
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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ  
JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YIL/YEAR : 2022   CİLT/VOLUME : 33  SAYI/ ISSUE : 1 

 
 

 

 

 

 

 

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 
 

 
 

İMTİYAZ SAHİBİ / PRIVILEGE OWNER 

Yunus YENER 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI / UCTEA CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS 

4 ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir / tri-annually published, double blind peer reviewed journal 

 

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ / PRODUCTION DIRECTOR 

Yunus YENER 

 

EDİTÖR / EDITOR IN CHIEF 

Prof. Dr. Emin KAHYA 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Eskişehir Osmangazi University 

 

EDİTÖR YARDIMCILARI / ASSOCIATE EDITORS 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür YALÇINKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi/Dokuz Eylül University 

Tülay YENER, MMO/Chamber of Mechanical  Engineers 

 

ALAN EDİTÖRLERİ / AREA EDITORS 

Prof. Dr. Zerrin ALADAĞ, Kocaeli Üniversitesi/Kocaeli University 

Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN, Gazi Üniversitesi/Gazi University 

Prof. Dr. Müjgan SAĞIR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Eskişehir Osmangazi University 

Doç. Dr. Gülşen AYDIN KESKİN, Balıkesir Üniversitesi/Balıkesir University 

Doç. Dr. Ali Yurdun ORBAK, Bursa Uludağ Üniversitesi/Bursa Uludağ University 

 

 

 

ÖN KONTROL / PRE-CONTROL 

Ceren YILMAZ ARAS 

 

DİZGİ / PAGE-SETTING 

Münevver POLAT 

 

TEKNİK SORUMLU / TECHNICAL ASSISTANT 

Mehmet AYDIN 

 

BASKI/PRINTED BY 

Ankamat Matbaacılık Sanayi Ltd. Şti. 

30. Cadde 538. Sokak No: 60 İvedik Organize Sanayi- Ankara 

Tel: (0312) 394 54 94 

 

BASKI SAYISI/ CIRCULATION 

1500 

BASKI TARİHİ/ PUBLISHING DATE 

15 Nisan 2022 

 

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 
 

 
 

YAYIN KURULU / PRODUCTION EDITORS 

Prof. Dr. Emin KAHYA, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür YALÇINKAYA Dokuz Eylül Üniversitesi/Dokuz Eylül University, İzmir 

Tülay YENER, MMO /Chamber of Mechanical  Engineering, Ankara 

Prof. Dr. Zerrin ALADAĞ, Kocaeli Üniversitesi/Kocaeli University, İzmit 

Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN, Gazi Üniversitesi/Gazi University, Ankara 

Prof. Dr. Müjgan SAĞIR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir 

Doç. Dr. Gülşen AYDIN KESKİN, Balıkesir Üniversitesi/Balıkesir University, Balıkesir 

Doç. Dr. Ali Yurdun ORBAK, Bursa Uludağ Üniversitesi/Bursa Uludağ University, Bursa 

 

EDİTÖRLER KURULU / EDITORIAL BOARD   

Prof. Dr. Fereydoun AGHAZADEH, Louisiana State University, Louisiana, ABD 

Prof. Dr. Selim AKTÜRK, Bilkent Üniversitesi/Bilkent University, Bilkent University, Ankara 

Prof. Dr. Kuban ALTINEL, Boğaziçi Üniversitesi/Boğaziçi University, İstanbul 

Prof. Dr. Sermet ANAGÜN, İzmir Ekonomi Üniversitesi/İzmir Ekonomi University, İzmir 

Doç. Dr. Ceyhun ARAZ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi/Manisa Celal Bayar University, Manisa 

Prof. Dr. Şükrü Alp BARAY, İstanbul Üniversitesi/İstanbul University, İstanbul 

Prof. Dr. Yaman BARLAS, Boğaziçi Üniversitesi/Boğaziçi University, İstanbul 

Prof. Dr. Adil BAYKASOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi/Dokuz Eylül University, İzmir 

Prof. Dr. Elliot BENDOLY, Ohio State University, Ohio, ABD 

Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR, İstanbul Teknik Üniversitesi/İstanbul Technical University, İstanbul 

Prof. Dr. Pascale CARAYON, University of Wisonsin, Wisonsin, ABD 

Prof. Dr. Cafer ÇELİK, Atatürk Üniversitesi/Atatürk University, Erzurum 

Prof. Dr. Berna DENGİZ, Başkent Üniversitesi/Başkent University, Ankara 

Prof. Dr. Emrullah DEMİRCİ, Karadeniz Teknik Üniversitesi/Karadeniz Technical University, Trabzon 

Prof. Dr. Türkay DERELİ, İskenderun Teknik Üniversitesi/İskenderun Technical University, Hatay 

Prof. Dr. Bülent DURMUŞOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi/İstanbul Technical University, İstanbul 

Dr. Burak EKŞİOĞLU, Clemson University, Carolina, ABD 

Dr. Sandra D. EKŞİOĞLU, Clemson University, Carolina, ABD 

Prof. Dr. Birol ELEVLİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Ondokuz Mayıs University, Samsun 

Prof. Dr. Erdal EMEL, Bursa Uludağ Üniversitesi/Bursa Uludağ University, Bursa 

Prof. Dr. Ergün ERASLAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Yıldırım Beyazıt University, Ankara 

Prof. Dr. Nihal ERGİNEL, Eskişehir Teknik Üniversitesi/Eskişehir Technical University, Eskişehir 

Prof. Dr. Nesim ERKİP, Bilkent Üniversitesi/Bilkent University, Ankara 

Prof. Dr. Doğan EROL, KTO Karatay Üniversitesi/KTO Karatay University, Konya 

Prof. Dr. Rızvan EROL, Çukurova Üniversitesi/Çukurova University, Adana 

Prof. Dr. Süleyman ERSÖZ, Kırıkkale Üniversitesi/Kırıkkale University, Kırıkkale 

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 
 

 
 

Prof. Dr. Cevriye GENCER, Gazi Üniversitesi/Gazi University, Ankara 

Prof. Dr. Aşkıner GÜNGÖR, Pamukkale Üniversitesi/Pamukkale University, Denizli 

Prof. Nataša Vujica HERZOG, University of Maribor, Maribor, Slovenya 

Prof. Dr. İmdat KARA, Başkent Üniversitesi/Başkent University, Ankara 

Prof. Dr. Ertuğrul KARSAK, Galatasaray Üniversitesi/Galatasaray University, İstanbul 

Prof. Dr. Refail KASIMBEYLİ, Eskişehir Teknik Üniversitesi/Eskişehir Technical University, Eskişehir 

Prof. Dr. Mohammad T. KHASAWNEH, The State University of New York, New York, ABD 

Prof. Dr. Ömer KIRCA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Middle East Technical University, Ankara 

Assoc. Prof. Orhan KORHAN, Eastern Mediterranean University, Famagusta, KKTC 

Prof. Dr. Cemalettin KUBAT, Sakarya Üniversitesi/Sakarya University, Sakarya 

Prof. Dr. Mustafa KURT, Gazi Üniversitesi/Gazi University, Ankara 

Assoc. Prof. Dr. Abey KURUVİLLA, University of Wisconsin, Wisconsin, ABD 

Prof. Dr. Mohamed LEBCİR, University of Hertfordshire, Hertfordshire, İngiltere 

Dr. Kapil Chalil MADATHIL, Clemson University, Carolina, ABD 

Prof. Dr. Isabel L. NUNES, Nova University of Lisbon, Lisbon, Portekiz 

Prof. Dr. Seniye Ümit OKTAY FIRAT, İstanbul Gedik Üniversitesi/ Istanbul Gedik University, İstanbul 

Dr. Ender ÖZCAN, University of Nottingham, Nottingham, İngiltere 

Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR, Süleyman Demirel Üniversitesi/Süleyman Demirel Üniversity, İsparta 

Prof. Dr. A. Fahri ÖZOK, Okan Üniversitesi/ Okan Üniversity, İstanbul 

Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Doç. Dr. Fatma PAKDİL, Eastern Connecticut State University, Connecticut, ABD 

Prof. Dr. Ahmet PEKER, Konya Teknik Üniversitesi/Konya Technical University, Konya 

Prof. Dr. Özden ÜSTÜN, Dumlupınar Üniversitesi/Kütahya Dumlupınar University, Kütahya 

Rozann W. SAATY, Creative Decisions Foundation, Pittsburgh, ABD 

Prof. Dr. Yasemin SERİN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Middle East Technical University, Ankara 

Prof. Dr. Aydın SİPAHİOĞLU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir 

Prof. Dr. Murat Caner TESTİK, Hacettepe Üniversitesi/Hacettepe University, Ankara 

Dr. Öğr. Üyesi Özay Umut TÜRKAN, Balıkesir Üniversitesi/Balıkesir University, Ankara 

Prof. Dr. Serap ULUSAM SEÇKİNER, Gaziantep Üniversitesi/Gaziantep University, Ankara 

Prof. Dr. Amaury Paulo De SOUZA, Universidade Federal de Vicosa, Brezilya 

Prof. Dr. Bela VİZVARİ, Eastern Mediterranean University, Famagusta, KKTC 

Prof. Dr. Mithat ZEYDAN, Erciyes Üniversitesi/Erciyes University, Kayseri 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 
 

Endüstri Mühendisliği Dergisi (ISSN: 1300-3410) 1989 
yılında TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 
yayımlanmaya başlanmış, uluslararası ve hakemli bir 
dergidir.  
Dergi; Üretim planlama, Kalite Kontrol, Üretim 
sistemleri, İnsan makine sistemleri (ergonomi, iş etüdü 
vb), Yöneylem Araştırması, Bilgi teknolojileri gibi 
Endüstri Mühendisliğinin muhtelif alanlarındaki 
makaleleri kabul etmektedir.  
Dergi, EBSCO ve Index Copernicus indeksler tarafından 
taranmaktadır.  
Dergi 2019 yılından itibaren e-Dergi (e-ISSN : 2667-
7539) olarak DergiPark sisteminde 
(https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi) 
makale kabule başlanmıştır.  
Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış makaleler kabul 
edilir. 
 

Journal of Industrial Engineering (ISSN: 1300-3410) is 
an international, peer reviewed journal and started 
publishing in 1989 by UCTEA Chamber of Mechanical 
Engineers.  
The journal covers all aspects of Industrial Engineering 
including Production Planning and Production Systems, 
Quality Control, Human Machine Systems (Ergonomics 
and Work Study), Operations Research, Stochastic 
Models, Simulation, Inventory Control, Reliability and 
Information Technologies.  
The Journal is indexed and/or abstracted in EBSCO and 
Index Copernicus. 
Since 2019, as an electronic journal (e-ISSN: 2667-
7539) hosted by DergiPark 
(https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi), 
online submissions are accepted. 
Manuscripts written in Turkish or English language are 
accepted. 

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

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

Değerlendirme Süreci  
Makale, tüm dosyaları ile birlikte,  Dergipark’daki 
sistemindeki web sayfasında 
(https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi) 
“Makale Gönder” ile yüklenir.  

Manuscript Evaluation Process  
The journal uses an online submission system through 
DergiPark®.  The manuscript, along with all the files, is 
uploaded to DergiPark® online submission system 
which is available at the link  
https://dergipark.org.tr/tr/pub/endustrimuhendisligi 

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

mevcuttur.  

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

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

Publication Fees 
There is no submission, evaluation or publication fee for 
this journal. All accepted articles are freely available 
online upon publication. 

 

  

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


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 
 

 
 

Dergi, halen, aşağıdaki indekslerce 
taranmaktadır. 

 

The journal is currently indexed in 

 

 
 

TR Dizin EBSCO Host 

 

 

 

 

 

 

  

Index Copernicus SOBIAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

ResearchBib BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:endustri.dergi@mmo.org.tr
https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi
http://www.mmo.org.tr/endustri
https://app.trdizin.gov.tr/statistics/listAcceptedJournals.xhtml?&query=name-AND-End%C3%BCstri+M%C3%BChendisli%C4%9Fi
http://web.b.ebscohost.com/ehost/resultsadvanced?vid=3&sid=68554dec-bcbc-4840-a633-7226dfab8241%40pdc-v-sessmgr01&bquery=IS+1300-3410&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1hc2ImZGI9YXN0JmRiPWFpciZkYj1idGgmZGI9bGFoJmRiPW5sZWJrJmRiPWVpciZkYj1lcmljJmRiPWhldiZkYj04Z2gmZGI9aHNyJmRiPWx4aCZkYj1mNmgmZGI9bXNuJmRiPWNtZWRtJmRiPW41aCZkYj1uc20mZGI9ZGR1JmRiPWJ3aCZkYj1zc3ImZGI9dHJoJmRiPXV2dCZkYj1ubXImY2xpMD1GVCZjbHYwPVkmbGFuZz10ciZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3D
https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=52641
https://atif.sobiad.com/index.jsp?searchword=End%C3%BCstri+M%C3%BChendisli%C4%9Fi&secenekler=magazine&alan=fen&modul=arama-sonuclari
http://journalseeker.researchbib.com/
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1300-3410
https://www.base-search.net/Search/Results?type=all&lookfor=1300-3410&ling=1&oaboost=1&name=&thes=&refid=dcresen&newsearch=1
https://www.google.com.tr/url?sa=i&url=https://app.trdizin.gov.tr/statistics/listAcceptedJournals.xhtml&psig=AOvVaw19yNd-yjYv_Fin76uP9y9P&ust=1597759251216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjlz5WzousCFQAAAAAdAAAAABAD


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 
 

 
 

 
İÇİNDEKİLER/ CONTENTS 

Araştırma Makaleleri / Research Articles   
 Sayfa 
Human Factors Engineering on the Edge of Industry 4.0: Analysis For  
IoT-Aided Technologies 
Endüstri 4.0 Dönüşümünde İnsan Faktörleri Mühendisliği: IoT Temelli Teknolojiler 
Analizi 

Burcu YILMAZ KAYA 

1-21 

 
Vakıf Üniversitelerinin AHP, COPRAS, SAW, TOPSIS Yöntemleriyle 
Değerlendirilmesi ve Borda Sayım Yöntemi ile Bütünleşik Bir Sıra Elde 
Edilmesi 
Evaluation of the Performance of Private Universities With AHP, COPRAS, SAW, 
TOPSIS and Borda Count Methods 
Meryem ULUSKAN, Gizem AKPOLAT, Dilek ŞİMŞEK 

 
22-61 

 
Pandemi Döneminde Yalın Üretim Uygulamalarının Önceliklendirilmesi: 
Otomotiv Parçası Üreticileri Örneği 
Prioritization of Lean Manufacturing Practices During the Pandemic Period: Case of 
Automotive Parts Manufacturers 

Sinan APAK 

 
62-74 

 
Büyük Ölçekli Bir Metal Sanayi İşletmesinin Ofislerinde İşyeri Koşullarının 
Değerlendirilmesi 
Evaluation of Workplace Conditions in the Offices of a Large-Sized Metal Industrial 
Company 
Emin KAHYA, Sanem ÇAKIR, Selinay TETİK 

 
75-95 

 
Product Mix Optimization of Fruit Nectar With Integration of Analytic 
Hierarchy Process and Mathematical Programming  
Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Matematiksel Programlama Entegrasyonu ile Meyve 
Nektarı Ürün Karması Optimizasyonu  
Adem ERİK, Burcu DÜNDAR, Durmuş Can ACER 

 
96-114 

 
Öğrenme ve Bozulma Etkileri Altındaki Ortak Teslim Tarihli Tek Makine 
Erken/Geç Tamamlanma Çizelgeleme Probleminin Optimal Çizelgesinin V 
Şeklindeki Özelliği 
The V-Shaped Property of the Optimal Schedule of Single Machine 
Earliness/Tardiness Scheduling Problem With the Common Due Date Under Effects 
of Learnıng and Job Deterioration 
Oğuzhan Ahmet ARIK 

 
115-129 

 
 
 
 

 

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 
 

 
 

 
İÇİNDEKİLER/ CONTENTS 

Araştırma Makaleleri / Research Articles 
 
Solving Solid Transportation Problems Under Uncertain Environment Using 
Goal Programming 
Belirsiz Bir Ortamda Sağlam Ulaştırma Problemlerinin Hedef Programlama ile 
Çözülmesi 
Nuran GÜZEL, Selçuk ALP, Ebru GEÇİCİ 

 
 
 
 

130-144 

 
Dış Ticaret Firmalarında TKY Algısı ve TKY Uygulamalarının Performansa Olan 
Etkisi 
TQM Perception in Foreign Trade Companies and the Impact of TQM Practices on 
Performance 
Kadriye Kübra SARIGÜL, Fikret Korhan TURAN 

 
145-176 

 
COVID-19 Aşısı Çizelgeleme Problemi: Termal Nakliye Konteynerleri 
Uygulaması 
COVID-19 Vaccine Scheduling Problem: An Application of Thermal Shipping 
Containers  
Elvin ÇOBAN 

 
177-193 

 
Depo Yönetiminde Endüstri 4.0 Uygulaması: Bir İşletme İçin RFID Teknoloji 
Seçimi 
Industry 4.0 Implementation in Warehouse Management: Selection of RFID 
Technology for a Business  
Ebru TAŞKIN, Nisanur GEZİK, Rabia YUMUŞAK, Tamer EREN 

 
194-211 

 
Prioritizing the Critical Success Factors That Increase The Impact of Process 
Management 
Süreç Yönetiminin Etkisini Artıran Kritik Başarı Faktörlerinin Önceliklendirilmesi 
Aylin ADEM, Metin DAĞDEVİREN 

 
212-228 

 
Increasing Power System Reliability Using Minimum Dynamic Line Rating 
Minimum Dinamik İletim Hat Derecelendirmesi Kullanarak Güç Sistemin 
Güvenilirliğini Artırma 
Masood JABARNEJAD 

 
229-242 

 
Dünya Klasında Üretim Odaklanmış İyileştirme Sütunu İçin Metodoloji Önerisi 
ve Bir Uygulama 
A Method Proposal for the Focused Improvement Pillar in World Class 
Manufacturıng and a Case Study 
İhsan EROZAN, Meltem BEŞKARDEŞLER, Zeynep SAYAN 

 
243-264 

  

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, 33 yıldır, 4 aylık periyodlarla yayın hayatını sürdüren Endüstri Mühendisliği 

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

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

Root Indexing, ResearchBib,BASE ve ProQuest veritabanlarında yer almakta olan Endüstri 

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

erişimine sunulmaktadır.  

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

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

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

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

ve uygulamalı makaleler kabul edilmektedir. 

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

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

kapsamına girmektedir.  

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

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

ile Odamızca gerçekleştirilen Endüstri/İşletme Mühendisliği Kurultayları ve Kongrelerinde 

sunulan bildiriler için “Özel Sayı” yayımlanabilmektedir.   

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

ve teknolojik çalışmaları bünyesinde okuyucuları ile buluşturacak olan Endüstri Mühendisliği 

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

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

 Yönetim Kurulu 

 

 

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


Endüstri Mühendisliği 33(1), 1-21, 2022 Journal of Industrial Engineering 33(1), 1-21, 2022 

 

1 

HUMAN FACTORS ENGINEERING ON THE EDGE OF INDUSTRY 4.0: ANALYSIS FOR  

IoT-AIDED TECHNOLOGIES 

Burcu YILMAZ KAYA1* 
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Using advanced technologies and devices in human factors engineering (HFE) processes is 
becoming a rising trend in international arena, regarding Industry 4.0 philosophy and 
transformation consummation. Transition to this new technology from traditional HFE 
applications offers many advantages but also refers to the analysis of a very complex set of 
numerous emerging criteria conflicting in varying directions and dimensions. This study focuses 
on that enigma and investigates the problem space to facilitate Ergonomics 4.0 transformation 
process with the employment of fuzzy sets theory, Delphi method and Best-Worst Method 
(BWM). New technologies and IoT-aided devices introduced within Industry 4.0 era for 
instrument based ergonomic assessment, occupational health and safety applications, and, 
physical environment monitoring were addressed as another contribution of this study to 
Ergonomics 4.0 aspect.  An evaluation framework apropos of related challenging decision 
structures was proposed in the wake of in-depth literature analysis, where, the validated criteria 
set was clarified with fuzzy Delphi Method. The elucidated criteria list was than observed with 
BWM to propose a transition period charter. Main and sub-criteria of the problem were 
scrutinized according to decision hierarchy; local and global importance levels of criteria, and, 
outcomes regarding different parties of the decision making process were interpreted 
comparatively in details, and suggestions has been made in the light of multi-dimensional 
benchmarking debates.  

ENDÜSTRİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜNDE İNSAN FAKTÖRLERİ MÜHENDİSLİĞİ: IoT TEMELLİ 

TEKNOLOJİLER ANALIZİ 

Anahtar Kelimeler Öz 

Endüstri 4.0, İnsan faktörleri 

mühendisliği, Bulanık Delfi, 

BWM, Ergonomi 4.0 

Endüstri 4.0 felsefesi ve tamamlanmaya çalışılan dönüşüm çerçevesinde insan faktörleri 

mühendisliği (İFM) süreçlerinde ileri teknolojilerin ve cihazların kullanılması uluslararası 

arenada yükselen bir trend haline gelmektedir. Beraberinde birçok avantaj getiren geleneksel 

İFM uygulamalarından bu yeni teknolojiye geçiş, aynı zamandada değişen boyutlarda farklı 

yönde çelişen çok sayıda yeni kriterin analizini de ifade etmektedir. Bu çalışma bu probleme 

odaklanmakta ve incelenen problem uzayını bulanık küme teorisi, Delphi yöntemi ve En İyi-En 

Kötü Yöntemini (Best-Worst Method - BWM) birlikte kullanarak Ergonomi 4.0 dönüşüm sürecini 

kolaylaştırmak adına araştırmaktadır. Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan cihaz temelli ergonomik 

değerlendirme, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, fiziksel çevre takibi için kullanılabilen yeni 

teknolojiler ve IoT temelli cihazlar çalışmanın Ergonomi 4.0 literatürüne bir diğer katkısı olarak 

ele alınmıştır. İncelenen zorlu karar yapılarına uygun olarak önerilen değerlendirme çerçevesi 

için gerçekleştirilen derinlemesine literatür araştırması sonuçları bulanık Delphi Metodu ile 

analiz edilerek geçerli kılınan kriter kümesi belirlenmiştir. Daha sonra doğrulanan kriterler 

listesi bir geçiş süreci yol haritası önermek adına için BWM yöntemi ile ele alınmıştır. Problemin 

ana ve alt kriterleri karar hiyerarşisine uygun olarak irdelenmiş; yerel ve genel önem seviyeleri 

ve karar verme sürecinin farklı taraflarına ilişkin çıktılar karşılaştırmalı olarak detayları ile 

yorumlanmıştır.  
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1. Introduction  

Today, it is an undeniable fact that all organizations, 
regardless of their field of activity, have to adopt 
Industry 4.0 perspective in their operations and 
switch into Internet of Things (IoT)-based 
technologies in order to overhaul the epoch, increase 
operational efficiency and provide remote control 
and observance. 

Industry 4.0 term refers to the fourth industrial 
revolution phase and was first announced in 2011, as 
a project related to computerized manufacturing 
carried out by German Ministry of Education and 
Research (Yılmaz Kaya & Dağdeviren, 2019). While it 
retains an ongoing adaptation process, Industry 4.0 
preserves a complicated and interlaced structure. 
Some components i.e. IoT, cyber-physical systems, 
Industrial Internet of Things (IIoT), big data 
analytics, robotic systems, cloud systems, smart 
products, smart factories could be inferred about 
Industry 4.0 concept to complete this transition. 
However, since the basic philosophy of Industry 4.0 
is to build a system that is completely free of humans, 
full autonomous, moving by itself based on error-
free operations; which reveals that the backbone of 
it underlies in IoT applications.  

IoT, introduced in 1999 by Kevin Ashton, is one of the 
most significant technological revolutions that 
enabled several dissimilar physical things to get 
seamlessly integrated by unique identification and 
ubiquitous connectivity (Hinduja & Pandey, 2020). 
IoT expresses the communication of physical devices 
with each other and remote control of objects; it 
creates a system that enables both machine to 
machine (Machine to Machine - M2M) and human to 
machine (User to Machine - U2M) communication 
(Adem, Yılmaz Kaya, Çakıt & Dağdeviren, 2022). 

IoT is an ever-growing “wearable and mobile device 
network” generator that not only digitizes but also 
changes working and monitoring concepts, hence, 
the way processes be practiced. With the use of IoT 
technologies in human factors engineering (HFE) 
applications, labeling and tracking “objects” has been 
made possible in physical production environment 
(Adem et al., 2022). This progress makes low-cost 
computing activities usable in work measurement, 
ergonomic assessments and business planning, 
independently from the center or human perception.  

This leads us to the biggest change of Industry 4.0; 
removing the human from production as much as 
possible with smart factories enabled by efficiently 

employed IoT technologies will result in enhanced 
productivity and reduced error rates. According to a 
Forbes' research, smart factories will increase global 
economy by 1.5 trillion dollars in 2023, where, 
approximately 70% of manufacturers are following 
smart factory initiatives today, which shows a 
significant increase since 2017 (Giles, 2019). As 
Siemens, Hewlett Packard, Whirlpool, Bosch, and 
Volkswagen lead this transformation (Giles, 2019), it 
is still a dream to completely prune human effect 
from manufacturing processes in a wider scale; ergo, 
some different ways to embrace IoT technologies in 
Ergonomics 4.0 standpoint according to today’s 
circumstances and accelerate Industry 4.0 
transformation have to be addressed.  

The use of IoT-aided technologies for HFE analysis 
started after it was primarily used in health sector 
for medical purposes and subsequently in training 
management for athlete health control and 
performance monitoring. Today, in Industry 4.0 
phenomena, employment of IoT technologies in 
industrial HFE applications is especially attention-
grabbing in some certain applications; (i) instrument 
based assessments, (ii) occupational health and 
safety (OHS) activities, and, (iii) physical 
environment monitoring. The most frequently 
encountered Industry 4.0 driven technologies used 
in industrial HFE activities could be listed as 
wearable activity or GPS trackers, smart OHS 
watches, Augmented Reality (AR) goggles, image 
processing technologies, sensors, robots, smart 
lighting and energy systems, smart communication 
devices, smart masks, smart helmets, IoT-aided 
goggles, IoT-aided gloves, lumbar motion monitor 
(LMM), motion capturing (MoCap) and 
electromyography (EMG) technologies.  

Wearable activity trackers (Lennefer, Resi, Lopper & 
Hoppe, 2020) and Smart OHS watches (Gonzalez-
Canete & Casilari, 2021) are able to be used to 
monitor instant situations to intervene in a very 
short time in health related issues e.g. heart attacks, 
falls, low blood sugar, and, to enable effective 
employee follow-up in high-risk working 
environments e.g. working at height, under water, 
underground. Wearable GPS trackers could also be 
used for OHS activities especially in environments 
having a lot of movement or high risk levels by 
monitoring not only employees, but vehicles and 
autonomous devices too; i.e. in case of entrance to a 
location with any risk factors warnings would be 
sent to compatible gadgets (e.g. preventing 
employees from entering chemically contaminated 
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areas). Smart OHS watches are used not only to 
intervene instant situations but to monitor the 
physical working environment elements constantly 
and autonomously. The vibration, noise, pressure, 
heat, temperature, even stress conditions that 
employees might be exposed to could be measured, 
hence, precautions would have been taken 
accordingly this continuous data flow. AR goggles 
(Ivaschenko, Stinkov & Krivosheev, 2018) are able to 
be used for OHS activities and trainings. With these 
devices, employees could instantly see data e.g. 
operating manual, transport mode, last maintenance 
date, by just looking at the objects in their glasses. In 
this way, even unexperienced or untrained 
employees would use those objects more efficiently 
and appropriately; accordingly, training and 
treatment costs, process times, maintenance and 
repair costs, and job accidents would decrease. 
Image processing technologies (He, 2021) are used 
in instrument based ergonomic assessments and 
physical environment monitoring; e.g. mental 
fatigue, a very hard to detect issue, could made 
possible to be monitored, or, preventive actions 
could be taken immediately in any temperature rise 
to avoid a possible fire start, respectively. Robots 
(Chaari, Abdelfatah, Loreno & Al-Rahimi, 2021) 
could also be used for OHS activities and physical 
environment measurements. Output efficiency and 
job safety could be increased since robots could 
uninterruptedly perform the tasks that are 
determined to certainly be harmful to human health 
(e.g. in environments chemically, biologically, or 
radioactively contaminated) or to be high-risk jobs. 
Smart masks (Ma, Wu, Miao, Fan, Kong, Patil, Liu & 
Wang, 2021) and smart helmets (Wang, Zhang, Lv & 
Lu, 2018) are other types of Ergonomics 4.0 devices 
to be used in both OHS activities and physical 
environment measurements. OHS rules could be 
checked to be complied with thanks to the sensors 
that detect whether the device was worn. Some 
health parameters (e.g. heart rates) or physical 
environment elements (e.g. gas, temperature, etc.)  
could be measured too; in case of exceeding critical 
levels warnings could be send. These devices could 
also be used as gadgets to notify employees of the 
approach of dangers by integrated employment with 
wearable GPS tackers. In addition, smart helmets are 
able to be used in posture and motion assessments 
thanks to optional 360-degree navigation 3D depth 
cameras. IoT-aided goggles and gloves (Yang, Yu, 
Shirowzhan & Sepasgozer, 2020) are able to be used 
in OHS activities to reduce occupational accidents by 
M2M communication; machinery that require the 

use of these personal protective equipment (PPE) 
will not work unless they were in use. LMMs 
(Cerqueira, Ferreira da Silva & Santos, 2019), sonic 
based human body posture assessment devices 
(SBPADs) (Eldar & Fisher-Gewirtzman, 2020), and 
accelerometer based posture assessment devices 
(Cerqueira et al., 2019) could be used in instrument 
based assessments to directly assess the human 
body posture. Where, LMMs could be considered 
uncomfortable to use and could modify normal 
postural behavior; and, thickness of the 
subcutaneous fat and air properties (e.g. 
temperature, density) can influence SBPADs’ results. 
MoCap technologies (Asadi & Arjmand, 2020; Chebel 
& Tunc, 2021) are also able to be used for posture 
evaluations, providing digitalization of the subjects’ 
motion. Regarding posture strain and muscular 
fatigue evaluation, the most used method is EMG 
(Mudiyanselage, Nguyen, Rajabi & Akhavian, 2021), 
a technique based on the measurement of skin’s 
electrical potential through the use of electrodes. 
There are two types of EMGs available; 
intramuscular and surface EMGs. Due to the fact that 
the first one is invasive, surface EMG sensors are 
more frequently preferred for ergonomic 
assessment experiments (Cerqueira, et al., 2019).  

As explained by the application examples presented 
above; such a new technology which is able to 
communicate M2M, collect and exchange data 
autonomously could bring enormous opportunities 
in industrial HFE standpoint for both employees and 
companies. By enhanced workload adjustment and 
workforce assignment pursuant to employee 
performances, staff and energy saving would be 
enabled by smoother scheduling. Especially for 
certain tasks where mental workload was assessed 
to express performance, this new technology is 
evidently more convenient. Performed operations 
and related environment parameters could be fully 
captured, which would improve physical working 
environment conditions. Evolved OHS conditions 
could be considered as another advantage, where 
this brand-new technology enables to minimize 
occupational risks and dangers in advance, and could 
be used to create a virtual operational process steps 
and warnings roadmap for users. Enhancements in 
predictive maintenance could be realized by 
proactive actions taken in the light of 
uninterruptedly monitored and well-interpreted 
U2M and M2M operational data. Prolonged product 
lifetime for machinery is another advantage, where, 
there is no user or device count limit in IoT-aided 
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systems; they provide unlimited and indefinite 
usage.  

Alongside huge potential benefits of employing IoT-
aided technologies in HFE activities, deciding which 
type of this new facility to choose and append into 
current processes on what performance indicators, 
operating parameters, or evaluation criteria set is a 
very complicated task. These facts lead the problem 
to be a complex multi-criteria decision making 
(MCDM) problem. Criteria influencing the 
preferability and performance of IoT-aided 
technologies can vary across different devices and 
different user groups, so, it may not be practically 
possible to identify a valid criteria set and specify 
weights of decision criteria solely on crude expert 
choices without employment of suitable and robust 
techniques. The relative importance of respective 
criteria will vary on user goals and application 
domain. Therefore, the model would need to be 
tailored to the particular context of this generalized 
research topic.  

In this study, 43 initial decision criteria under six 
main attribute groups, which were determined with 
regard to a comprehensive literature review 
research, were handled in five aspects with the fuzzy 
Delphi method in to this end. Fuzzy set theory (FST) 
was used to represent the impact of individual 
perspectives and linguistic judgements on the results 
with triangular fuzzy numbers (TFNs), which is the 
most frequently used fuzzy number (FN) type owing 
to the ease of operation and suitability to intuitive 
creation of it. After identification of the proto-criteria 
set and validation of real main and sub-criteria sets 
for the problem, as a robust and potent technique 
Best -Worst Method (BWM) was employed to further 
investigate the problem space.  

In this context, contribution of this study to the 
existing literature can be summarized in four-folds; 
(i) this is a pioneer study to investigate IoT-aided 
technologies in terms of proposing a benchmarking 
debate for industrial use in HFE related applications; 
(ii) benefits of employing IoT technologies as 
ergonomic analysis solutions were addressed for 
HFE practitioners, additionally, different 
Ergonomics 4.0 devices were collated; (iii) a 
comprehensive literature review was performed to 
enlighten diverse criteria for Ergonomics 4.0 
applications; (iv) BWM and FDM methods were used 
as a first in a study of Ergonomics 4.0 research topic. 
Since previous studies have focused on individual 
employment of these devices and technologies, and 

rarely on the factors influencing adoption in 
industrial scales, hence, little was known about the 
quality factors about IoT-aided technologies in a 
specific context such as industrial HFE applications 
and ergonomic measurements. This study presented 
a guideline for industrial professionals from 
different fields. Outcomes of the study were 
interpreted to highlight the impact of the difference 
among decision maker (DM) perceptions; 
additionally, benchmarking of local and global 
weightings were also presented, which makes the 
findings presented by this study adding a merit value 
and different point of view to the existing literature, 
since there are no such studies introduced.  

The remainder of this study is as follows, Section 2 
introduces literature review related to IoT-aided 
device and technologies assessment studies, Section 
3 introduces the employed methods, Section 4 was 
devoted to the definition of the problem and 
numerical experiments of performed real-life 
application. Obtained results and findings were 
examined and discussed in Section 5, where, Section 
6 concludes the study and points out some future 
research directions.  

 

2. Scientific Literature Review  

On the extant literature analysis considering IoT-
aided technologies and employed MCDM techniques 
as solution approaches, it can be seen that almost all 
of the studies handled the problem on the basis of 
individual use, where, the scopes of papers could be 
clustered on product features, encountered 
advantages and disadvantages, fashion design 
specifications, security and risk assessment 
problems. Some recent studies in related literature 
were summarized hereinafter.  

Ye and Gao (2014) developed a conceptual model of 

IoT-aided stadium information system (SIS), and 

compared it with conventional SISs. Gao, Li and Luo 

(2015) analyzed factors associated with consumer’s 

intention to adopt IoT-aided wearable technology for 

health care management. Yang, Yu, Shirowzhan, 

Sepasgozer and Li (2016) analyzed factors 

determining perceived value for IoT-aided wearable 

devices. Jeong, Kim, Park and Choi (2017) validated 

innovation diffusion theory within the context of 

IoT-aided wearable devices and tested several 

features in relationship with purchase intention. 
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Özgüner Kılıç (2017) presented a field research for 

employment of available smart garment products. 

Park and Shin (2017) proposed a security 

assessment framework for IoT services, based on 

fuzzy DEMATEL (Decision Making Trial and 

Evaluation Laboratory) and fuzzy AHP (Analytical 

Hierarchy Process) MCDM methods. Hsiao and Chen 

(2018) proposed a conceptual model to investigate 

antecedents of intention to purchase a smartwatch 

for individual use. Ly, Lai, Hsu & Shih (2018) used 

FST and AHP to evaluate influential factors in 

building IoT systems. Abdel-Basset, Mohamed, 

Chang and Smarandache (2019) suggested a 

methodology using bipolar FNs with TOPSIS 

(Technique for Order of Preference by Similarity to 

Ideal Solution) for blood sugar tracker smart medical 

devices for diabetic patients. In another study, 

Abdel-Basset, Manogaran and Gamal (2019) 

proposed a combined neutrosophic FNs and TOPSIS 

method to evaluate the performance of IoT-aided 

applications and services in organizations. Balog, 

Băjenaru and Cristescu (2019) assessed affecting 

factors on the quality of IoT-aided smart wearable 

devices by D-ANP (DEMATEL-based Analytic 

Network Process). Bharathi (2019) designed “IoT 

risk taxonomy” and prioritized IoT security risks 

with AHP. Büyüközkan and Göçer (2019) employed 

intuitionistic fuzzy Choquet integral (IF-CI) 

approach on wearable monitoring device selection 

for cardiac patients with comparisons on several 

MCDM methods. Mashal and Alsaryrah (2019) 

adopted a fuzzy AHP approach to rank problem 

criteria and and alternatives for IoT applications 

selection. Büyüközkan and Güler (2020) handled an 

IoT-aided smart watch selection problem with HFL-

SAW (Hesitant Fuzzy Linguistic Simple Additive 

Weighting) and ARAS (Additive Ratio Assessment) 

methods. Hinduja and Pandey (2020) evaluated 

security features of IoT-aided equipment with ANP 

and GRA (Grey Relational Analysis) for healthcare 

devices.  

As a last instance, Mashal, Alsaryrah, Chung and Yuan 

(2020) selected the most suitable IoT applications 

for individual users in their study with AHP and SAW 

methods.  

3. Methods 

This section describes the methods used in the study. 

Research and publication ethics were complied with 

in this study. 

 

3.1 Fuzzy Delphi Method  

The DELPHI method, developed by Rand Co. in the 
1950s, is a powerful decision-making tool that can 
develop common decisions by combining DM 
opinions in a single point while providing 
consistency. Fuzzy DELPHI, like DELPHI method, is 
based on expert opinions, but while DELPHI method 
requires a sequence of multidimensional researches 
to ensure consensus of expert opinions, a single 
research will be sufficient in fuzzy DELPHI 
management.  

Fuzzy Delphi was developed to consider ambiguity of 
DMs’ judgments and improve output reliability and 
efficiency besides achieving a consensus (Murray, 
Pipino, Gigch and John 1985; Ishikawa, Amagasa, 
Shiga, Tomizawa, Tatsuta and Mieno 1993; Lee, 
Wang & Lin, 2010). Also, while DELPHI method 
forces experts to change their opinions to meet at a 
common debate, fuzzy DELPHI method respects 
expert opinions by assigning a different degree of 
membership for each possible consensus. Moreover, 
where original DELPHI method might be considered 
as resource, effort- and time-consuming due to need 
of sequential data collecting from a broad board of 
experts, fuzzy Delphi offers a more cost-effective and 
rapid process, and yet more trustable results by 
reflecting uncertainties in DMs’ assessments to 
results. Padilla-Rivera, Telles do Carmo, Arcese and 
Merveille (2021) identified that the number of 
respondents, despite being smaller, would be 
sufficient to ensure the robustness of fuzzy Delphi 
results with advantage of offering a more effective 
evaluation process based on linguistic references.  

To provide a clearer ground for the readers, 
preliminarily referring FST basically will be proper. 
FST is suggested to handle subjective and imprecise 
data and to transfer the input information into the 
solution space with minimum loss by Zadeh (1965). 

Considering the traditional set theory, an element x 
has to have the membership value of “1” if it belongs 
to the set A, and the value of “0” if it does not. 
According to FST; element x can belong to set Ã to a 
degree of µÃ(x) which is the membership function of 
element x, and, is defined between [0,1]. There are 



Endüstri Mühendisliği 33(1), 1-21, 2022 Journal of Industrial Engineering 33(1), 1-21, 2022 

 

6 

various types of membership functions used in FST 
applications, where some commonly used types 
could be listed as singular FNs, TFNs, trapezoidal 
FNs, Gaussian FNs, sigmoidal FNs, intuitionistic FNs, 
Pythagorean FNs, Spherical FNs (Yılmaz Kaya, Adem, 
Dağdeviren, 2021a). TFNs were used in this study to 
represent the linguistic definitions of DMs, which 
could be denoted as a triplet (α, β, γ), where, α≤β≤γ. 
TFNs were employed in this study, since triangular 
membership function is the most frequently used FN 
type owing to the ease of operation, stretchable and 
intuitive creation feature of it (Sanchez & Gomez, 
2003; Yılmaz Kaya et al., 2021a). The membership 
function of a triangular FN x µÃ(x) could be defined 
as (Zimmermann, 1990) (Equation 1);  

𝜇�̌�(𝑥) =  { 

(𝑥−𝛼)

(𝛽−𝛼)
           𝑥 ∈ [𝛼, 𝛽]

𝑦−𝑥

𝛾−𝛽
             𝑥 ∈ [𝛽, 𝛾]

      0                   𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 (1) 

The algebraic operations of any two fuzzy numbers 
Ã(1) and Ã(2) could be observed from the studies of 
Zadeh (1965), Zimmermann (1990), Chang (1996), 
Sanchez and Gomez (2003), Dağdeviren (2007), 
Dağdeviren and Yüksel (2008), Kılıç Delice (2016), 
Yılmaz Kaya and Dağdeviren (2016), Abdel- Basset et 
al. (2019), Yılmaz Kaya et al. (2021a) for interested 
readers.  

As the first step of fuzzy Delphi method, expert x 
from the committee having n experts evaluates the 
importance of attribute y as pxy = (axy; bxy; cxy); x = 1, 
2, 3, ..., n; y = 1, 2, 3, ..., m; after that, DM scores of each 
attribute was integrated with geomean function, 
where py represents the weight of attribute y 
presented as py = (ay; by; cy) with ay = min(axy), by = 
(∏ 𝑏𝑥𝑦

𝑛
1 )1/n, cy = max (cxy). Thereafter, DMs’ linguistic 

preferences were converted into TFNs (Table 1), 
where the convex combination values use the 
coefficient 𝜀; 𝜀 = [0, 1], as; uy = cy – 𝜀 (cy-by); py = ay - 
𝜀 (by - 𝜀 ay); b = 1, 2, ..., m. Here, 𝜀 represents the 
positive or negative bias of DMs’ perception, and 
usually considered as 0.5, to reflect a non-biased 
evaluation as a general condition. Next, the inferred 
fuzzy evaluations were translated into exact Hy 
number for each attribute (Equation 2). 

𝐻𝑦 = ∫(𝑢𝑦, 𝑝𝑦) =  𝜎[𝑢𝑦 + (1 − 𝜎)𝑝𝑦] (2) 

Here 𝜎 indicates optimistic equilibrium assessment 
of DMs’. Hence, after the fuzzy Delphi threshold value 
was obtained to refine the validated attributes from 
the original set (Equation 3, Equation 4).  

𝑇 = (∑ 𝐻𝑦
𝑚
𝑦=1 )/ 𝑚 (3) 

𝐻𝑦 ≥ 𝑇,       𝑏 𝑖𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑

𝐻𝑦 < 𝑇,       𝑟𝑒𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑏
  (4) 

 

Table 1 
DMs’ linguistic scale in fuzzy Delphi  

Linguistic terms (importance) Corresponding TFNs 

Extreme - Very high (0.75, 1.0, 1.0) 

Demonstrated - High (0.5, 0.75, 1.0) 

Strong - Low (0.25, 0.5, 0.75) 

Moderate - Very low (0, 0.25, 0.5) 

Equal - No (0, 0, 0.25) 

 

3.2 Best-Worst Method 

BWM developed by Rezai (2015, 2016) is a 
subjective pairwise comparison-based MCDM 
method which requires two different information (i) 
preference vector of the most important criterion 
over other, (ii) preference vector of all criteria over 
the least important criterion (Yılmaz Kaya, Adem, 
Dağdeviren, 2021b). BWM has become very 
preferable in a short time because it reduces the 
number of comparisons in calculations (Kılıç Delice 

& Can, 2020). In comparison with its rivals like 
DEMATEL, AHP or ANP, BWM also provides the 
reliability information of final weightings by 
computing the consistency ratio of comparisons; as a 
plus, the consistency could be improved with BWM 
while it reduces required pair-wise comparisons in 
regards with the other subjective weighting 
methods; i.e. BWM requests fewer comparisons 
compared to AHP, the comparisons in BWM were 
reduced from “n*(n - 1) / 2” to “(2n – 3)” for n 
decision criteria (Rezaei, 2015; Sotoudeh-Anvari, 
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Sadjadi, Molana, & Sadi-Nezhad 2018). Furthermore, 
BWM provides the optimal solutions considering the 
handled problem space by employing a maximin 
model to compute the weights of selection criteria, as 
an improvement and the main distinctive advantage 
of the method.  

Linear BWM handles the decision making problem 
including n criteria {c1, c2, ..., cn}}, where j=1, 2, ..., n, in 
a comparison debate, where, the criteria having the 
highest, and, the least importance have to be 
identified, at first. After that, “the best-to-others” 
comparison vector was identified, which was 
denoted as AB= (aB1, aB2, ..., aBj, ..., aBn); aBj represents 
the preference value of the criterion B over the 
criterion j, in regards with the determined 
preference of criterion with the highest importance 
over all other criteria on a scale of 1 to 9 (Table 2).  

  
Table 2 
DMs’ linguistic scale in BWM 

Linguistic scales Scores 

Equally 1 

Weakly 2 

Moderately 3 

Moderately plus 4 

Strongly 5 

Strongly plus 6 

Very strongly 7 

Very, very strongly 8 

Extremely 9 

Reciprocals from 1/9 to 1 
 

Thereafter, “the others-to-worst” comparison vector, 
which was denoted as Aw= (a1W, a2W, ..., ajW, ..., anW), 
was obtained according to the preferences of all 
criteria over the criterion with the least importance 
on the same scale (Table 2). Inferred precedence 
information then is used to build a linear 
mathematical programming model to find the 
optimal weighting scores of criteria. The optimal 
weighting scores (w1*, w2*, ..., wn*) and the index of 
judgement consistency (ξ*) were calculated by 
solving the identified linear programming model 
denoted in Equation (5) – Equation (9) to minimize 
the maximum absolute difference of {|wB/wj – aBj|, 
|wj/wW – ajW|}; for {c1, c2, ..., cn}, j=1, 2, ..., n.  

 

min 𝜉   (5) 

Subject to 

|
𝑤𝐵

𝑤𝑗
− 𝑎𝐵𝑗| ≤, 𝜉,    𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗  (6) 

|
𝑤𝑗

𝑤𝑊
− 𝑎𝑗𝑊| ≤ 𝜉,       𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗  (7) 

∑ 𝑤𝑗 = 1𝑗   (8) 

𝑤𝑗 ≥ 0,       𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑗  (9) 

This linear mathematical model aims to minimize the 
maximum absolute difference value “ξ” (Eq. 5), 
where, Eq. (6) represents “the comparison of best-to-
others” vector, Eq. (7) represents “the comparison of 
others-to-worst” vector, Eq. (8) ensures the sum of 
optimal weighting scores to be equal to “1”, and, Eq. 
(9) stands as the positivity constraint. The 
acceptability of the input problem data of DMs’ initial 
pair-wise comparison could be calculated by 
consistency ratio (CR) values, where CR = ξ* /CI, in 
means of the input-based CR and consistency index 
(CI) threshold values proposed by Rezaei (2015). ξ* 
= [0, 1], where, the closer the optimal auxiliary 
variable ξ* values to zero will address higher 
consistency. The computation procedure of BWM 
was proposed to clarify the importance levels by 
investigating the superiority of the criteria, where 
this procedure is also able to be used to investigate 
the superiority of alternatives with respect to a 
criteria set, especially for the cases where the 
performance values of alternatives could not be 
quantified.   

 

4. Application 

Data collection was performed on Google Scholar 
and Scopus databases to engage a broader 
publication array for literature reviews based on 
introducing an affecting criteria set for the handled 
problem. The search terms used were “(“iot” and 
“ergonomics”); (“wearable devices” and 
“ergonomics”); (“iot” and “ergonomics” and 
“wearable devices” and “multicriteria decision 
making”); (“iot” and “ergonomics” and “multicriteria 
decision making”); (“iot” and “multicriteria decision 
making”); (“wearable devices” and “multicriteria 
decision making”)” generating in titles, abstracts, or 
keywords. From the literature analysis and expert 
knowledge 43 criteria were identified in terms of six 
main attribute groups representing cost-, 
technology-, HFE-, design-based attributes and 
attributes related to security and product life cycle 
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management (PLCM) issues; to scrutinize factors 
affecting Ergonomics 4.0 applications (Rijsdijk & 
Hultink, 2009; Yang et al., 2016; Jeong et al., 2017; 
Abdel-Basset et al., 2019; Balog et al., 2019; 
Büyüközkan & Göçer, 2019; Mashal & Alsaryrah, 
2019; Büyüközkan & Güler, 2020; Mashal et al. 
2020). 

 

4.1 Fuzzy Delphi Computations 

Five DMs to represent five differing aspects related 
to the handled problem evaluated the problem space 

to validate the attributes (Table 3). DM board 
assessed criteria significance levels using a five point 
Likert scale, then their linguistic assessments were 
converted into TFNs using Table 2. Assessment 
scores were aggregated, defuzzified and tested for 
expert consensus using Equations (2) – (4); there 
were 19 criteria which were eliminated, where, a 
total of 24 criteria grouped under six different main 
groups were accepted with the threshold value T= 
0.277 through the validation procedure.  

 

Table 3 
DMs profiles 

Expertise 
field 

Title Background 
Experience 

(years) 

HFE, OHS Academician 
Industrial Engineering 

(Ph.D.) 15 

HFE Technical works & repair chief 
Mechanical Engineering 

(B.Sc.) 12 

OHS Job safety expert 
Industrial Engineering 

(M.Sc.) 8 

Purchasing Purchasing expert 
Business Administration 

(B.Sc.) 10 

Informatics Data security expert 
Computer Engineering 

(M.Sc.) 13 

 
The proto-set of factors consisting of 43 criteria 
under 6 main attribute groups, criteria definitions, 
calculation values and acceptance status are shown 

in Table 4, where, input data of DMs’ evaluations 
were presented in Appendix 1.  

 

Table 4 
Fuzzy Delphi calculations and results 

Main-
attributes 

Criteria py uy Hy Status 

C
o

st
 

Investment cost -0,287 0,787 0,322 Accept 

Operational costs -0,294 0,794 0,324 Accept 

Maintenance cost -0,294 0,794 0,324 Accept 

T
ec

h
n

o
lo

gy
 

Computing performance -0,066 0,879 0,314 Accept 

Storage capacity -0,006 0,694 0,172 Reject 

Ubiquity -0,066 0,879 0,314 Accept 

Measurement variety 0,228 0,897 0,267 Reject 

Energy consumption -0,358 0,858 0,339 Accept 

Communication network -0,098 0,911 0,319 Accept 

Operating temperature rate 0,153 0,972 0,272 Reject 

Functional stability -0,123 0,935 0,322 Accept 

Magnetic immunity 0,000 0,500 0,250 Reject 
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Battery life -0,006 0,694 0,172 Reject 

Work environment integration level 0,018 0,669 0,171 Reject 

Interoperability -0,338 0,838 0,334 Accept 

Mobile application 0,000 0,500 0,250 Reject 

E
rg

o
n

o
m

ic
s Actuation comfort -0,358 0,858 0,339 Accept 

Inertial motion comfort -0,338 0,838 0,334 Accept 

Movement prohibition -0,098 0,911 0,319 Accept 

Vibration comfort 0,204 0,921 0,268 Reject 

D
es

ig
n

 

Weight 0,228 0,897 0,267 Reject 

Dimensions -0,075 0,888 0,315 Accept 

Need of physical effort to use -0,098 0,911 0,319 Accept 

Need of mental effort to use -0,066 0,879 0,314 Accept 

Need of proficiency to use -0,098 0,911 0,319 Accept 

Easy to learn 0,438 1,000 0,173 Reject 

Ease of configuration 0,438 1,000 0,173 Reject 

Attention requirement -0,358 0,858 0,339 Accept 

Modular design -0,287 0,787 0,322 Accept 

Design aesthetics 0,000 0,500 0,250 Reject 

Usefulness 0,438 1,000 0,173 Reject 

Se
cu

ri
ty

 

Output reliability -0,358 0,858 0,339 Accept 

Safe to use 0,153 0,972 0,272 Reject 

Data security 0,438 1,000 0,173 Reject 

Defense against malware/attacks -0,098 0,911 0,319 Accept 

Input info precision -0,358 0,858 0,339 Accept 

P
L

C
M

 

Vendor reputation -0,006 0,694 0,172 Reject 

Brand reputation -0,054 0,866 0,312 Accept 

Maintenance requirements -0,098 0,911 0,319 Accept 

Service life 0,228 0,897 0,267 Reject 

Technical service quality (vendor) 0,204 0,921 0,268 Reject 

Number of customers (vendor) 0,000 0,375 0,141 Reject 

Customer reviews (vendor) -0,054 0,866 0,312 Accept 

 
As Table 4 indicates, the validated criteria set with 
FDM calculations which will be employed in the 
further analysis of the study is composed of 24 sub-
criteria grouped under 6 main-criteria identified for 
the handled problem. The three sub-criteria related 
to the “Cost” main-criteria represent the magnitude 
of the required financial resources for purchasing 
and initial investment, operating (costs related to (i) 
possible modifications to enhance technical 
capabilities in the future, (ii) power consumption, 
etc.), and, the maintenance actions (costs related to 
(i) ongoing maintenance, (ii) data storage unit 

maintenance, etc.), respectively. “Computing 
performance” represents how well a device can 
perform under varying parameters e.g. 
measurement speed, measurement accuracy, 
calculation reliability, etc. “Ubiquity” indicates the 
degree of the device to be operational and accessible 
anytime and anywhere when needed to be used, 
including mobility, connectivity, availability and 
computability. “Energy consumption” represents the 
amount of power that the device consumes per unit 
of time. “Communication network” represents being 
capable of communicating accurately with other 
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devices and outsider environment without 
functional input-output redundancy problems. 
“Functional stability” represents the functional 
correctness of the device which could be explained 
as the degree to which a device provides correct and 
precise data independently from the operational 
conditions. “Interoperability” represents the ability 
of the device to work with other devices fabricated 
by different manufacturers. “Actuation comfort” and 
“Inertial motion comfort” sub-criteria represent the 
usage comfort of the device while it was being and 
not being used, respectively. “Movement prohibition” 
represents the degree of the device on which state it 
restricts the range of motion. “Dimensions” are the 
physical dimensions of the device. Sub-criteria of 
“Need of physical effort to use”, “Need of mental effort 
to use” and “Need of proficiency to use” represent the 
needed efforts on physical and cognitive aspects, 
and, the proficiency level to operate the device, all 
underlining the capability of the device to be 
apprehended, learned, utilized and memorized by 
employees. “Attention requirement” represents the 
need of focus while the device was being used. 
“Modular design” represents the adaptability degree 
of the design of the device to varying urges. “Output 
reliability” represents the ability of the device to 
operate accurately under varying conditions in pre-
specified operation time limits and provide reliable 
data to serve the aimed purposes. “Defense against 
malware/attacks” represents the ability of the device 
to protect data and information. “Input info precision” 
represents the degree of the accuracy and reliability 
of the data collected by the device. “Brand 
reputation” and “Customer reviews (vendor)” sub-

criteria represent the judgements about the product 
manufacturer and provider companies’ venerability, 
authenticity and stability, respectively. “Maintenance 
requirements” represents the planned and 
unforeseen degree of the performed maintenance 
activities regarding that device. 

 

4.2 BWM Computations 

Seven new sets of main- and sub-criteria were 
defined according to the refined results covering six 
main and 24 sub-criteria validated by fuzzy Delphi 
method (Table 5). These new criteria sets were then 
evaluated by the same DMs by the employment of the 
scale represented in Table 2 according to analyze the 
dominance level of each criterion in the afore-
mentioned five different aspects (Table 3). The DM 
assessments regarded in constituting linear 
programming models considering referred criteria 
sets were presented in Table 5, hereinafter. As it was 
indicated in the table, the first variable before the 
slash mark in each assessment represents the value 
assigned to that criterion by that DM in accordance 
with the “best-to-others” vector, where, the second 
one after the slash mark represents the value 
assigned in accordance with the “others-to-worst” 
vector. To explain the computation mechanism of 
BWM method in more details, the linear 
programming model considering the assessments of 
DM1 on both main attributes and sub-criteria groups 
were presented in Equation (10) – Equation (16).   
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Table 5 
BWM decision matrix assessments 

  Best to others / Others to worst 

Main-criteria Sub-criteria DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 

C1-Cost 

C11-Investment cost 

7/3 

B/9 

6/5 

B/7 

9/W 

2/4 

B/9 

B/4 

4/6 

B/5 

C12-Operational costs 5/3 2/5 B/7 2/3 5/W 

C13-Maintenance cost 9/W 7/W 7/W 4/W 3/2 

C2-

Technology 

C21-Computing performance 

B/8 

4/6 

B/9 

B/8 

3/6 

2/9 

3/6 

3/6 

B/8 

B/7 

C22-Ubiquity B/9 3/6 3/6 4/5 3/5 

C23-Energy consumption 8/W 5/5 9/W B/9 7/W 

C24-Communication network 6/4 8/W 4/5 8/W 2/6 

C25-Functional stability 4/7 7/6 3/6 4/5 4/5 

C26-Interoperability 3/8 6/4 B/9 3/4 1/6 

C3-

Ergonomics 

C31-Actuation comfort 

6/6 

6/3 

6/6 

B/9 

B/9 

B/4 

9/W 

1/3 

4/5 

B/5 

C32-Inertial motion comfort 9/W 9/W 3/W 4/W 5/W 

C33-Movement prohibition B/9 3/4 2/2 B/3 2/4 

C4-Design 

C41-Dimensions 

5/5 

8/3 

7/4 

6/5 

2/9 

9/W 

5/6 

8/W 

5/6 

9/W 

C42-Need of physical effort to 

use 
B/9 1/9 2/8 3/5 5/5 

C43-Need of mental effort to use 1/9 B/9 2/8 3/5 5/5 

C45-Need of proficiency to use 3/6 2/7 3/7 B/8 4/6 

C46-Attention requirement 5/5 4/6 B/9 4/6 B/9 

C47-Modular design 9/W 9/W 6/5 5/4 5/7 

C5-Security 

C51-Output reliability 

4/8 

B/5 

4/7 

1/6 

4/7 

2/4 

4/8 

B/3 

2/7 

B/5 

C52-Defense against 

malware/attacks 
2/3 B/6 5/W 2/W 2/3 

C53-Input info precision 5/W 4/W B/5 1/3 4/W 

C6-PLCM 

C61-Brand reputation 

8/W 

6/W 

9/W 

8/W 

7/5 

3/3 

5/6 

3/3 

8/W 

5/3 

C62-Maintenance requirements B/5 3/5 6/W 6/W 8/W 

C63-Customer reviews (vendor) 3/3 B/8 B/5 B/5 B/8 

Best (B) 

C2; C11; C22; 

C33; C42; C51; 

C62 

C2; C11; C21; 

C31; C43; C52; 

C63 

C3; C12; C26; 

C31; C46; C53; 

C63 

C1; C11; C23; 

C33; C45; 

C51; C61 

C2; C11; C21; 

C31; C46; 

C51; C63 

Worst (W) 

C6; C13; C23; 

C32; C47; C53; 

C63 

C6; C13; C24; 

C32; C47; C53; 

C61 

C1; C13; C23; 

C32; C41; C52; 

C62 

C3; C13; C24; 

C32; C41; 

C53; C63 

C6; C12; C23; 

C32; C41; 

C53; C62 

 
min 𝜉               
s.t.  

|
𝑤12

𝑤11
− 7| ≤   𝜉 ,  |

𝑤12

𝑤13
− 6| ≤   𝜉 , |

𝑤12

𝑤14
− 5| ≤   𝜉 , |

𝑤12

𝑤15
− 4| ≤   𝜉 , |

𝑤12

𝑤16
− 8| ≤   𝜉 , |

𝑤11

𝑤16
− 3| ≤   𝜉 , |

𝑤12

𝑤16
− 8| ≤

  𝜉 , |
𝑤13

𝑤16
− 6| ≤   𝜉 , |

𝑤14

𝑤16
− 5| ≤   𝜉 , |

𝑤15

𝑤16
− 8| ≤   𝜉   
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𝑤11 + 𝑤12 + 𝑤13 + 𝑤14 + 𝑤15 + 𝑤16 = 1,    
𝑤1𝑗 ≥ 0,      𝑗 = 1, … , 6   (10) 

min 𝜉       
s.t.  

|
𝑤11

𝑤12
− 5| ≤   𝜉 ,  |

𝑤11

𝑤13
− 9| ≤   𝜉 , |

𝑤11

𝑤13
− 9| ≤   𝜉 , |

𝑤11

𝑤13
− 3| ≤   𝜉    

 
𝑤11 + 𝑤12 + 𝑤13 = 1,     
𝑤1𝑗 ≥ 0,      𝑗 = 1, … , 3  (11) 

min 𝜉               
s.t.  

|
𝑤12

𝑤11
− 4| ≤   𝜉 ,  |

𝑤12

𝑤13
− 8| ≤   𝜉 , |

𝑤12

𝑤14
− 6| ≤   𝜉 , |

𝑤12

𝑤15
− 4| ≤   𝜉 , |

𝑤12

𝑤16
− 3| ≤   𝜉 , |

𝑤11

𝑤13
− 6| ≤   𝜉 , |

𝑤12

𝑤13
− 9| ≤

  𝜉 , |
𝑤14

𝑤13
− 4| ≤   𝜉 , |

𝑤15

𝑤13
− 7| ≤   𝜉 , |

𝑤16

𝑤13
− 8| ≤   𝜉   

 
𝑤11 + 𝑤12 + 𝑤13 + 𝑤14 + 𝑤15 + 𝑤16 = 1,         
    
𝑤1𝑗 ≥ 0,      𝑗 = 1, … , 6  (12) 

min 𝜉               
s.t.  

|
𝑤13

𝑤12
− 6| ≤   𝜉 ,  |

𝑤13

𝑤12
− 9| ≤   𝜉 , |

𝑤11

𝑤12
− 3| ≤   𝜉 , |

𝑤13

𝑤12
− 9| ≤   𝜉    

 
𝑤11 + 𝑤12 + 𝑤13 = 1,           
  
𝑤1𝑗 ≥ 0,      𝑗 = 1, … , 3  (13) 

min 𝜉               
s.t.  

|
𝑤12

𝑤11
− 8| ≤   𝜉 , |

𝑤12

𝑤14
− 3| ≤   𝜉 , |

𝑤12

𝑤15
− 5| ≤   𝜉 , |

𝑤12

𝑤16
− 9| ≤   𝜉 , |

𝑤11

𝑤16
− 3| ≤   𝜉 , |

𝑤12

𝑤16
− 9| ≤   𝜉 , |

𝑤13

𝑤16
− 9| ≤

  𝜉 , |
𝑤14

𝑤16
− 6| ≤   𝜉 , |

𝑤15

𝑤16
− 5| ≤   𝜉   

 
𝑤11 + 𝑤12 + 𝑤13 + 𝑤14 + 𝑤15 + 𝑤16 = 1,         
    
𝑤1𝑗 ≥ 0,      𝑗 = 1, … , 6  (14) 

min 𝜉               
s.t.  

|
𝑤11

𝑤12
− 2| ≤   𝜉 ,  |

𝑤11

𝑤13
− 5| ≤   𝜉 , |

𝑤11

𝑤13
− 5| ≤   𝜉 , |

𝑤12

𝑤13
− 3| ≤   𝜉    

 
𝑤11 + 𝑤12 + 𝑤13 = 1,           
  
𝑤1𝑗 ≥ 0,      𝑗 = 1, … , 3  (15) 

 
min 𝜉               
s.t.  

|
𝑤12

𝑤11
− 6| ≤   𝜉 ,  |

𝑤12

𝑤13
− 3| ≤   𝜉 , |

𝑤12

𝑤11
− 5| ≤   𝜉 , |

𝑤13

𝑤11
− 3| ≤   𝜉    

 
𝑤11 + 𝑤12 + 𝑤13 = 1,           
  
𝑤1𝑗 ≥ 0,      𝑗 = 1, … , 3  (16) 
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The local and global importance levels regarding 
analyzed seven different criteria set were 
determined in terms of the optimal weighting scores 
by the employment of 35 different linear 
programming model systems which were 
formulated separately for each DM and related 
assessment set. The importance levels, and, local and 
global rankings related to problem criteria 
calculated by solving these linear mathematical 

modelling systems separately, and, by synthesizing 
the calculated importance scores according to the 
problem hierarchy, respectively, were presented in 
Table 6. CR values regarding each criterion set 
assessment were also calculated (Table 6); the fact 
that all CR values were found very close to zero (< 
0.10) proves the reliability of calculated weighting 
scores. 

 

Table 6 

BWM results, CR values, local and global importance scores   

     CR Values (Sub-criteria) 

Main-

criteria 

Sub-

criteria 

Local 

Weights 

Global 

Weights 
DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 

C1 

C11 0,155 0,096 0,089      

C12  0,051 0,048      

C13  0,020 0,018 0,066 0,058 0,021 0,042 0,025 

C2 

C21 0,340 0,042 0,086      

C22  0,034 0,068      

C23  0,021 0,042      

C24  0,015 0,031      

C25  0,019 0,039      

C26  0,036 0,073 0,041 0,049 0,024 0,027 0,024 

C3 

C31 0,149 0,079 0,071      

C32  0,018 0,016      

C33  0,070 0,063 0,087 0,043 0,077 0,063 0,075 

C4 

C41 0,133 0,007 0,006      

C42  0,038 0,031      

C43  0,038 0,031      

C44  0,034 0,027      

C45  0,037 0,029      

C46  0,012 0,009 0,023 0,023 0,026 0,033 0,045 

C5 

C51 0,164 0,076 0,074      

C52  0,046 0,045      

C53  0,045 0,044 0,028 0,083 0,075 0,077 0,063 

C6 

C61 0,059 0,028 0,010      

C62  0,040 0,014      

C63  0,098 0,035 0,089 0,100 0,089 0,089 0,083 

CR Values (Main-criteria) 0,053 0,045 0,033 0,042 0,036 
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5. Findings and Discussion  

In terms of selection criteria, the threshold value 
(T=0.277) was applied to validate the proto-
attribute set of 43 criteria clustered under 6 main-
groups (App. 1) and to select the final indicators 
according to the fuzzy Delphi outcomes. Figure 1 
shows the relationship between 24 retained and 19 
discarded problem criteria on the same solution 
space to schematize fuzzy Delphi results (Table 4). 
The significant cut is explained by the trend line of 
indicators’ Hy values that distinguishes the attributes 
regarded as hardly essential into the Ergonomics 4.0 

implementation activities according to the DMs 
assessments. Fuzzy Delphi method made it possible 
to determine a group consensus while 
simultaneously addressing the ambiguity of DMs’ 
apprehension to validate a genuine criteria set 
representing the factors to be considered in such 
decisions. The validated attributes also represent the 
intersection of different high-level DMs (academia, 
industry, and government) insights, expertise and 
know-how about early HFE applications in the age of 
Industry 4.0.  

 

 

Figure 1. Fuzzy Delphi solution space and validated attributes plot 

 

 
According to the BWM results, “C11- Investment cost”, 
“C21-Computing performance”, “C51-Output 
reliability”, “C26-Interoperability” and “C31-Actuation 
comfort” were found to have the most impact on IoT-
aided technology assessment in terms of HFE 
applications regarding the global rakings, where, 
“C63-Customer reviews (vendor)”, “C11-Investment 
cost”, “C31-Actuation comfort”, “C51-Output reliability”, 
and “C33-Movement prohibition” were found to be the 
essential ones regarding the local rankings. As 
endorsed also by DMs assessments (Table 5) the 
global rankings were found to be more accurate and 
suitable to reflect the input data, where the criteria 
did not claimed to be in the top impact list yet were 
selected by local rankings such as “C63-Customer 

reviews (vendor)” or “C33-Movement prohibition” 
were ranked as the thirteenth and seventh according 
to the global ranking scores, and, criteria 
representing the costs, which is considered as all-
time most important criteria, and computing 
performance of the technologies in question was not 
ranked as the most important one(s) in the local 
rankings. The trade-offs and relationship between 
local and global rankings of decision problem were 
illustrated in Figure 2, where the benchmarking of 
validated criteria in regards of impact levels on HFE 
implementation activities according to the DMs 
assessments were visualized in Figure 3.  
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Figure 2. Local and global importance results’ trade-offs  

 

 

 

Figure 3. Impact domain distribution according to the global ranking scores 

 

According to the main-criteria weightings, device 
attributes representing technological capabilities 
(C2) has a robust driving effect on the decision 
problem, where security concerns represented by 
the fifth attribute group (C5) plays also an important 

role according to DMs raw assessments regarding 
the alternative devices. Furthermore, criteria 
representing cost related issues (C1) and ergonomic 
suitability (C4) of the handled device were found to 
have a medium impact on the decision, as a 
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surprising outcome of this detailed research, where 
“C11- Investment cost” from the first main-attribute 
set and “C31-Actuation comfort” from the third main-
attribute set were found to be in the top list 
according to the global ranking scores. This situation 
proves the advantages exploited from creating both 
main and sub-criteria sets for decision problem 
according to the extent literature review, and, the 
improvement brought to solution by observing the 
decision hierarchy between the criteria sets by 
computing global scores when entrusting the overall 
results for the order of criteria importance. 

Figure 4 visualizes the difference between criteria 
impacts (overall importance levels) on a IoT-aided 
HFE application investment decision according to 
different DMs perspectives. As it was indicated with 
Figure 4, the perception of DMs on product features 
and the order of importance of the criteria for each 
DM vary considerably (Table 3 and Table 5). The 
three most important criteria were found as “C22-
Ubiquity”, “C51-Output reliability” and “C26-
Interoperability” according to DM1; “C21-Computing 

performance”, “C22-Ubiquity” and “C52-Defense against 
malware/attacks” according to DM2; “C31-Actuation 
comfort”, “C33-Movement prohibition” and “C46-
Attention requirement” according to DM3; “C11-
Investment cost”, “C12-Operational costs” and “C23-
Energy consumption” according to DM4, and “C51-
Output reliability”, “C21-Computing performance” and 
“C26-Interoperability” according to DM5, 
representing different standpoints related to 
Ergonomics 4.0 applications in industry such as 
“Academician”, “Technical works & repair chief”, “Job 
safety expert”, “Purchasing expert”, “Data security 
expert” point of views, respectively. The diversity in 
DMs views and the differences between the overall 
global ranking results and the global weights 
calculated in each DM’s own reference shows its 
benefits on making it important to formulate the 
problem by adding different perspectives to the 
problem space, and thus to consider the decision 
problem in a broader frame which will lead the 
results higher validity.   

 

 

Figure 4. Benchmarking of overall impact of decision criteria on different DM standpoints 

 

6. Conclusion  

A general road map for industrial purpose IoT-aided 
HFE measurement device assessment in terms of 
different needs of five different aspects for field 
practitioners who seek the most appropriate 

alternatives was presented in this study to support 
their decision making process.  

The proto-set of 43 affecting attributes were handled 
with fuzzy Delphi method, and then, validated 6 
main- and 23 sub-criteria were analyzed with BWM. 
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Results were interpreted separately and then 
comparatively in different dimensions in terms of 
local rankings, global ranking scores, impact 
domains, and, for different DMs as further analysis.  

The width of DMs set identified to take part in the 
assessment of the research could be considered as a 
limitation, where, as a suggestion for future works 
this number could be increased; furthermore, 
different standpoints could be included into the 
research to enlarge managerial impacts by 
introducing DMs with different experience fields, e.g. 
human resources, business excellence or strategical 
executives. Likewise, as another suggestion, an 
additional objective MCDM weighting method could 
be also employed subsequently as a spare 
assessment to analyze the handled problem in a data 
driven decision making environment, since BWM is a 
DM driven subjective MCDM method.   

Fundamentally, enhancements on workload 
adjustment pursuant to personal performances, 
better working environment organization, enhanced 
predictive maintenance, enhanced OHS practices as 
well as preventive action scenarios for possible 
health problems could be yielded by the employment 
of IoT-aided Ergonomics 4.0 measurement and data 
collection devices. 

The proposed approach is competent to be utilized 
as a base model for field experts and organizations 
from differing activity fields, and could easily be 
adjusted for possible other specific devices in terms 
of their exclusive point of views or requirements. 
The proposed approach is also suitable to be used to 
assess narrower groups of specific alternative 
devices prior to be employed while practicing 
peculiar measurements in differentiated working 
environments, where BWM is also competent to 
assess alternatives with respect to ranked criteria 
weightings, as a further research suggestion.  
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Appendices  

 

Appendix 1. 

Fuzzy Delphi DM assessments  

Main-

groups Criteria DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 

C
o

st
 Investment cost VH L L VH VL 

Operational costs H L L H VL 

Maintenance cost H L H VH VL 

T
ec

h
n

o
lo

gy
 

Operating temperature rate VH VH VH L L 

Storage capacity H H H L L 

Ubiquity VH VH VH L L 

Measurement variety H H VH H H 

Energy consumption VH VH VH VL H 

Communication network VH H VH L VH 

Computing performance VH VH VH H VH 

Functional stability VH VH VH L VH 

Magnetic immunity H VH VH N VH 

Battery life H H L H L 

Work environment integration level H H L L L 

Interoperability H H VH VL VH 

Mobile application L L L N VH 

E
rg

o
n

o
m

ic
s 

Actuation comfort VH VH VH VL H 

Inertial motion comfort VH VH H VL H 

Movement prohibition VH VH VH L H 

Vibration comfort VH VH VH H L 

D
es

ig
n

 

Weight H VH H H H 

Dimensions L VH H VH H 

Need of physical effort to use VH VH VH L H 

Need of mental effort to use VH VH VH L L 

Need of proficiency to use H VH VH L VH 

Easy to learn VH VH VH VH VH 

Ease of configuration VH VH VH VH VH 

Attention requirement H VH VH VL VH 

Modular design VH VH L VL L 

Design aesthetics H VH L N L 

Usefulness VH VH VH VH VH 

Se
cu

ri
ty

 Output reliability VH VH H VL VH 

Safe to use VH VH VH H VH 

Data security VH VH VH VH VH 

Defense against malware/attacks VH H VH L VH 

Input info precision VH VH H VL VH 

P
L

C
M

 

Vendor reputation L L H H H 

Brand reputation H L H VH H 

Maintenance requirements VH H H VH H 

Service life H H H VH H 

Technical service quality (vendor) VH H VH H H 

Number of customers (vendor) VL N VL L N 

Customer reviews (vendor) L L VL L H 
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Anahtar Kelimeler Öz 

Çok kriterli karar verme, AHP, 
COPRAS, SAW, TOPSIS, Borda 
Sayım, Vakıf üniversiteleri 

Bu araştırmanın amacı Türkiye'deki özel üniversiteleri çok kriterli karar verme (MCDM) 
yöntemleriyle değerlendirmektir. Çalışmada 72 özel üniversite değerlendirilmiş ve bu 
üniversiteler için veriler Yüksek Öğretim Kurulu - Özel Üniversiteler 2020 raporundan elde 
edilmiştir. Çalışmada kullanılan kriterler; kuruluş tarihi, akademik birim sayısı, toplam öğrenci 
sayısı, tam zamanlı öğretim üyesi sayısı, öğrenci başına toplam kapalı alan (m2), kütüphane 
alanı (m2), kütüphanede bulunan basılı kitap sayısı ile e -kitap sayısı, Ar-Ge ve kütüphane 
harcamalarıdır. Çalışmada ilk önce kriterler AHP (Analitik Hiyerarşi Süreci) yöntemine göre 
ağırlıklandırılmıştır. Ağırlıkların belirlenmesinde ikili karşılaştırmalar yazarlar tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Uygulama kısmında COPRAS (Complex Proportional Assessment), SAW 
(Simple Additive Weighting) ve TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution) yöntemleri uygulanarak üç farklı sıralama elde edilmiştir. Son olarak bu üç sıralama 
Borda Sayım yöntemi ile birleştirilerek tek bir performans sıralaması elde edilmiştir. Borda 
Sayım yöntemi ile elde edilen bu sıralamaya göre ilk sırada İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 
ve son sırada ise T.C. Faruk Saraç Tasarım MYO yer almıştır. Çalışma, hem öğrencilerin 
üniversite tercihlerini yapmalarında bir rehber niteliğinde olacak hem de üniversitelerin 
rakipleriyle kendilerini kıyaslamalarına yardımcı olacaktır. Bu çalışmada uygulanan yöntemler 
bütünleşik bir şekilde daha önce literatürde kullanılmamış ve üniversite karşılaştırmalarında 72 
adet alternatif sayısına ulaşılmamıştır. 

EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF PRIVATE UNIVERSITIES WITH AHP, COPRAS, 
SAW, TOPSIS AND BORDA COUNT METHODS 

Keywords Abstract 
Multi-Criteria Decision-Making 
(MCDM), AHP, SAW, COPRAS, 
TOPSIS, Borda Count, Private 
Universities 

The aim of this research is to evaluate private universities in Turkey with multi-criteria decision 
making (MCDM) methods. 72 private universities were evaluated in the study, and the database 
for these universities was obtained from the Council of Higher Education - Private Universities 
2020 report. Criteria used in this study include the foundation date, the number of academic 
units, total number of students, the number of full-time faculty members, total closed area per 
student (m2), library space (m2), the number of printed-books and e-books available in the 
library, as well as, R&D and library expenditures. Initially, criteria were weighted according to 
AHP (Analytic Hierarchy Process) technique. Here, pairwise comparisons were made by the 
authors. Then three different rankings were attained by applying COPRAS (Complex Proportional 
Assessment), SAW (Simple Additive Weighting) and TOPSIS (Technique for Order Preference by 
Similarity to Ideal Solution) methods. Finally, these three rankings were combined with the Borda 
Count method and a single performance ranking was obtained. According to this ranking 
obtained by the Board Count method, İhsan Doğramacı Bilkent University ranked first, whereas 
TC Faruk Saraç Design Vocational School ranked last. The study will both serve as a guide for 
students to make their university choices and help universities compare themselves with their 
competitors. The methods applied in this study have not been used in the literature in an 
integrated manner previously and the number of 72 alternatives has not been reached in 
university comparisons. 
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1. Giriş 

Eğitim kurumları, ulusal ve küresel kalkınmada 
kritik bir rol oynamaktadır. Bu kurumlar daha fazla 
büyüme için gerekli olan yüksek nitelikli insan gücü 
ve araştırmayı sağlayarak küresel kalkınma 
stratejilerini desteklemektedirler (AI-Turki ve 
Duffuaa, 2003). Farklı eğitim düzeyleri arasında, 
yüksek öğretim, ulusal kaliteyi artırmada anahtar 
faktör ve bir ulusun rekabet edebilirliğini artırmanın 
ana yolu olan yüksek teknoloji yeteneklerini teşvik 
etmeye özellikle elverişlidir (Fairweather, 2000). Bu 
nedenle, yüksek öğrenimin bir ülkenin rekabet 
avantajının geliştirilmesinde büyük bir etkisi vardır 
(Dill ve Teixeira, 2000). Bu etki göz önüne 
alındığında yükseköğretim kurumlarının 
performanslarının değerlendirilmesi kritik bir konu 
haline gelmiştir (Wu, Chen, J., Chen, I., ve Zhuo  2012). 

Ülkemizde vakıf üniversitelerinin sayıları arttıkça 
performanslarının değerlendirilme ihtiyacı da 
artmıştır. En çok tercih edilen özel üniversitelerin 
yanı sıra yeni açılan üniversitelerin 
performanslarının da bu tanınmış ve köklü 
üniversitelerin performanslarına ne ölçüde yakın 
olduğu kolay bir şekilde saptanamamaktadır. Bu 
nedenle köklü ve daha yeni üniversitelerin 
birbirlerine performans olarak yakınlıkları bir 
sıralama olarak görüldüğünde bu çalışma, hem 
öğrencilerin üniversite tercihlerini yapmalarında bir 
rehber niteliğinde olacak hem de üniversitelerin 
rakipleriyle kendilerini kıyaslamalarına yardımcı 
olacaktır. 

Literatürde Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 
yöntemlerinin vakıf üniversitelerinin performans 
değerlendirilmesinde kullanıldığı çalışma sayısı 
azdır. Örnek olarak, Özgüven (2011) İzmir’de 
bulunan 4 vakıf üniversitesini AHP (Analytic 
Hierarchy Process) yöntemi ile değerlendirerek en 
iyi performansa sahip olan vakıf üniversitesini 
belirlemiştir. Benzer şekilde, Ömürbek ve Karaatlı ve 
Yetim (2014) Adım üniversiteleri grubunda yer alan 
ve 1992-1993 yıllarında kurulmuş olan 10 
üniversiteyi AHP temelli olmak üzere TOPSIS 
(Technique for Order Preference by Similarity to 
Ideal Solution) ve VIKOR (Vise Kriterijumska 
Optimizacija I Kompromisno Resenje) yöntemleriyle 
değerlendirerek en iyi performansa sahip olan 
üniversiteyi belirlemişlerdir. Diğer taraftan, Organ 
ve Kaçaroğlu (2020) 46 vakıf üniversitesini Entropi 
temelli TOPSIS yöntemi ile değerlendirerek 
üniversitelerin performans sıralamasını 
gerçekleştirmiştir. 

Diğer taraftan literatürde çok kullanılan ve güvenilir 
bulunan COPRAS, SAW ve TOPSIS yöntemlerinin 
Borda Sayım yöntemiyle birlikte kullanıldığı ve 
böylece bütünleşik tek bir sıralama veren çalışmanın 
çok az sayıda olduğu görülmektedir. Örnek olarak, 
Zavadskas, Cavallaro, Podvezko, Ubarte ve 
Kaklauskas (2017) Vilnius'taki 21 mahallenin sağlık 
ve güvenirlilik açısından değerlendirilmesi için 
COPRAS, SAW, TOPSIS ve EDAS yöntemlerini 
kullanmışlardır. Genel sonuç elde edebilmek için Sıra 
Ortalaması, Borda Sayım ve Copeland yöntemi 
uygulamışlardır. Diğer taraftan, Özbek (2017)'in 
çalışmasında kurum performansı sadece SAW, 
COPRAS ve TOPSIS yöntemleriyle değerlendirmiş ve 
borda sayım yöntemi kullanılmamıştır.  

Literatürdeki bu boşluklar göz önüne alınarak bu 
çalışmada, 2020 YÖK Raporundan yararlanılarak 72 
vakıf üniversitesinin performansı belirlenen 10 
kriter ile incelenmiştir. Bu inceleme sırasında 
kriterler, AHP yöntemine göre ağırlıklandırılmış, 
COPRAS, SAW ve TOPSIS yöntemleri uygulanarak üç 
ayrı sıralama bulunmuştur. Son olarak bu üç 
sıralama Borda Sayım yöntemi ile birleştirilerek tek 
bir performans sıralaması elde edilmiştir.  

Çalışmanın ilk bölümünde vakıf üniversitelerinin 
performanslarının değerlendirilmesi ile ilgili ve 
ÇKKV yöntemleri ile ilgili literatür çalışmalarına yer 
verilmiştir. Sonrasında, çalışmada kullanılan AHP, 
COPRAS, SAW, TOPSIS ve Borda Sayım yöntemleri 
ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Daha sonra vakıf 
üniversitelerinin performans değerlendirilmesinde 
kullanılacak kriterlerin AHP yöntemiyle 
ağırlıklandırılması yapılarak, COPRAS, SAW ve 
TOPSIS yöntemleri ile üniversitelerin sıralaması 
gerçekleştirilmiştir. Üç yönteme ait sıralamaların 
benzerliklerini görerek değerlendirmek kesin ve 
tutarlı olmadığı için ortak bir sıralama elde etmek 
amacıyla Borda Sayım yöntemi kullanılmıştır. Sonuç 
olarak çalışmamızda üç ayrı yöntemin birleştirildiği 
ortak bir performans sıralaması oluşturulmuştur. 
Son bölümde ise değerlendirmeler yapılarak 
gelecekte yapılacak çalışmalar için önerilerde 
bulunulmuştur. 

 

2. Bilimsel Yazın Taraması  

2.1 Vakıf Üniversitelerinin Performanslarının 
Değerlendirilmesi ile İlgili Çalışmalar 

Son yıllarda, sayıları artan vakıf üniversiteleri eğitim 
sisteminin geliştirilmesinde ve istihdam fırsatlarının 
artırılmasında önemli roller oynamaktadır. Diğer 
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taraftan, üniversitelerin kalitesi ile genel olarak 
üniversite sayısı arasında belli bir dengesizlik 
oluşabilmektedir. Bu nedenle vakıf üniversitelerinin 
kendi içlerinde gerçekleştirilecek performans 
değerlendirmeleri önemlidir.  

Ancak, vakıf üniversiteleri için performans 
değerlendirme konusunda ilgili literatürde oldukça 
az sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Örnek 
olarak Özden (2008) 2006 yılı sonu itibariyle 
Türkiye’de kurulmuş olan 24 vakıf üniversitesinin 
performanslarını VZA (Veri Zarflama Analizi) ile 
incelemiştir. Bu çalışmada girdiler; toplam giderler, 
öğretim üyesi sayısı ve diğer akademik personel 
sayısıdır. Çıktılar ise; önlisans ve lisans öğrenci 
sayısı, yayın sayısı vb. gibi toplam 6 adet gelirler 
vardır. Araştırmanın sonucunda Sabancı 
Üniversitesi'nin görece etkin olduğu ortaya 
çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan, Özgüven (2011) İzmir’de bulunan 4 
vakıf üniversitesinin performansını AHP yöntemi ile 
incelemiştir. Çalışma İzmir’de üniversite tercihi 
yapacak aday öğrencilere öneri sunmak amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada üniversite verileri; 
ücret, akademik kadro, ders sayısı vb. gibi toplam 9 
kriter çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kriterlerin 
ağırlıklandırılması ve üniversitelerin sıralanması 
için AHP yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın 
sonucunda en iyi performansa sahip üniversitenin 
Ekonomi Üniversitesi olduğu belirlenmiştir. 

Benzer şekilde, Ömürbek, Karaatlı ve Yetim (2014) 
ADIM üniversiteleri grubunda yer alan ve 1992-1993 
yıllarında kurulmuş olan 10 üniversitenin 
performanslarını ÇKKV yöntemleri ile 
incelemişlerdir. Çalışmayı 21 kriter çerçevesinde 
geliştirmişlerdir. Kriterlerin ağırlıklandırılmasında 
AHP yöntemi, üniversitelerin sıralanmasında ise 
TOPSIS ve VIKOR yöntemlerini kullanmışlardır. Her 
iki yönteme göre de Süleyman Demirel Üniversitesi 
ilk sırada bulunmuştur. Ömürbek ve Karataş (2018), 
yaptıkları çalışmada Türkiye’de bulunan Girişimci ve 
Yenilikçi 50 üniversitenin performanslarını ÇKKV 
yöntemleri ile incelemişlerdir. Çalışmayı 5 kriter 
çerçevesinde değerlendirmişlerdir. Kriterlerin 
ağırlıklandırılmasında Entropi yöntemi, 
üniversitelerin sıralanmasında ise MAUT ve SAW 
yöntemlerini kullanmışlardır. Her iki yöntem 
uygulandığında da Sabancı Üniversitesi'nin ilk sırada 
olduğu belirlenmiştir.  

Son olarak, Organ ve Kaçaroğlu (2020) 46 vakıf 
üniversitesinin performanslarını ÇKKV ile 
incelemişlerdir. Çalışma 7 kriter çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. Kriterlerin ağırlıklandırılmasında 
Entropi yöntemi, üniversitelerin sıralanmasında TOPSIS 
yöntemini kullanmışlardır. Sıralama sonucunda en 
iyi performansa sahip olan üniversite Bilkent 
Üniversitesi olarak belirlenmiştir. 

Literatür incelendiğinde vakıf üniversitelerinin 
performanslarının değerlendirilmesiyle ilgili 
oldukça az sayıda çalışma olduğu görülmektedir. 
Ayrıca, yapılan araştırmalarda sayıca az alternatif ya 
da kriter kullanılarak çalışmalar gerçekleştirildiği ve 
sıralama için maksimum iki yöntem kullanıldığı 
gözlenmektedir. Bu nedenle bu çalışmamız 
kapsamında 72 vakıf üniversitesi için 10 kriter 
kullanılarak performans değerlendirmesi geniş 
ölçütte gerçekleştirilmiştir. 

 

2.2 Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile İlgili 
Çalışmalar 

Genel ÇKKV literatürü incelendiğinde performans 
değerlendirme alanında farklı yöntemlerin yine 
farklı alanlarda kullanıldığı görülmektedir. Örnek 
olarak Zavadskas vd. (2017) Vilnius'taki 21 
mahallenin sağlık ve güvenirlilik açısından 
değerlendirilmesi için COPRAS, SAW, TOPSIS ve 
EDAS yöntemlerini kullanmışlardır. Genel sonuç elde 
edebilmek için Sıra Ortalaması, Borda Sayım ve 
Copeland yöntemlerini uygulamışlardır. Araştırma 3 
başlık altında toplam 14 adet kriter çerçevesinde 
değerlendirilmiştir. 

Diğer taraftan Tuan, Hue, Lien, Thao, Luu, Quyet, Van 
ve Anh (2020) öğretim görevlilerinin araştırma 
verimliliğini 5 kriter çerçevesinde değerlendirmiştir. 
Kriterlerin ağırlıklandırılmasında AHP yöntemi, 
sıralamada ise TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. 

Li, Shao ve Zhang (2018) ise dağıtılmış enerji 
sistemlerini ÇKKV yöntemlerini kullanarak 5 kriter 
çerçevesinde değerlendirmişlerdir. Sistemlerin 
verimliliğini gösteren bir sıralama yapmak amacıyla 
VZA, TOPSIS ve COPRAS yöntemleri kullanılmıştır. 
Araştırmacılar kullanılan yöntemlerin çok farklı 
sonuçlar verdiğini gözlemlemişlerdir. TOPSIS ve 
COPRAS yöntemlerinin sıralama sonuçlarının daha 
pozitif korelasyona sahip olduğu bu nedenle 
nispeten VZA yöntemine göre daha üstün oldukları 
görülmüştür. Benzer şekilde, Özbek (2017) 
değerlendirdiği kurumu 7 kriter çerçevesinde ele 
almıştır. Bu çalışmada, kriter ağırlıkları eşit kabul 
edilerek sıralama için SAW, COPRAS ve TOPSIS 
yöntemleri kullanılmıştır. 
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Firma karşılaştırma çalışmaları incelendiğinde Çakır 
ve Perçin (2013) 2011 yılı baz alınarak Fortune 
Türkiye dergisinin açıkladığı ilk 500 firma listesinde 
yer alan 10 lojistik firmasının performans ölçümünü 
ÇKKV teknikleri yardımıyla gerçekleştirmişlerdir. 
Firmaların verilerini 6 kriter çerçevesinde 
değerlendirmişlerdir. Kriter ağırlıklandırılması için 
CRITIC yöntemini, firmaların performans sıralaması 
için SAW, TOPSIS ve VIKOR yöntemlerini 
kullanmışlardır. Sonuç olarak iki yöntemden de elde 
ettikleri sıralamaları Borda Sayım yönteminden 
yararlanarak bütünleşik bir sıralama elde 
etmişlerdir.  

Benzer şekilde, Ömürbek ve Urmak Akçakaya (2018) 
Forbes 2000 listesinde bulunan ve havacılık 
sektöründe faaliyet gösteren 21 adet havayolu 
şirketinin ÇKKV teknikleri yardımıyla 
değerlendirilmesini amaçlamışlardır. Şirketlerin 
verilerini 4 kriter çerçevesinde 
değerlendirmişlerdir. Kriter ağırlıkları Entropi 
yöntemi ile belirlendikten sonra sıralama için MAUT, 
COPRAS ve SAW yöntemlerini uygulamışlardır. 
Sonuç olarak bütünleşik bir sıralama elde etmek 
amacıyla Borda Sayım yöntemini kullanmışlardır.  

Başka bir çalışmada, Ömürbek, Karaatlı ve Cömert 
(2016) Isparta ilindeki inşaat sektöründe yapı 
denetim firmalarının performanslarını 
değerlendirmişlerdir. Firmaların verilerini 7 kriter 
çerçevesinde değerlendirmişlerdir. Kriter ağırlıkları 
için AHP yöntemi, firmalarının sıralaması için de 
ELECTRE ve SAW yöntemleri kullanılmıştır. İki 
yöntemde de birinci ve sonuncu firmaların aynı 
çıktığı gözlemlenmiştir. 

Son olarak, Nacar ve Erdebilli (2021) Ankara Sincan 
Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir 
fabrikada tesis yeri secimi için bir vaka analizi 
gerçekleştirmişlerdir. 3 alternatif tesis yeri, 3 ana 
kriter belirlenmiş ve alternatifler TOPSIS metoduyla 
değerlendirilmiştir. 

Literatürde, bu çalışma kapsamında kullanılan AHP, 
COPRAS, SAW, TOPSIS ve borda sayım yöntemlerinin 
değişik kombinasyonlarla bir arada kullanıldığı 
görülmekte ve tüm bu yöntemlerin aynı 
değerlendirme kapsamında uygulanarak 
karşılaştırıldığı bir çalışma bulunmamaktadır. Diğer 
taraftan, literatürden farklı olarak bu çalışmamızda 
ilk önce kriterler AHP ile ağırlıklandırılmış, 
alternatifler COPRAS, SAW ve TOPSIS yöntemleri ile 
sıralanmış ve son olarak alternatifler için Borda 
Sayım yöntemi ile bütünleşik bir sıralama elde 
edilmiştir. Vakıf üniversiteleri için performans 

değerlendirilmesinde uygulanan beş yöntemin 
bütünleşik olarak kullanıldığı başka bir çalışma 
olmadığı ve ayrıca borda sayım yöntemi ile 
bütünleşik sıralama elde eden çalışma sayısı az 
olduğu için literatürdeki bu boşlukların 
doldurulması hedeflenmektedir. 

 

3. Yöntem 

Bu bölümde çalışmada uygulanacak yöntemler 
ayrıntılı olarak tanıtılmıştır. Bu çalışmada araştırma 
ve yayın etiğine uyulmuştur. 

 

3.1 Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri 

İnsanlar problemlerine çözüm ararken genellikle 
birden çok amaçlarla veya kriterlerle karşılaşırlar. 
ÇKKV, karar vericinin çok sayıda seçenekten oluşan 
bir alternatif kümesinde belirlediği en az iki kriter ile 
yaptığı seçim işlemi olarak tanımlanabilir. ÇKKV 
başlığı adı altında çok sayıda yöntem bulunmuştur. 
Karar verici en verimli sonucu alabilmek için 
yöntemi belirlerken, yapısına, amacına ve sürecin 
özelliklerine bakmalıdır. Kararın verilebilmesi için 
göz önünde bulundurulması gereken yüzlerce faktör 
olmasına rağmen karar verici en önemli ve en uygun 
kriterleri seçer. Karar verici en uygun alternatifi 
bulabilmesi için üç aşama tamamlar. İlki, kriterlerin 
ve ağırlıklarının belirlenmesidir. İkinci olarak 
alternatiflerin bu kriterleri hangi oranda 
karşıladıkları belirlenerek, kriterler üzerinden, her 
alternatif için toplam bir sonuç değerinin 
bulunmasıdır. Son olarak en yüksek değere sahip 
olan alternatifin tercih edilmesidir (Ersöz ve Kabak, 
2010). 

Araştırmamızın bu bölümünde, önce ÇKKV 
yöntemlerinden AHP, COPRAS, SAW, TOPSIS ve 
Borda Sayım yöntemlerinin matematiksel 
gösterimleri ve yaklaşımları anlatılmıştır. 

3.2 AHP Yöntemi 

1977 yılında Saaty tarafından geliştirilen Analitik 
Hiyerarşi Süreci, ÇKKV yöntemlerinin içine dahil 
olmuştur. AHP yöntemi, problemleri ikili 
karşılaştırma mantığını özümseyerek çözen bir 
tekniktir. Hiyerarşide oluşturulan kriterleri 
belirleyebilmek için anket çalışmasından, uzman 
kişilerin veya araştırmacıların görüşlerinden 
yararlanılmaktadır (Ömürbek ve Aksoy, 2016). 
Yöntem aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır (Doğan 
ve Gencan, 2014): 
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Adım 1: Problemin belirlenmesi  

Belirlenen problem ile ilgili olarak seçilecek olan 
alternatiflerin sahip olması gereken kriterler 
belirlenir ve hiyerarşik yapı kurulur.  

Adım 2: İkili karşılaştırmalar matrislerinin 
oluşturulması 

Alternatiflerin ikili karşılaştırmaları, belirlenen 
kriterlere göre, uzman kişiler veya araştırmacılar 
tarafından, Saaty ölçeği kullanılarak gerçekleştirilir. 
Saaty’nin ölçeği Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1  
Saaty Ölçeği 

Önem Derecesi Tanım Açıklama 

1 Eşit Önem İki faaliyet amaca eşit düzeyde katkıda bulunuyor. 

3 
Birinin diğerine göre orta 
derecede daha önemli 
olması 

Tecrübe ve yargı bir faaliyeti diğerine orta derecede tercih 
ettiriyor. 

5 Kuvvetli düzeyde önem 
Tecrübe ve yargı bir faaliyeti diğerine kuvvetli bir şekilde 
tercih ettiriyor. 

7 
Çok kuvvetli düzeyde 
önem 

Bir faaliyet güçlü bir şekilde tercih ediliyor ve baskınlığı 
uygulamada rahatlıkla görülüyor. 

9 Aşırı düzeyde önem 
Bir faaliyetin diğerine tercih edilmesine ilişkin kanıtlar çok 
büyük bir güvenilirliğe sahip. 

2,4,6,8 Ortalama değerler 
Uzlaşma gerektiğinde kullanılmak üzere iki ardışık yargı 
arasına düşen değerler. 

 

Adım 3: Ağırlık değerlerinin bulunması 

Ağırlık değerlerinin bulunmasında iki yol izlenebilir. 
Birincisi, matriste, ilgili sütundaki değerler toplanır 
ve ilgili sütün değerine bölünerek normalleştirilmiş 
matris elde edilir ve normalleştirilmiş matris 
üzerinde; her bir sıranın ortalaması alınır. Elde 
edilmiş olan bu değerler her bir kriter için bulunan 
ağırlıklardır. İkincisi ise karşılaştırma matrisinin her 
bir satırının geometrik ortalaması alınıp bulunan 
değerlerin normalleştirilmesiyle ağırlık değerleri 
elde edilir. İki yöntemde kullanılarak ağırlıklar 
bulunur. Hesaplanan bu ağırlık değerleri ile öncelik 
vektörü oluşturulur. 

Adım 4: Tutarlılık oranının hesaplanması 

Karar vericilerin ikili karşılaştırma matrislerinin ne 
kadar tutarlı olduklarını görmek için tutarlılık oranı 
(CR) hesaplanır. Tutarlılık oranı 0,10’a eşit veya 
küçük olması durumunda matrisler tutarlı kabul 
edilir. Tutarlılık oranının 0,10’dan büyük olması 
durumu, karar vericinin kararlarının yeniden gözden 
geçirmesi gerektiğini gösterir. CR değeri Eşitlik (1),  
λmax ve tutarlılık indeksi (CI) değerleri ise Eşitlik (2) 
ve Eşitlik (3) yardımıyla hesaplanır. 

CR =
CI

RI
 (1) 

CI =
λmax−n

n−1
 (2) 

λmax =
1

n
∑ (

∑ aijwj
n
j=1

Wi
)n

i=1   (3) 

Burada, 

𝑎𝑖𝑗: i. ölçüt ile j. ölçütün ikili karşılaştırma matris 

değeri 

𝑤𝑖: Her bir ölçüt için hesaplanan önem ağırlıkları 

𝑤𝑗: Göreli önem vektörünün j.elemanı 

𝑛: Matrisin boyutu 

𝑅𝐼: Rassallık indeksi 

λmax: Matrisin en büyük özdeğeridir. 

Tutarlılık oranı Eşitlik (1)’de görüldüğü gibi tutarlılık 
indeksinin rassal indekse bölünmesiyle elde edilir. 
Boyutları 1 ile 15 arasında değişen kare matrisler 
için rassal indeks değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Bu 
tabloda n kriter sayısıdır. 
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Tablo 2 
Rassal İndeks Değerleri 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,53 1,56 1,57 1,59 

Adım 5: Kararın Verilmesi 

Son aşama olarak kriterlerin ağırlıklarından 
hareketle, alternatiflerin öncelik değerleri 
hesaplanır. En büyük öncelik değerine sahip olan 
alternatif, tercih edilmesi önerilen alternatiftir.  

 

3.3 COPRAS Yöntemi 

1996 yılında, COPRAS (Complex Proportional 
Assessment) yöntemini Vilnius Gediminas Teknik 
Üniversitesi araştırmacıları Zavadskas ve 
Kaklauskas tarafından bulunmuştur. Türkçe açılımı 
karmaşık oransal değerlendirme olan yöntem, 
kriterlerin önem dereceleri tespit ederek 
alternatifleri değerlendirip sıralamaktadır. Kriter 
değerleri, ölçüt değerlendirmesinde fayda kriterinin 
üst düzeye çıkartılması ve faydasız kriterlerin en aza 
indirilme değerlendirmesi için kullanılır. Yöntemde 
izlenecek adımlar aşağıda verilmiştir (Acer, Genç ve 
Dinçer, 2020). Modeldeki değişkenler;  

𝐴𝑖 = 𝑖. 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓                                        𝑖 = 1,2, … ,𝑚 

𝐶𝑗 = 𝑗. 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑚𝑒 ö𝑙çü𝑡ü                  𝑗 = 1,2,… , 𝑛  

𝑊𝑗 = 𝑗. 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑚𝑒 ö𝑙çü𝑡ü𝑛ü𝑛  

ö𝑛𝑒𝑚 𝑑ü𝑧𝑒𝑦𝑖                                                 𝑗 = 1,2,… , 𝑛 

𝑋𝑖𝑗 = 𝑗. 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑚𝑒 ö𝑙çü𝑡ü 𝑎ç𝚤𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎𝑛  

𝑖. 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑑𝑖𝑟 

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması  

COPRAS yönteminin ilk adımı karar matrisinin 
oluşturulmasıdır (Eşitlik 4). 

𝐷 =

𝐴1

𝐴2

𝐴3

.
𝐴𝑚 [

 
 
 
 
𝑥11 𝑥12 𝑥13 . 𝑥1𝑛

𝑥21 𝑥22 𝑥23 . 𝑥2𝑛

𝑥31 𝑥32 𝑥33 . 𝑥3𝑛

. . . . .
𝑥𝑚1 𝑥𝑚2 𝑥𝑚3 . 𝑥𝑚𝑛]

 
 
 
 

 (4) 

Burada, 

𝑚: Toplam alternatif sayısı 

𝑛: Kriter sayısıdır. 

Adım 2: Normalize Edilmiş Karar Matrisinin 
Oluşturulması 

Normalize edilmiş karar matrisi Eşitlik (5) ile 
gerçekleştirilir. 

𝑥𝑖𝑗
∗ =

𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

∀𝑗 = 1,2,… , 𝑛 (5) 

 

Adım 3: Ağırlıklandırılmış Karar Matrisinin 
Oluşturulması  

Ağırlıklandırılmış karar matrisi; daha önceden 
belirlenen kriter ağırlıklarıyla normalize edilmiş 
karar matrisinin çarpılması ile gerçekleştirilir 
(Eşitlik 6). 

𝐷′ = 𝑑𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗
∗ . 𝑤𝑗 (6) 

 

Adım 4: Faydalı ve Faydasız Ölçütlerin Hesaplanması  

Bu adımda faydalı ölçütler, kriterin amacına 
ulaşmada ne kadar yüksek olsa o kadar iyi olduğunu 
belirtirken Eşitlik (7)’de; faydasız ölçütler ise 
kriterin amacına ulaşmada ne kadar düşük değerlere 
sahipse o kadar iyi olduğunu gösterdiği ölçütleri 
Eşitlik (8)’de belirtmektedir. 

𝑆𝑖
+ = ∑ 𝑑𝑖𝑗

𝑘
𝑗=1    𝑗 = 1,2,… , 𝑘  𝑓𝑎𝑦𝑑𝑎𝑙𝚤 ö𝑙çü𝑡𝑙𝑒𝑟     (7) 

𝑆𝑖
− = ∑ 𝑑𝑖𝑗

𝑛
𝑗=𝑘+1    𝑗 = 𝑘 + 1, 𝑘 +

2,… , 𝑛            𝑓𝑎𝑦𝑑𝑎𝑠𝚤𝑧 ö𝑙çü𝑡𝑙𝑒𝑟  (8) 

 

Adım 5: Qi Göreceli Önem Değerlerinin Hesaplanması  

Qi değerleri; her bir alternatif için göreceli önem 
değerini ifade etmektedir ve Eşitlik (9) ile 
hesaplanır. Hesaplama sonucunda seçilen en iyi 
alternatif en yüksek göreceli önem değerini alan 
alternatiftir. 

𝑄𝑖 = 𝑆𝑖
+ +

∑ 𝑆𝑖
−𝑚

𝑖=1

𝑆𝑖
−.∑

1

𝑆𝑖
−

𝑚
𝑖=1

 (9) 
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Adım 6: En Yüksek Göreceli Önem Değerlerinin 
Hesaplanması  

En yüksek göreceli öncelik değeri ise numaralı Eşitlik 
(10) ile hesaplanmaktadır. 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑒𝑛𝑏ü𝑦ü𝑘{𝑄𝑖}∀𝑖= 1,2,… ,𝑚 (10) 

 

Adım 7: Alternatifler için Performans İndeksi Pi 
Değerlerinin Hesaplanması  

Her bir alternatif için Pi olarak belirtilen performans 
indeksi Eşitlik (11) yardımıyla hesaplanmaktadır. 

𝑃𝑖 =
𝑄1

𝑄𝑚𝑎𝑥
. 100% (11) 

Pi performans değer indeksi 100 olan alternatif en iyi 
alternatif olarak kabul edilir. Alternatiflerin indeks 
değerlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanması ile 
tercih sıralaması elde edilir.   

 

3.4 SAW Yöntemi 

Churchman ve Ackoff tarafından 1954 yılında, SAW 
(Simple Additive Weighting) yöntemi geliştirilmiştir. 
SAW yöntemi her alternatifin fayda veya maliyet 
değeri ile kriterlerin ağırlıklarının çarpılması ve 
sonrasında tüm kriterler için elde edilen değerlerin 
toplanması ile bulunur. Bu yöntem verilerin orantılı 
ve tutarlı dönüşmesini sağlar. SAW yönteminde 
izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir (Özaydın ve 
Karakul, 2021). 

 

Adım 1: Karar Matrisinin Normalize Edilmesi  

İlk olarak kriterlerin türü belirlenmelidir. Kriterin 
türü maksimizasyon olarak belirlendiğinde Eşitlik 
(12)’teki fayda kriterine ait olan formül kullanılır. 
Kriterin türü minimizasyon olarak belirlendiğinde 
ise Eşitlik (12)’te gösterilen maliyet kriterine ait 
formül kullanılır. Bu eşitlikler yardımıyla karar 
matrisi normalize edilmiş olur. 

𝑟𝑖𝑗 = {

𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑋𝑖𝑗
   𝑖 = 1,… ,𝑚;    𝑗 = 1, … , 𝑛   𝑓𝑎𝑦𝑑𝑎 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑖ç𝑖𝑛 

𝑚𝑖𝑛𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑖𝑗
   𝑖 = 1,… ,𝑚;    𝑗 = 1,… , 𝑛   𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑖ç𝑖𝑛

  (12) 

𝑋𝑖𝑗  : j. değerlendirme ölçütü açısından i. alternatifin 

değeri 

 

Adım 2: Alternatiflerin Tercih Değerlerinin 
Hesaplanması  

Her kriterin ağırlığı ile hesaplanan değerlerin (𝑟𝑖𝑗) 

çarpımı ile bütün alternatiflerin ayrı ayrı toplam 
tercih değeri bulunur. Bulunan tercih değerleri 
Eşitlik (13) yardımı ile hesaplanır. 

𝑆𝑖: Her bir alternatifin tercih değeri 

𝑆𝑖 = ∑ 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗     𝑖 = 1,… ,𝑚𝑛
𝑗=1   (13) 

𝑊𝑗  : j. kritere verilen önem ağırlığı 

Göreli değerler (𝑆𝑖%) ise Eşitlik (14) yardımıyla her 
bir değerinin toplam alternatif değerine oranlanması 
ile bulunur. 

𝑆𝑖
% =

𝑠𝑖

∑ 𝑠𝑖
𝑚
𝑖=1

 (14) 

𝑆𝑖  değerinin yüksek olması alternatifinin daha fazla 
tercih edileceği anlamına gelmektedir Sonuç 
tablosuna bakıldığında en yüksek 𝑆𝑖  % değeri elde 
eden alternatif ilk sırada yer alır. 

 

3.5 TOPSIS Yöntemi 

Hwang ve Yoon tarafından 1981 yılında ÇKKV 
tekniği olarak geliştirilen TOPSIS, alternatifinin ideal 
çözüme en kısa mesafe ve eksi-ideal çözüme en uzak 
mesafe mantığı ile oluşturulmuştur. TOPSIS 
yönteminde izlenecek adımlar aşağıda verilmiştir 
(Supçiller ve Çapraz, 2011): 

 

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması 

Karar matrisinde satırlardaki değerler alternatifleri, 
sütunlardaki değerler ise kriterleri temsil eder. 
Matris içine her bir alternatifin kritere göre 
gösterdikleri özellikler yazılır. Karar matrisinin 
oluşturulması Eşitlik (15)’te verilmiştir. 

𝑋 = [

𝑥11 𝑥12 ⋯ 𝑥1𝑛

𝑥21 𝑥22 ⋯ 𝑥2𝑛

. . . .
𝑥𝑚1 𝑥𝑚2 ⋯ 𝑥𝑚𝑛

]   (15) 
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Burada, 

𝑚: Toplam alternatif sayısı 

𝑛: Kriter sayısıdır. 

Adım 2: Normalleştirilmiş Karar Matrisinin 
Oluşturulması 

Matristeki her kriterin sütununa ait tüm değerlerin 
kareleri toplamının karekökleri alınarak 
normalleştirilmesi istenen değere bölünmesi ile 
normalleştirilmiş matris bulunur. Eşitlik (17)'de 
verilmiş olan R normalize edilmiş karar matrisinin 
elemanları Eşitlik (16) ile hesaplanır. 

rij : i. alternatifin j. ölçüt açısından normalize edilmiş 

karar matrisindeki değeri 

𝑥𝑖𝑗 : j. değerlendirme ölçütü açısından i. alternatifin 

değeri, 

rij = 
xij

√∑ xij
2m

i=1

     i=1,2,…,m    j=1,2,…,n       (16) 

R = [

r11 r12 ⋯ r1n

r21 r22 ⋯ r2n

. . . .
rm1 rm2 ⋯ rmn

] (17) 

 

Adım 3: Ağırlıklandırılmış Karar Matrisinin 
Oluşturulması 

Normalize edilmiş karar matrisinin elemanları ilgili 
kriterlere verilen ağırlık değerleri ile çarpılarak 
ağırlıklandırılmış karar matrisi bulunur. Eşitlik 
(18)'de verilmiş V ile gösterilen ağırlıklandırılmış 
karar matrisinin elemanları Eşitlik (19) ile 
hesaplanır. 

𝑉 = [

𝑣11 𝑣12 ⋯ 𝑣1𝑛

𝑣21 𝑣22 ⋯ 𝑣2𝑛

. . . .
𝑣𝑚1 𝑣𝑚2 ⋯ 𝑣𝑚𝑛

]  (18) 

𝑉𝑖𝑗  : i. alternatifin j. ölçüt açısından ağırlıklandırılmış 

karar matrisindeki değeri 

𝑊𝑗  : j. kritere verilen önem ağırlığı 

𝑉𝑖𝑗 = 𝑊𝑗𝑟𝑖𝑗 (19) 

Adım 4: İdeal ve Eksi-İdeal Çözümlerin Belirlenmesi 

İdeal çözüm (𝑉+) kümesi ağırlıklandırılmış karar 
matrisinin kriterlerinin en iyi performans 
değerlerinden oluşurken eksi-ideal (𝑉−) kümesi en 
kötü değerlerinden oluşur. Kümeler Eşitlik (20) ve 
Eşitlik (21)’de gösterilmiştir. 

𝑉+ =  {𝑉1
+, 𝑉2

+, … , 𝑉𝑛
+} (20) 

𝑉− =  {𝑉1
−, 𝑉2

−, … , 𝑉𝑛
−} (21)

  

Adım 5: Ayırma Ölçüsünün Hesaplanması 

Bu aşamada alternatifler arasındaki mesafe ölçülür. 
Her alternatifin ideal çözümden uzaklığı (𝑆𝑖

+) Eşitlik 
(22) ile hesaplanır. 

𝑆𝑖
+ =  √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

+)2𝑛
𝑗=1   (22) 

Her alternatifin eksi-ideal çözümden uzaklığı (𝑆𝑖
−) 

Eşitlik (23) ile hesaplanır. 

𝑆𝑖
− =  √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)2𝑛
𝑗=1   (23) 

 

Adım 6: İdeal Çözüme Olan Göreli Yakınlığın 
Hesaplanması 

Her bir alternatifin ideal çözüme olan göreli yakınlığı 
(𝐺𝑖) Eşitlik (24) ile hesaplanır. 

𝐺𝑖 =  
𝑆𝑖
−

𝑆𝑖
++𝑆𝑖

−       0 ≤ 𝐺𝑖 ≤ 1   (24) 

 

Adım 7: Alternatiflerin Sıralanması 

Alternatifler ideal çözüme olan göreli yakınlık (𝐺𝑖) 
değerlerine göre büyükten küçüğe olacak biçimde 
sıralanır. En çok tercih edilen alternatif, en büyük 𝐺𝑖  
değerine sahip olan alternatiftir. 

 

3.6 Borda Sayım Yöntemi 

Literatürde ÇKKV yöntemleri ile sıralama elde edilen 
oldukça fazla sayıda çalışma bulunmaktadır. 
Çalışmalar tek bir yöntemle yapılabildiği gibi birden 
fazla yöntemin bir araya getirilerek yapılmasıyla da 
gerçekleştirebilmektedir. Birden fazla yöntemin 
kullanıldığı çalışmalarda amaç farklı yöntemlerle 
elde edilen sıralamaların birbirlerine yakın sonuçlar 
vermesidir. Birden fazla yöntemden elde edilen 
sıralamaları birleştirerek bütünleşik bir sıralama 
sunmak için Borda Sayım yöntemi kullanılmaktadır. 
Borda Sayım yöntemi, sıralama yapan her sınıfı 
(yöntemi) eşit önem derecesinde kabul eder. Bu 
yöntem, araştırmada ele alınan sınıf içerisindeki m 
adet alternatiften birincisine m-1, ikincisine m-2 
şeklinde birer azalan değer verilerek sonuncu 
alternatif 0 değerini alacak şekilde bir puanlama 
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mantığına dayanır. Yöntemde izlenecek adımlar 
aşağıda verilmiştir (Akyüz ve Aka, 2017). 

 

Adım 1: Borda Skorun Belirlenmesi 

Her bir kriter için Eşitlik (25) yardımıyla Borda skor 
belirlenir. 

𝑏𝑖 = ∑ (𝑀 − 𝑟𝑖𝑘
𝑛
𝑘=1 ) (25) 

Burada, 

𝑟𝑖𝑘 : k. kriter altındaki i. alternatifin sırası 

𝑀 : Toplam alternatif sayısıdır. 

Borda skoru, tüm sınıftaki alternatifler için atanan 
değerler toplanılarak elde edilir. Son olarak en 
yüksek skora sahip olan alternatiften başlayarak 
sıralama gerçekleşir. 

 

4. Bulgular  

Bu araştırmanın amacı Türkiye'deki özel 
üniversiteleri çok kriterli karar verme yöntemleriyle 
değerlendirmektir. Belirleyici olarak 10 kriter 
seçilmiş ve 72 özel üniversite bu kriterler baz 
alınarak sıralanmıştır. Çalışmada ilk önce kriterler 
AHP yöntemine göre ağırlıklandırılmış, kriterlerin 
ağırlıklarının belirlenmesinde rol oynayan ikili 
karşılaştırmalar yazarlar tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra COPRAS, SAW ve 
TOPSIS yöntemleri uygulanarak üç farklı sıralama 
elde edilmiştir. Son olarak bu üç sıralama Borda 
Sayım yöntemi ile birleştirilerek tek bir performans 
sıralaması elde edilmiştir. Değerlendirilen 
üniversiteler için veri tabanı Yüksek Öğretim Kurulu 
- Özel Üniversiteler 2020 (www.yok.gov.tr, 2020) 
raporundan elde edilmiştir. Kullanılmış olan 
yöntemler ve ilgili formüller Bölüm 3’te detaylı 
olarak verilmiştir.  

Tablo 3’te kriterler ve ilgili kısaltmaları (kodları), 
Tablo 4’te ise ilk 10 üniversite, yani alternatifler ve 
gösterge kodları verilmiştir. Tüm karşılaştırılan 
alternatifler olan 72 adet vakıf üniversitesi ve ilgili 
gösterge kodları ise Ek-1'de verilmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 3  

Kriterler ve Gösterge Kodları 

Kod Kriterler  

Krt 1 Kuruluş Tarihi   

Krt 2 Akademik Birim Sayısı  

Krt 3 Toplam Öğrenci Sayısı  

Krt 4 Kadrolu Öğretim Elemanı Sayısı  

Krt 5 Kadrolu Öğretim Üyesi Sayısı  

Krt 6 Öğrenci Başına Düşen Toplam Kapalı Alan  

Krt 7 Kütüphane Alanı  

Krt 8 Basılı Kitap Sayısı  

Krt 9 Elektronik Kitap Sayısı  

Krt 10 Arge ve Kütüphane Harcamaları Toplamı  

 
 
Tablo 4  
Alternatifler ve Gösterge Kodları 

Kod Alternatif Üniversiteler 

Alt 1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. 

Alt 2 Alanya Hep Üni. 

Alt 3 Altınbaş Üni. 

Alt 4 Ankara Medipol Üni 

Alt 5 Antalya Akev Üni 

Alt 6 Antalya Bilim Üni. 

Alt 7 Ataşehir Adıgüzel MYO 

Alt 8 Atılım Üni. 

Alt 9 Avrasya Üni. 

Alt 10 Bahçeşehir Üni. 
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4.1 AHP Yöntemi ile Kriter Ağırlıklarının 
Belirlenmesi  

Bu bölümde vakıf üniversitelerinin performans 
değerlendirilmesinde kriterlerin ağırlıklandırılması 
yapılmıştır. Çalışmada etkili olacak on kriter YÖK 
2020 özet bilgilerinden seçilerek elde edilmiştir. 
Araştırmacılar tarafından yapılan ikili karşılaştırma 
sonucunda kriter ağırlıkları belirlenmiştir. Bu kriter 
ağırlıkları yazarların deneyimleri ve sezgilerine göre 
belirlenmiştir. Verilen kriter ağırlıklarının uygun 
olup olmadığının belirlenmesi için tutarlılık analizi 

uygulanmıştır. Bu uygulama sonucunda tutarlılık 
oranı (0,0314) 0,10’dan küçük olduğu için kriter 
ağırlıkları tutarlı kabul edilmiştir. Kriter ağırlıkları 
geometrik ortalama kullanılarak hesaplanmıştır. Bu 
kriter ağırlıkları (özvektör) Tablo 5’te verilmiştir. 

AHP yöntemi sonucunda en düşük ağırlık %2,09 
olarak kuruluş tarihi (Krt 1) kriteri için bulunurken 
en yüksek ağırlık %32,9 olarak ARGE ve kütüphane 
harcamaları (Krt 10) kriteri için elde edilmiştir. 
 

 
Tablo 5  
Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi 

  
Krt 

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

ÖZVEKTÖR(W) 

Krt 1 1 0,143 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0,333 0,333 0,111 0,0209935 
Krt 2 7 1 6 3 3 6 6 4 4 0,333 0,2058849 
Krt 3 2 0,167 1 0,25 0,25 1 1 0,333 0,333 0,125 0,0297638 
Krt 4 5 0,333 4 1 1 4 4 3 3 0,25 0,1162964 
Krt 5 5 0,333 4 1 1 4 4 3 3 0,25 0,1162964 
Krt 6 2 0,167 1 0,25 0,25 1 1 0,333 0,333 0,125 0,0297638 
Krt 7 2 0,167 1 0,25 0,25 1 1 0,333 0,333 0,125 0,0297638 
Krt 8 3 0,25 3 0,333 0,333 3 3 1 1 0,167 0,0609464 
Krt 9 3 0,25 3 0,333 0,333 3 3 1 1 0,167 0,0609464 
Krt 10 9 3 8 4 4 8 8 6 6 1 0,3293448 

TUTARLILIK : 0,0314 
 

4.2 COPRAS Yönteminin Uygulanması 

Performans değerlendirmede dikkate alınan 

kriterlerden kuruluş tarihi olabildiğince küçük 

olması istenen değerdir. Diğer bir ifadeyle faydasız 

kriterdir. Akademik birim sayısı, toplam öğrenci 

sayısı, kadrolu öğretim elemanı sayısı, kadrolu 

öğretim üyesi sayısı, öğrenci başına düşen toplam 

kapalı alan (m2), kütüphane alanı (m2), basılı kitap 

sayısı, e-kitap sayısı, AR-GE ve kütüphane 

harcamaları toplamı ise mümkün olduğunca büyük 

olması istenen yani faydalı kriterlerdir. Uygulama 

adımlarında bu belirlemeler kullanılacaktır. 

 

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması 

Karar matrisi, alfabetik olarak sıralanmış ilk on 
üniversite için bilgiler Tablo 6’da verilirken karar 
matrisi tablosunun tamamı, tüm 72 üniversite için, 
Ek-2'de verilmiştir. 
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Tablo 6  
Karar Matrisi 

  MIN  MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK 
  Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
Alt 1 2007 12 4315 632 452 23 1273 18612 17393 4258014,20 
Alt 2 2011 5 394 39 24 24 371 3424 273220 108060,90 
Alt 3 2008 13 10337 475 263 13 3377 66960 2 2653967,30 
Alt 4 2018 5 697 194 93 69 1570 3700 0 0,00 
Alt 5 2015 4 538 114 37 27 413 800 58909 33609,94 
Alt 6 2010 12 3961 236 125 20 820 28712 174039 497335,10 
Alt 7 2012 1 1251 40 3 8 407 6434 22125 16641,80 
Alt 8 1997 13 9465 511 252 15 8800 80876 879206 9256020,10 
Alt 9 2010 11 6435 231 115 10 3320 16600 4000 39340,68 
Alt 10 1998 15 25334 807 510 7 2805 137523 767967 16803488,00 

 

Adım 2: Karar Matrisinin Normalize Edilmesi 

Karar matrisi oluşturulduktan sonra matris 
normalize edilmiştir. Eşitlik (5)’teki formül 
kullanılarak Tablo 7’de ilk on alternatif için verilmiş 

olan normalize edilmiş karar matrisi 
oluşturulmuştur. Tüm alternatifler için oluşturulmuş 
olan normalizasyon matrisi Ek-3'te verilmiştir. 
 

 
Tablo 7  
Normalizasyon Matrisi 

  MIN  MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK 
  Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
Alt 1 0,01389 0,01655 0,00704 0,02351 0,03013 0,01800 0,00543 0,00463 0,00087 0,00805 
Alt 2 0,01392 0,00690 0,00064 0,00145 0,00160 0,01878 0,00158 0,00085 0,01369 0,00020 
Alt 3 0,01390 0,01793 0,01687 0,01767 0,01753 0,01017 0,01440 0,01665 0,00000 0,00502 
Alt 4 0,01397 0,00690 0,00114 0,00722 0,00620 0,05399 0,00670 0,00092 0,00000 0,00000 
Alt 5 0,01394 0,00552 0,00088 0,00424 0,00247 0,02113 0,00176 0,00020 0,00295 0,00006 
Alt 6 0,01391 0,01655 0,00647 0,00878 0,00833 0,01565 0,00350 0,00714 0,00872 0,00094 
Alt 7 0,01392 0,00138 0,00204 0,00149 0,00020 0,00626 0,00174 0,00160 0,00111 0,00003 
Alt 8 0,01382 0,01793 0,01545 0,01901 0,01680 0,01174 0,03754 0,02011 0,04406 0,01751 
Alt 9 0,01391 0,01517 0,01050 0,00859 0,00767 0,00782 0,01416 0,00413 0,00020 0,00007 
Alt 10 0,01383 0,02069 0,04135 0,03002 0,03399 0,00548 0,01196 0,03420 0,03849 0,03178 

 

Adım 3: Ağırlıklandırılmış Karar Matrisi  

Bu adımda Eşitlik (6) ile normalize edilen matrisi 
AHP yönteminde elde edilen kriter ağırlıklarıyla (W) 
çarpılarak ağırlıklandırılmış karar matrisi 

oluşturulmuştur (Tablo 8). Tüm alternatifler için 
oluşturulmuş olan ağırlıklandırılmış matris Ek-4'te 
verilmiştir. 
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Tablo 8  
Ağırlıklandırılmış Karar Matrisi 

  MIN MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK 
  Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
Alt 1 0,00029 0,00341 0,00021 0,00273 0,00350 0,00054 0,18244 0,00028 0,00005 0,00265 
Alt 2 0,00029 0,00142 0,00002 0,00017 0,00019 0,00056 0,05317 0,00005 0,00083 0,00007 
Alt 3 0,00029 0,00369 0,00050 0,00206 0,00204 0,00030 0,48397 0,00101 0,00000 0,00165 
Alt 4 0,00029 0,00142 0,00003 0,00084 0,00072 0,00161 0,22500 0,00006 0,00000 0,00000 
Alt 5 0,00029 0,00114 0,00003 0,00049 0,00029 0,00063 0,05919 0,00001 0,00018 0,00002 
Alt 6 0,00029 0,00341 0,00019 0,00102 0,00097 0,00047 0,11752 0,00044 0,00053 0,00031 
Alt 7 0,00029 0,00028 0,00006 0,00017 0,00002 0,00019 0,05833 0,00010 0,00007 0,00001 
Alt 8 0,00029 0,00369 0,00046 0,00221 0,00195 0,00035 1,26117 0,00123 0,00269 0,00577 
Alt 9 0,00029 0,00312 0,00031 0,00100 0,00089 0,00023 0,47580 0,00025 0,00001 0,00002 
Alt 10 0,00029 0,00426 0,00123 0,00349 0,00395 0,00016 0,40200 0,00208 0,00235 0,01047 

 

3. 4. 5 Adımlar: Her Alternatif İçin Si
+ ve Si

− 
Değerlerinin Qi Değerlerinin ve Pi Değerlerinin 
Hesaplanması 

Bu aşamada Eşitlik (7) kullanılarak her alternatifin 
Si

+ değerleri, Eşitlik (8) kullanılarak Si
− değerleri 

hesaplanmıştır. Kriterlerimizden kuruluş yılı (K1) 
faydasız kriter olarak ele alınırken, diğer 
kriterlerimiz faydalı kriterlerdir. Daha sonra Eşitlik 
(9) ile Qi olarak ifade edilen göreceli önem değerleri 
hesaplanmıştır. Sonraki adımda Eşitlik (10)’den 

yararlanarak hesaplanan Qi değerleri arasından en 
yüksek göreceli öncelik değeri Qmax değeri 
(1,867382006) bulunmuştur. Eşitlik (11) 
kullanılarak Pi performans değer indeksleri 
hesaplanmıştır. Tüm alternatifler için hesaplanmış 
olan 𝑆𝑖

+ve 𝑆𝑖
−, 𝑄𝑖  ve 𝑃𝑖 Değerleri ile gerçekleştirilmş 

sıralama ilk 10 üniversite için Tablo 9'da verilmiştir. 
Tüm alternatifler için elde edilen Si

+ ve Si
−, Qi, Pi 

değerleri tablosu Ek-5'te verilmiştir. 

Tablo 9 
𝑺𝒊

+ve 𝑺𝒊
−, 𝑸𝒊 ve 𝑷𝒊 Değerleri  

 
Si- Si+ Si-Min/Si- Qi Pi Sıralama 

Alt 1 0,00029 0,19582 0,98854 0,19611 10,50184 47 
Alt 2 0,00029 0,05648 0,98657 0,05677 3,03993 68 
Alt 3 0,00029 0,49523 0,98805 0,49552 26,53568 22 
Alt 4 0,00029 0,22968 0,98315 0,22997 12,31513 41 
Alt 5 0,00029 0,06197 0,98462 0,06226 3,33425 66 
Alt 6 0,00029 0,12485 0,98706 0,12514 6,70144 55 
Alt 7 0,00029 0,05923 0,98608 0,05952 3,18749 67 
Alt 8 0,00029 1,27951 0,99349 1,27980 68,53454 8 
Alt 9 0,00029 0,48165 0,98706 0,48194 25,80850 25 
Alt 10 0,00029 0,42999 0,99299 0,43028 23,04215 29 

 

Hesaplanan Pi değerine göre 1. sıradaki alternatif 
%100 değeri ile Başkent Üniversitesi, son sıradaki 
alternatif ise %0,9095 değeri ile İstanbul Kent 
Üniversitesi olmuştur. 

 

4.3 SAW Yönteminin Uygulanması 

İkinci yöntem olarak, SAW yöntemiyle 2 adım ile 

yapılan üniversitelerin performans 

değerlendirilmesi aşağıda verilmiştir: 
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Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması 

Alfabetik olarak sıralanmış üniversitelerden ilk onu 
için oluşturulan karar matrisi Tablo 10’da verilmiş 

ve tüm 72 alternatif için tüm bilgileri içeren tam 
matris Ek-2'de verilmiştir. 

 
Tablo 10 
Karar Matrisi 

  MIN  MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK 
  Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
Alt 1 2007 12 4315 632 452 23 1273 18612 17393 4258014,20 
Alt 2 2011 5 394 39 24 24 371 3424 273220 108060,90 
Alt 3 2008 13 10337 475 263 13 3377 66960 2 2653967,30 
Alt 4 2018 5 697 194 93 69 1570 3700 0 0,00 
Alt 5 2015 4 538 114 37 27 413 800 58909 33609,94 
Alt 6 2010 12 3961 236 125 20 820 28712 174039 497335,10 
Alt 7 2012 1 1251 40 3 8 407 6434 22125 16641,80 
Alt 8 1997 13 9465 511 252 15 8800 80876 879206 9256020,10 
Alt 9 2010 11 6435 231 115 10 3320 16600 4000 39340,68 
Alt 10 1998 15 25334 807 510 7 2805 137523 767967 16803488,00 

 

Adım 2: Karar Matrisinin Normalize Edilmesi 

İlk adımda türleri belli olan kriterlerin, Eşitlik 
(12)’de görüldüğü üzere maksimizasyon olanlar için 
fayda kriteri, minimizasyon olarak belirlenen 
kriterler için ise maliyet kriteri formülü kullanılarak 

min ve mak değerleri hesaplanmıştır ve ilk on 
alternatif için bu değerler Tablo 11'de verilmiştir. 
Tüm alternatifler için normalizasyon matrisi Ek-6'da 
verilmiştir. 

 

Tablo 11 

Normalizasyon Matrisi 

  MIN MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK 
  Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
Alt 1 1,01159 0,42857 0,12276 0,39061 0,50844 0,21698 0,09990 0,03645 0,00523 0,03666 
Alt 2 1,01361 0,17857 0,01121 0,02410 0,02700 0,22642 0,02911 0,00671 0,08210 0,00093 
Alt 3 1,01210 0,46429 0,29407 0,29357 0,29584 0,12264 0,26501 0,13113 0,00000 0,02285 
Alt 4 1,01714 0,17857 0,01983 0,11990 0,10461 0,65094 0,12320 0,00725 0,00000 0,00000 
Alt 5 1,01563 0,14286 0,01531 0,07046 0,04162 0,25472 0,03241 0,00157 0,01770 0,00029 
Alt 6 1,01310 0,42857 0,11269 0,14586 0,14061 0,18868 0,06435 0,05623 0,05230 0,00428 
Alt 7 1,01411 0,03571 0,03559 0,02472 0,00337 0,07547 0,03194 0,01260 0,00665 0,00014 
Alt 8 1,00655 0,46429 0,26927 0,31582 0,28346 0,14151 0,69058 0,15839 0,26418 0,07970 
Alt 9 1,01310 0,39286 0,18307 0,14277 0,12936 0,09434 0,26054 0,03251 0,00120 0,00034 
Alt 10 1,00706 0,53571 0,72072 0,49876 0,57368 0,06604 0,22012 0,26932 0,23076 0,14468 

 

Adım 3: Alternatiflerin Tercih Değerlerinin 
Hesaplanması 

Bu adımda normalize edilen matristeki her bir 
alternatifteki değer AHP yönteminde elde edilen 
kriter ağırlıklarıyla (W) çarpılıp toplanarak, Eşitlik 
(13) yardımıyla alternatiflerin tercih değerleri 𝑆𝑗  ve 

göreli değerler (%𝑆𝑗) bulunmuştur. İlk on alternatif 

için bulunan bu değerler alternatiflerin tercih 

değerleri matrisinde Tablo 12'de verilmiş ve tüm 
alternatifler için tam matris Ek-7'de verilmiştir. Son 
olarak bulunan 𝑆𝑗  değerlerinden en yüksek değere 

sahip olan alternatif daha fazla tercih edilecek 
alternatif olduğundan, alternatifler için aynı 
zamanda %𝑆𝑗 değerleri olan sıralama değerleri elde 

edilmiştir.  
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Tablo 12 
Alternatiflerin Tercih Değerleri Matrisi 

  Sj 
%Sj 

(Sıralama) 
Alt 1 0,24173 16 
Alt 2 0,07764 67 
Alt 3 0,22119 21 
Alt 4 0,10830 59 
Alt 5 0,07404 68 
Alt 6 0,16173 41 
Alt 7 0,03739 71 
Alt 8 0,27120 14 
Alt 9 0,15198 43 
Alt 10 0,36426 7 

Hesaplanan %Sj değerlerine göre 1. sıradaki 
alternatif İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, son 

sıradaki alternatif ise T.C Faruk Saraç Tasarım MYO 
olmuştur.   

4.4 TOPSIS Yönteminin Uygulanması  

Üniversitelerin performans değerlendirmesi için 

oluşturulan modelin TOPSIS yöntemine göre 7 

adımdan oluşan çözümü izleyen bölümlerde 

anlatılmış ve elde edilen sıralama verilmiştir. 

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması 

COPRAS ve SAW yöntemlerinde olduğu gibi alfabetik 
olarak sıralanmış üniversitelerden ilk onu için 
oluşturulan karar matrisi Tablo 13’te verilmiş ve tüm 
72 alternatif için tüm bilgileri içeren tam matris Ek-
2'de verilmiştir. 

Tablo 13 
Karar Matrisi 

  MIN  MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK 
  Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
Alt 1 2007 12 4315 632 452 23 1273 18612 17393 4258014,20 
Alt 2 2011 5 394 39 24 24 371 3424 273220 108060,90 
Alt 3 2008 13 10337 475 263 13 3377 66960 2 2653967,30 
Alt 4 2018 5 697 194 93 69 1570 3700 0 0,00 
Alt 5 2015 4 538 114 37 27 413 800 58909 33609,94 
Alt 6 2010 12 3961 236 125 20 820 28712 174039 497335,10 
Alt 7 2012 1 1251 40 3 8 407 6434 22125 16641,80 
Alt 8 1997 13 9465 511 252 15 8800 80876 879206 9256020,10 
Alt 9 2010 11 6435 231 115 10 3320 16600 4000 39340,68 
Alt 10 1998 15 25334 807 510 7 2805 137523 767967 16803488,00 

Adım 2: Karar matrisinin Normalize Edilmesi 

TOPSIS yönteminin ilk adımı karar matrisinin 
normalleştirilmesidir. Normalleştirme işlemi için  

Eşitlik (16) kullanılmış ve Tablo 14’de ilk on 
alternatif için elde edilen matris gösterilmiştir. Tüm 
alternatifler için normalize edilmiş tam matris Ek-
8'de verilmiştir. 

 
Tablo 14 
Normalize Edilmiş Matris 

 Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
Alt 1 0,11785 0,12569 0,04301 0,15701 0,19717 0,10868 0,03276 0,02347 0,00339 0,02494 
Alt 2 0,11809 0,05237 0,00393 0,00969 0,01047 0,11340 0,00955 0,00432 0,05326 0,00063 
Alt 3 0,11791 0,13616 0,10304 0,11801 0,11473 0,06143 0,08689 0,08443 0,00000 0,01554 
Alt 4 0,11850 0,05237 0,00695 0,04820 0,04057 0,32603 0,04040 0,00467 0,00000 0,00000 
Alt 5 0,11832 0,04190 0,00536 0,02832 0,01614 0,12758 0,01063 0,00101 0,01148 0,00020 
Alt 6 0,11803 0,12569 0,03949 0,05863 0,05453 0,09450 0,02110 0,03621 0,03392 0,00291 
Alt 7 0,11815 0,01047 0,01247 0,00994 0,00131 0,03780 0,01047 0,00811 0,00431 0,00010 
Alt 8 0,11727 0,13616 0,09435 0,12695 0,10993 0,07088 0,22644 0,10198 0,17138 0,05420 
Alt 9 0,11803 0,11522 0,06415 0,05739 0,05016 0,04725 0,08543 0,02093 0,00078 0,00023 
Alt 10 0,11733 0,15711 0,25254 0,20049 0,22247 0,03308 0,07218 0,17341 0,14969 0,09840 
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Adım 3: Ağırlıklandırılmış Karar Matrisinin 
Oluşturulması 

AHP yönteminde elde ettiğimiz ağırlıklar ile Eşitlik 
18 kullanılarak ağırlıklandırılmış karar matrisi 

oluşturulmuş ve yine ilk on alternatif için elde edilen 
matris Tablo 15’te matris gösterilmiştir. Tüm 
alternatifler için ağırlıklandırılmış tam karar matrisi 
Ek-9'da verilmiştir. 
 

 

Tablo 15 

Ağırlıklandırılmış Karar Matrisi 

  Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
Alt 1 0,00247 0,02588 0,00128 0,01826 0,02293 0,00323 0,00097 0,00143 0,00021 0,00821 
Alt 2 0,00248 0,01078 0,00012 0,00113 0,00122 0,00338 0,00028 0,00026 0,00325 0,00021 
Alt 3 0,00248 0,02803 0,00307 0,01372 0,01334 0,00183 0,00259 0,00515 0,00000 0,00512 
Alt 4 0,00249 0,01078 0,00021 0,00561 0,00472 0,00970 0,00120 0,00028 0,00000 0,00000 
Alt 5 0,00248 0,00863 0,00016 0,00329 0,00188 0,00380 0,00032 0,00006 0,00070 0,00006 
Alt 6 0,00248 0,02588 0,00118 0,00682 0,00634 0,00281 0,00063 0,00221 0,00207 0,00096 
Alt 7 0,00248 0,00216 0,00037 0,00116 0,00015 0,00113 0,00031 0,00049 0,00026 0,00003 
Alt 8 0,00246 0,02803 0,00281 0,01476 0,01278 0,00211 0,00674 0,00622 0,01044 0,01785 
Alt 9 0,00248 0,02372 0,00191 0,00667 0,00583 0,00141 0,00254 0,00128 0,00005 0,00008 
Alt 10 0,00246 0,03235 0,00752 0,02332 0,02587 0,00098 0,00215 0,01057 0,00912 0,03241 

 

Adım 4: İdeal ve Eksi-İdeal Çözümlerin Belirlenmesi 

Matris sütunlarındaki ideal değerler için Eşitlik (20) 
ve eksi-ideal değerler için Eşitlik (21) kullanılarak  

 

elde edilen 𝑉+ ve 𝑉− değerleri ilk on alternatif için 
Tablo 16’da gösterilmiştir. Tüm alternatifler için 
ideal ve eksi-ideal değerler Ek-10'da verilmiştir. 

 
 
Tablo 16 
İdeal ve Eksi-İdeal Değerler 

  Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
V+ 0,00245 0,06038 0,01043 0,04675 0,04510 0,01491 0,00976 0,03924 0,03954 0,22400 
V- 0,00249 0,00216 0,00008 0,00113 0,00000 0,00042 0,00007 0,00006 0,00000 0,00000 

 

5. 6. ve 7. Adımlar: Her Alternatif İçin Si
+ ve Si

− 
Değerlerinin ve Gi Değerlerinin Hesaplanarak 
Sıralanması 

Bu adımda Eşitlik (22) kullanılarak her alternatifin 
Si

+ değerleri, Eşitlik (23) kullanılarak Si
− değerleri 

hesaplanmıştır. Daha sonra Eşitlik (24) ile Gi olarak 
ifade edilen ideal çözüme olan göreli yakınlık 
değerleri hesaplanarak ilk on alternatif için Tablo 
17’de gösterilmiştir. Tüm alternatifler için 
hesaplanmış olan 𝑆𝑖

+ ve 𝑆𝑖
−, 𝐺𝑖  değerleri ile sıralama 

Ek-11'de verilmiştir. 
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Tablo 17 
𝑺𝒊

+, 𝑺𝒊
− ve 𝑮𝒊 Değerleri 

  𝑆𝑖
+  𝑆𝑖

−  𝐺𝑖   Sıralama 
Alt 1 0,22876 0,03823 0,14319 18 
Alt 2 0,24437 0,00976 0,03841 66 
Alt 3 0,23250 0,03280 0,12363 26 
Alt 4 0,24340 0,01429 0,05546 62 
Alt 5 0,24483 0,00788 0,03117 68 
Alt 6 0,23901 0,02554 0,09655 37 
Alt 7 0,24713 0,00096 0,00388 71 
Alt 8 0,21858 0,03924 0,15219 13 
Alt 9 0,24071 0,02328 0,08817 44 
Alt 10 0,20104 0,05811 0,22424 8 

 

Hesaplanan 𝐺𝑖  değerine göre ilk sırada yer alan 
üniversitenin Koç Üniversitesi, son sırada yer alan 
üniversitenin ise T.C. Faruk Saraç Tasarım MYO 
olduğu görülmüştür. 

 

4.5 Borda Sayım Yöntemi ile Genel Sonuç 
Sıralamasının Elde Edilmesi 

Borda Sayım yöntemi kullanılan son yöntem olup 
çalışmamızın genel sonuç sıralamasını vermektedir. 

 

Adım 1: Her Bir Yöntem İçin Borda Skorunun 
Hesaplanması  

COPRAS, SAW ve TOPSIS yöntemleri ile elde edilmiş 
sıralamalar Eşitlik (25) verilen formül ile tek bir 
bütünleşik sıralama elde edilerek Tablo 18’de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 18  
Borda Sayım Sonucundaki Alternatif Sıralaması 

 
      COPRAS             SAW            TOPSIS     

  Sıra Borda  
Değeri 

Sıra Borda  
Değeri 

Sıra Borda  
Değeri 

Toplam 
Borda  
Skoru 

Sıralama 

Alt 1 47 25 16 56 18 54 135 23 
Alt 2 68 4 67 5 66 6 15 68 
Alt 3 22 50 21 51 26 46 147 18 
Alt 4 41 31 59 13 62 10 54 56 
Alt 5 66 6 68 4 68 4 14 69 
Alt 6 55 17 41 31 37 35 83 45 
Alt 7 67 5 71 1 71 1 7 71 
Alt 8 8 64 14 58 13 59 181 10 
Alt 9 25 47 43 29 44 28 104 40 
Alt 10 29 43 7 65 8 64 172 13 
Alt 11 1 71 3 69 5 67 207 3 
Alt 12 9 63 8 64 9 63 190 8 
Alt 13 70 2 53 19 52 20 41 59 
Alt 14 40 32 26 46 25 47 125 28 
Alt 15 19 53 35 37 40 32 122 29 
Alt 16 16 56 45 27 51 21 104 40 
Alt 17 14 58 38 34 45 27 119 30 
Alt 18 54 18 55 17 56 16 51 57 
Alt 19 23 49 36 36 42 30 115 33 
Alt 20 71 1 72 0 72 0 1 72 
Alt 21 37 35 34 38 35 37 110 37 
Alt 22 63 9 63 9 61 11 29 64 
Alt 23 50 22 27 45 27 45 112 36 
Alt 24 31 41 39 33 38 34 108 38 
Alt 25 33 39 40 32 41 31 102 43 
Alt 26 52 20 44 28 43 29 77 49 
Alt 27 2 70 1 71 2 70 211 1 
Alt 28 6 66 50 22 57 15 103 42 
Alt 29 28 44 28 44 32 40 128 27 
Alt 30 4 68 6 66 7 65 199 4 
Alt 31 61 11 64 8 65 7 26 66 
Alt 32 15 57 9 63 10 62 182 9 
Alt 33 32 40 46 26 49 23 89 44 
Alt 34 60 12 42 30 36 36 78 47 
Alt 35 11 61 13 59 16 56 176 12 
Alt 36 72 0 56 16 48 24 40 60 
Alt 37 20 52 20 52 29 43 147 18 
Alt 38 12 60 4 68 3 69 197 5 
Alt 39 24 48 12 60 12 60 168 14 
Alt 40 38 34 48 24 50 22 80 46 
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Tablo 18 devam 
Borda Sayım Sonucundaki Alternatif Sıralaması  

 

  

  COPRAS  SAW  TOPSIS   

 Sıra Borda  
Değeri 

Sıra Borda  
Değeri 

Sıra Borda  
Değeri 

Toplam Borda  
Skoru 

Sıralama 
 

Alt 41 3 69 30 42 39 33 144 21 
Alt 42 48 24 69 3 69 3 30 63 
Alt 43 21 51 32 40 34 38 129 26 
Alt 44 59 13 23 49 19 53 115 33 
Alt 45 27 45 25 47 28 44 136 22 
Alt 46 45 27 17 55 20 52 134 24 
Alt 47 64 8 70 2 70 2 12 70 
Alt 48 35 37 31 41 33 39 117 32 
Alt 49 42 30 54 18 54 18 66 51 
Alt 50 69 3 58 14 23 49 66 51 
Alt 51 5 67 2 70 1 71 208 2 
Alt 52 51 21 60 12 60 12 45 58 
Alt 53 18 54 19 53 21 51 158 16 
Alt 54 62 10 62 10 63 9 29 64 
Alt 55 17 55 11 61 11 61 177 11 
Alt 56 44 28 47 25 47 25 78 47 
Alt 57 13 59 22 50 30 42 151 17 
Alt 58 34 38 57 15 55 17 70 50 
Alt 59 56 16 65 7 59 13 36 62 
Alt 60 30 42 18 54 22 50 146 20 
Alt 61 46 26 51 21 53 19 66 51 
Alt 62 7 65 10 62 4 68 195 6 
Alt 63 65 7 66 6 67 5 18 67 
Alt 64 43 29 52 20 58 14 63 54 
Alt 65 36 36 29 43 17 55 134 24 
Alt 66 57 15 37 35 14 58 108 38 
Alt 67 58 14 49 23 46 26 63 54 
Alt 68 39 33 33 39 31 41 113 35 
Alt 69 26 46 15 57 15 57 160 15 
Alt 70 49 23 24 48 24 48 119 30 
Alt 71 10 62 5 67 6 66 195 6 
Alt 72 53 19 61 11 64 8 38 61 
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Borda Sayım yöntemi ile gerçekleştirilmiş olan ve en 
yüksek skorlu üniversiteden başlayarak en düşük 
skorlu üniversiteye doğru elde edilen bütünleşik 
sıralama Tablo 19’da verilmiştir. 

Bütünleşik sıralama sonucunda en yüksek borda 
skoruna sahip üniversitenin İhsan Doğramacı 
Bilkent Üniversitesi, en düşük borda skoruna sahip 
üniversitenin ise T.C. Faruk Saraç Tasarım MYO 
olduğu görülmektedir. 

 

5. Sonuç ve Tartışma  

Bu çalışma kapsamında 72 vakıf üniversitesi 10 
kriter çerçevesinde ÇKKV teknikleri ile 
değerlendirilmiştir. Öncelikle AHP tekniği ile kriter 
ağırlıklandırılması yapılmıştır. Literatürde, AHP 
yöntemi uygulanırken kriter ağırlıklarının yazarlar 
veya uzman kişiler tarafından belirlenmesinin 
avantaj olduğu ve bu şekilde uygulanmasının yaygın 
olduğu belirtilmiştir (Gülenç ve Bilgin, 2010).  Bu 
durum göz önünde bulundurularak kriterlerin 
ağırlıklarının belirlenmesinde rol oynayan ikili 
karşılaştırmalar yazarlar tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Sonrasında COPRAS, SAW ve 
TOPSIS yöntemleriyle alternatifler sıralanmıştır. Bu 
üç sıralama sonuçları farklılık gösterdiği için genel 
bir sıralama elde edebilmek için Borda Sayım 
yöntemi kullanılarak bütünleşik bir sıralama elde 
edilmiştir. Bu değerlendirme ile en iyi 
performanstan en kötü performansa göre bir 
sıralama elde edilmiştir. Çalışma sonucunda ilk üç 
sırada; Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve 
Başkent Üniversitesi bulunurken son üç sırada, 
Kavram MYO, Ataşehir Adıgüzel MYO ve TC Faruk 
Saraç Tasarım MYO bulunmuştur.  

Performans değerlendirmesi amacıyla yapılan 
çalışmalarda ÇKKV yöntemleri önemli bir yere 
sahiptir. Buna karşın literatür incelendiğinde, ÇKKV 
yöntemlerinin üniversitelerin performanslarının 
değerlendirilmesinde az sayıda kullanıldığı 
görülmüştür. Benzer şekilde vakıf üniversitelerinin 
performans değerlendirmesinin yapıldığı çalışmalar 
incelendiğinde alternatif sayısının ve kullanılan 
yöntem sayısının sınırlı olduğu görülmüştür (örn. 
Organ ve Kaçaroğlu, 2020; Özgüven, 2011). Bu 
durum göz önüne alındığında mevcut çalışmanın 
literatürdeki boşluğu doldurması amaçlanmaktadır.  

Ayrıca literatürde performans değerlendirmelerinde 
sonuçları destekleyen birden fazla ÇKKV yönteminin 
kullanılması gerektiği vurgulanmıştır (Ömürbek ve 
Karataş, 2018). Ancak birçok çalışmada sadece tek 
bir yöntem ile performans değerlendirmesinin 
yapıldığı görülmektedir (örn. Bal, 2013). Bu nedenle 
mevcut çalışmada birden fazla ÇKKV yöntemi 
kullanılarak alternatif sıralamasının daha doğru ve 
tutarlı olması sağlanmıştır. Böylece bu çalışmada 
birbirine benzer 3 yöntem birlikte kullanıldığında 
sonuçların birbirleri ile ne kadar tutarlı olduğu 
gözlemlenmek istenmiştir. Kullanılan 3 yöntem için 
değerlendirme sonuçlarına bakıldığında 
alternatiflerin aynı şekilde sıralanmadığı ancak tek 
bir alternatifin 3 yöntemde de birbirine yakın 
sıralamalara sahip olduğu görülmektedir.  

Diğer taraftan literatüre bakıldığında birden fazla 
yöntem kullanmış olan çoğu çalışmada ise sadece 
bulunan ayrı sıralamaların verilerek çalışmanın 
sonlandırıldığı görülmektedir (örn. Özbek, 2017). 
Farklı yöntemlerden elde edilen bu ayrı 
sıralamaların hangisinin daha doğru olduğu konusu 
her zaman yoruma açıktır. Bu durum, çok sayıda 
ÇKKV tekniği kullanılarak yapılan karşılaştırma 
çalışmalarında zayıf noktadır. Bu nedenle ilgili 
çalışmalarda tek bir entegre sıralama elde edilerek 
bu eksiklik giderilebilir. Bu noktada Borda Sayım 
yöntemi bu eksikliği giderecek şekilde, oluşturulmuş 
farklı sıralamaları birleştirip tek bir sıralama 
sunmaktadır. 

Ek olarak, literatürde Bordo Sayım yöntemi, lojistik 
firması performans değerlendirmesi (örn. Çakır ve 
Perçin, 2013) ve havayolu şirketlerinin 
performanslarının karşılaştırılması (örn. Ömürbek 
ve Urmak Akçakaya, 2018) gibi farklı alanlarda 
uygulanmış, ancak bu yöntemin üniversite 
karşılaştırma alanında uygulamasına 
rastlanmamıştır. Bu nedenlerle mevcut çalışmada, 
vakıf üniversitelerinin değerlendirilmesi amacıyla 
SAW, COPRAS ve TOPSIS yöntemleri kullanılmış ve 
bulunan üç farklı alternatif sıralamayı tek bir 
bütünleşik sıralama altında toplamak amacıyla 
Borda Sayım yöntemi uygulanmıştır. Bu şekilde 
Borda Sayım yönteminin birleştirme üstünlüğü 
kullanılarak etkin ve rasyonel tek bir entegre sıra 
elde edilmiştir. 
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Tablo 19 
Üniversitelerin Genel Sıralaması 

SIRA ÜNİVERSİTELER SIRA ÜNİVERSİTELER 

1 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. 37 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. 
2 Koç Üni. 38 Hasan Kalyoncu Üni. 
3 Başkent Üni. 39 Toros Üni. 
4 İstanbul Aydın Üni. 40 Avrasya Üni. 
5 İstanbul Medipol Üni. 41 Çağ Üni. 
6 Sabancı Üni. 42 İstanbul 29 Mayıs Üni. 
7 T.C. Yeditepe Üni. 43 Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Üni. 
8 Beykent Üni. 44 İstanbul Esenyurt Üni.  
9 İstanbul Bilgi Üni.  45 Antalya Bilim Üni. 
10 Atılım Üni. 46 T.C. İstanbul Rumeli Üni. 
11 Maltepe Üni. 47 T.C. İstanbul Gedik Üni. 
12 İstanbul Gelişim Üni.  48 MEF Üni. 
13 Bahçeşehir Üni. 49 İbn Haldun Üni.  
14 İstanbul Okan Üni. 50 Nuh Naci Yazgan Üni. 
15 Üsküdar Üni. 51 Kapadokya Üni. 
16 KTO Karatay Üni. 52 Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üni. 
17 Nişantaşı Üni. 53 Piri Reis Üni. 
18 Altınbaş Üni. 54 TED Üni. 
19 T.C. İstanbul Kültür Üni. 55 Türk Hava Kurumu Üni. 
20 Özyeğin Üni. 56 Ankara Medipol Üni 
21 İstanbul Zaim Üni. 57 FC Demiroğlu Bilim Üni. 
22 İstinye Üni. 58 Konya Gıda ve Tarım Üni. 
23 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. 59 Beykoz Üni. 
24 İzmir Ekonomi Üni. 60 İstanbul Kent Üni. 
25 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. 61 Yüksek İhtisas Üni. 
26 İstanbul Ticaret Üni. 62 Ostim Teknik Üni. 
27 İstanbul Arel Üni. 63 T.C. İstanbul Şişli MYO 
28 Bezm-i Alem Vakıf Üni. 64 Fenerbahçe Üni. 
29 Biruni Üni.  65 Lokman Hekim Üni. 
30 Çankaya Üni. 66 İstanbul Ayvansaray Üni. 
31 Yaşar Üni. 67 SANKO Üni. 
32 Kadir Has Üni. 68 Alanya Hep Üni. 
33 Doğuş Üni. 69 Antalya Akev Üni 
34 İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. 70 Kavram MYO 
35 Ufuk Üni. 71 Ataşehir Adıgüzel MYO 
36 Haliç Üni. 72 T.C. Faruk Saraç Tasarım MYO 

 

Bu çalışmanın teknik ve yöntem kullanımı açısından 
literatüre katkılarının yanısıra, yönetsel açıdan 
bakıldığında hem üniversitelerin kendilerini 
değerlendirebilmesine katkı sağlama, hem de 
üniversite tercihi yapacak öğrencilere bir rehber 
olabilme gibi amaç ve faydaları bulunmaktadır.  

Gelecek çalışmalarda farklı kriterler kullanılarak, 
farklı üniversiteler veya devlet üniversiteleri için 
değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Bu çalışmaya 
ek olarak AHP yöntemi farklı kriter ve farklı kriter 

ağırlıklarıyla yeni bir çalışmada kullanılabilir. Elde 
edilen sonuçlar bu çalışma sonucu ile 
karşılaştırılabilir. Ayrıca bu araştırma yıllar bazında 
yapılarak üniversitelerin olumlu ve olumsuz 
değişimleri gözlemlenebilir.  
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Araştırmacıların Katkısı  

Bu araştırmada; Meryem ULUSKAN, makale 
konusunun kararlaştırılması, araştırma sonuçlarının 
incelenmesi, bilimsel yazın araştırması, makalenin 
oluşturulması; Gizem AKPOLAT, konusunun 
kararlaştırılması, veri tabanının oluşturulması, 
yöntemlerin belirlenerek uygulanması ve makalenin 
oluşturulması; Dilek ŞİMŞEK makale konusunun 
kararlaştırılması, veri tabanının oluşturulması, 
yöntemlerin belirlenerek uygulanması ve makalenin 
oluşturulması konularında katkı sağlamışlardır.  

 

Çıkar Çatışması  

Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması 
beyan edilmemiştir.  
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Ekler 

Ek-1 Üniversiteler  

KOD 
ALTERNATİFLER 

ÜNİVERSİTELER 
KOD 

ALTERNATİFLER 

ÜNİVERSİTELER 

Alt 1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Alt 37 T.C. İstanbul Kültür Üni. 

Alt 2 Alanya Hep Üni. Alt 38 İstanbul Medipol Üni. 

Alt 3 Altınbaş Üni. Alt 39 İstanbul Okan Üni. 

Alt 4 Ankara Medipol Üni Alt 40 T.C. İstanbul Rumeli Üni. 

Alt 5 Antalya Akev Üni Alt 41 İstanbul Zaim Üni. 

Alt 6 Antalya Bilim Üni. Alt 42 T.C. İstanbul Şişli MYO 

Alt 7 Ataşehir Adıgüzel MYO Alt 43 İstanbul Ticaret Üni. 

Alt 8 Atılım Üni. Alt 44 İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. 

Alt 9 Avrasya Üni. Alt 45 İstinye Üni. 

Alt 10 Bahçeşehir Üni. Alt 46 İzmir Ekonomi Üni. 

Alt 11 Başkent Üni. Alt 47 Kavram MYO 

Alt 12 Beykent Üni. Alt 48 Kadir Has Üni. 

Alt 13 Beykoz Üni. Alt 49 Kapadokya Üni. 

Alt 14 Bezm-i Alem Vakıf Üni. Alt 50 Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üni. 

Alt 15 Biruni Üni.  Alt 51 Koç Üni. 

Alt 16 Çağ Üni. Alt 52 Konya Gıda ve Tarım Üni. 

Alt 17 Çankaya Üni. Alt 53 KTO Karatay Üni. 

Alt 18 FC Demiroğlu Bilim Üni. Alt 54 Lokman Hekim Üni. 

Alt 19 Doğuş Üni. Alt 55 Maltepe Üni. 

Alt 20 T.C. Faruk Saraç Tasarım MYO Alt 56 MEF Üni. 

Alt 21 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Alt 57 Nişantaşı Üni. 

Alt 22 Fenerbahçe Üni. Alt 58 Nuh Naci Yazgan Üni. 

Alt 23 Haliç Üni. Alt 59 Ostim Teknik Üni. 

Alt 24 Hasan Kalyoncu Üni. Alt 60 Özyeğin Üni. 

Alt 25 Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Üni. Alt 61 Piri Reis Üni. 

Alt 26 İbn Haldun Üni.  Alt 62 Sabancı Üni. 

Alt 27 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Alt 63 SANKO Üni. 

Alt 28 İstanbul 29 Mayıs Üni. Alt 64 TED Üni. 

Alt 29 İstanbul Arel Üni. Alt 65 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. 

Alt 30 İstanbul Aydın Üni. Alt 66 Toros Üni. 

Alt 31 İstanbul Ayvansaray Üni. Alt 67 Türk Hava Kurumu Üni. 

Alt 32 İstanbul Bilgi Üni.  Alt 68 Ufuk Üni. 

Alt 33 İstanbul Esenyurt Üni.  Alt 69 Üsküdar Üni. 

Alt 34 T.C. İstanbul Gedik Üni. Alt 70 Yaşar Üni. 

Alt 35 İstanbul Gelişim Üni.  Alt 71 T.C. Yeditepe Üni. 

Alt 36 İstanbul Kent Üni. Alt 72 Yüksek İhtisas Üni. 
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Ek-2  Karar Matrisi  

  Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
Alt 1 2007 12 4315 632 452 23 1273 18612 17393 4258014,18 
Alt 2 2011 5 394 39 24 24 371 3424 273220 108060,90 
Alt 3 2008 13 10337 475 263 13 3377 66960 2 2653967,25 
Alt 4 2018 5 697 194 93 69 1570 3700 0 0,00 
Alt 5 2015 4 538 114 37 27 413 800 58909 33609,94 
Alt 6 2010 12 3961 236 125 20 820 28712 174039 497335,10 
Alt 7 2012 1 1251 40 3 8 407 6434 22125 16641,80 
Alt 8 1997 13 9465 511 252 15 8800 80876 879206 9256020,11 
Alt 9 2010 11 6435 231 115 10 3320 16600 4000 39340,68 
Alt 10 1998 15 25334 807 510 7 2805 137523 767967 16803487,53 
Alt 11 1994 28 16747 1618 889 9 12743 231309 245346 22013452,51 
Alt 12 1997 15 31710 870 516 10 8704 123579 480410 6525018,52 
Alt 13 2016 9 4059 173 103 4 260 20749 33189 264525,11 
Alt 14 2010 9 3270 691 237 13 1583 30266 97385 8380045,05 
Alt 15 2014 8 9744 409 292 9 4042 24383 23236 1963489,13 
Alt 16 1997 8 5406 206 58 15 5556 51694 530166 1367207,56 
Alt 17 1997 9 7404 325 177 16 6100 56130 3980 1928206,82 
Alt 18 2006 7 2491 199 164 3 879 15107 205466 681881,66 
Alt 19 1997 7 9495 390 185 20 3365 35585 401539 5301624,55 
Alt 20 2010 1 847 43 0 8 126 2646 0 758,80 
Alt 21 2010 11 6874 326 153 9 2030 99462 266026 2212868,98 
Alt 22 2016 6 391 113 64 65 614 3433 0 0,00 
Alt 23 1998 15 10898 365 195 5 1073 48263 30536 208441,82 
Alt 24 2008 11 7377 294 169 9 2600 26200 30989 2034490,87 
Alt 25 1996 10 7640 244 123 13 2290 65298 577417 2425831,26 
Alt 26 2015 11 1218 150 94 41 971 31162 2029 1075216,97 
Alt 27 1984 17 11860 752 363 51 12423 510624 826100 97348183,38 
Alt 28 2010 5 1698 130 86 40 10164 92295 180000 1641037,77 
Alt 29 2007 10 12354 444 227 10 2941 60601 268146 4526004,69 
Alt 30 2007 18 35151 1008 549 9 10491 77157 198000 14785548,19 
Alt 31 2016 6 6230 205 68 7 710 14230 0 176000,00 
Alt 32 1996 15 23545 669 314 6 5508 150912 479450 12251516,80 
Alt 33 2013 9 7365 243 147 8 2569 15322 28869 62579,41 
Alt 34 2011 12 5183 285 136 5 713 20142 0 592730,86 
Alt 35 2011 9 28908 832 474 9 6828 76660 228162 2493369,28 
Alt 36 2016 10 2903 116 85 7 85 10356 207 79063,37 
Alt 37 1997 12 15979 463 223 7 3617 100145 277722 3649709,37 
Alt 38 2009 20 33638 1201 693 12 6503 51676 544418 37504768,33 
Alt 39 1999 16 17280 642 440 7 3308 60492 390000 2649628,25 
Alt 40 2015 9 3460 229 124 25 1988 13042 2034 624519,87 
Alt 41 2010 9 11131 303 214 11 10982 88991 4870 1301101,83 
Alt 42 2012 1 4749 83 16 12 1266 13385 0 35969,02 
Alt 43 2001 12 9372 277 177 9 3643 75073 195563 694748,20 
Alt 44 2009 15 8580 455 310 7 693 10516 38100 241175,63 
Alt 45 2015 11 8172 517 372 16 3171 27016 32608 2572313,74 
Alt 46 2001 15 9441 483 212 10 1460 58086 433426 1721038,00 
Alt 47 2008 1 2068 102 7 6 553 16868 20346 292649,31 
Alt 48 1997 11 5878 286 156 11 2133 82087 370577 5138928,34 
Alt 49 2017 8 5298 205 78 10 1566 34700 16 495449,35 
Alt 50 2020 4 2646 48 30 5 225 4624 3000000 45435,00 
Alt 51 1992 11 8128 626 415 31 9743 264029 196734 116139645,16 
Alt 52 2013 5 627 91 54 57 980 4836 0 4579253,38 
Alt 53 2009 16 8370 331 177 12 4256 36737 504200 1557877,91 
Alt 54 2017 7 1152 130 91 14 670 2915 4592 763777,94 
Alt 55 1997 14 12069 682 424 15 5280 150128 593345 6072730,30 
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Ek-2 Devam - Karar Matrisi 

 Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
Alt 56 2012 10 3507 170 97 6 1500 13233 363000 969733,14 
Alt 57 2012 9 20011 560 324 8 6182 32772 10334 3692121,66 
Alt 58 2009 8 2748 111 79 32 2285 9676 2414 681444,70 
Alt 59 2017 3 254 89 54 106 824 3012 29460 0,00 
Alt 60 2007 11 7954 399 216 39 2825 61835 494850 9481107,96 
Alt 61 2008 8 4336 199 83 13 1500 15117 182239 1099027,43 
Alt 62 1996 6 5180 353 214 45 9165 121897 483187 47426184,34 
Alt 63 2013 4 1109 123 86 20 522 7301 197342 494462,12 
Alt 64 2009 6 3767 271 130 13 1535 23177 35506 2530062,49 
Alt 65 2003 8 5850 314 219 13 2000 69368 342556 14871260,29 
Alt 66 2009 8 3005 171 68 7 668 16339 3328000 347105,03 
Alt 67 2011 11 3056 169 78 12 731 13632 0 150000,00 
Alt 68 1999 13 4839 343 186 23 1861 15350 1480 308648,97 
Alt 69 2011 11 21227 453 296 10 3224 49114 26297 12190440,43 
Alt 70 2001 15 9803 450 198 6 1200 55455 274371 1448564,72 
Alt 71 1996 25 23224 962 561 18 6941 156715 235574 22105995,11 
Alt 72 2011 5 1253 210 159 13 911 4780 4044 845108,62 
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Ek-3 COPRAS Normalizasyon 

  MIN MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK 
 Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 

Alt 1 0,01389 0,01655 0,00704 0,02351 0,03013 0,01800 0,00543 0,00463 0,00087 0,00805 
Alt 2 0,01392 0,00690 0,00064 0,00145 0,00160 0,01878 0,00158 0,00085 0,01369 0,00020 
Alt 3 0,01390 0,01793 0,01687 0,01767 0,01753 0,01017 0,01440 0,01665 0,00000 0,00502 
Alt 4 0,01397 0,00690 0,00114 0,00722 0,00620 0,05399 0,00670 0,00092 0,00000 0,00000 
Alt 5 0,01394 0,00552 0,00088 0,00424 0,00247 0,02113 0,00176 0,00020 0,00295 0,00006 
Alt 6 0,01391 0,01655 0,00647 0,00878 0,00833 0,01565 0,00350 0,00714 0,00872 0,00094 
Alt 7 0,01392 0,00138 0,00204 0,00149 0,00020 0,00626 0,00174 0,00160 0,00111 0,00003 
Alt 8 0,01382 0,01793 0,01545 0,01901 0,01680 0,01174 0,03754 0,02011 0,04406 0,01751 
Alt 9 0,01391 0,01517 0,01050 0,00859 0,00767 0,00782 0,01416 0,00413 0,00020 0,00007 
Alt 10 0,01383 0,02069 0,04135 0,03002 0,03399 0,00548 0,01196 0,03420 0,03849 0,03178 
Alt 11 0,01380 0,03862 0,02734 0,06019 0,05925 0,00704 0,05436 0,05752 0,01230 0,04163 
Alt 12 0,01382 0,02069 0,05176 0,03237 0,03439 0,00782 0,03713 0,03073 0,02408 0,01234 
Alt 13 0,01395 0,01241 0,00663 0,00644 0,00687 0,00313 0,00111 0,00516 0,00166 0,00050 
Alt 14 0,01391 0,01241 0,00534 0,02571 0,01580 0,01017 0,00675 0,00753 0,00488 0,01585 
Alt 15 0,01394 0,01103 0,01590 0,01522 0,01946 0,00704 0,01724 0,00606 0,00116 0,00371 
Alt 16 0,01382 0,01103 0,00882 0,00766 0,00387 0,01174 0,02370 0,01285 0,02657 0,00259 
Alt 17 0,01382 0,01241 0,01209 0,01209 0,01180 0,01252 0,02602 0,01396 0,00020 0,00365 
Alt 18 0,01388 0,00966 0,00407 0,00740 0,01093 0,00235 0,00375 0,00376 0,01030 0,00129 
Alt 19 0,01382 0,00966 0,01550 0,01451 0,01233 0,01565 0,01435 0,00885 0,02012 0,01003 
Alt 20 0,01391 0,00138 0,00138 0,00160 0,00000 0,00626 0,00054 0,00066 0,00000 0,00000 
Alt 21 0,01391 0,01517 0,01122 0,01213 0,01020 0,00704 0,00866 0,02473 0,01333 0,00419 
Alt 22 0,01395 0,00828 0,00064 0,00420 0,00427 0,05086 0,00262 0,00085 0,00000 0,00000 
Alt 23 0,01383 0,02069 0,01779 0,01358 0,01300 0,00391 0,00458 0,01200 0,00153 0,00039 
Alt 24 0,01390 0,01517 0,01204 0,01094 0,01126 0,00704 0,01109 0,00652 0,00155 0,00385 
Alt 25 0,01381 0,01379 0,01247 0,00908 0,00820 0,01017 0,00977 0,01624 0,02894 0,00459 
Alt 26 0,01394 0,01517 0,00199 0,00558 0,00627 0,03208 0,00414 0,00775 0,00010 0,00203 
Alt 27 0,01373 0,02345 0,01936 0,02798 0,02420 0,03991 0,05299 0,12698 0,04140 0,18412 
Alt 28 0,01391 0,00690 0,00277 0,00484 0,00573 0,03130 0,04336 0,02295 0,00902 0,00310 
Alt 29 0,01389 0,01379 0,02016 0,01652 0,01513 0,00782 0,01255 0,01507 0,01344 0,00856 
Alt 30 0,01389 0,02483 0,05737 0,03750 0,03659 0,00704 0,04475 0,01919 0,00992 0,02796 
Alt 31 0,01395 0,00828 0,01017 0,00763 0,00453 0,00548 0,00303 0,00354 0,00000 0,00033 
Alt 32 0,01381 0,02069 0,03843 0,02489 0,02093 0,00469 0,02349 0,03753 0,02403 0,02317 
Alt 33 0,01393 0,01241 0,01202 0,00904 0,00980 0,00626 0,01096 0,00381 0,00145 0,00012 
Alt 34 0,01392 0,01655 0,00846 0,01060 0,00906 0,00391 0,00304 0,00501 0,00000 0,00112 
Alt 35 0,01392 0,01241 0,04718 0,03095 0,03159 0,00704 0,02913 0,01906 0,01144 0,00472 
Alt 36 0,01395 0,01379 0,00474 0,00432 0,00567 0,00548 0,00036 0,00258 0,00001 0,00015 
Alt 37 0,01382 0,01655 0,02608 0,01722 0,01486 0,00548 0,01543 0,02490 0,01392 0,00690 
Alt 38 0,01390 0,02759 0,05491 0,04468 0,04619 0,00939 0,02774 0,01285 0,02729 0,07093 
Alt 39 0,01383 0,02207 0,02821 0,02388 0,02933 0,00548 0,01411 0,01504 0,01955 0,00501 
Alt 40 0,01394 0,01241 0,00565 0,00852 0,00827 0,01956 0,00848 0,00324 0,00010 0,00118 
Alt 41 0,01391 0,01241 0,01817 0,01127 0,01426 0,00861 0,04684 0,02213 0,00024 0,00246 
Alt 42 0,01392 0,00138 0,00775 0,00309 0,00107 0,00939 0,00540 0,00333 0,00000 0,00007 
Alt 43 0,01385 0,01655 0,01530 0,01031 0,01180 0,00704 0,01554 0,01867 0,00980 0,00131 
Alt 44 0,01390 0,02069 0,01400 0,01693 0,02066 0,00548 0,00296 0,00262 0,00191 0,00046 
Alt 45 0,01394 0,01517 0,01334 0,01923 0,02480 0,01252 0,01353 0,00672 0,00163 0,00487 
Alt 46 0,01385 0,02069 0,01541 0,01797 0,01413 0,00782 0,00623 0,01444 0,02172 0,00326 
Alt 47 0,01390 0,00138 0,00338 0,00379 0,00047 0,00469 0,00236 0,00419 0,00102 0,00055 
Alt 48 0,01382 0,01517 0,00959 0,01064 0,01040 0,00861 0,00910 0,02041 0,01857 0,00972 
Alt 49 0,01396 0,01103 0,00865 0,00763 0,00520 0,00782 0,00668 0,00863 0,00000 0,00094 
Alt 50 0,01398 0,00552 0,00432 0,00179 0,00200 0,00391 0,00096 0,00115 0,15036 0,00009 
Alt 51 0,01379 0,01517 0,01327 0,02329 0,02766 0,02426 0,04156 0,06566 0,00986 0,21966 
Alt 52 0,01393 0,00690 0,00102 0,00339 0,00360 0,04460 0,00418 0,00120 0,00000 0,00866 
Alt 53 0,01390 0,02207 0,01366 0,01231 0,01180 0,00939 0,01815 0,00914 0,02527 0,00295 
Alt 54 0,01396 0,00966 0,00188 0,00484 0,00607 0,01095 0,00286 0,00072 0,00023 0,00144 

 



Endüstri Mühendisliği 33(1), 22-61, 2022 Journal of Industrial Engineering 33(1), 22-61, 2022 

 

48 

Ek-3 Devam - COPRAS Normalizasyon 

 MIN MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK 
 Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
Alt 55 0,01382 0,01931 0,01970 0,02537 0,02826 0,01174 0,02252 0,03733 0,02974 0,01149 
Alt 56 0,01392 0,01379 0,00572 0,00632 0,00647 0,00469 0,00640 0,00329 0,01819 0,00183 
Alt 57 0,01392 0,01241 0,03266 0,02083 0,02160 0,00626 0,02637 0,00815 0,00052 0,00698 
Alt 58 0,01390 0,01103 0,00449 0,00413 0,00527 0,02504 0,00975 0,00241 0,00012 0,00129 
Alt 59 0,01396 0,00414 0,00041 0,00331 0,00360 0,08294 0,00351 0,00075 0,00148 0,00000 
Alt 60 0,01389 0,01517 0,01298 0,01484 0,01440 0,03052 0,01205 0,01538 0,02480 0,01793 
Alt 61 0,01390 0,01103 0,00708 0,00740 0,00553 0,01017 0,00640 0,00376 0,00913 0,00208 
Alt 62 0,01381 0,00828 0,00845 0,01313 0,01426 0,03521 0,03909 0,03031 0,02422 0,08970 
Alt 63 0,01393 0,00552 0,00181 0,00458 0,00573 0,01565 0,00223 0,00182 0,00989 0,00094 
Alt 64 0,01390 0,00828 0,00615 0,01008 0,00866 0,01017 0,00655 0,00576 0,00178 0,00479 
Alt 65 0,01386 0,01103 0,00955 0,01168 0,01460 0,01017 0,00853 0,01725 0,01717 0,02813 
Alt 66 0,01390 0,01103 0,00490 0,00636 0,00453 0,00548 0,00285 0,00406 0,16679 0,00066 
Alt 67 0,01392 0,01517 0,00499 0,00629 0,00520 0,00939 0,00312 0,00339 0,00000 0,00028 
Alt 68 0,01383 0,01793 0,00790 0,01276 0,01240 0,01800 0,00794 0,00382 0,00007 0,00058 
Alt 69 0,01392 0,01517 0,03465 0,01685 0,01973 0,00782 0,01375 0,01221 0,00132 0,02306 
Alt 70 0,01385 0,02069 0,01600 0,01674 0,01320 0,00469 0,00512 0,01379 0,01375 0,00274 
Alt 71 0,01381 0,03448 0,03791 0,03579 0,03739 0,01408 0,02961 0,03897 0,01181 0,04181 
Alt 72 0,01392 0,00690 0,00205 0,00781 0,01060 0,01017 0,00389 0,00119 0,00020 0,00160 
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Ek-4 COPRAS Ağırlıklandırılmış Matris  

  MIN MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK 
  Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
Alt 1 0,00029 0,00341 0,00021 0,00273 0,00350 0,00054 0,18244 0,00028 0,00005 0,00265 
Alt 2 0,00029 0,00142 0,00002 0,00017 0,00019 0,00056 0,05317 0,00005 0,00083 0,00007 
Alt 3 0,00029 0,00369 0,00050 0,00206 0,00204 0,00030 0,48397 0,00101 0,00000 0,00165 
Alt 4 0,00029 0,00142 0,00003 0,00084 0,00072 0,00161 0,22500 0,00006 0,00000 0,00000 
Alt 5 0,00029 0,00114 0,00003 0,00049 0,00029 0,00063 0,05919 0,00001 0,00018 0,00002 
Alt 6 0,00029 0,00341 0,00019 0,00102 0,00097 0,00047 0,11752 0,00044 0,00053 0,00031 
Alt 7 0,00029 0,00028 0,00006 0,00017 0,00002 0,00019 0,05833 0,00010 0,00007 0,00001 
Alt 8 0,00029 0,00369 0,00046 0,00221 0,00195 0,00035 1,26117 0,00123 0,00269 0,00577 
Alt 9 0,00029 0,00312 0,00031 0,00100 0,00089 0,00023 0,47580 0,00025 0,00001 0,00002 
Alt 10 0,00029 0,00426 0,00123 0,00349 0,00395 0,00016 0,40200 0,00208 0,00235 0,01047 
Alt 11 0,00029 0,00795 0,00081 0,00700 0,00689 0,00021 1,82626 0,00351 0,00075 0,01371 
Alt 12 0,00029 0,00426 0,00154 0,00376 0,00400 0,00023 1,24741 0,00187 0,00147 0,00406 
Alt 13 0,00029 0,00256 0,00020 0,00075 0,00080 0,00009 0,03726 0,00031 0,00010 0,00016 
Alt 14 0,00029 0,00256 0,00016 0,00299 0,00184 0,00030 0,22687 0,00046 0,00030 0,00522 
Alt 15 0,00029 0,00227 0,00047 0,00177 0,00226 0,00021 0,57928 0,00037 0,00007 0,00122 
Alt 16 0,00029 0,00227 0,00026 0,00089 0,00045 0,00035 0,79625 0,00078 0,00162 0,00085 
Alt 17 0,00029 0,00256 0,00036 0,00141 0,00137 0,00037 0,87422 0,00085 0,00001 0,00120 
Alt 18 0,00029 0,00199 0,00012 0,00086 0,00127 0,00007 0,12597 0,00023 0,00063 0,00042 
Alt 19 0,00029 0,00199 0,00046 0,00169 0,00143 0,00047 0,48225 0,00054 0,00123 0,00330 
Alt 20 0,00029 0,00028 0,00004 0,00019 0,00000 0,00019 0,01806 0,00004 0,00000 0,00000 
Alt 21 0,00029 0,00312 0,00033 0,00141 0,00119 0,00021 0,29093 0,00151 0,00081 0,00138 
Alt 22 0,00029 0,00170 0,00002 0,00049 0,00050 0,00151 0,08800 0,00005 0,00000 0,00000 
Alt 23 0,00029 0,00426 0,00053 0,00158 0,00151 0,00012 0,15378 0,00073 0,00009 0,00013 
Alt 24 0,00029 0,00312 0,00036 0,00127 0,00131 0,00021 0,37262 0,00040 0,00009 0,00127 
Alt 25 0,00029 0,00284 0,00037 0,00106 0,00095 0,00030 0,32819 0,00099 0,00176 0,00151 
Alt 26 0,00029 0,00312 0,00006 0,00065 0,00073 0,00095 0,13916 0,00047 0,00001 0,00067 
Alt 27 0,00029 0,00483 0,00058 0,00325 0,00281 0,00119 1,78039 0,00774 0,00252 0,06064 
Alt 28 0,00029 0,00142 0,00008 0,00056 0,00067 0,00093 1,45665 0,00140 0,00055 0,00102 
Alt 29 0,00029 0,00284 0,00060 0,00192 0,00176 0,00023 0,42149 0,00092 0,00082 0,00282 
Alt 30 0,00029 0,00511 0,00171 0,00436 0,00426 0,00021 1,50351 0,00117 0,00060 0,00921 
Alt 31 0,00029 0,00170 0,00030 0,00089 0,00053 0,00016 0,10175 0,00022 0,00000 0,00011 
Alt 32 0,00029 0,00426 0,00114 0,00289 0,00243 0,00014 0,78938 0,00229 0,00146 0,00763 
Alt 33 0,00029 0,00256 0,00036 0,00105 0,00114 0,00019 0,36817 0,00023 0,00009 0,00004 
Alt 34 0,00029 0,00341 0,00025 0,00123 0,00105 0,00012 0,10218 0,00031 0,00000 0,00037 
Alt 35 0,00029 0,00256 0,00140 0,00360 0,00367 0,00021 0,97855 0,00116 0,00070 0,00155 
Alt 36 0,00029 0,00284 0,00014 0,00050 0,00066 0,00016 0,01218 0,00016 0,00000 0,00005 
Alt 37 0,00029 0,00341 0,00078 0,00200 0,00173 0,00016 0,51837 0,00152 0,00085 0,00227 
Alt 38 0,00029 0,00568 0,00163 0,00520 0,00537 0,00028 0,93197 0,00078 0,00166 0,02336 
Alt 39 0,00029 0,00454 0,00084 0,00278 0,00341 0,00016 0,47408 0,00092 0,00119 0,00165 
Alt 40 0,00029 0,00256 0,00017 0,00099 0,00096 0,00058 0,28491 0,00020 0,00001 0,00039 
Alt 41 0,00029 0,00256 0,00054 0,00131 0,00166 0,00026 1,57388 0,00135 0,00001 0,00081 
Alt 42 0,00029 0,00028 0,00023 0,00036 0,00012 0,00028 0,18144 0,00020 0,00000 0,00002 
Alt 43 0,00029 0,00341 0,00046 0,00120 0,00137 0,00021 0,52209 0,00114 0,00060 0,00043 
Alt 44 0,00029 0,00426 0,00042 0,00197 0,00240 0,00016 0,09932 0,00016 0,00012 0,00015 
Alt 45 0,00029 0,00312 0,00040 0,00224 0,00288 0,00037 0,45445 0,00041 0,00010 0,00160 
Alt 46 0,00029 0,00426 0,00046 0,00209 0,00164 0,00023 0,20924 0,00088 0,00132 0,00107 
Alt 47 0,00029 0,00028 0,00010 0,00044 0,00005 0,00014 0,07925 0,00026 0,00006 0,00018 
Alt 48 0,00029 0,00312 0,00029 0,00124 0,00121 0,00026 0,30569 0,00124 0,00113 0,00320 
Alt 49 0,00029 0,00227 0,00026 0,00089 0,00060 0,00023 0,22443 0,00053 0,00000 0,00031 
Alt 50 0,00029 0,00114 0,00013 0,00021 0,00023 0,00012 0,03225 0,00007 0,00916 0,00003 
Alt 51 0,00029 0,00312 0,00039 0,00271 0,00322 0,00072 1,39631 0,00400 0,00060 0,07234 
Alt 52 0,00029 0,00142 0,00003 0,00039 0,00042 0,00133 0,14045 0,00007 0,00000 0,00285 
Alt 53 0,00029 0,00454 0,00041 0,00143 0,00137 0,00028 0,60995 0,00056 0,00154 0,00097 
Alt 54 0,00029 0,00199 0,00006 0,00056 0,00071 0,00033 0,09602 0,00004 0,00001 0,00048 
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Ek-4 Devam - COPRAS Ağırlıklandırılmış Matris 

 MIN MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK 
 Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
Alt55 0,00029 0,00398 0,00059 0,00295 0,00329 0,00035 0,75670 0,00228 0,00181 0,00378 
Alt 56 0,00029 0,00284 0,00017 0,00074 0,00075 0,00014 0,21497 0,00020 0,00111 0,00060 
Alt 57 0,00029 0,00256 0,00097 0,00242 0,00251 0,00019 0,88597 0,00050 0,00003 0,00230 
Alt 58 0,00029 0,00227 0,00013 0,00048 0,00061 0,00075 0,32747 0,00015 0,00001 0,00042 
Alt 59 0,00029 0,00085 0,00001 0,00039 0,00042 0,00247 0,11809 0,00005 0,00009 0,00000 
Alt 60 0,00029 0,00312 0,00039 0,00173 0,00167 0,00091 0,40486 0,00094 0,00151 0,00591 
Alt 61 0,00029 0,00227 0,00021 0,00086 0,00064 0,00030 0,21497 0,00023 0,00056 0,00068 
Alt 62 0,00029 0,00170 0,00025 0,00153 0,00166 0,00105 1,31348 0,00185 0,00148 0,02954 
Alt 63 0,00029 0,00114 0,00005 0,00053 0,00067 0,00047 0,07481 0,00011 0,00060 0,00031 
Alt 64 0,00029 0,00170 0,00018 0,00117 0,00101 0,00030 0,21999 0,00035 0,00011 0,00158 
Alt 65 0,00029 0,00227 0,00028 0,00136 0,00170 0,00030 0,28663 0,00105 0,00105 0,00926 
Alt 66 0,00029 0,00227 0,00015 0,00074 0,00053 0,00016 0,09573 0,00025 0,01017 0,00022 
Alt 67 0,00029 0,00312 0,00015 0,00073 0,00060 0,00028 0,10476 0,00021 0,00000 0,00009 
Alt 68 0,00029 0,00369 0,00024 0,00148 0,00144 0,00054 0,26671 0,00023 0,00000 0,00019 
Alt 69 0,00029 0,00312 0,00103 0,00196 0,00229 0,00023 0,46205 0,00074 0,00008 0,00759 
Alt 70 0,00029 0,00426 0,00048 0,00195 0,00153 0,00014 0,17198 0,00084 0,00084 0,00090 
Alt 71 0,00029 0,00710 0,00113 0,00416 0,00435 0,00042 0,99475 0,00238 0,00072 0,01377 
Alt 72 0,00029 0,00142 0,00006 0,00091 0,00123 0,00030 0,13056 0,00007 0,00001 0,00053 

 

 
  



Endüstri Mühendisliği 33(1), 22-61, 2022 Journal of Industrial Engineering 33(1), 22-61, 2022 

 

51 

Ek-5 COPRAS İçin Si
+ ve Si

−, Qi, Pi Değerleri 

  Si- Si+ Si-Min/Si- Qi Pi Sıralama 
Alt 1 0,000291584 0,195817823 0,988540110 0,196109386 10,501835483 47 
Alt 2 0,000292165 0,056476156 0,986573844 0,056767139 3,039931792 68 
Alt 3 0,000291729 0,495231104 0,988047809 0,495522522 26,535680464 22 
Alt 4 0,000293182 0,229680620 0,983151635 0,229970594 12,315133863 41 
Alt 5 0,000292746 0,061972736 0,984615385 0,062263142 3,334247703 66 
Alt 6 0,000292020 0,124850316 0,987064677 0,125141444 6,701437832 55 
Alt 7 0,000292310 0,059231800 0,986083499 0,059522639 3,187491287 67 
Alt 8 0,000290131 1,279508626 0,993490235 1,279801649 68,534539019 8 
Alt 9 0,000292020 0,481652210 0,987064677 0,481943339 25,808502874 25 
Alt 10 0,000290276 0,429992071 0,992992993 0,430284948 23,042149204 29 
Alt 11 0,000289695 1,867088541 0,994984955 1,867382006 100,000000000 1 
Alt 12 0,000290131 1,268610190 0,993490235 1,268903213 67,950917896 9 
Alt 13 0,000292891 0,042235414 0,984126984 0,042525676 2,277288524 70 
Alt 14 0,000292020 0,240686947 0,987064677 0,240978075 12,904594479 40 
Alt 15 0,000292601 0,587928136 0,985104270 0,588218686 31,499644123 19 
Alt 16 0,000290131 0,803733902 0,993490235 0,804026926 43,056371066 16 
Alt 17 0,000290131 0,882347971 0,993490235 0,882640994 47,266225727 14 
Alt 18 0,000291438 0,131565620 0,989032901 0,131857329 7,061079534 54 
Alt 19 0,000290131 0,493357429 0,993490235 0,493650453 26,435429447 23 
Alt 20 0,000292020 0,018795670 0,987064677 0,019086798 1,022115332 71 
Alt 21 0,000292020 0,300890368 0,987064677 0,301181496 16,128542272 37 
Alt 22 0,000292891 0,092268733 0,984126984 0,092558995 4,956618136 63 
Alt 23 0,000290276 0,162727214 0,992992993 0,163020090 8,729873682 50 
Alt 24 0,000291729 0,380650194 0,988047809 0,380941613 20,399768842 31 
Alt 25 0,000289986 0,337977209 0,993987976 0,338270379 18,114685612 33 
Alt 26 0,000292746 0,145821932 0,984615385 0,146112338 7,824448189 52 
Alt 27 0,000288242 1,863954076 1,000000000 1,864249019 99,832225739 2 
Alt 28 0,000292020 1,463281295 0,987064677 1,463572423 78,375630637 6 
Alt 29 0,000291584 0,433397813 0,988540110 0,433689376 23,224459412 28 
Alt 30 0,000291584 1,530140968 0,988540110 1,530432532 81,956050077 4 
Alt 31 0,000292891 0,105662113 0,984126984 0,105952375 5,673845781 61 
Alt 32 0,000289986 0,811630506 0,993987976 0,811923676 43,479249216 15 
Alt 33 0,000292455 0,373824787 0,985593641 0,374115481 20,034223310 32 
Alt 34 0,000292165 0,108920896 0,986573844 0,109211879 5,848395196 60 
Alt 35 0,000292165 0,993406224 0,986573844 0,993697207 53,213386659 11 
Alt 36 0,000292891 0,016693162 0,984126984 0,016983423 0,909477722 72 
Alt 37 0,000290131 0,531086461 0,993490235 0,531379484 28,455853293 20 
Alt 38 0,000291874 0,975942534 0,987555998 0,976233807 52,278205731 12 
Alt 39 0,000290422 0,489576998 0,992496248 0,489869729 26,232968247 24 
Alt 40 0,000292746 0,290759988 0,984615385 0,291050394 15,586012563 38 
Alt 41 0,000292020 1,582375178 0,987064677 1,582666307 84,753216102 3 
Alt 42 0,000292310 0,182938569 0,986083499 0,183229408 9,812100952 48 
Alt 43 0,000290712 0,530905343 0,991504248 0,531197780 28,446122901 21 
Alt 44 0,000291874 0,108953934 0,987555998 0,109245207 5,850179920 59 
Alt 45 0,000292746 0,465575053 0,984615385 0,465865459 24,947517828 27 
Alt 46 0,000290712 0,221199566 0,991504248 0,221492003 11,861097667 45 
Alt 47 0,000291729 0,080772689 0,988047809 0,081064107 4,341056467 64 
Alt 48 0,000290131 0,317378804 0,993490235 0,317671827 17,011614442 35 
Alt 49 0,000293037 0,229518566 0,983639068 0,229808684 12,306463437 42 
Alt 50 0,000293472 0,043328877 0,982178218 0,043618564 2,335813666 69 
Alt 51 0,000289405 1,483423934 0,995983936 1,483717693 79,454428100 5 
Alt 52 0,000292455 0,146963956 0,985593641 0,147254650 7,885620063 51 
Alt 53 0,000291874 0,621047175 0,987555998 0,621338448 33,273237418 18 
Alt 54 0,000293037 0,100192309 0,983639068 0,100482427 5,380925085 62 
Alt 55 0,000290131 0,775719088 0,993490235 0,776012111 41,556152352 17 
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Ek-5 Devam - COPRAS İçin Si
+ ve Si

−, Qi, Pi Değerleri 

 Si- Si+ Si-Min/Si- Qi Pi Sıralama 

Alt 56 0,000292310 0,221522292 0,986083499 0,221813131 11,878294318 44 

Alt 57 0,000292310 0,897446251 0,986083499 0,897737090 48,074635342 13 

Alt 58 0,000291874 0,332295075 0,987555998 0,332586348 17,810300592 34 

Alt 59 0,000293037 0,122363279 0,983639068 0,122653397 6,568200625 56 

Alt 60 0,000291584 0,421036712 0,988540110 0,421328275 22,562511246 30 

Alt 61 0,000291729 0,220731529 0,988047809 0,221022947 11,835979258 46 

Alt 62 0,000289986 1,352531156 0,993987976 1,352824326 72,444969580 7 

Alt 63 0,000292455 0,078685926 0,985593641 0,078976620 4,229269621 65 

Alt 64 0,000291874 0,226393108 0,987555998 0,226684381 12,139154198 43 

Alt 65 0,000291003 0,303904678 0,990514229 0,304196824 16,290015818 36 

Alt 66 0,000291874 0,110211156 0,987555998 0,110502429 5,917505296 57 

Alt 67 0,000292165 0,109950363 0,986573844 0,110241346 5,903524074 58 

Alt 68 0,000290422 0,274525741 0,992496248 0,274818471 14,716778376 39 

Alt 69 0,000292165 0,479105971 0,986573844 0,479396955 25,672141710 26 

Alt 70 0,000290712 0,182915519 0,991504248 0,183207957 9,810952244 49 

Alt 71 0,000289986 1,028767368 0,993987976 1,029060538 55,107125122 10 

Alt 72 0,000292165 0,135095213 0,986573844 0,135386197 7,250053613 53 
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Ek-6 SAW Normalizasyon 

 MIN MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK 
  Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
Alt 1 1,01159 0,42857 0,12276 0,39061 0,50844 0,21698 0,09990 0,03645 0,00523 0,03666 
Alt 2 1,01361 0,17857 0,01121 0,02410 0,02700 0,22642 0,02911 0,00671 0,08210 0,00093 
Alt 3 1,01210 0,46429 0,29407 0,29357 0,29584 0,12264 0,26501 0,13113 0,00000 0,02285 
Alt 4 1,01714 0,17857 0,01983 0,11990 0,10461 0,65094 0,12320 0,00725 0,00000 0,00000 
Alt 5 1,01563 0,14286 0,01531 0,07046 0,04162 0,25472 0,03241 0,00157 0,01770 0,00029 
Alt 6 1,01310 0,42857 0,11269 0,14586 0,14061 0,18868 0,06435 0,05623 0,05230 0,00428 
Alt 7 1,01411 0,03571 0,03559 0,02472 0,00337 0,07547 0,03194 0,01260 0,00665 0,00014 
Alt 8 1,00655 0,46429 0,26927 0,31582 0,28346 0,14151 0,69058 0,15839 0,26418 0,07970 
Alt 9 1,01310 0,39286 0,18307 0,14277 0,12936 0,09434 0,26054 0,03251 0,00120 0,00034 
Alt 10 1,00706 0,53571 0,72072 0,49876 0,57368 0,06604 0,22012 0,26932 0,23076 0,14468 
Alt 11 1,00504 1,00000 0,47643 1,00000 1,00000 0,08491 1,00000 0,45299 0,07372 0,18954 
Alt 12 1,00655 0,53571 0,90211 0,53770 0,58043 0,09434 0,68304 0,24202 0,14435 0,05618 
Alt 13 1,01613 0,32143 0,11547 0,10692 0,11586 0,03774 0,02040 0,04063 0,00997 0,00228 
Alt 14 1,01310 0,32143 0,09303 0,42707 0,26659 0,12264 0,12423 0,05927 0,02926 0,07215 
Alt 15 1,01512 0,28571 0,27720 0,25278 0,32846 0,08491 0,31719 0,04775 0,00698 0,01691 
Alt 16 1,00655 0,28571 0,15379 0,12732 0,06524 0,14151 0,43600 0,10124 0,15930 0,01177 
Alt 17 1,00655 0,32143 0,21063 0,20087 0,19910 0,15094 0,47869 0,10992 0,00120 0,01660 
Alt 18 1,01109 0,25000 0,07087 0,12299 0,18448 0,02830 0,06898 0,02959 0,06174 0,00587 
Alt 19 1,00655 0,25000 0,27012 0,24104 0,20810 0,18868 0,26407 0,06969 0,12065 0,04565 
Alt 20 1,01310 0,03571 0,02410 0,02658 0,00000 0,07547 0,00989 0,00518 0,00000 0,00001 
Alt 21 1,01310 0,39286 0,19556 0,20148 0,17210 0,08491 0,15930 0,19479 0,07994 0,01905 
Alt 22 1,01613 0,21429 0,01112 0,06984 0,07199 0,61321 0,04818 0,00672 0,00000 0,00000 
Alt 23 1,00706 0,53571 0,31003 0,22559 0,21935 0,04717 0,08420 0,09452 0,00918 0,00179 
Alt 24 1,01210 0,39286 0,20987 0,18171 0,19010 0,08491 0,20403 0,05131 0,00931 0,01752 
Alt 25 1,00605 0,35714 0,21735 0,15080 0,13836 0,12264 0,17971 0,12788 0,17350 0,02089 
Alt 26 1,01563 0,39286 0,03465 0,09271 0,10574 0,38679 0,07620 0,06103 0,00061 0,00926 
Alt 27 1,00000 0,60714 0,33740 0,46477 0,40832 0,48113 0,97489 1,00000 0,24823 0,83820 
Alt 28 1,01310 0,17857 0,04831 0,08035 0,09674 0,37736 0,79761 0,18075 0,05409 0,01413 
Alt 29 1,01159 0,35714 0,35146 0,27441 0,25534 0,09434 0,23079 0,11868 0,08057 0,03897 
Alt 30 1,01159 0,64286 1,00000 0,62299 0,61755 0,08491 0,82328 0,15110 0,05950 0,12731 
Alt 31 1,01613 0,21429 0,17724 0,12670 0,07649 0,06604 0,05572 0,02787 0,00000 0,00152 
Alt 32 1,00605 0,53571 0,66982 0,41347 0,35321 0,05660 0,43224 0,29554 0,14407 0,10549 
Alt 33 1,01462 0,32143 0,20952 0,15019 0,16535 0,07547 0,20160 0,03001 0,00867 0,00054 
Alt 34 1,01361 0,42857 0,14745 0,17614 0,15298 0,04717 0,05595 0,03945 0,00000 0,00510 
Alt 35 1,01361 0,32143 0,82239 0,51422 0,53318 0,08491 0,53582 0,15013 0,06856 0,02147 
Alt 36 1,01613 0,35714 0,08259 0,07169 0,09561 0,06604 0,00667 0,02028 0,00006 0,00068 
Alt 37 1,00655 0,42857 0,45458 0,28616 0,25084 0,06604 0,28384 0,19612 0,08345 0,03143 
Alt 38 1,01260 0,71429 0,95696 0,74227 0,77953 0,11321 0,51032 0,10120 0,16359 0,32293 
Alt 39 1,00756 0,57143 0,49159 0,39679 0,49494 0,06604 0,25959 0,11847 0,11719 0,02281 
Alt 40 1,01563 0,32143 0,09843 0,14153 0,13948 0,23585 0,15601 0,02554 0,00061 0,00538 
Alt 41 1,01310 0,32143 0,31666 0,18727 0,24072 0,10377 0,86181 0,17428 0,00146 0,01120 
Alt 42 1,01411 0,03571 0,13510 0,05130 0,01800 0,11321 0,09935 0,02621 0,00000 0,00031 
Alt 43 1,00857 0,42857 0,26662 0,17120 0,19910 0,08491 0,28588 0,14702 0,05876 0,00598 
Alt 44 1,01260 0,53571 0,24409 0,28121 0,34871 0,06604 0,05438 0,02059 0,01145 0,00208 
Alt 45 1,01563 0,39286 0,23248 0,31953 0,41845 0,15094 0,24884 0,05291 0,00980 0,02215 
Alt 46 1,00857 0,53571 0,26858 0,29852 0,23847 0,09434 0,11457 0,11375 0,13024 0,01482 
Alt 47 1,01210 0,03571 0,05883 0,06304 0,00787 0,05660 0,04340 0,03303 0,00611 0,00252 
Alt 48 1,00655 0,39286 0,16722 0,17676 0,17548 0,10377 0,16739 0,16076 0,11135 0,04425 
Alt 49 1,01663 0,28571 0,15072 0,12670 0,08774 0,09434 0,12289 0,06796 0,00000 0,00427 
Alt 50 1,01815 0,14286 0,07528 0,02967 0,03375 0,04717 0,01766 0,00906 0,90144 0,00039 
Alt 51 1,00403 0,39286 0,23123 0,38690 0,46682 0,29245 0,76458 0,51707 0,05911 1,00000 
Alt 52 1,01462 0,17857 0,01784 0,05624 0,06074 0,53774 0,07690 0,00947 0,00000 0,03943 
Alt 53 1,01260 0,57143 0,23812 0,20457 0,19910 0,11321 0,33399 0,07195 0,15150 0,01341 
Alt 54 1,01663 0,25000 0,03277 0,08035 0,10236 0,13208 0,05258 0,00571 0,00138 0,00658 
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Ek-6 Devam - SAW Normalizasyon 

 MIN MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK MAK 

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

Alt 55 1,00655 0,50000 0,34335 0,42151 0,47694 0,14151 0,41435 0,29401 0,17829 0,05229 

Alt 56 1,01411 0,35714 0,09977 0,10507 0,10911 0,05660 0,11771 0,02592 0,10907 0,00835 

Alt 57 1,01411 0,32143 0,56929 0,34611 0,36445 0,07547 0,48513 0,06418 0,00311 0,03179 

Alt 58 1,01260 0,28571 0,07818 0,06860 0,08886 0,30189 0,17931 0,01895 0,00073 0,00587 

Alt 59 1,01663 0,10714 0,00723 0,05501 0,06074 1,00000 0,06466 0,00590 0,00885 0,00000 

Alt 60 1,01159 0,39286 0,22628 0,24660 0,24297 0,36792 0,22169 0,12110 0,14869 0,08164 

Alt 61 1,01210 0,28571 0,12335 0,12299 0,09336 0,12264 0,11771 0,02960 0,05476 0,00946 

Alt 62 1,00605 0,21429 0,14736 0,21817 0,24072 0,42453 0,71922 0,23872 0,14519 0,40835 

Alt 63 1,01462 0,14286 0,03155 0,07602 0,09674 0,18868 0,04096 0,01430 0,05930 0,00426 

Alt 64 1,01260 0,21429 0,10717 0,16749 0,14623 0,12264 0,12046 0,04539 0,01067 0,02178 

Alt 65 1,00958 0,28571 0,16642 0,19407 0,24634 0,12264 0,15695 0,13585 0,10293 0,12805 

Alt 66 1,01260 0,28571 0,08549 0,10569 0,07649 0,06604 0,05242 0,03200 1,00000 0,00299 

Alt 67 1,01361 0,39286 0,08694 0,10445 0,08774 0,11321 0,05736 0,02670 0,00000 0,00129 

Alt 68 1,00756 0,46429 0,13766 0,21199 0,20922 0,21698 0,14604 0,03006 0,00044 0,00266 

Alt 69 1,01361 0,39286 0,60388 0,27998 0,33296 0,09434 0,25300 0,09618 0,00790 0,10496 

Alt 70 1,00857 0,53571 0,27888 0,27812 0,22272 0,05660 0,09417 0,10860 0,08244 0,01247 

Alt 71 1,00605 0,89286 0,66069 0,59456 0,63105 0,16981 0,54469 0,30691 0,07079 0,19034 

Alt 72 1,01361 0,17857 0,03565 0,12979 0,17885 0,12264 0,07149 0,00936 0,00122 0,00728 
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Ek-7 SAW Alternatiflerin Tercih Değerleri Matrisi 

 
Sj %Sj (Sıralama)   Sj %Sj (Sıralama) 

A1 0,24173 16 A37 0,223 20 

A2 0,07764 67 A38 0,515 4 

A3 0,22119 21 A39 0,289 12 

A4 0,10830 59 A40 0,138 48 

A5 0,07404 68 A41 0,19 30 

A6 0,16173 41 A42 0,049 69 

A7 0,03739 71 A43 0,186 32 

A8 0,27120 14 A44 0,218 23 

A9 0,15198 43 A45 0,218 25 

A10 0,36426 7 A46 0,228 17 

A11 0,60057 3 A47 0,045 70 

A12 0,35350 8 A48 0,187 31 

A13 0,12242 53 A49 0,122 54 

A14 0,20739 26 A50 0,118 58 

A15 0,17685 35 A51 0,604 2 

A16 0,14387 45 A52 0,104 60 

A17 0,17107 38 A53 0,224 19 

A18 0,12096 55 A54 0,103 62 

A19 0,17299 36 A55 0,301 11 

A20 0,03529 72 A56 0,139 47 

A21 0,18171 34 A57 0,218 22 

A22 0,10237 63 A58 0,118 57 

A23 0,20323 27 A59 0,09 65 

A24 0,16968 39 A60 0,227 18 

A25 0,16899 40 A61 0,124 51 

A26 0,14690 44 A62 0,315 10 

A27 0,65304 1 A63 0,084 66 

A28 0,13400 50 A64 0,123 52 

A29 0,20149 28 A65 0,201 29 

A30 0,40942 6 A66 0,171 37 

A31 0,10018 64 A67 0,134 49 

A32 0,31660 9 A68 0,183 33 

A33 0,14119 46 A69 0,243 15 

A34 0,15933 42 A70 0,218 24 

A35 0,27262 13 A71 0,474 5 

A36 0,12041 56 A72 0,104 61 
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Ek-8 TOPSIS Normalizasyon 

  Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
Alt 1 0,11785 0,12569 0,04301 0,15701 0,19717 0,10868 0,03276 0,02347 0,00339 0,02494 
Alt 2 0,11809 0,05237 0,00393 0,00969 0,01047 0,11340 0,00955 0,00432 0,05326 0,00063 
Alt 3 0,11791 0,13616 0,10304 0,11801 0,11473 0,06143 0,08689 0,08443 0,00000 0,01554 
Alt 4 0,11850 0,05237 0,00695 0,04820 0,04057 0,32603 0,04040 0,00467 0,00000 0,00000 
Alt 5 0,11832 0,04190 0,00536 0,02832 0,01614 0,12758 0,01063 0,00101 0,01148 0,00020 
Alt 6 0,11803 0,12569 0,03949 0,05863 0,05453 0,09450 0,02110 0,03621 0,03392 0,00291 
Alt 7 0,11815 0,01047 0,01247 0,00994 0,00131 0,03780 0,01047 0,00811 0,00431 0,00010 
Alt 8 0,11727 0,13616 0,09435 0,12695 0,10993 0,07088 0,22644 0,10198 0,17138 0,05420 
Alt 9 0,11803 0,11522 0,06415 0,05739 0,05016 0,04725 0,08543 0,02093 0,00078 0,00023 
Alt 10 0,11733 0,15711 0,25254 0,20049 0,22247 0,03308 0,07218 0,17341 0,14969 0,09840 
Alt 11 0,11709 0,29328 0,16694 0,40197 0,38780 0,04253 0,32789 0,29167 0,04782 0,12891 
Alt 12 0,11727 0,15711 0,31610 0,21614 0,22509 0,04725 0,22397 0,15583 0,09364 0,03821 
Alt 13 0,11838 0,09427 0,04046 0,04298 0,04493 0,01890 0,00669 0,02616 0,00647 0,00155 
Alt 14 0,11803 0,09427 0,03260 0,17167 0,10338 0,06143 0,04073 0,03816 0,01898 0,04908 
Alt 15 0,11826 0,08379 0,09713 0,10161 0,12738 0,04253 0,10401 0,03075 0,00453 0,01150 
Alt 16 0,11727 0,08379 0,05389 0,05118 0,02530 0,07088 0,14296 0,06518 0,10334 0,00801 
Alt 17 0,11727 0,09427 0,07381 0,08074 0,07721 0,07560 0,15696 0,07078 0,00078 0,01129 
Alt 18 0,11779 0,07332 0,02483 0,04944 0,07154 0,01418 0,02262 0,01905 0,04005 0,00399 
Alt 19 0,11727 0,07332 0,09465 0,09689 0,08070 0,09450 0,08659 0,04487 0,07827 0,03105 
Alt 20 0,11803 0,01047 0,00844 0,01068 0,00000 0,03780 0,00324 0,00334 0,00000 0,00000 
Alt 21 0,11803 0,11522 0,06852 0,08099 0,06674 0,04253 0,05223 0,12542 0,05185 0,01296 
Alt 22 0,11838 0,06285 0,00390 0,02807 0,02792 0,30713 0,01580 0,00433 0,00000 0,00000 
Alt 23 0,11733 0,15711 0,10864 0,09068 0,08506 0,02363 0,02761 0,06086 0,00595 0,00122 
Alt 24 0,11791 0,11522 0,07354 0,07304 0,07372 0,04253 0,06690 0,03304 0,00604 0,01191 
Alt 25 0,11721 0,10474 0,07616 0,06062 0,05365 0,06143 0,05892 0,08234 0,11255 0,01421 
Alt 26 0,11832 0,11522 0,01214 0,03727 0,04100 0,19373 0,02499 0,03929 0,00040 0,00630 
Alt 27 0,11650 0,17806 0,11823 0,18682 0,15835 0,24098 0,31966 0,64388 0,16103 0,57009 
Alt 28 0,11803 0,05237 0,01693 0,03230 0,03751 0,18900 0,26153 0,11638 0,03509 0,00961 
Alt 29 0,11785 0,10474 0,12315 0,11031 0,09902 0,04725 0,07568 0,07642 0,05227 0,02651 
Alt 30 0,11785 0,18854 0,35040 0,25042 0,23948 0,04253 0,26995 0,09729 0,03859 0,08659 
Alt 31 0,11838 0,06285 0,06210 0,05093 0,02966 0,03308 0,01827 0,01794 0,00000 0,00103 
Alt 32 0,11721 0,15711 0,23471 0,16620 0,13697 0,02835 0,14173 0,19030 0,09346 0,07175 
Alt 33 0,11821 0,09427 0,07342 0,06037 0,06412 0,03780 0,06610 0,01932 0,00563 0,00037 
Alt 34 0,11809 0,12569 0,05167 0,07080 0,05933 0,02363 0,01835 0,02540 0,00000 0,00347 
Alt 35 0,11809 0,09427 0,28817 0,20670 0,20677 0,04253 0,17569 0,09667 0,04447 0,01460 
Alt 36 0,11838 0,10474 0,02894 0,02882 0,03708 0,03308 0,00219 0,01306 0,00004 0,00046 
Alt 37 0,11727 0,12569 0,15929 0,11503 0,09728 0,03308 0,09307 0,12628 0,05413 0,02137 
Alt 38 0,11797 0,20948 0,33532 0,29837 0,30230 0,05670 0,16733 0,06516 0,10612 0,21963 
Alt 39 0,11738 0,16759 0,17226 0,15950 0,19194 0,03308 0,08512 0,07628 0,07602 0,01552 
Alt 40 0,11832 0,09427 0,03449 0,05689 0,05409 0,11813 0,05115 0,01645 0,00040 0,00366 
Alt 41 0,11803 0,09427 0,11096 0,07528 0,09335 0,05198 0,28258 0,11222 0,00095 0,00762 
Alt 42 0,11815 0,01047 0,04734 0,02062 0,00698 0,05670 0,03258 0,01688 0,00000 0,00021 
Alt 43 0,11750 0,12569 0,09343 0,06882 0,07721 0,04253 0,09374 0,09467 0,03812 0,00407 
Alt 44 0,11797 0,15711 0,08553 0,11304 0,13523 0,03308 0,01783 0,01326 0,00743 0,00141 
Alt 45 0,11832 0,11522 0,08146 0,12844 0,16227 0,07560 0,08159 0,03407 0,00636 0,01506 
Alt 46 0,11750 0,15711 0,09411 0,12000 0,09248 0,04725 0,03757 0,07324 0,08448 0,01008 
Alt 47 0,11791 0,01047 0,02061 0,02534 0,00305 0,02835 0,01423 0,02127 0,00397 0,00171 
Alt 48 0,11727 0,11522 0,05860 0,07105 0,06805 0,05198 0,05488 0,10351 0,07223 0,03009 
Alt 49 0,11844 0,08379 0,05281 0,05093 0,03402 0,04725 0,04030 0,04376 0,00000 0,00290 
Alt 50 0,11862 0,04190 0,02638 0,01192 0,01309 0,02363 0,00579 0,00583 0,58477 0,00027 
Alt 51 0,11697 0,11522 0,08102 0,15552 0,18103 0,14648 0,25070 0,33293 0,03835 0,68013 
Alt 52 0,11821 0,05237 0,00625 0,02261 0,02356 0,26933 0,02522 0,00610 0,00000 0,02682 
Alt 53 0,11797 0,16759 0,08344 0,08223 0,07721 0,05670 0,10951 0,04632 0,09828 0,00912 
Alt 54 0,11844 0,07332 0,01148 0,03230 0,03970 0,06615 0,01724 0,00368 0,00090 0,00447 
Alt 55 0,11727 0,14664 0,12031 0,16943 0,18496 0,07088 0,13586 0,18931 0,11566 0,03556 
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Ek-8 Devam - TOPSIS Normalizasyon 

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

Alt 56 0,11815 0,10474 0,03496 0,04223 0,04231 0,02835 0,03860 0,01669 0,07076 0,00568 

Alt 57 0,11815 0,09427 0,19948 0,13912 0,14133 0,03780 0,15907 0,04132 0,00201 0,02162 

Alt 58 0,11797 0,08379 0,02739 0,02758 0,03446 0,15120 0,05880 0,01220 0,00047 0,00399 

Alt 59 0,11844 0,03142 0,00253 0,02211 0,02356 0,50086 0,02120 0,00380 0,00574 0,00000 

Alt 60 0,11785 0,11522 0,07929 0,09913 0,09422 0,18428 0,07269 0,07797 0,09646 0,05552 

Alt 61 0,11791 0,08379 0,04322 0,04944 0,03621 0,06143 0,03860 0,01906 0,03552 0,00644 

Alt 62 0,11721 0,06285 0,05164 0,08770 0,09335 0,21263 0,23583 0,15371 0,09418 0,27774 

Alt 63 0,11821 0,04190 0,01106 0,03056 0,03751 0,09450 0,01343 0,00921 0,03847 0,00290 

Alt 64 0,11797 0,06285 0,03755 0,06733 0,05671 0,06143 0,03950 0,02923 0,00692 0,01482 

Alt 65 0,11762 0,08379 0,05832 0,07801 0,09553 0,06143 0,05146 0,08747 0,06677 0,08709 

Alt 66 0,11797 0,08379 0,02996 0,04248 0,02966 0,03308 0,01719 0,02060 0,64870 0,00203 

Alt 67 0,11809 0,11522 0,03046 0,04199 0,03402 0,05670 0,01881 0,01719 0,00000 0,00088 

Alt 68 0,11738 0,13616 0,04824 0,08521 0,08114 0,10868 0,04789 0,01936 0,00029 0,00181 

Alt 69 0,11809 0,11522 0,21160 0,11254 0,12912 0,04725 0,08296 0,06193 0,00513 0,07139 

Alt 70 0,11750 0,15711 0,09772 0,11180 0,08637 0,02835 0,03088 0,06993 0,05348 0,00848 

Alt 71 0,11721 0,26186 0,23151 0,23900 0,24472 0,08505 0,17860 0,19761 0,04592 0,12946 

Alt 72 0,11809 0,05237 0,01249 0,05217 0,06936 0,06143 0,02344 0,00603 0,00079 0,00495 
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Ek-9 TOPSIS Ağırlıklandırılmış Karar Matrisi 

  Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
Alt 1 0,00247 0,02588 0,00128 0,01826 0,02293 0,00323 0,00097 0,00143 0,00021 0,00821 
Alt 2 0,00248 0,01078 0,00012 0,00113 0,00122 0,00338 0,00028 0,00026 0,00325 0,00021 
Alt 3 0,00248 0,02803 0,00307 0,01372 0,01334 0,00183 0,00259 0,00515 0,00000 0,00512 
Alt 4 0,00249 0,01078 0,00021 0,00561 0,00472 0,00970 0,00120 0,00028 0,00000 0,00000 
Alt 5 0,00248 0,00863 0,00016 0,00329 0,00188 0,00380 0,00032 0,00006 0,00070 0,00006 
Alt 6 0,00248 0,02588 0,00118 0,00682 0,00634 0,00281 0,00063 0,00221 0,00207 0,00096 
Alt 7 0,00248 0,00216 0,00037 0,00116 0,00015 0,00113 0,00031 0,00049 0,00026 0,00003 
Alt 8 0,00246 0,02803 0,00281 0,01476 0,01278 0,00211 0,00674 0,00622 0,01044 0,01785 
Alt 9 0,00248 0,02372 0,00191 0,00667 0,00583 0,00141 0,00254 0,00128 0,00005 0,00008 
Alt 10 0,00246 0,03235 0,00752 0,02332 0,02587 0,00098 0,00215 0,01057 0,00912 0,03241 
Alt 11 0,00246 0,06038 0,00497 0,04675 0,04510 0,00127 0,00976 0,01778 0,00291 0,04246 
Alt 12 0,00246 0,03235 0,00941 0,02514 0,02618 0,00141 0,00667 0,00950 0,00571 0,01258 
Alt 13 0,00249 0,01941 0,00120 0,00500 0,00523 0,00056 0,00020 0,00159 0,00039 0,00051 
Alt 14 0,00248 0,01941 0,00097 0,01996 0,01202 0,00183 0,00121 0,00233 0,00116 0,01616 
Alt 15 0,00248 0,01725 0,00289 0,01182 0,01481 0,00127 0,00310 0,00187 0,00028 0,00379 
Alt 16 0,00246 0,01725 0,00160 0,00595 0,00294 0,00211 0,00426 0,00397 0,00630 0,00264 
Alt 17 0,00246 0,01941 0,00220 0,00939 0,00898 0,00225 0,00467 0,00431 0,00005 0,00372 
Alt 18 0,00247 0,01510 0,00074 0,00575 0,00832 0,00042 0,00067 0,00116 0,00244 0,00132 
Alt 19 0,00246 0,01510 0,00282 0,01127 0,00939 0,00281 0,00258 0,00273 0,00477 0,01023 
Alt 20 0,00248 0,00216 0,00025 0,00124 0,00000 0,00113 0,00010 0,00020 0,00000 0,00000 
Alt 21 0,00248 0,02372 0,00204 0,00942 0,00776 0,00127 0,00155 0,00764 0,00316 0,00427 
Alt 22 0,00249 0,01294 0,00012 0,00326 0,00325 0,00914 0,00047 0,00026 0,00000 0,00000 
Alt 23 0,00246 0,03235 0,00323 0,01055 0,00989 0,00070 0,00082 0,00371 0,00036 0,00040 
Alt 24 0,00248 0,02372 0,00219 0,00849 0,00857 0,00127 0,00199 0,00201 0,00037 0,00392 
Alt 25 0,00246 0,02156 0,00227 0,00705 0,00624 0,00183 0,00175 0,00502 0,00686 0,00468 
Alt 26 0,00248 0,02372 0,00036 0,00433 0,00477 0,00577 0,00074 0,00239 0,00002 0,00207 
Alt 27 0,00245 0,03666 0,00352 0,02173 0,01842 0,00717 0,00951 0,03924 0,00981 0,18776 
Alt 28 0,00248 0,01078 0,00050 0,00376 0,00436 0,00563 0,00778 0,00709 0,00214 0,00317 
Alt 29 0,00247 0,02156 0,00367 0,01283 0,01152 0,00141 0,00225 0,00466 0,00319 0,00873 
Alt 30 0,00247 0,03882 0,01043 0,02912 0,02785 0,00127 0,00803 0,00593 0,00235 0,02852 
Alt 31 0,00249 0,01294 0,00185 0,00592 0,00345 0,00098 0,00054 0,00109 0,00000 0,00034 
Alt 32 0,00246 0,03235 0,00699 0,01933 0,01593 0,00084 0,00422 0,01160 0,00570 0,02363 
Alt 33 0,00248 0,01941 0,00219 0,00702 0,00746 0,00113 0,00197 0,00118 0,00034 0,00012 
Alt 34 0,00248 0,02588 0,00154 0,00823 0,00690 0,00070 0,00055 0,00155 0,00000 0,00114 
Alt 35 0,00248 0,01941 0,00858 0,02404 0,02405 0,00127 0,00523 0,00589 0,00271 0,00481 
Alt 36 0,00249 0,02156 0,00086 0,00335 0,00431 0,00098 0,00007 0,00080 0,00000 0,00015 
Alt 37 0,00246 0,02588 0,00474 0,01338 0,01131 0,00098 0,00277 0,00770 0,00330 0,00704 
Alt 38 0,00248 0,04313 0,00998 0,03470 0,03516 0,00169 0,00498 0,00397 0,00647 0,07234 
Alt 39 0,00246 0,03450 0,00513 0,01855 0,02232 0,00098 0,00253 0,00465 0,00463 0,00511 
Alt 40 0,00248 0,01941 0,00103 0,00662 0,00629 0,00352 0,00152 0,00100 0,00002 0,00120 
Alt 41 0,00248 0,01941 0,00330 0,00875 0,01086 0,00155 0,00841 0,00684 0,00006 0,00251 
Alt 42 0,00248 0,00216 0,00141 0,00240 0,00081 0,00169 0,00097 0,00103 0,00000 0,00007 
Alt 43 0,00247 0,02588 0,00278 0,00800 0,00898 0,00127 0,00279 0,00577 0,00232 0,00134 
Alt 44 0,00248 0,03235 0,00255 0,01315 0,01573 0,00098 0,00053 0,00081 0,00045 0,00047 
Alt 45 0,00248 0,02372 0,00242 0,01494 0,01887 0,00225 0,00243 0,00208 0,00039 0,00496 
Alt 46 0,00247 0,03235 0,00280 0,01396 0,01075 0,00141 0,00112 0,00446 0,00515 0,00332 
Alt 47 0,00248 0,00216 0,00061 0,00295 0,00036 0,00084 0,00042 0,00130 0,00024 0,00056 
Alt 48 0,00246 0,02372 0,00174 0,00826 0,00791 0,00155 0,00163 0,00631 0,00440 0,00991 
Alt 49 0,00249 0,01725 0,00157 0,00592 0,00396 0,00141 0,00120 0,00267 0,00000 0,00096 
Alt 50 0,00249 0,00863 0,00079 0,00139 0,00152 0,00070 0,00017 0,00036 0,03564 0,00009 
Alt 51 0,00246 0,02372 0,00241 0,01809 0,02105 0,00436 0,00746 0,02029 0,00234 0,22400 
Alt 52 0,00248 0,01078 0,00019 0,00263 0,00274 0,00802 0,00075 0,00037 0,00000 0,00883 
Alt 53 0,00248 0,03450 0,00248 0,00956 0,00898 0,00169 0,00326 0,00282 0,00599 0,00300 
Alt 54 0,00249 0,01510 0,00034 0,00376 0,00462 0,00197 0,00051 0,00022 0,00005 0,00147 
Alt 55 0,00246 0,03019 0,00358 0,01970 0,02151 0,00211 0,00404 0,01154 0,00705 0,01171 
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Ek-9 Devam - TOPSIS Ağırlıklandırılmış Karar Matrisi 

 Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
Alt 56 0,00248 0,02156 0,00104 0,00491 0,00492 0,00084 0,00115 0,00102 0,00431 0,00187 
Alt 57 0,00248 0,01941 0,00594 0,01618 0,01644 0,00113 0,00473 0,00252 0,00012 0,00712 
Alt 58 0,00248 0,01725 0,00082 0,00321 0,00401 0,00450 0,00175 0,00074 0,00003 0,00131 
Alt 59 0,00249 0,00647 0,00008 0,00257 0,00274 0,01491 0,00063 0,00023 0,00035 0,00000 
Alt 60 0,00247 0,02372 0,00236 0,01153 0,01096 0,00548 0,00216 0,00475 0,00588 0,01829 
Alt 61 0,00248 0,01725 0,00129 0,00575 0,00421 0,00183 0,00115 0,00116 0,00216 0,00212 
Alt 62 0,00246 0,01294 0,00154 0,01020 0,01086 0,00633 0,00702 0,00937 0,00574 0,09147 
Alt 63 0,00248 0,00863 0,00033 0,00355 0,00436 0,00281 0,00040 0,00056 0,00234 0,00095 
Alt 64 0,00248 0,01294 0,00112 0,00783 0,00659 0,00183 0,00118 0,00178 0,00042 0,00488 
Alt 65 0,00247 0,01725 0,00174 0,00907 0,01111 0,00183 0,00153 0,00533 0,00407 0,02868 
Alt 66 0,00248 0,01725 0,00089 0,00494 0,00345 0,00098 0,00051 0,00126 0,03954 0,00067 
Alt 67 0,00248 0,02372 0,00091 0,00488 0,00396 0,00169 0,00056 0,00105 0,00000 0,00029 
Alt 68 0,00246 0,02803 0,00144 0,00991 0,00944 0,00323 0,00143 0,00118 0,00002 0,00060 
Alt 69 0,00248 0,02372 0,00630 0,01309 0,01502 0,00141 0,00247 0,00377 0,00031 0,02351 
Alt 70 0,00247 0,03235 0,00291 0,01300 0,01004 0,00084 0,00092 0,00426 0,00326 0,00279 
Alt 71 0,00246 0,05391 0,00689 0,02779 0,02846 0,00253 0,00532 0,01204 0,00280 0,04264 
Alt 72 0,00248 0,01078 0,00037 0,00607 0,00807 0,00183 0,00070 0,00037 0,00005 0,00163 

 
 
Ek-10 TOPSIS İdeal ve Eksi-İdeal Değerler 

  Krt 1 Krt 2 Krt 3 Krt 4 Krt 5 Krt 6 Krt 7 Krt 8 Krt 9 Krt 10 
V+ 0,00245 0,06038 0,01043 0,04675 0,04510 0,01491 0,00976 0,03924 0,03954 0,22400 
V- 0,00249 0,00216 0,00008 0,00113 0,00000 0,00042 0,00007 0,00006 0,00000 0,00000 
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Ek-11 TOPSIS İçin 𝑆𝑖

+ ve 𝑆𝑖
−, 𝐺𝑖  Değerleri 

  S+ S- Gi  Sıralama 
A1 0,22876 0,03823 0,14319 18 
A2 0,24437 0,00976 0,03841 66 
A3 0,23250 0,03280 0,12363 26 
A4 0,24340 0,01429 0,05546 62 
A5 0,24483 0,00788 0,03117 68 
A6 0,23901 0,02554 0,09655 37 
A7 0,24713 0,00096 0,00388 71 
A8 0,21858 0,03924 0,15219 13 
A9 0,24071 0,02328 0,08817 44 
A10 0,20104 0,05811 0,22424 8 
A11 0,18702 0,09874 0,34553 5 
A12 0,22029 0,05084 0,18751 9 
A13 0,24143 0,01855 0,07134 52 
A14 0,22328 0,03269 0,12772 25 
A15 0,23604 0,02444 0,09381 40 
A16 0,23859 0,01856 0,07218 51 
A17 0,23651 0,02253 0,08697 45 
A18 0,24059 0,01636 0,06368 56 
A19 0,23039 0,02263 0,08946 42 
A20 0,24727 0,00075 0,00302 72 
A21 0,23465 0,02620 0,10045 35 
A22 0,24367 0,01441 0,05583 61 
A23 0,23762 0,03350 0,12356 27 
A24 0,23624 0,02492 0,09542 38 
A25 0,23502 0,02353 0,09102 41 
A26 0,23918 0,02317 0,08832 43 
A27 0,06485 0,19744 0,75276 2 
A28 0,23949 0,01585 0,06207 57 
A29 0,23006 0,02779 0,10778 32 
A30 0,20486 0,06267 0,23427 7 
A31 0,24299 0,01249 0,04889 65 
A32 0,21139 0,04781 0,18445 10 
A33 0,24104 0,01995 0,07643 49 
A34 0,23906 0,02582 0,09749 36 
A35 0,23100 0,03956 0,14621 16 
A36 0,24204 0,02004 0,07648 48 
A37 0,23044 0,03145 0,12008 29 
A38 0,16149 0,09724 0,37583 3 
A39 0,22931 0,04414 0,16143 12 
A40 0,24030 0,01955 0,07524 50 
A41 0,23705 0,02464 0,09417 39 
A42 0,24662 0,00272 0,01092 69 
A43 0,23743 0,02731 0,10316 34 
A44 0,23684 0,03621 0,13260 19 
A45 0,23284 0,03248 0,12243 28 
A46 0,23334 0,03547 0,13195 20 
A47 0,24617 0,00244 0,00980 70 
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Ek-11 Devam - TOPSIS İçin 𝑆𝑖
+ ve 𝑆𝑖

−, 𝐺𝑖  Değerleri 

 S+ S- Gi  Sıralama 

Alt 48 0,22952 0,02724 0,10607 33 

Alt 49 0,24125 0,01670 0,06472 54 

Alt 50 0,24225 0,03626 0,13021 23 

Alt 51 0,06832 0,22773 0,76923 1 

Alt 52 0,23623 0,01485 0,05913 60 

Alt 53 0,23437 0,03561 0,13191 21 

Alt 54 0,24185 0,01416 0,05531 63 

Alt 55 0,22211 0,04408 0,16561 11 

Alt 56 0,23932 0,02099 0,08063 47 

Alt 57 0,23153 0,03013 0,11515 30 

Alt 58 0,24154 0,01645 0,06375 55 

Alt 59 0,24510 0,01544 0,05927 59 

Alt 60 0,22046 0,03346 0,13177 22 

Alt 61 0,24004 0,01679 0,06538 53 

Alt 62 0,15658 0,09428 0,37582 4 

Alt 63 0,24325 0,00891 0,03532 67 

Alt 64 0,23775 0,01536 0,06068 58 

Alt 65 0,21285 0,03589 0,14430 17 

Alt 66 0,23881 0,04267 0,15158 14 

Alt 67 0,24126 0,02232 0,08470 46 

Alt 68 0,23850 0,02914 0,10887 31 

Alt 69 0,21593 0,03802 0,14972 15 

Alt 70 0,23443 0,03462 0,12867 24 

Alt 71 0,18933 0,07904 0,29452 6 

Alt 72 0,24158 0,01300 0,05108 64 
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Küresel Covid-19 pandemisinin etkisi birçok otomotiv parçası imalatı yapan işletmenin 
üretimine ara vermesine neden olmuştur. Sürdürülebilir üretimin en iyi araçlarından biri olan 
yalın üretim bu noktada daha fazla önem kazanmıştır. Hammadde stoğunun azalması yer yer 
bitmesi üretim sürecinde aksamalara sebebiyet vermiş, müşteri talebinin karşılanamamasına 
neden olmuştur. Hâlihazırda yalın üretim felsefesini benimsemiş işletmeler yalın 
uygulamalarına daha çok önem göstermektedir. Bu çalışma da bu süreç içerisinde otomotiv 
parçası üreten işletmelerin hangi yalın üretim araçlarını öncelikli olarak kullandıklarını tespit 
etmeye yönelik araştırma yapmıştır. Araştırma yalın üretim araçlarını kullandığını belirten 42 
otomotiv parçası üreticisi işletmenin üretim mühendislerini yönelimlerini göstermektedir. Yalın 
üretim araçlarının bu süreç içerisinde tercih edilmesini yorumlayıcı yapısal model kullanarak 
açıklayan anket çalışması sonucunda pandemi sürecinde en çok tercih edilen yalın üretim 
aracının toplam verimli bakım ve hata önleme sistemleri olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun 
nedenleri yorumlandığında boşta duran makinalara bakım yapılacağı ve üretim esnasında 
olabilecek bir arızada gerekli tamir parçasının tedariğinin geç gelebileceğinden dolayı 
periyodik bakıma önem verildiğidir. Bir ikinci yalın üretim aracı da hata önleme sistemidir. 
Süreçlerindeki iyileştirmelerde poke-yoke araçlarını geliştirdikleri ortaya çıkmıştır. Kullanılan 
modelin işlerliği, pandemi sürecinde otomotiv parçası üretimi yapan işletmelerin üretimi 
sekteye uğratan durumların önüne geçmesi yönünden hem literatüre hem de sektöre katkı 
sağlamaktadır. 
 

PRIORITIZATION OF LEAN MANUFACTURING PRACTICES DURING THE PANDEMIC 
PERIOD: CASE OF AUTOMOTIVE PARTS MANUFACTURERS 

Keywords Abstract 
Covid -19, Pandemic, Lean 
production, Lean production 
tools, Interpretive Structural 
Model 

The effect of the global Covid-19 pandemic has caused many automotive parts manufacturing 
companies to suspend their production. Lean production, which is one of the best tools of 
sustainable production, has gained more importance at this point. The decrease in the stock of 
raw materials caused disruptions in the production process and the customer demand was not 
met. Businesses that have already adopted the lean production philosophy attach more 
importance to lean applications. This study also conducted research to determine which lean 
production tools primarily used by the companies producing automotive parts during this 
process. The research shows the orientation of the production engineers of 42 automotive part 
manufacturer companies that stated that they use lean production tools. As a result of the survey, 
which explains the preference of lean production tools in this process by using an interpretative 
structural model, it has been revealed that the most preferred lean production tool in the 
pandemic process is total efficient maintenance and error prevention systems. The reasons for 
this are that the idle machines will be serviced and that periodic maintenance is given importance 
because the supply of the necessary repair part may come late in case of a malfunction that may 
occur during production. A second lean manufacturing tool is the defect prevention system. It has 
been revealed that they have developed poke-yoke tools in the improvements in their processes. 
The operability of the model used contributes to both the literature and the industry in terms of 
preventing the situations that interrupt the production of the companies that produce 
automotive parts during the pandemic process.. 
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1. Giriş 

2019 yıllında Çin’de başlayan salgın hastalık birçok 
ülkeyi etkisi altına almıştır. Ticareti olumsuz 
etkileyen Covid-19 pandemisi tedarik zincirinde 
kırılmalara yol açmıştır. Birçok üretim tesisi 
hammadde bulmakta zorluk yaşamıştır. Bu süre 
içerisinde yalın üretimden taviz vermeyerek israfı 
mümkün olduğunca azaltma ilkesini kullanan 
işletmeler avantajlı çıkmaktadır. Fakat hassas 
tedarik zincirleri, tam zamanında (JIT) üretim 
yönetimi ve minimum atık gibi süreçler işletmeler 
talebi karşılayabildiğinde olması gerektiği gibi 
çalışırken küresel bir salgın olduğunda bu durum 
değişmiştir.  Yalın üretimde her zaman çalışır, 
ulaşabilir ve her zaman yanıt veren tedarik zincirinin 
olduğunu varsaymaktadır (Abualfaraa, Salonitis ve 
Al-Ashaab, 2017; Danese, Manfè, ve Romano, 2018). 
Ancak gördüğümüz gibi bu varsayım pandemi gibi 
dönemlerde sekteye uğrayabilmektedir. Otomotiv 
parçaları gibi seri üretim yapan tesisler müşteri 
talebini karşılamak için yalnızca ihtiyaç olan 
minimum ek envanter tutulduğunda “tam 
zamanında” bir üretim modelini 
uygulayabilmektedir burada oluşan problem ham 
madde eksiğinden kaynaklanan sorunlardır (Ben, 
Vinodh ve Asokan, 2018; Kurilova, Sundin, ve 
Poksinska, 2018; Hyder, 2021).  

İşletmeler değişen Pazar taleplerine etkin ve verimli 
üretim stratejileri geliştirmek için sürekli iyileştirme 
metodolojileri uygulamaktadır. 2020 yıllarının 
başında etkisini artıran pandemi koşulları 
işletmelerin üretim sürdürebilirliklerini artırma 
noktasında bazı sıkıntılara neden olmuştur. Bu 
süreçte en çok kullanılan uygulamalar arasında 
israfın ortadan kaldırılmasından üretim ve idari 
süreçlerin optimizasyonuna izin veren yalın üretim 
felsefesi bulunmaktadır (Marodin, Frank,  Tortorella 
ve Netland, 2018; Farias, Santos, Gohr, Oliveira ve 
Amorim, 2019). Ancak, yalın üretim felsefesini 
organizasyon yapısına dâhil etmek için uzun vadeli 
planlama, yönetim ve kontrol için kılavuzlar 
sağlayan net bir kurumsal operasyon stratejisi 
olmalıdır. Operasyonların ve kurumsal stratejinin 
unsurları olarak yalın üretim araçları hemen 
uygulanmaz ve ortaya çıkması zaman alır. Bu 
nedenle, yürütülmesi için, ürünlerin kalitesini 
artırabilecek insan faktörünü ihmal etmeden, bir 
kuruluşun tüm maddi ve maddi olmayan kaynakları 
ayrıca paydaşların her birinin özel gereksinimlerinin 
karşılanması dikkate alınmalıdır.  

Pandeminin en büyük etkisi tedarik zincirinde 
meydana gelen aksamaların küresel boyutta üretim 
yapan firmaları etkilemesidir. Üretim süreçlerinde 
yaşanan hammadde ve yarı mamül eksikliği üretim 
planlama departmanlarının süreçlerini verimli 
yönetememesine neden olmuştur. Bu nedenle her 
zaman ihtiyaç duyulan yalın üretim araçaları daha 
çok önem kazanmaktadır. Pandemi döneminde yalın 
üretim araçlarının kullanımında önceliklerin nasıl 
olduğu bu çalışmanın ana konusunu 
oluşturmaktadır. Tedarik zincirinde meydana gelen 
kırılma, insan kaynaklarında azalma, çalışma 
saatlerinin değişmesi ve ekonomik gelişmelerin bu 
süreçte yalın üretim araçlarının kullanımı nasıl 
önceliklendiği araştırılmıştır. Fiziksel, insani ve 
teknolojik kaynakların kapasitesi, envanterdeki 
belirsizlik seviyeleri, teslimat süreleri ve kısa üretim 
döngülerine yanıt vermek için sahip olmaları 
gereken esneklik yalın üretimin belirleyici 
unsurlarını oluşturmaktadır.  

Yalın üretim araçlarının tercih nedenleri işletmenin 
özgün organizasyon yapısı göz önüne alındığında 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu araçlar özellikle 
pandemi şartlarında en uygun çözümün 
belirlenmesinde karar desteği için bir referans 
noktası olarak kullanılabilir. Bu araştırma pandemi 
döneminde yalın araçları belirlemek ve analiz etmek 
için Yorumlayıcı Yapısal Modelleme (YYM) 
kullanarak yapısal bir yorum modeli geliştirmiştir. 
YYM, bilgisayar destekli bir modelleme yaklaşımı 
olup tanımlanan değişkenler arasındaki ilişkiyi ve 
belirleyen ve yapılandıran bir yaklaşımdır. Her bir 
değişken YYM’de probleme göre tanımlanır. YYM, 
karar vericilerin kararlarını etkileyebilecek bir dizi iş 
süreci arasındaki ilişkiyi düzenlemeye yardımcı 
olarak kuramsal karar problemlerine uygulanabilir. 
Aynı zamanda YYM belirsiz bir şekilde ifade edilmiş 
zihinsel modelleri birçok amaç için yararlı ve iyi 
tanımlanmış modellere dönüştürmesinden dolayı bu 
çalışmada kullanılmıştır. 

Araştırma literatür çalışmasıyla devam edip yalın 
üretim araçlarının literatür destekli çıkarımları 
derlenmiştir. Üçüncü bölümde araştırma 
metodolojisi olan YYM modeli adımlarıyla 
anlatılmıştır. Dördüncü bölümde de İstanbul ve 
Kocaeli bölgelerinde bulunan 42 yan sanayi 
kuruluşuna anket çalışması yapılmıştır. Son bölümde 
çalışmadan elde edilen sonuçlar irdelenmiştir.  
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2. Literatür Araştırması 

Yalın üretim 1950’li yılların başından beri kademeli 
olarak üretim yapan işletmelerde kullanılmaya 
başlamıştır. Bu üretim şekli israfın ortadan 
kaldırılması ve sürekli iyileştirmeden operasyonel 
mükemmellik elde edilmesini sağlayan bir dizi 
uygulama olarak tanımlanabilir (Oleghe ve Salonitis, 
2016). Ayrıca yalın üretim, teknik araçların iyi insan 
kaynakları yönetimi uygulamaları ile 
koordinasyonunu içerir (Cirjaliu ve Draghici, 2016; 
Abualfaraa ve diğ., 2017). Bu nedenle, zaman içinde 
farklı paydaşların gereksinimlerini karşılamak için 
kurumsal kaynakların kullanımını optimize eden 
karma özelliklere sahip araçlar geliştirilmiştir. Bu 
araçların tek ürün üretim süreçlerinde uygulanması 
kolaydır. Ancak, kitlesel özelleştirmeyi hedefleyen 
mevcut pazarın taleplerini karşılamak için stratejiler 
oluşturulmalıdır. Finansal gerilemenin, olumsuz 
toplumsal tüketimi azaltırken kurumsal ve çevresel 
etkileri azaltmaya yönelik acil ihtiyaç olunan 
sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi 
kavramları gibi çeşitli kalite iyileştirme sistemlerini 
uygulamaya çekmektedir (Zhou, 2016; Yadav ve diğ., 
2020). Bu çözümler, işletmenin pandemi döneminde 
farklı tedbirler almasını gerektirmektedir. Yalın 
üretim araçları son derece standart hale getirilmiş 
olsa da kendi içerisinde yer alan sürekli iyileştirme 
yaklaşımıyla olağan dışı koşullara adaptasyonun ve 
gerekirse yeni araçların ortaya çıkması üretim 
tesisleri için kaçınılmazdır (Farias ve diğ., 2019). 

Yalın üretim, üretim sisteminden kaynaklanan her 
türlü israfı azaltarak ürünün teslim süresi ve 
kalitesinde iyileştirmeye giden yolu gösterirken 
hammaddenin tam zamanında hatta olduğu kabul 
edilmektedir. Tedarikin aksadığı ve üretimin 
başlamasının geciktiği durumlarda yalın üretim 
araçlarının uygulamasında değişiklik olmamaktadır. 
Yalın üretimin amacı pazarda yaşanan belirsizliklere 
karşı üretim sisteminin sürdürülebilirliğini 
sağlamaktır. Pandemi dönemi de buna en uygun 
örnek olarak gösterilebilir. Yalın üretim ilkelerini 
takip etmek, şirketlerin kaynakların korunmasına 
odaklanırken minimum envanter, mevcut beceri 
setlerinin maksimum kullanımı ile talep üzerine 
ürünleri verimli bir şekilde sunmalarına yardımcı 
olur (Netland ve Ferdows 2016; Zhou, 2016; Varela, 
Araújo, Ávila, Castro ve Putnik, 2019). Yalın üretim, 
yalnızca üretim süresini ve maliyetini azaltarak 
organizasyonun mükemmel iş performansı elde 
etmesini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda 
ürün kalitesini ve teslimat süresini iyileştirir. Bu da 
nihayetinde müşteri memnuniyetini artırır ve 
rekabet avantajı sağlar (Yadav, Seth, ve Desai 2018). 
Pandemi döneminde işletmeler hala yalın üretimi 
uygulamak için çok geç kalmıştır. Daha az işletme 
sermayesi gibi bazı engeller, zayıf teknoloji, zayıf 
yönetim becerileri ve eğitim eksikliği yalın uygulama 
hızını azaltmaktadır (Marodin, ve diğ. 2018; Rafael,  
William ve Gómez; 2019).  
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Tablo 1 
Yalın Üretim Araçları 

No Yalın üretim 
araçları 

Açıklama Referans 

1 Küçük parti 
büyüklükleri 

Üretim sürecinde küçük pati 
büyüklükleriyle çalışmayı ifade eder. 

Letens, Farris, ve Van Aken, 2011; 
Netland ve Ferdows (2016) 

2 Stok seviyesi Talep değişimine karşı üretim 
sürecinde oluşabilecek risklere karşı 
tutulan stok miktarıdır. 

Danese, Manfè, ve Romano, 2018. 

3 Kurulum zamanı Üretim değişiminde tezgâhların 
hazırlanma süresidir. 

Letens, Farris, ve Van Aken, 2011; 
Vamsi ve Kodali, 2014. 

4 Çekme tipi üretim Müşteriden gelen talep doğrultusunda 
üretimin ne ölçüde yapılacağı 

Panizzolo, Garengo, Sharma ve Gore, 
2012; Negrão, Godinho ve Marodin, 
2017. 

5 Sürekli akış Hammadde, malzeme ve parçaların 
ardışık yapılan operasyonlarla hiç 
bekletilmeksizin ürüne 
dönüştürülebilme. 

Thomas, Francis, Fisher ve Byard, 
2016; Zhou, 2016; Abualfaraa, 
Salonitis ve Al-Ashaab, 2017 

6 Değer akış haritası Ürünü oluşturmak için ortaya konan 
değer yaratan ve yaratmayan 
faaliyetlerin akışı. 

Jasti, ve Sharma 2014; Rahman ve 
Karim, 2014; Zhou, 2016;  

7 Toplam verimli 
bakım 

Üretim sürecinin düzenli olarak 
yürütülmesine yönelik araçları 
bütünleşik bir platform üzerinden 
yöneten sistem. 

Letens, Farris, ve Van Aken, 2011; 
Zhou, 2016 

8 İsraf önleme Ürüne doğrudan değer katmayan veya 
ürünün dönüşümüne katkıda 
bulunmayan süreçlerin elimine etme. 

Rahman ve Karim, 2014; Kurilova, 
Sundin, ve Poksinska, 2018; Yadav, 
Seth, ve Desai 2018. 

9 Kök neden analizi Sorunun neden ortaya çıktığını 
belirlemek şeklinde tanımlama. 

Kurilova, Sundin, ve Poksinska, 
2018; Ben, Vinodh ve Asokan, 2018. 

10 Çalışanların 
yetkilendirilmesi 

Çalışanların önemli karar alma 
yetkisinin verilmesi ve bu kararların 
sonuçlarının sorumluluğunu 
taşıyabilmesi. 

Abualfaraa ve diğ., 2017; Vinodh ve 
Joy, 2014 

11 Sürekli iyileştirme Üretimdeki süreci küçük ama sürekli 
değişikler ile daha iyi hale getirme. 

Matt ve Rauch, 2013, Zhou, 2016 

12 Hata önleme 
sistemleri 

Operatörlerin (yokeru) manuel iş 
yapma sırasında hata (poka) 
yapmalarını engelleyen sistem 

Helleno, Moraes, ve Simon, 2017; 
Farias ve diğ., 2019 

 

Yalın üretim uygulamalarıyla ilgili yapılan literatür 
araştırması Tablo 1’de bir araya getirilmiştir. Yalın 
üretim uygulamalarının çok daha fazla olmasına 
rağmen çalışmanın yapılacağı yerlerde kullanılan 
yalın üretim uygulamaları literatürle 
desteklenmiştir. Temel alınan bu on iki yalın üretim 
uygulama aracının imalat endüstrisinde ortak olarak 
kullanıldığı ve kabul gördüğü tespit edilmiştir. 

 

 

3. Metodoloji 

Bu araştırma pandemi döneminde işleyen sistemin 
yapısını analiz etmek ve açıklamak için modelleme 
tekniklerinden biri olan Yorumlayıcı Yapısal 
Modelleme (YYM) tekniğini kullanmıştır. Bu teknik 
mevcut yapının belirlenmesine, sistemin etkin bir 
şekilde ele alınmasına ve karar verme sürecine 
anlamlı katkılar sağlamasına destek sağlar. Yalın 
araçların yapısal olarak birbirlerini nasıl etkilediğini 
ortaya koyarak önceliklerin belirlenmesinin tespit 
edilmesi istenmektedir. Öncelikler arasındaki 



Endüstri Mühendisliği 33(1), 62-74, 2022 Journal of Industrial Engineering 33(1),62-74, 2022 

 

66 

yapısal ilişkiyi ortaya koymak amacıyla YYM analizi 
uygulanmıştır. YYM, teori ve model oluşturma 
noktalarında farklı analiz modlarını kullanarak karar 
verme modellerin ve varsayımsal ilişkilerin 
oluşturulmasında hiyerarşik yapılandırışmış 
modellere yardımcı oldukları (Sushil, 2018) için 
uygun bir metot olarak seçilmiştir. Karmaşık karar 
alma süreçleriyle başa çıkmak için yapılandırılmış 
bir analiz yöntemi olan YYM yalın araçların yapısal 
olarak birbirlerini nasıl etkilediğini ortaya koyarak 
önceliklerin belirlenmesinin tespit edilmesini 
sağlamaktadır.  

Literatür araştırmasında gösterildiği gibi YYM’nin 
benzer çalışmalarda kabul edilebilir sonuçlar verdiği 
ortaya konmuştur. YYM uygulamasının diğer 
uygulamalardan avantajı karar verme ve çözüm 
süreçlerinde modelin kolay uygulanabilirliğidir (Ali, 
Arafin ve Moktadir, 2018, Agrawal ve Vinodh; 2019; 
Rahimi, Raad, Alem, Tabriz ve Motameni, 2020; Obi, 
Awuzie, Omotayo, Oke ve Osobajo, 2021) ve bir çok 
problemin çözümünde tercih edilmektedir. YYM 
tekniği sistemin karmaşıklığını, tasarımını ve 
oluşturduğu ilişkilerin yapısal modellerini 
oluşturduğu grup analiz yöntemidir. Ayrıca farklı alt 
öğeler için kısmi katsayıların analizine ve birden çok 
alt öğe arasında bir ilişki bulmaya, alakasız alt 
öğelerin etkisinden kaçınmaya ve öznel faktörlerin 
etkisini ortadan kaldırmaya dayanır.  YYM yerleşik 
süreci kullanarak tutarlı matris elde etmek için veri 
işleme ve uzmanlardan gelen bilgileri düzenler. YYM 
kullanarak alternatiflerin birbiriyle etkileşim matrisi 
alt kriterleri analiz ederek çok katmanlı hiyerarşik 
bir yapı modeliyle geliştirilir.  

YYM'in çıktıları, yönlendirici ve bağımlı değişkenleri 
belirlemek ve değişkenleri sistem için kritikliklerine 
göre sıralamaktır. Bir bakıma yorumlayıcılar yani 
karar vericiler ilgili değişkenlerden karar nesnesi 
üzerindeki etkilerini değerlendirir. Elde edilen 
bulgulara dayanarak karar vericilere yardımcı 
olması açısından sonucun yönetimsel etkileri 
tartışılır. Rahimi ve diğ., (2020) bu çalışmada izlenen 
YYM yaklaşımı aşağıdaki adımlarla açıklamıştır. YYM 
çalışmanın amacına bağlı olarak tüm kavramlar 
üzerinde uzman görüşe bağlı alt öğelere 
dönüştürülen yapıdır. Bu çalışma uzmanların 
görüşüne dayalı olarak daha sonra alt unsurlara 

dönüştürülen engel olarak adlandırılan tek bir 
unsuru analiz etmeye ayrılmıştır. Belirlenen 
kavramlar arasındaki bağlamsal ilişkiler 
karşılaştırmalı ve etkili olmak üzere ayrıştırılır. Bu 
ilişkiler VAXO sembolü olarak adlandırılan ve 
uzmanların doldurduğu anketlerle formüle 
edilmiştir. Konusunda uzman olanlar araştırma 
kapsamında bu değerlendirmeleri yapmaktadır. Her 
bir uzmanın anket sonucu Yapısal Kendi Kendine 
Etkileşim Matrisini (YKKEM) oluşturur. Anket 
sonuçlarının baskınlığını sağlamak için tek sayıda 
seçilmiş uzman seçilir. YKKEM matrisi daha sonra 
VAXO sembolleri V (1, 0), A (0, 1), X (1, 1) ve O (0, 0) 
olmak üzere ikili sayıya değiştirilerek iç Etkileşim 
Matrisine (EM) dönüştürülür. Bu adımdan sonra 
erişilebilirlik matrisinin oluşturulur. Bu sistemde 
tanımlama i’den j’ye doğru tek yönlü olarak 
yapıldığından tüm matris alanının doldurulması 
gerekmektedir. Her değişkenin kendisine erişimi 
olduğundan dolayı matrisin köşegen elemanları 1 
değerini alacaktır. 

V: i değişkeni j değişkenini etkilemektedir.  

A: j değişkeni i değişkenini etkilemektedir. 

X: i ve j değişkenleri birbirini etkilemektedir.  

O: i ve j değişkenleri birbirini etkilememektedir.  

Erişebilirlik matrisinden, her değişken için 
erişebilirlik ve öncül küme türetilir ve bu kümelerin 
kesişim değerleri belirlenir. İlk yinelemede 
erişebilirlik ve kesişim kümeleri aynı olan 
değişkenler YYM hiyerarşisinde en üst düzey eleman 
olarak atanır. Benzer şekilde bu işlemin tekrarı ile 
diğer düğümler için tanımlanan seviyeler belirlenir. 
Bir değişkenin düzeyini belirlediğinde, değişken 
kalan değişkenler listesinden çıkar. Değişkenlerin 
düzeyi, erişebilirlik kümesi ile kesişim kümesinin 
birleşmesinden elde edilir. Üst seviye değişkenlerin, 
diğer seviyeler üzerindeki değişkenlerle hiçbir 
ilişkisi yoktur. Üst düzey değişkenler tanımlandıktan 
sonra diğer değişkenlerden ayrılırlar. Daha sonra 
aynı süreç tüm değişkenlerin seviyelerine ulaşana 
kadar tekrarlanır. 
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Şekil 1. Çalışmada kullanılan Yorumlayıcı Yapısal Model 

 

YYM analizinin çıktısı, yalın üretim araçlarının tercih 
edilebilirliğini temsil eden düğüm noktalarından ve 
tercihlerin yönlerini temsil eden bağlantılardan 
oluşmaktadır. Kullanılan modelle değişkenler 
arasındaki bağlamsal ilişkileri ortaya koyan bir yapı 
sunulmuştur. Bu sayede zayıf şekilde tanımlanmış ya 
da sistemsel olarak yapılandırılmamış modellerden 
yorumlanabilir görsel yapılar oluşturulmuştur. 
Çalışmada kullanılan YYM’in adımlarının akış 
diyagramı Ravi ve Shankar’dan (2005) 
uyarlanmıştır. 

Kullanılan Yorumlayıcı Yapısal Modeli uygulamak 
için ilk adım olarak yalın üretim araçlarının 
belirlenmesi gerekmektedir. Tablo 1’de literatür 
taramasının özeti sunularak modelde kullanılmıştır. 
Değişkenlerin belirlenmesinin ardından karar 
vericiler ikili ilişkileri değerlendirmiştir. Bu 

değerlendirmeler sonrasında değişkenler arasında 
tek taraflı ya da çift taraflı etkileşim olabileceği gibi 
değişkenler birbirinden bağımsız da olabilir. Bu 
çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 

 
4. Sektör Uygulaması 

Bu çalışma için uzman seçimi, endüstri mühendisliği 
veya ilgili alanlarda lisans derecesine sahip yalın 
üretim tecrübesine 3 yıldan fazla pratik/akademik 
katkıda bulunmuş, orta ölçekli işletmelerde üretim 
mühendisi veya benzer konumda çalışan, çalıştıkları 
endüstride sürekli iyileştirme için yalın araç ve 
teknikleri kullanıyor olması şartıyla seçilmiştir.  
İstanbul ve Kocaeli bölgelerinde bulunan 42 
otomobil parçası üreten işletme ziyaret edilmiştir. 
Çalışma için değerlendirilen 65 yanıttan 57’si ankete 
tam katılım sağlamıştır.  İşletmelerde yalın üretim 

Yalın Üretim Araçlarının 

Belirlenmesi 

Yapısal İç Etkileşim 

Matrisinin Oluşturulması 

Erişebilirlik Matrisinin 

Oluşturulması 

Erişebilirlik Matrisine Göre 

Yönlendirilmiş Grafik 

Çizilir, Geçiş Bağlantıları 

Kaldırılır 

Yorumlayıcı Yapısal Matris 

Oluşturulur 

Erişebilirlik Matrisi 

Oluşturulur 

Literatür Taraması 

Kavramsal 

Tutarlılık 

Var 

Yok 

Yalın Üretim Araçlarının 

Önceliklendirilmesi için 

YYM Oluşturulmuştur. 
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uygulamaları konusunda kaliteli deneyime sahip 
uzmanlardan alınan seçilmiş yanıtlar 
değerlendirilmiştir. Pandemi döneminde otomotiv 
parçası üretimiyle ilgili çalışma için seçilen 12 yalın 
üretim aracı da bu şekilde değerlendirilmiştir. 

Otomotiv sektörü için ara mamul üretimi yapan bir 
işletmede pandemi döneminde en çok tercih edilen 
yalın uygulamanın araştırılması için konusunda 
uzman kişilerden oluşan gruba anket sunulmuştur. 

Konusunda uzman olan bu mühendisler farklı üretim 
bölümlerinde çalışmaktadır ve hepsi yalın üretim 
araçlarını kendi bölümlerinde kullanmaktadır. Bu 
uzmanlardan anket doldurmaları istenmiş ve 
sonuçlar birleştirilmiştir. Bu değerlendirmeler Tablo 
2’de Yapısal Kendi Kendine Etkileşim Matrisini 
(YKKEM) formüle edilmiştir. YYM tekniği ile 
bağlamsal ilişkinin türünü sunmak için kullanılan 
VAXO sembolleri, aşağıdaki gibi yorumlanmıştır: 

 
Tablo 2 
Yapısal Kendi Kendine Etkileşim Matrisi 

Yalın Araçlar  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 A V V A V V O V A V V X 

2 A X V A V O A O A V X  

3 A A V A V O A O A X   

4 V V V V V V V V X    

5 A A A A A A A X     

6 A V V A O V X      

7 A A V O V X       

8 A A X A X        

9 A A V X         

10 A A X          

11 A X           

12 X            

Bu değerlendirmeler daha sonra V, A, X ve O ikili 
formasyonla değiştirilerek Erişebilirlik Matrisine 
(EM) tablo biçiminde düzenlenmiştir. Burada V (1.0), 
A (0.1), X (1,1) ve O (0,0) Tablo 3'te gösterildiği gibi 
döngüsel nedenselliğe dönüştürülmüştür. Burada 
A'nın B'yi ve B'nin C'yi etkilemesi durumunda A'nın 
C'yi etkilemesi gerekir. Değeri 0 olan hücrelerin 
geçişlilik kurallarına uygun olup olmadığı kontrol 

edilerek inceleme yapılmıştır. Uygunluk olmadığı 
takdirde, geçişlilik kurallarına uymak için iyileştirme 
yapılmalıdır. Tablo incelendiğinde, aşağıdaki 
hücrelerin iyileştirilmesi gerekir hücre (2, 11), (11, 
7), (2, 7), (3, 8), (8, 5), (3, 5), (6, 10), (10, 8), (6, 8), (9, 
11), (2, 11), (9.11), (9, 7) 1'dir ve hücre (11, 7) ve (9, 
7) 1 olmalıdır. 

 
Tabo 3 
Erişebilirlik matrisi 

YÜA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

10 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
11 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Tablo 3’de yapılan değişiklikler geçişlilik kuralına 
ulaşmak için önceki EM'den yenisine yapılan 
değişikliklerdir. Son YKKM'deki alt öğeler daha 
sonra Tablo 4'de gösterildiği gibi hiyerarşik 
düzeyine göre sınıflandırılır. Sürecin başlangıcından 
beri beklendiği gibi, alt öğe 5, tüm alt öğelerden 
dolayı en üst düzeyde (düzey I) bulunmuştur. Öte 
yandan, alt eleman 4 alt seviyede bulunur çünkü 

hiçbir alt eleman (kendisi dışında) alt elemanı 
etkilememiştir. Tam hiyerarşik seviye K tedariki için 
bariyerin alt unsurlarının sayısı Tablo 4'de 
gösterilmektedir. Alt seviyede bulunan yalın üretim 
araçlarından 8 ve 10 seviyede II’de ve diğer alt 
seviyelerde 2 ve 11 aynı ve bunlardan farklı başka bir 
seviyede olmak üzere 9 kademeli seviye oluşmuştur. 

 
 
Tablo 4 
Erişilebilirlik matrisinin farklı seviyelere ayrılması 

YÜA Erişebilirlik Kümesi Öncül Küme Kesişim Seviye 

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

8 8, 10 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 2 

10 8, 10 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 2 

3 3 1,2,3,4,5,6,9,11,12 3 

4 4 1,2,4,5,6,9,11,12 3 

2 2, 11 1,2,5,6,9,11,12 4 

11 2, 11 1,2,5,6,9,11,12 4 

12 12  1,5,6,9,11,12 5 

9 9 1,5,6,9 6 

6 6 1,5,6 7 

1 1 1,5 8 

5 5 5 9 

 

Tablo 5'teki Ulaşılabilirlik Matrisi (UM), Tablo 8'de 
gösterildiği gibi Diyagraf Matrisini (DM) oluşturmak 
için kullanılmıştır. Daha sonra bu tablo, itici güç (DP) 
değerini ve bağımlılık değerini (D) üretmek için 
kullanıldı. Seviye limitlerinin yerlerinin 
sınıflandırılmasını belirlemek için gereklidir. Tablo 5 
ayrıca alt elemanların sıra (R), itici güç (DP) ve 
bağımlılık (D) hesaplama sonuçlarını da 
göstermektedir. Alt eleman 4, en yüksek sürüş 

gücünde veya DP için 1. sırada, ancak en düşük 
bağımlılıkta veya D için 8. sırada konumlandırılır. 
Öte yandan, alt eleman 5 en düşük itici gücünde veya 
sırada konumlandırılmıştır. DP için ise 8 en yüksek 
bağımlılıkta ve D için 1. Sıradadır. Sırasına göre 
YYM'in yorumlanmasında, alt seviyelerin her birinin 
daha yüksek sırada olabilmesi gibi daha düşük 
hiyerarşide olma olasılığı olabilir. 
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Tablo 5 
Yalın Üretim Uygulamalarının Diyagram Matrisi  

YÜ
U 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E R 

1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 8 2 
2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 7 3 
3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 4 
4 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 4 4 
5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 6 
6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 8 2 
7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 11 1 
8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 5 
9 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 8 2 
10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 5 
11 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 8 2 
12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10 2 
B 4 7 8 8 1 4 2 11 3 11 7 2   
R 4 3 2 2 7 4 6 1 5 1 3 6   

 

Tablo 5’den elde edilen sonuçlara göre hiyerarşik 

yapılanma Şekil 1’de yapılandırılmıştır. Buna göre 

bağımsız ve etkisi büyük uygulamaların (7) toplam 

verimli bakım, (12) hata önleme sistemleri, (9) kök 

neden analizi, (1) küçük parti büyüklüğü ve (6) değer 

akış haritası olduğu görülmektedir. Bağımlılığı ve 

etkisi büyük olan uygulamalar ise (2) stok seviyesi ve 

(11) sürekli iyileştirmedir. Bağımlılığı yüksek fakat 

etkisi az olan uygulamalar ise (4) çekme tipi üretim, 

(8) israf önleme, (10) çalışanların yetkilendirilmesi 

ve (5) sürekli akıştır.  

 

 

Şekil 2. Etki ve Bağımlılık grafiği 

 

Şekil 2’deki diyagrama göre model pandemi 
döneminde en çok tercih edilen yalın üretim 

uygulamaları Şekil 3’de sıralamıştır. Hiyerarşik 
sıralamaya göre (7) toplam verimli bakım en çok 
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tercih edilen yalın uygulaması olurken (12) hata 
önleme sistemleri uygulaması ikinci sırada yer 
almaktadır. En az tercih edilen uygulama da sürekli 
akış yalın üretim uygulamasıdır.  

YYM sonucu ortaya çıkan bulgulara bakıldığı zaman 
birinci seviye olarak toplam verimli bakımın en etkili 
yalın üretim uygulama aracı olduğu hata önleme 
sistemlerinin de ikinci sırada yer aldığı 
gözükmektedir. Son seviyede ise sürekli akış yalın 
üretim uygulaması yer almaktadır. Bulunan sonuçlar 
yine işletmelerin kıdemli mühendisleri ile 
paylaşıldığında sonuçların bu şekilde sıralanmasını 
tedarik zincirinde yaşanan gecikmelerin hatta 
tedarikin gerçekleşmemesi nedeniyle oluştuğu 
olarak belirtilmiştir. Üretimin sürekliliği için sistem 
bakımlarının düzenli yapılması oluşabilecek yedek 
parça tedarikinin önüne geçmek amacıyladır. 
Pandemi döneminde üretime ara veren işletmeler bu 
süre zarfında toplam verimli bakıma yoğunlaşmış 
sistemin boşta kalmasını avantaja çevirmişlerdir. 

 

Şekil 3. Öncelik Diyagramı  

 

Kısıtlı kaynağın olduğu bu süreçte yine hata önleme 
sistemleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Talebin 
dar alanda kalması yani uluslararası ticaret bir 
noktada durma noktasına gelmesi sürekli akışın 

sürekliliğini etkilemiş üretim kapasiteleri 
düşürülmüştür. Otomotiv sektörüne bağlı bu 
kuruluşlar zaman zaman ana üreticilerin hatları 
durdurduğunu bunun da kendi sürekli üretimlerini 
etkiledikleri sonucunu doğurmuştur. Otomotiv parça 
üreticilerinden elde edilen sonuçlar analiz 
edildiğinde Şekil 3’de gösterilen sırada yalın üretim 
araçlarının tercih edildiği görülmektedir. İşletmeler 
aynı çalışma alanından örneklendiği için pandemi 
sürecinde benzer problemleri yaşamıştır fakat kendi 
içlerinde yaptıkları iyileştirmeler farklılık 
göstermektedir. Bu noktada genelleme yapıldığında 
işletmelerin bakım çalışmalarına ağırlık verdiği bu 
zamanı bakıma ayırdıkları sonucu çıkmaktadır.    

 

4.1 Modelin Geçerlilik ve Güvenirliği 

Uygulanan modelin doğruluk testi Poduval ve 
Karthikeyan’ın (2018) kullandığı istatistiksel Yapısal 
Eşitlik Modellemesinin Yol Analizi yöntemiyle 
yapılmıştır. Bu analizde güvenilirlik ve geçerlilik 
testleri yapılmıştır. Anket sonuçları istatistiksel 
analiz yazılımı (SPSS ve AMOS) kullanılarak test 
edilmiştir.  Her sorunun geçerliliği ise SPSS 
yazılımında Pearson korelasyonu ve 2-kuyruklu 
anlamlılık değeri hesaplanarak test edilmiştir. 
Cronbach Alpha değeri 0,803 olarak hesaplanmıştır. 
Bu da anketin güvenirlik testini geçtiğini 
göstermektedir. Bu aşamadan sonra yol analizi 
model uygunluğunun değerlendirilmesi için 
CMIN/DF, RMSEA, NFI, CFI vb. gibi çeşitli model 
uyum indekslerinin geçerliliğini kontrol edilmesi 
gerekmektedir.  

Göreceli ki-kare testi, CMIN/DF olarak gösterilir. 
Burada DF kısaltması serbestlik derecesini 
göstermektedir. CMIN/DF değeri 1'e yaklaştıkça 
modelin uyumu daha iyidir diyebiliriz. 
Karşılaştırmalı Uyum İndeksi ve Normlu Uyum 
İndeksi (NFI) değer aralığı 0 ile 1 arasındadır. 
NFI'nin 0,90'dan büyük olması modelin iyi uyumunu 
gösterir. NFI değeri örneklem büyüklüğüne bağlıdır 
daha küçük örneklem büyüklüğünde daha düşük 
olur. CFI, NFI'nin değiştirilmiş bir şeklidir. Örneklem 
büyüklüğünden bağımsızdır. Değer 1'e yaklaştıkça 
uyum daha iyidir. RMR değeri ne kadar küçük olursa 
model uyumu o kadar iyidir. GFI ne kadar yüksek 
olursa model uyumu o kadar iyi olur. RMSEA 
değerinin 0,05'ten küçük olması iyi uyumu, 0,10'un 
üzerinde olması ise zayıf uyumu gösterir. Buna göre 
elde edilen değerler ve yorumlar şu şekildedir. 
 
 

1
• Toplam Verimli Bakım

2
• Hata Önleme Sistemleri

3
• Kök Neden Analizi

4

• Küçük Parti Büyüklükleri

• Değer Akış Haritası

5

• Stok Seviyesi

• Sürekli İyileştirme

6
• Çekme Tipi üretim

7

• İsraf Önleme

• Çalışanların Yetkilendirilmesi

8
• Sürekli Akış
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Tablo 6 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Mevcut 
Model 

42 10,995 12 0,398 0,916 

Doymuş 
Model 

50 0,000 0   

Bağımsız 
Model 

10 312,245 30 0,000 10,408 

 

CMIN/DF (0.916) değerinin 1’e yakın çıkması 
uygunluğun olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 7 
RMR, GFI 

 

RMR değerinin 0’a yakın olması, GFI ve AGFI 
değerlerinin 1’e yakın çıkması modelin uygun 
olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 8 
Temel Karşılaştırma 

Model NFI 
Delta 1 

RFI 
Rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
Rho2 

 
CFI 

Mevcut Model 0,920 0,888 1,000 1,000 1,000 
Doymuş Model 1,000  1,000  1,000 
Bağımsız Model 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

NFI ve CFI değerlerinin 0,9'dan büyük çıkması 
modelin uygun olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 9 
RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Mevcut Model 0,000 0,000 0,058 0,902 
Bağımsız Model 0,188 0,0106 0,122 0,000 

 

RMSEA (0.000) < 0.10 ve PCLOSE (0.902) > 0.05 
değerlerinin çıkması modelin iyi bir uygunluğa sahip 
olduğunu göstermektedir. 

Ki-kare değeri ve Model uyum indeksleri modelin 
geçerlilik ve güvenilirlik anlamında kabul 
edilebileceğini göstermektedir. 

5. Sonuç  

Bu makale pandemi döneminde farklı yalın üretim 
araçlarının üretim sürecindeki kullanımını 
önceliklendirmek amacıyla Yorumlayıcı Yapısal 
Modelleme yaklaşımını uygulamıştır. Yalın üretim 
araçları ve birbirleri arasındaki etkileşim uzmanlarla 
yapılan analiz ile belirlenmiştir. Çıkan sonuçlar yine 
alanında uzman mühendisler tarafından 
değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmada kullanılan 
modelin sunduğu sonuçlar modelin çalıştığını 
göstermesi yönünden bu tür araştırmalarda 
kullanılabilir. Bu yöntemle benzer üretim alanında 
çalışan fabrikalar yalın üretim araçlarının pandemi 
sürecinde nasıl farklılık gösterdiğini ve bunun 
üretime nasıl etkili olduğunu görmüştür.  

Pandemi döneminde otomotiv yedek parça üretimi 
yapan 42 fabrikanın yalın üretim araçlarının ne 
öncelikte olduğunu analiz etmek için kullanılan 
Yorumlayıcı Yapısal Modelleme yaklaşımından elde 
edilen sonuçlar işletmelerin süreçlerini görme 
konusunda etkili olmuştur. Otomotiv parçası üreten 
işletmeler örneklem alındığında toplam verimli 
bakım, hata önleme sistemleri ve kök neden analizi 
araçları pandemi döneminde en çok tercih edilen ve 
diğer araçlara göre nispeten etkin araçlar olmuştur. 
Pandemi döneminde Abdallah Ali (2021) yaptığı 
çalışmasında üretim yapan işletmelerin yalın 
araçlarında bu tür değişikliklerin olduğunu da 
göstermiştir. Birçok işletme bu süreçte ola gelen 
üretim stratejilerini yenileme ve oluşabilecek yeni 
problemlere çözüm arama yoluna gitmiştir. Elde 
edilen sonuçlar da örneklemle sınırlı olup otomotiv 
parçası üreten ve ortak süreçleri yaşayan 
işletmelerin görüşlerini yansıtmaktadır. 

Bu çalışmanın literatüre diğer bir katkısı da diğer 
tüm yalın üretim uygulamalarını yönlendiren en 
baskın araçları gösterecek şekilde faktörler 
arasındaki hiyerarşi düzeyinin geliştirilmesidir. Her 
bir uygulama diğer tüm uygulamalarla 
karşılaştırılmış ve etkileşimleri uygun bir şekilde 
tanımlanmıştır. Daha sonra yapılabilecek 
çalışmalarda yalın üretim uygulamalarını farklı 
konularda ve bakış açılarında daha fazla faktör göz 
önünde bulundurularak gelecekte farklı bulgular 
elde edilebilir. Ayrıca, YYM’den elde edilen tüm 
ilişkiler yapısal eşitlik modeli gibi istatistiksel 
yöntemler kullanılarak gelecek çalışma olarak 
araştırılabilinir. Çalışmanın bulguları pandemi 
dönemiyle sınırlı olup Pandeminin küresel ve 
bölgesel azalması durumunda sonuçlarda 
değişiklikler beklenmektedir.  

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Mevcut Model 0,009 0,898 0,976 0,421 
Doymuş Model 0,000 1,000   
Bağımsız Model 0,046 0,886 0,796 0,588 
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Çıkar Çatışması 

Çalışmada herhangi bir çıkar çatışması yoktur. 

 

Yazarların Katkıları 

Çalışmanın tüm katkıları Sinan APAK tarafından 
yapılmıştır. 
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Anahtar Kelimeler Öz 
Risk etmenleri, Ofis ergonomisi, 
Ofis ekipmanları, Fiziksel faktörler 

Günümüz teknolojik gelişmelerin beraberinde kamu sektöründe de ofis çalışanları zamanının büyük bir 
bölümünü bilgisayar başında geçirmektedir. Kamu sektöründe bilgisayar kullanımı bir taraftan işleri 
kolaylaştırırken, diğer taraftan sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. İşyerinde ergonomik risk 
faktörlerinin kontrolünde azaltıcı etkin tedbirlerin belirlenmesi ve daha önce kurulmuş sistemlerin 
etkinliğinin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Ergonomik faktörlerin çalışma hayatındaki iş 
memnuniyeti ve iş verimliliği üzerinde önemli etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda çalışanlara 
sağlık ve iş güvenliği açısından uygun ve rahat bir çalışma ortamı sağlandığı ölçüde iş gücünün verimi 
olumlu yönde etkilenecektir. Bu çalışmada, büyük ölçekli bir metal sanayi işletmesinin ofislerdeki fiziksel ve 
ergonomik koşulların tespiti ve sorunların çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.  Ofislerdeki 
fiziksel koşullar (gürültü, iklim, aydınlatma), çalışma ortamı ve kullanılan ekipmanların gibi ergonomik 
koşulların değerlendirilmesi amacıyla 5 ana bölümden oluşan bir anket tasarlanmıştır. Anket, test amaçlı 
uygulama sonrası, işletmenin her ofisinde en az bir kişiye olmak üzere toplam 151 çalışana uygulanmıştır. 
Anket verileri SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir.  Ofislerde yapılan ölçümlerde, ortalama olarak, 
gürültü düzeyi 49,03 dB(A), sıcaklık 22,40°C, nem oranı %34,35, aydınlatma düzeyi 301,5 lux ölçülmüştür. 
Çalışanların %55’i çalışma masası genişliğinin uygun olduğunu bulmuştur. 25 kişinin (%16,6) sandalyesi 
ayarlanamaz, 119 kişinin (%78,8) sırt desteğinin ayarlanabilir olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların maruz 
kalmakta olduğu sağlık (kas-iskelet rahatsızlıkları) problemlerine ilişkin en sık yaşanmakta olan sağlık 
problemleri değerlendirilmiştir. Çalışanların en fazla yaşadığı sağlık problemleri boyun, bel, sırt ve omuz 
rahatsızlığı olduğu tespit edilmiştir. Uzun saatler boyunca masa başı çalışmadan kaynaklı olduğu düşünülen 
boyun rahatsızlıkları en yüksektir. Çalışanlardan 96 kişinin (%63,58) haftada en az bir kez boyun bölgesinde 
ağrı hissettiği, ağrı hissedenlerin %91,67 si, hafif ve orta şiddet ağrı olduğunu belirtmişlerdir.  

EVALUATION OF WORKPLACE CONDITIONS IN THE OFFICES  

OF A LARGE-SIZED METAL INDUSTRIAL COMPANY 

Keywords Abstract 
Risk factors, Office ergonomics, 
Office equipment, Physical factors 

Along with today's technological developments, office workers in the public sector spend a large part of their 
time in front of the computer. The use of computers in the public sector, on the one hand, facilitates the work, 
on the other hand, brings health problems. It is important to determine effective mitigation measures in the 
control of ergonomic risk factors in the workplace and to evaluate the effectiveness of previously established 
systems. It is known that ergonomic factors have a significant effect on job satisfaction and work efficiency 
in working life. In this direction, the productivity of the workforce will be positively affected to the extent that 
a suitable and comfortable working environment is provided to the employees in terms of health and work 
safety. In this study, it is aimed to determine the problems that arise depending on the conditions in the offices 
of a large-scale metal plant and to develop solutions. A questionnaire consisting of 5 main parts was designed 
in order to evaluate the physical conditions in the working environment (noise, climate, lighting), working 
environment and equipment used. The questionnaire was applied to a total of 151 employees, at least one 
person in each office of the enterprise, after the application for test purposes. The survey data were evaluated 
with the SPSS package program. In the measurements made in the offices, the noise level was 49.03 dB(A), 
the temperature was 22.40°C, the humidity was 34.35%, and the lighting level was 301.5 lux. 55% of the 
employees found that the desk width was appropriate. It was determined that the chairs of 25 people (16.6%) 
could not be adjusted, and the back support of 119 people (78.8%) was adjustable. The most common health 
problems related to health (musculoskeletal disorders) that employees are exposed to were evaluated. It has 
been determined that the most common health problems experienced by the employees are neck, waist, back 
and shoulder disorders. Neck disorders, which are thought to be caused by working at a desk for long hours, 
are the highest. 96 employees (63.58%) reported that they felt pain in the neck region at least once a week, 
and 91.67% of those who felt pain reported mild to moderate pain. 
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1. Giriş 

Rekabetin yoğun yaşandığı günümüzde, işletmeler 
açısından; özellikle de küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelerde kaynakların en iyi şekilde kullanılması 
ve maliyetlerin aşağıya çekilmesi önem arz 
etmektedir. Bu kaynaklardan en önemlisi de çalışan 
işgücüdür.  İşgücünden en etkin şekilde 
yararlanabilmek için onların ihtiyaç duyduğu 
çalışma ortamlarının hazırlanması gerekir (Sönmez, 
Arslan, Ömer ve Akdere, 2009). 

Uygun olmayan koşullarda çalışanlar, kendilerini 
rahat hissetmedikleri için verimlilikleri düşer.  
Aydınlatma, havalandırma, sıcaklık, nem, gürültü vb. 
çevre koşullarının standartların altına veya üstüne 
olması çalışanların hem fiziksel hem de ruhsal 
sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, iş kazalarına ve 
meslek hastalıklarına neden olmaktadır.  

İş yeri düzenlenirken, çevre koşulları açısından, iş 
nedeniyle sağlığın tehlikeye girmesini önleme, bilgi 
alma ve anlamayı kolaylaştırma, yanlış iş yapmayı 
önleme, iş huzurunu arttırma ve  işi çalışandan 
beklenebilir düzeyde tutma gibi hedefler 
güdülmelidir.   

Çalışanlar işyeri (çalışma) ortamında sağlık ve 
güvenlik bakımından pek çok farklı tehlikeye maruz 
kalmaktadırlar. Bu tehlikeler işyeri ortamında 
bulunanlar açısından risk oluştururlar. İş ortamını 
etkileyen (risk) faktörler, muhtelif kaynaklar, Kahya 
ve Özkar (2018) gibi; 

➢ Fiziksel faktörler (iklim, gürültü, 
aydınlatma, titreşim vb) 

➢ Kimyasal faktörler (tozlar, gazlar ve 
buharlar, çözücüler vb) 

➢ Biyolojik faktörler 
➢ Psikososyal etkenler  
➢ Ergonomik faktörler  

olmak üzere 5 grupta incelenebilir.  

Ofis işyerlerinde, sadece ofis ekipmanlarının 
tasarımı, yerleşimi gibi büro düzenlemeleri değil 
aynı zamanda, çalışanların sağlığını etkileyen değişik 
fiziksel ve hatta kimyasal koşullar da bulunmaktadır. 
Bunların sürekliliği, şiddeti ve çalışanların bu 
koşullara maruz kalma süreleri her işyerinde 
farklılık göstermektedir. Ofislerde meslek hastalığı 
yaratacak kadar yüksek olmasa da işgücü verimliliği 
düşürecek kadar etkili çevre koşulları mevcuttur. Bu 
nedenledir ki ofis ergonomi başlığında çevre 
koşulları da ele alınmaktadır.  

Ofis ortamları çalışanların uzun saatler geçirdikleri 
ve birçok ofis eşyası ile etkileşim halinde oldukları 
çalışma alanlarıdır. Çoğunlukla bilgisayar, telefon, 
masa, sandalye gibi bileşenlerden meydana gelen iş 
istasyonlarını içerirler. İş konforunu sağlamak ve 
çalışanların verimliliklerini arttırmak için her tür iş 
istasyonunun ergonomik olarak tasarlanmış olması 
önemlidir (Can, Atalay ve Eraslan, 2015).  Böyle 
işyerlerinde, vücudun kas gücünün yanlış ve aşırı 
kullanılması, kötü duruş biçimi, uzun süreli 
bilgisayar başında hiç aralıksız çalışmak gibi 
faktörler yer almaktadır. Çevresel risk etmenleri 
arasında ise sıcaklık, nem, gürültü ve aydınlatması 
sık karşılaşılanlardır.  

Özellikle uzun mesai saatleri boyunca zaman 
geçirilen ofislerde farkında olmadan maruz kalınan 
yanlış duruşlar ve yapılan hatalı hareketler geçici 
veya kalıcı kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına 
(KİSR) yol açmaktadır. KİSR belirtileri özellikle 
eğilme, doğrulma, tutma, kavrama, bükme ve 
uzanma gibi basit vücut hareketlerinden kaynaklı 
meydana gelmektedir. Bunlar günlük yaşamda 
sağlığa zararı dokunan hareketler değildirler. Bu 
hareketleri zararlı hale getiren, çalışma esnasındaki 
tekrarlar, kuvvet uygulama gereksinimi ve hızlı 
hareketlerdir. KİSR anında gelişen değil artan 
derecelerle yavaş gelişen travmalardır (Akay, Kurt 
ve Dağdeviren, 2003). KİSR’na sebep olan ve iş ile 
ilgili risk faktörleri; çalışma esnasındaki tekrarlayıcı 
hareketler, uygun olmayan duruşlar, ağır yük 
kaldırma ve işle ilgili eğitimin yetersizliğidir.  

İyi tasarlanmış bir ofiste işgücü verimliliği artar. 
İnsanların fiziksel, boyutsal ve psikolojik özellikleri 
bireyden bireye farklılık arz etmektedir. Bu nedenle, 
çalışma ortamında çalışandan yapması beklenenler 
ile insanın temel özellikleri ve çalışma ortamı 
arasında bir uyum olması gerekmektedir ki bu da iş 
yerlerinde kullanılan araç ve gereçlerin insanın 
özellik ve yeteneklerini esas alarak tasarlanmasını 
gerektirir. Böyle tasarlanan araç gereç ve ekipman 
ile çalışanların işgücü verimliliği de artmaktadır. 

Ofislerde çalışanlarının maruz kaldıkları KİSR ile 
ofislerde çevre koşulları konusunda hem hizmet 
(sağlık, üniversite, çağrı merkezi gibi) ve hem de 
üretim (metal, mobilya gibi) sektörlerinde yapılmış 
çok sayıda ulusal ve uluslararası çalışma 
bulunmaktadır. 

Ofislerde çalışanların sübjektif yargılarına dayalı 
yaklaşım ile KİSR belirlenmeye çalışılmıştır. Bir 
çalışma olarak, Gedik, Batu ve Özçelik (2015), bir 
üniversitenin 111 akademik personelin katıldığı bir 
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anket çalışmasında, 25 farklı soru toplam 37 
yargıdan oluşan bir form tasarlanmıştır. Çalışma 
kapsamında kullanılan anket formunda 
katılımcıların bazı demografik özelliklerinin analizi, 
katılımcıların bilgisayar kullanımına bağlı olarak 
rahatsızlık geçirip geçirmediklerinin analizi, 
katılımcıların çalıştıkları ofislerin temel 
özelliklerinin analizi, son üç ay içinde bilgisayar 
kullanımına bağlı olarak katılımcılarca hissedilen 
rahatsızlıkların derecesinin analizi ve bilgisayar 
kullanımında ve çalışma ortamında olumsuz 
durumların tespitine yönelik analizlerin yapılmasını 
sağlayacak sorulara yer verilmiştir. 

Sonne, Villalta ve Andrews (2012), ofis çalışanlarının 
ergonomik risk düzeylerini tespit etmek amacıyla 
Rapid Office Strain Assesment (ROSA) (Hızlı Ofis 
Zorlanma Değerlendirmesi) yöntemini 
geliştirmişlerdir. Bu yöntemle ofislerde yaygın 
olarak kullanılan sandalye, bilgisayar ekranı, telefon, 
klavye ve fare ekipmanları ile kullanıcı arasındaki 
etkileşimler incelenerek risk puanları 
belirlenmektedir. Çalışanların KİS rahatsızlık 
düzeyleri ile bu rahatsızlıklarla karşılaşma sıklığını 
da tespit eden Cornell KİSR Anketi 
(http://ergo.human.cornell.edu/ahmsquest.html) 
geliştirilmiştir. Cornell Anketi 18 ayrı vücut 
bölgesinin duruşlarını, cinsiyeti, işin yapılış biçimini 
göz önüne alarak vücutta oluşan 1 hafta içindeki 
ağrıların sıklık ve şiddetini dikkate alır. Her iki 
yöntem kullanılarak, üniversite (Özkan ve Kahya, 
2017), hastane (Khandan, Arab, Koohpaei, 2016; 
Salehi, Karim, Khatabakhsh ve Soori, 2020), çağrı 
merkezleri (Poochada ve Chaiklieng, 2015), banka 
(Motamedzadeh ve diğ., 2021) , bilgisayar ofisleri 
(Rodrigues, Leite, Lelis, ve Chaves, 2017; Rathva ve 
Gahlot, 2021) gibi hizmet sektörlerinde çalışmalar 
yapılmıştır. Ancak mal üretim işletmelerinin 
ofislerinde yapılan çalışma sayısı sınırlıdır. Son 
çalışmalardan biri olarak, Noraziera ve Norzaida 
(2018), Shah Alam (Malezya Selangor eyaleti)’da bir 
imalat işletmesinin ofislerinde çalışan 86 personel 
üzerinde bir araştırma yürütmüşlerdir. Çalışmada 
ergonomik riski belirlemek için ROSA ve sağlık 
riskini belirlemek için de Nordic anketi 
kullanılmıştır. En yüksek ağrı hissedilen vücut 
bölgeleri; bel %70.9, omuz %68.6 ve boyun  %68.6 
belirlenmiştir. Ofis çalışanlarının çoğunda ROSA risk 
seviyesi yüksek tespit edilmiştir. Kahya (2021), 
büyük ölçekli bir üretim işletmesinin ofislerinde 
çalışan 202 çalışanın, ROSA ve Cornell anketi ile 
ofislerde risk değerlendirmesini ele almıştır. İki 
yöntemin verileri kullanılarak analizler yapılmış ve 

ofislerin risk düzeyleri ile çalışanların KİSR 
arasındaki ilişki incelenmiştir.  

Literatürde, bir veya çok çevre faktörünü analizini 
ve/veya işgücü verimliliği, iş stresi, iş kazaları vb 
etkilerini ele alan, metal, otomobil, mobilya, kağıt 
gibi mal üretim sektörlerinde yapılmış, sınırlı sayıda, 
ulusal ve uluslararası çalışma ile karşılaşılmıştır 
(Kahya, 2020). Son çalışmalardan  birinde, Kahya, 
Haktanırlar Ulutas ve Ozkan (2018), metal sanayinin, 
en önemli çevre faktörleri olan gürültü, sıcaklık, nem 
ve aydınlatma yönüyle düzeylerinin tespitini 
amaçlamışlardır. Meegahapola ve Prabodanie 
(2018), bir kauçuk üretim tesisinde, sıcaklık, gürültü 
ve aydınlatmanın fabrikada çalışan işçilerin 
verimliliğine ve günlük sağlığına olan etkilerini 
araştırmışlardır. Sonuçlar göstermiştir ki fabrika 
içindeki daha yüksek sıcaklık sadece verimliliği 
azaltmakla kalmamakta, aynı zamanda baş ağrısı gibi 
hastalıklar veya ısı stresi semptomlarına neden 
olmaktadır. Hem gürültü hem de aydınlatma 
seviyesinin işçi sağlığı üzerinde istatistiksel olarak 
anlamlı bir etkisi yoktur.    

Ofislerdeki fiziksel çevre koşullarının ele alındığı 
çalışmalar da bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan 
bazı önemli çalışmalar açıklanmıştır. Vimalanathan 
ve Babu (2014), çevre faktörleri olarak sıcaklık ve 
aydınlatmanın çalışanın performans ve sağlığına 
olan etkisini araştırmışlardır. Doğan (2017), 
literatür taraması yöntemi kullanılarak, büro 
ortamlarında mevcut fiziksel koşulların, çalışma 
performansına etkileri ve olumsuz koşullarda 
yapılacak düzenleme ile sağlanması muhtemel 
performans artışlarına dikkat çekilmeye çalışmıştır. 
Büro ortamlarındaki aydınlatma, ısı, ışık, 
havalandırma, nem, gürültü, temizlik ve yerleşim 
düzeni gibi fiziksel koşullar ana çerçevede incelenip 
değerlendirilmiştir. Bekleviç ve Gedik (2018), Düzce 
Üniversitesi merkez kampüsünde çalışan akademik 
ve idari personelin çalıştıkları ofisler analiz 
etmişlerdir. 316 çalışandan elde edilen anket verileri 
ile ofislerin aydınlatma, klima şartları, gürültü 
düzeyleri, genel özellikleri ve kullanılan masa ve 
sandalyelerin özellikleri ergonomik olarak 
araştırılmıştır. Katılımcıların %12,7’sinin ergonomik 
bilgisayar kullanımı hakkında bilgi sahibi olduğu, 
ofislerin gerek doğal gerekse de yapay aydınlatılma, 
hava kalitesi ve ses yalıtımı bakımından çok iyi 
olduğu, ofislerin alansal olarak yeterli ve kullanılan 
masa ve sandalyelerin de antropometrik olarak 
çalışanlara uygun olduğu tespit edilmiştir. Özçelik 
Kaynak ve Uluğtekin (2018), İzmir’deki Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hastanesi’ndeki ofislerde sürekli olarak 
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çalışan kişilerin sıkça karşılaştıkları sağlık 
şikayetlerinin belirlenmesini ve çalışma ortamına 
ilişkin fiziksel faktörlerin değerlendirilmesini ele 
almışlardır. Tütüncü, Bayraktar ve Gönülaçan, 
(2020), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 
akademik personeline tahsis edilen çalışma 
ortamının, ergonomiklik açısından mevcut 
durumunu ortaya koymak ve söz konusu personelin 
ergonomik çalışma ortamı ve verimlilik konusundaki 
tutumlarını değerlendirmek amacıyla bir çalışma 
yürütmüşlerdir. Çalışmaya 304 öğretim elemanı 
anketi doldurarak katılmıştır. Analizler sonucunda 
fakültelerdeki ofislerin ergonomiklik düzeylerinin 
farklı olduğu ve katılımcıların cinsiyet, yaş, unvan ve 
mesleki deneyimleri açısından verimlilik tutumları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların 
bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca işe bağlı 
olduğunu düşündükleri kas-iskelet ve/veya göz 
hastalığı olup olmama durumu ile verimlilik 
tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur. Oksak ve Gökyay (2020), farklı iş 
kollarından çalışanlara anket uygulayarak iş 
yerlerinde ergonomik koşulların uygulanıp 
uygulanmadığı, iş güvenliğinin sağlanıp 
sağlanmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın 
sonucunda çalışanların ergonomi ve ergonomik 
koşullarda oluşturulan iş yerleri hakkında bilgi 
sahibi olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca ofis 
ortamında kullanılan araç ve gereçlerin ergonomik 
koşullara uygun olmadığı belirlenmiştir. Karaman 
(2020), Uşak Üniversitesi’nde akademik personelin 
kullandıkları ofislerin ergonomik koşullarının 
uygunluğunu anket yöntemiyle araştırmıştır. Anket, 
720 akademik personelden 300’üne gönderilmiş, 
182 kişi çalışmayı desteklemiştir. Katılanların 
%58,7’si ofislerde gürültü seviyesinin sessiz 
olduğunu belirtmiştir. %65,9’u mobilya rengini 
uyumlu bulmuştur. Akademik personelin %78’i 
fotokopi ve yazıcının yakınlığını uygun bulmuştur. 
%72,5’u ofislerin birbirine yeterince yakın olduğunu 
bildirmiştir. Katılanların %59,9’u masa üzerindeki 
telefon, bilgisayar ve diğer teçhizatların uygun 
olduğu, %55,2’si ise kişisel eşyaları ofiste koymak 
için yeterli alan bulunmadığı kanısındadır.  

Bu çalışmada, büyük ölçekli bir metal sanayi 
işletmesi ofislerdeki fiziksel ve ergonomik 
faktörlerin hem sübjektif (5 likert) hem de fiziksel 
koşulların ölçüm cihazı ile tespit edilerek 
değerlendirilmesi ele alınmıştır. Bu çalışma, bilindiği 
kadarıyla, hem büyük ölçekli bir üretim işletmesi 
ofislerinde uygulanması hem de iki ölçüm 
yönteminin (sübjektif ve cihazla objektif ölçüm) yer 

aldığı ilk çalışmadır. Çalışma ortamındaki fiziksel 
koşullar, çalışma ortamı ve kullanılan ekipmanlar 
açısından değerlendirilmesi amacıyla 5 ana 
bölümden oluşan bir anket tasarlanmıştır. Anket, 
test amaçlı uygulama sonrası, işletmenin her ofisinde 
en az bir en çok üç olmak üzere toplam 151 çalışana 
uygulanmıştır. Anket formu üzerinde çalışanların 
sübjektif değerlendirmelerine ek olarak ofis 
ortamlarındaki gürültü, sıcaklık, nem ve aydınlatma 
şiddeti ölçümleri çok fonksiyonlu ölçüm cihazı ile 
ölçülmüş, masa-sandalye ile ekran uzaklıkları ise 
şeritmetre ile alınmıştır. Çalışmanın 
değerlendirilmesi için anket verileri SPSS 24 paket 
programa aktarılarak istatistiki analizler yapılmıştır.  

 

2. Yöntem  

Bu çalışma, çeşitli tipte taşıma araçlarının üretim ve 
bakımıyla metal sanayi hizmet veren, büyük ölçekli 
bir işletmede yürütülmüştür. İşletmede 7 atölye ve 
tümüyle beyaz yakalıların çalıştığı 11 bölüm 
bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 1050 mavi ve 450 
beyaz yakalı olmak üzere 1.500 personel 
çalışmaktadır.  

Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 
Çalışma öncesinde işletme yöneticisi ile temas 
kurularak çalışmanın amacı, yürütüm şekli hakkında 
detaylı bilgi verilerek, çalışma için 09 Eylül 2021 
tarihli izin alınmıştır. Çalışma için Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi “Girişimsel Olmayan Etik 
Kurulu”nun 26.10.2021 tarih ve 07 sayılı kararı ile 
araştırmanın etik ve bilimsel açıdan uygunluğu 
onaylanmıştır.  

Her ofiste en az bir en çok 3 çalışana olmak üzere, 
tüm ofislerde çalışan (beyaz yakalı) personele anket 
uygulanması planlanmıştır. Tüm katılımcılara 
anketler, çalışmanın amacı yüz yüze açıklanarak, 
dağıtılmıştır. Hiçbir katılımcıdan araştırma 
sürecinde kendini tanıtacak bilgi talep edilmemiştir.  

Çalışma ortamındaki fiziksel koşullar (gürültü, iklim, 
aydınlatma), çalışma ortamı ve kullanılan 
ekipmanlar açısından değerlendirilmesi amacıyla 5 
ana bölümden oluşan bir anket tasarlanmıştır. 

A. PERSONEL BİLGİLERİ: Anketin ilk bölümünde, 
personelin çalışma yeri ile demografik bilgileri 
(doğum yılı, cinsiyeti, eğitim durumu, deneyim) 
hakkında genel bilgiler yer almaktadır.  

B. FİZİKSEL FAKTÖRLER: Çevre koşullarından 
fiziksel, kimyasal, biyolojik gibi kategorilerde ele 
alınabilir. Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar da 
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dikkate alındığında, ofis ortamlarında fiziksel 
koşullar daha baskın yer almaktadır. Bu koşullar 
içinde, gürültü, klima (sıcaklık, nem ve hava 
akımı) ve aydınlatma yaygın karşılaşılandır. Bu 
koşullar için çalışanın hissetmesi, iş 
performansına, kaliteye (veya hataya) ve 
sağlığına etkisinin ne düzeyde olduğu konusunda 
beşli Likert ölçeğine göre (çok yetersiz, yetersiz, 
uygun, iyi, çok iyi gibi) toplam 22 soru ile görüşü 
alınmıştır. Ayrıca, Extech EN300 Çok 
Fonksiyonlu Ölçüm Cihazı ile gürültü, sıcaklık, 
nem, hava akım hızı ve aydınlatma ölçümleri 
yapılmıştır.  

C. ÇALIŞMA ORTAMI: Çalışanın görev yaptığı ofisin 
temizliği, alan yeterliliği, dolap ve raflar gibi 
çalışma ortamındaki koşullarının tespiti için 7 
soruyu içermektedir.  

D. KULLANILAN EKİPMANLAR: Kullanılan masa, 
sandalye, bilgisayar (ekran ve klavye) 
ekipmanların ergonomikliğinin tespiti için 
yapılan değerlendirmeleri içermektedir. 14 soru 
yer almış ayrıca masa ebatları alınmıştır. 
Sandalye, ekran ve klavye için sorular büyük 
ölçüde ROSA yöntemi dikkate alınarak 
hazırlanmıştır.     

E. SAĞLIK: Çalışanın sağlıkla ilgili bazı sorunların 
tespitini içermektedir. Göz dinlenmesi ve 
egzersiz alışkanlıklarına ilişkin 2 soru yer 
almıştır. Son soru ise boyun, omuz, sırt gibi 11 
vücut bölgesinde personelin rahatsızlıklarının 
sıklığı ile şiddetinin tespitini  amaçlamakta olup 
Cornell anketi esas alınarak hazırlanmıştır. 

İşletmenin her bir ofisindeki bir çalışan uygun 
durumdayken çalışmanın amacı hakkında kısa bilgi 

verildikten çalışmaya katılıp katılmak istemediği 
sorulmuş, kabul ettikten sonra anket uygulanmıştır.  

Anket personel tarafından doldurulurken, yazarlar 
da ofisteki 4 çevre faktörünü (gürültü, aydınlatma, 
sıcaklık ve nem) Extech EN300 ölçüm cihazı ile, 
çalışma ortamındaki masa-sandalye boyutları, 
ekrana olan uzaklığı vb bilgiler de şeritmetre ile 
ölçülmüştür.  

Yaklaşık 450 beyaz yakalı personelden 151 çalışana 
(%33) anket uygulanmıştır. Anket verileri SPSS 24 
paket programına aktarılmış, gerekli analizler 
yapılmıştır.  

 

3. Bulgular 

3.1 Demografik Özellikler 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, katılımcıların %24,5’ini 
kadınlar, %75,5’ini erkekler oluşturmaktadır. Yaş 
düzeyi açısından katılımcıların yaklaşık %31’nin 40-
49 yaş aralığında olup yaş ortalamasının 42 olduğu 
belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, eğitim durumu 
bakımından çalışanlar, %66,6 ile lisans mezunudur.  

Çalışanların yarıya yakını (%45) 0-10 yıl arasında 
mesleki deneyime sahip olduğu ve deneyim süresi 
ortalaması, işyeri için 15,97 yıl ve bulundukları birim 
için 8,40 yıl tespit edilmiştir. 

151 çalışandan, 112 kişi (%74,1) boyu 1,70 cm’den 
uzun, 39 kişi (%25,9) ise 1,70 cm’den kısadır. 
Çalışanların boy ortalaması 1,73 cm olup kadınların 
boy ortalaması 1,63 cm, erkeklerin ise 1,76 cm’dir.  
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Tablo 1 
Katılımcıların Demografik Özellikleri (n=151) 

Demografik Özellikler Değer  Frekans  Yüzde (%) 
Cinsiyet Kadın 

Erkek 
37 

114 
24,5 
75,5 

Yaş 20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 59 

60 + 

15 
46 
48 
37 

5 

9,93 
30,46 
31,79 
24,50 

3,31 
Eğitim Durumu İlköğretim 

Ortaöğretim 
Meslek Lisesi 

Meslek Yüksekokulu 
Ön Lisans 

Lisans 
Yüksek Lisans 

Doktora 

2 
5 
8 
2 
6 

100 
27 

1 

1,32 
3,31 
5,30 
1,32 
3,97 

66,23 
17,88 

0,66 

Deneyim (Yıl) 
 

 

0 - 10 
10 - 20 
20 - 30 
30 - 40 

40 yıl ve üzeri 

68 
30 
23 
27 

3 

45,03 
19,87 
15,23 
17,88 

1,99 

Bölümde Deneyim (Yıl) 0 - 10 
10 - 20 
20 - 30 
30 - 40 

40 yıl ve üzeri 

97 
23 
10 

4 
1 

64,24 
15,23 

6,62 
2,65 
0,66 

Çalışan Boyu (cm) 150 - 170 cm 
170 – 180 cm 

180 cm ve üzeri 

39 
72 
40 

25,83 
47,68 
26,49 

 
3.2 Fiziksel Faktörler  

Fiziksel faktörler (çevre koşulları) olarak gürültü, 
sıcaklık, nem ve aydınlatma şiddeti Extech EN300 

Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazı ile ölçülmüş olup 
dağılımlar Şekil 1’de verilmiştir.  
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a) Gürültü (dB(A)) b) Sıcaklık (°C) 

 

 

c) Nem (%) d) Aydınlatma Şiddeti (Lüx) 

Şekil 1. Fiziksel Faktörlerin Frekansları 

 
Ofislerde yapılan ölçümlerde gürültü düzeyi (dB(A) 
(Şekil-1.a) ; 

 Ortalama : 49,03 

 Standart Sapma : 5,52 

 En küçük : 32,90 

 En büyük : 74,90 

belirlenmiştir. Tablo 2’de yer alan her bir gürültü 
aralığında yer alan ofislerdeki çalışanların, 

bulundukları ofislerinin gürültü düzeyini ne 
derecede uygun buldukları yargısına ilişkin tablo 
verilmiştir. Ofis ortamında çalışanlardan 92 kişi (% 
60,93) çalışma ortamında gürültü sorunu olmadığını 
(uygun) düşünmektedir. İlginçtir ki 40-50 dB(A) 
arasında, düşük gürültüde çalışanların %10,84’ü, 
ofisteki gürültünün rahatsızlık verici olduğunu 
beyan etmiştir.  

 

Tablo 2 
Ofislerin Gürültü Düzeyi ve Çalışanların Algıladığı Gürültü Düzeyi İlişkisi 

Gürültü 

Düzeyi (dB) 

Gürültü algılama düzeyi TOPLAM 

Çok düşük Düşük Uygun Yüksek Çok yüksek 

30-39,99 1 2 9 0 0 12 

40-49,99 11 20 43 9 0 83 

50-59,99 3 4 22 3 1 33 

60-69,99 0 2 17 2 0 21 

70-79,99 0 0 1 1 0 2 

TOPLAM 15 28 92 15 1 151 
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Çalışma ortamında gürültünün kaynağı olarak;  

➢ 39 kişi çalışanların birbirleriyle 
konuştuğunu, 

➢ 5 kişi hem çalışanların birbiriyle 
konuşmasını hem de çalışanların telefon 
görüşmelerini  

➢ 12 kişi ise sadece çalışanların telefonla 
görüşmeleri sonucu oluşan sesleri,  

➢ 19 kişi ekipmanların gürültüsünü, 
➢ 1 kişi hem çalışanların birbiriyle 

konuşmaları hem de ekipmanların 
gürültüsünü,  

➢ 32 kişi ise ofis dışından gelen sesleri ve  
➢ 2 kişi de hem ekipman hem de ofis dışından 

gelen gürültüyü  

işaretlemektedir. Verilen ifadeler doğrultusunda 
ofislerde oluşan gürültü kaynağının çalışanların 
kendi aralarında konuşması ve atölyelerden gelen 
dış gürültünün olduğu kanısına varılmaktadır.  

Klimatik koşullardan, ofis ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerlendirmeye dahil edilmiştir.  

Ofislerdeki sıcaklık (°C) ;  

 Ortalama : 22,40 

 Standart Sapma : 2,33 

 En küçük : 17,50 

 En büyük : 28,30 

belirlenmiştir. 21 °C‘den az 31, 25°C’den çok 13 ofis 
tespit edilmiştir. 

“Çalışma ortamındaki sıcaklığı ne düzeyde 
buluyorsunuz?” sorusuna, Tablo 3’te görüldüğü 
üzere, ortam sıcaklığını, çalışanların %29,80’i kış 
mevsiminde, %19,87’si yaz mevsiminde yetersiz 
bildirmiştir.  

 

 
Tablo 3 
Çalışma Ortamı Sıcaklığının Çalışanlara Göre Durumu 
 

  
Düzey 

Kış Mevsimi Yaz Mevsimi 
Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) 

Çok Yetersiz 8 5,30 8 5,30 
Yetersiz 37 24,50 22 14,57 
Uygun 66 43,71 81 53,64 
İyi 30 19,87 26 17,22 
Çok İyi 10 6,62 13 8,61 
Toplam 151 100 151 100 

 

Ofis sıcaklık değeri; 

➢ 22,50°C’nin altında olan ofislerde çalışan 
74 kişiden 56 kişi (%75,68) 

➢ 22,50-25°C arasında ofislerde çalışan 64 
kişiden 53 (%82,81)  

➢ 25°C üzeri ofislerde çalışan 13 kişiden 12 
kişi (%92,31)  

az yada çok, sıcaklığın iş performansını etkilediğini 
ifade etmektedir (Tablo 4). Başka bir deyişle, 
çalışanların %80,13’ü sıcaklığın iş performansını 
etkilediğini düşünmektedir. Bu sonuçlar 
göstermektedir ki ortam sıcaklığı arttıkça iş 
performansına (olumsuz) etkisi artmaktadır.  

 

 
Tablo 4 
Çalışma Ortamı Sıcaklığının İş Performansına Etkisi  
 

Sıcaklık 
Dilimi  

Sıcaklığın İş Performansı Etkisi  
Toplam Hiç Etkilemiyor Az Etkili Etkili Fazla Etkili Çok Etkili 

17,50-19,99 1 6 5 0 1 13 
20,00-22,49 17 25 16 3 0 61 
22,50-24,99 11 25 18 8 2 64 
25,00-27,49 0 7 3 1 1 12 
27,50- 1 0 0 0 0 1 
Toplam 30 63 42 12 4 151 
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Sıcaklığın hatalı iş yapma üzerine daha az etkisi 
bulunmuştur. Çalışanların %57,62’si sıcaklığın hata 
yapmaya az veya çok etkili olduğunu ifade etmiştir.  

Ofislerdeki nem düzeyi (%) ; 

 Ortalama : 34,35 

 Standart Sapma : 5,52 

 En küçük : 22,20 

 En büyük : 58,60 

belirlenmiştir. Çalışma ortamındaki nem oranı %24-
30,9 olan ofislerdeki 44 çalışandan 31’i (%70,4) 
ortamdaki nemi uygun bulmaktadır. 

151 kişiden 38 kişi (%25,2) çalışma ortamındaki 
havayı temiz ve sağlıklı bulmaktadır. Başka bir 
deyişle çalışanların %74,8’i ortamdaki havadan 
rahatsızdır.  

Çalışanlardan 25’i (%16,56) çalışma ortamında 
olumsuz koku bulunduğunu belirtmektedir. 98 
çalışanın (%64,9) ofisinde havalandırma sistemi 
mevcut olmadığı dikkate alındığında, bu 
rahatsızlığın nedeni anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, 
öncelikle koku bulunan ofisler olmak üzere, 
ofislerdeki havalandırma sistemi sayısını arttırmak 
gerekmektedir.  

Yapılan aydınlatma düzeyi ölçümü sonucunda 
ofislerdeki aydınlatma düzeyi (lüx); 

 Ortalama : 301,58 

 Standart Sapma : 772,87 

 En küçük : 8 

 En büyük : 1926 

ölçülmüştür. Ofislerdeki aydınlatma şeklinin 
103’ünde yapay aydınlatma kullanılmaktadır. 

Ofis ortamının aydınlatma şiddeti; 

❖ 0-200 lüx arasında olan 82 kişiden 38’i 
(%46,3)  

❖ 200-400 lüx arasında olan 35 kişiden 12’si 
(%34,2)  

❖ 400-600 lüx arasında olan 14 kişiden 5’i 
(%35,7)  

❖ 600-800 lüx arasında olan 5 kişiden 2’si 
(%40) 

❖ 800> lüx olan 15 kişiden 5’i (%33,3)  

aydınlatmanın uygun olduğunu düşünmektedir. 

“Çalışanların iş yerindeki aydınlatma düzeyini 
yapılan iş için ne derecede yeterli buluyorsunuz?” 
sorusuna, çalışanların sadece %2,7’si iş için yetersiz 
(uygun değil) olduğunu düşünmektedir. 

Çalışma ortamında 146 kişinin (%96,7) odasında 
pencere bulunmaktadır. Çalışma ortamlarında 
pencere bulunan ofislerin pencere konumu ve 
pencere konumuna göre yansıma problemine ilişkin 
yanıtlar Tablo 5’de verilmiştir.  

 
Tablo 5 

Pencere Konumuna Göre Oluşan Yansıma 
 

Pencere Konumu Kişi Sayısı Yansıma Problemi Var Yansıma Problemi Yok 

Sağ 65 33 (%50,7) 32 

Sol 49 22 (%44,8) 27 

Ön 30 11 (%36,6) 19 

Arka 19 13 (%68,4) 6 

 

Pencere konumu arkada olan çalışanların (19 kişi) 
yansıma problemini daha sık (%68,4) yaşadığı tespit 
edilmiştir. Çalışma ortamın pencere olan kişilerin 
yarısı gelen ışığın çalışma ortamında yansımaya 
sebep olduğunu belirtmiştir. 

Gerek yazma esnasında gölge ve gerekse 
bilgisayarda yansıma olmadan çalışma için güneş 
ışığının ve dolayısıyla pencerenin, kişinin sol 

tarafında bulunması tavsiye edilir. Bazı ofislerde (12 
ofis) çift pencere olduğu dikkate alındığında, 
ofislerin sadece %30’undan pencere ideal, %70’inde 
ise uygun konumdadır. Pencerenin arkadan olması 
tümüyle yansımaya neden olacağından asla tercih 
edilmez, konumu değiştirilmelidir.   
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3.3 Çalışma Ortamı Koşulları 

Çalışma (ofis) ortam koşulları ile ilgili olarak, ankete 
katılanlara 7 soru yöneltilmiştir. 

a) Sadece 7 kişi (%4.6) çalışma ortamının 
düzenli olarak temizlenmediğini  

b) 15 kişi (%8,6) çalışma alanının yetersiz 
olduğunu  

c) Birden fazla kişiyle aynı ofiste çalışanlardan 
76 kişi (%50,3), diğer çalışanlar ile aradaki 
mesafenin kendisini etkilemediğini 

d) 94 kişi (%62,3) çalışma alanında kullanılan 
ortak ekipmanların işini etkilemediği ancak 
%8,6’sının işini çok etkilediği  

e) 111 kişi (%73,5) ofis zeminin iş verimliliğini 
etkilemediğini   

f) Çalışma alanında bulunan raf ve dolapları 24 
kişi (%15,9) yetersiz ve çok yetersiz, 70 kişi 
(%46,4) uygun bulduklarını (Tablo 6) 

g) 38 kişi (%25,2) çalışma alanındaki açık 
kabloların düzenini yetersiz gördüklerini 
(Tablo 6) 

bildirmişlerdir.  

 

Tablo 6 
Çalışma Alanında Bulunan Ekipmanlar  

Düzey Raf ve 
Dolaplar 

Kablolar  ve Elektrik 
Donanımı 

Çok 
Yetersiz 

5 7 

Yetersiz 19 31 
Uygun 70 74 
İyi 34 28 
Çok İyi 23 11 
Toplam 151 151 

 

3.4 Kullanılan Ekipmanlar 

3.4.1 Masa  

Çalışanların %55’i çalışma masası genişliğinin 
uygun, sadece %9,9’u yetersiz olduğunu 
düşünmektedir (Tablo 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 7 
Çalışma Masası Genişliğinin Uygunluğu 
 

Düzey Frekans Yüzde (%) 

Çok 

Yetersiz 

2 1,3 

Yetersiz 13 8,6 

Uygun 83 55,0 

İyi 26 17,2 

Çok İyi 27 17,9 

Toplam 151 100 

 
Çalışma masası genişliği ile çalışanların çalışma 
masası genişliğine ilişkin düşüncesi arasında ikili 
karşılaştırma yapılmış olup (Tablo 8) sonuçlar 
incelendiğinde çalışanların %56,9’unun çalışma 
masası genişliğini uygun bulduğu tespit edilmiştir. 
Çalışma masası genişliğinin yetersiz olduğunu 
düşünenler daha çok AR-GE ofislerinde çalışanlardır.  
 
Tablo 8 
Masa Genişliği İle Masa Genişliğine İlişkin Düşünce 
Arasındaki Değerlendirme 
 

Masa Genişliği (cm) Masa 

Sayısı 

Uygun Yüzde 

160 ve daha kısa 21 14 %66,6 

160  35 19 %54,4 

165  18 8 %44 

165-180 3 1 %33,3 

180 14 9 %64,2 

180-190 2 2 %100 

190  25 12 %48 

190-260 33 21 %63,6 

Toplam 151 86 %56,9 

 
 

Masa yüksekliğine ilişkin verilen cevaplar ile 
çalışanların boyu arasındaki ilişki incelenmiş; 

❖ Boyu 170 cm’den daha kısa olan çalışanların 
39 kişiden 35’i (%89,7) çalışma masası 
yüksekliğini uygun,  

❖ Boyu 170 cm’den uzun olan 112 kişi 
içerisinden 103’ü (%68,2) çalışma masası 
yüksekliğinin uygun, 

❖ Boyu 156-160 cm arasında olan çalışanlar 
çalışma masasının yüksek olduğunu 

belirtmiştir.  

Masa derinliği; 
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➢ 70 cm olan 43 kişiden 3’ü 

➢ 80 cm olan 50 kişiden 3’ü 

➢ 90 cm olan 21 kişiden 1’i 

➢ Diğer masa derinliklerine sahip olan 36 
kişiden 4’ü  

çalışma masasının derinliğini uygun bulmamaktadır.  

 

3.4.2 Sandalye 

Çalışanların kullanmakta oldukları sandalyeye 
ilişkin tespitler Tablo 9’da verilmiştir. 96 kişinin 
(%63,6) diz açısı 90°, 3 kişinin (%2) ise ayakları yere 
temas etmemektedir.  

 

Tablo 9 
Çalışanların Oturma Pozisyonundaki Durumu 

Diz açısı  Frekans Yüzde (%) 

Dizler 90° 96 63,6 

Diz Açısı Çok Düşük  34 22,5 

Diz Açısı Çok Yüksek  18 11,9 

Ayaklar Yere Temas 

Etmiyor 

3 2,0 

Toplam 151 100 

 

151 kişi içerisinden sadece 1 kişide masa altında 
yetersiz alan saptanmıştır. 

25 kişi (%16,6) sandalyesinin ayarlanamaz 
olduğunu belirtmiştir. 

Çalışanların oturma yüzeyi kenarı ile diz arasındaki 
mesafe; 

➢ 83 kişide 3 inç (7,62 cm)  

➢ 16 kişide 3 inçten küçük 

➢ 52 kişide 3 inçten büyük  

gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar göstermektedir ki 
çalışanların %34,4’nün sandalye derinliği düşüktür.  

Kullanılan sandalyenin bel-sırt desteği ile ilgili 
olarak; 

❖ 55 kişi (%36,4) sandalyesinin bel desteğinin 
uygun,  

❖ 73 kişi (%48,3) bel desteğinin olmadığını 
veya bel pozisyonuna denk gelmediğini  

❖ 20 kişi (%13,2) sırt desteği hiç yok veya 
çalışan öne eğilmekte  

olduğunu belirtmektedir. Kullanılan sandalyelerin 
çoğunluğunun bel desteğinin uygun olmadığı tespit 
edilmiştir.  32 kişinin (%21,2) ise sırt desteği 
ayarlanabilir değildir.  

Çalışanların mesai saatleri içerisinde oturarak ve 
ekran karşısında geçirdikleri süreleri tespit etmek 
için yöneltilen sorulara verilen cevaplar Tablo 10’da 
verilmiştir. 

 

Tablo 10 
Mesai Saatleri İçerisinde Oturularak Geçirilen Süre 

Günlük Süre Frekans Yüzde (%) 

Günde 1-2 Saat 5 3,3 

Günde 3-4 Saat 26 17,2 

Günde 4-6 Saat 56 37,1 

Günde 6 Saatten 

Fazla 

64 42,4 

Toplam 151 100 

 

Günde 1 saatten az ofis sandalyesinde oturarak vakit 
geçiren çalışan bulunmamaktadır. 56 kişi (%37,1) 
günde 4-6 saat, 64 kişi (%42,4) günde 6 saatten fazla 
ofis sandalyesinde oturarak vakit geçirdiğini 
belirtmiştir. Çalışanların büyük bölümü (%79,47)  
mesai süresi içinde 4 saatten fazla oturarak 
geçirmektedir.  
 

3.4.3 Bilgisayar 

Çalışanların %66,67’si mesai saatleri içerisinde 4 
saatten fazla aktif bir şekilde bilgisayar 
kullanmaktadır (Tablo 11). 
 

Tablo 11 
Bilgisayar Kullanımı  

Günlük Süre Frekans Yüzde (%) 

Günde 1 saatten az 2 1,3 

Günde 1-2 Saat 15 9,9 

Günde 3-4 Saat 34 22,5 

Günde 4-6 Saat 46 30,5 

Günde 6 Saatten Fazla 54 35,8 

Toplam 151 100 
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Ekran 

Ofislerde kullanılmakta olan ekranların göz 
seviyesine göre durumu incelendiğinde, çalışanların 
91 kişinin (%60,3) ekranı çok aşağıda (>30°) (baş 
çok eğik) olduğu tespit edilmiştir.  

NOT : Ekranın altında yükseltici malzeme (kağıt top 
vb) var ise ekranın aşağıda olduğu kabul edilmiştir. 

Masa üstünde, ergonomik açıdan uygun bir ekran 
yüksekliği için kriter;  

➢ Baş dik konumda iken ekranın üst sınırı 
yaklaşık olarak çalışanın göz hizasına gelir. 

➢ Ekranın tam ortasına (yazı yazılan yere) 
bakan kullanıcının bakış açısı aşağıya 30 
eğik olacak şekilde ayarlanmalıdır.  

Ekran yüksekliği düşük ise, kısa sürede boyun 
ağrıları kaçınılmazdır.  

➢ 120 kişinin (%79,5) ekranı yan tarafında 
değil iken, 31 kişinin (%20,5) ise ekranı yan 
tarafındadır. 

➢ 5 kişinin (%3,3) ekranı çok yakında 40 
cm’den az, 

➢ 129 kişinin (%85,4) ekranı açık kol 
mesafesinde 40-75 cm,  

➢ 17 kişinin (%11,3) ekranı çok uzakta >75 cm  

olarak saptanmıştır. 104 kişi (%68,9) ekrana gelen 
güneş ışığı yansımaya sebep olmuyor derken, 47 kişi 
(%31,1) yansımaya sebep olduğunu belirtmiştir. 

 

Klavye 

Çalışanların klavye kullanımı esnasında bileklerinin 
pozisyonu incelenmiş olup, 100 kişinin (%66,2) 
klavye konumu bilek düz omuzlar rahat, 51 kişinin 
(%33,8) klavye konumu bilek bükülüyor, klavye açısı 
var (dışa doğru bükme açısı> 15°) olarak 
saptanmıştır.  

Bilek bükülme konumunda yani bilek desteği 
olmayan düzenlemede, el ve kol aynı uzantıda 
olmayıp, bilekte bir açı oluşturmaktadır ki bu 
durumda Karpal Tunel Sendromu rahatsızlığı 
oluşmaktadır.  

19 kişi (%12,6) yazma sırasında bileklerini yana 
doğru bükerken, 132 kişi (%87,4) yazma esnasında 
bileklerini bükmemektedir. 

 

3.5 Sağlık  

Çalışanların mesai saatlerin içerisinde gözlerini ne 
sıklıkla dinlendirdiklerine yönelik sorulan soruya 
verilen cevapların frekansı Şekil 2’de yer almaktadır. 
Çalışanların %35,1’i saatte bir, %23,8’i hiç çalışma 
esnasında gözünü dinlendirmektedir. 

 

 

Şekil 2. Çalışanların Gözlerini Ne Sıklıkla Dinlendirdiği 

Bilgisayar ile çalışılan ortamlarda en çok şikayet 
edilen göz rahatsızlıklarıdır. Ekrana uzun süre 
odaklanan bakışlar göz yorgunluğuna neden 

olmaktadır. Bu nedenle günde 4 saatten fazla ekran 
önünde çalışanların her 20 dakikada bir, bilgisayar 
ekranından 20 metre uzaklıktaki bir şeye 20 saniye 
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boyunca odaklanarak göz sağlığını koruyabilir. 
Yoğun bilgisayar ile çalışmanın yapıldığı ARGE, 
muhasebe vb dairelerde çalışanların bilgisayarına 
otomatik uyarı gönderip, gözlerini dinlendirmelerini 
sağlamak gerekir.   

Çalışanların mesai saatleri içerisinde egzersiz 
yapmalarına ilişkin soruda verilen cevaplara göre, 13 
kişi saatte bir, 27 kişi iki saatte bir, 15 kişi dört saatte 
bir egzersiz yaparken, 96 kişi (%63,6) ise mesai 
saatleri içerisinde egzersiz yapmadığını belirtmiştir.  

Ofis ortamında uzun süre hareketsiz çalışma ve 
yeteri kadar egzersiz yapılmaması çalışanlarda bel 
ve sırt ağrıları gibi şikayetlere sebep olmaktadır. 
Uzun vadede çalışanın kas ve iskelet sistemi 
problemlerine maruz kalmasına sebep olmaktadır. 
Bu nedenle çalışanların, bir örneği Şekil 3’de verilen 
egzersizlerin her bir saatte bir 10 kez tekrarlanması 
tavsiye edilmektedir. 

 

 

 

 

Sandalyede dik konumda oturun.  

Kollarınız aşağıya sarkık ve rahat. 

Kollarınızı yana açın, elleri ve kolları gererek arkaya doğru itin. 

Göğüs kafesinizi ise öne itin.  

Bu konumda kısa süre kalın ve normal nefes almaya devam 

edin.  

Kollarınızı tekrar rahat aşağıya bırakın.  

Bu egzersizi sık sık tekrarlayın.   

Şekil 3. Örnek Bir Egzersiz (Babalık, 2018) 

Çalışanların maruz kalmakta olduğu sağlık (kas-
iskelet rahatsızlıkları) problemlerine ilişkin en sık 
yaşanmakta olan sağlık problemleri 
değerlendirilmiştir. Tablo 12’de her bir vücut 

bölgesinin ağrı sıklık ve şiddet frekansları 
verilmiştir. Çalışanların en fazla yaşadığı sağlık 
problemleri, bel (%27,41), boyun (%18,18), sırt 
(%15,54) ve omuz (%11,71) rahatsızlığı olduğu 
tespit edilmiştir. 

Tablo 12 
Sağlık Problemlerinin Çalışanlarda Yaşanma Sıklığı 

 

Vücut Bölgesi 

Sıklık Şiddet Risk 

Skoru* Hiç Haftada 

1-2 kez 

Haftada 

3-4 kez 

Her 

gün 1 

kez 

Her gün 

birkaç 

kez 

Hafif Orta Yüksek 

Boyun 55 48 18 10 20 49 39 7 18,18 

Omuz 80 29 12 12 18 34 29 6 11,71 

Sırt 73 35 19 9 15 37 35 6 15,54 

Bel 63 44 15 10 19 10 35 12 27,41 

Üst Kol 119 17 5 12 8 14 14 4 6,59 

Ön Kol 123 15 7 6 - 18 6 4 2,94 

El Bileği 101 27 11 4 8 35 7 10 1,41 

Kalça 113 18 8 2 10 16 12 6 5,38 

Üst bacak 131 9 4 7 - 14 5 2 1,69 

Diz 115 17 9 2 8 16 10 6 3,97 

Alt bacak 118 15 6 3 9 18 7 7 5,18 

(*) Cornell anketinde risk skoru hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır.  
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Uzun saatler boyunca masa başı çalışmadan kaynaklı 
olduğu düşünülen boyun rahatsızlıkları en 
yüksektir. Çalışanlardan 96 kişinin (%63,58) haftada 
en az bir kez boyun bölgesinde ağrı hissettiği, ağrı 
hissedenlerin %91,67’si, hafif ve orta şiddet ağrı 
olduğunu belirtmişlerdir.  

Genellikle sandalyelerin arkalıklarının 
uygunsuzluğundan kaynaklanan sırt ve bel 
rahatsızlıkları da yüksek orandadır. Bel ağrısı 
hissedenlerin oranı biraz daha düşük (88 kişi) ancak 
bunların ağrıyı orta ve yüksek hissetmesi daha 
fazladır. Risk skoru (%27,41) en yüksektir.  

Sandalye-masa yüksekliği uyumsuzluğundan ve 
uzun süren bilgisayar kullanımından kaynaklanması 

muhtemel omuz rahatsızlıkları (71 kişi) (%47) da 
kayda değer düzeydedir.  

Çalışanların maruz kalmakta olduğu sağlık (kas-
iskelet rahatsızlıkları) problemlerine ilişkin şiddet 
ve sıklık düzeyleri çalışan yaşı ile ilişkisine tabii 
tutularak iki durumun da birbiri ile anlamlı ve 
olumlu yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 13’de yer alan sonuçlar incelendiğinde 20-29 
yaş arasında bulunan 15 çalışandan 7’si (%46,6) hiç 
boyun problemi yaşamamaktadır. 60 yaş ve üzeri 
çalışandan %40’ı haftada 1-2 kez, 30-39 yaş 
aralığındaki 46 çalışandan %24’ü haftada 3-4 kez, 
40-49 yaş aralığındaki 37 çalışandan %8,3’ ü her gün 
1 kez ve 60 yaş üzeri 5 çalışandan %40’ı her gün 
birkaç kez boyun ağrısı problemi yaşamaktadır. 

 

Tablo 13 
Boyun Ağrısı Sıklık ve Şiddetin Yaş ile Karşılaştırılması 

a) Boyun Sıklık 
Yaş  20-29 

Frekans 
30-39 
Frekans 

40-49 
Frekans 

50-59 
Frekans 

60 ve üzeri 
Frekans 

 
Hiç 

7 
%46,6 

13 
%28,2 

18 
%37,5 

16 
%43,2 

1 
%20 

 
Haftada 1-2 Kez 

4 
%26,6 

16 
%34,7 

15 
%31,2 

11 
%29,7 

2 
%40 

 
Haftada 3-4 Kez 

1 
%6,6 

11 
%24 

4 
%8,3 

2 
%5,4 

0 
%0 

 
Her Gün 1 Kez 

1 
%6,6 

1 
%2,1 

4 
%8,3 

4 
%11,8 

0 
%0 

 
Her Gün Birkaç Kez 

2 
%13,3 

5 
%10,8 

7 
%14,5 

4 
%11,8 

2 
%40 

Toplam 15 46 48 37 5 

 
b) Boyun Şiddet 

Yaş  20-29 
Frekans 

30-39 
Frekans 

40-49 
Frekans 

50-59 
Frekans 

60 ve üzeri 
Frekans 

 
Hiç 

7 
%46,6 

14 
%30,4 

18 
%37,5 

16 
%43,2 

1 
%20 

 
Hafif 

6 
%4 

17 
%36,9 

16 
%33,3 

7 
%18,9 

3 
%60 

 
Orta 

2 
%13,3 

13 
%28,2 

12 
%25 

11 
%29,7 

1 
%20 

 
Yüksek 

0 
%0 

2 
%4,3 

2 
%4,1 

3 
%8,1 

0 
%0 

Toplam 15 46 48 37 5 
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Yaşanan boyun rahatsızlığı probleminin şiddetine 
bakıldığında;  

❖ 60 yaş ve üzeri çalışanın %60’ı hafif,  

❖ 50-59 yaş aralığındaki çalışanın %29,7’si 
orta,  

❖ 50-59 yaş aralığındaki çalışanın %8,1’i 
yüksek  

bir şiddette boyun problemi yaşamaktadır. 

Tablo 14’de yer alan sonuçlar incelendiğinde, bel 
rahatsızlığı sıklığı 20-49 yaşarası çalışanlarda daha 
sık görülmekte olup kullanılan sandalyelerin bel 
desteği bulunmaması ve uzun süre öne eğik 
pozisyonda çalışma bu rahatsızlığın bir sonucu 
olduğu gözlemlenmiştir. 

 

 
Tablo 14 
Bel Ağrısı Sıklık ve Şiddetin Yaş ile Karşılaştırılması 
 
a) Bel Sıklık 

Yaş  20-29 
Frekans 

30-39 
Frekans 

40-49 
Frekans 

50-59 
Frekans 

60 ve üzeri 
Frekans 

 
Hiç 

5 
%33,3 

15 
%32,6 

22 
%47,8 

16 
%43,2 

4 
%80 

 
Haftada 1-2 Kez 

6 
%40 

15 
%32,6 

11 
%23,9 

11 
%29,7 

1 
%20 

 
Haftada 3-4 Kez 

1 
%6,6 

8 
%17,4 

2 
%4,1 

4 
%9,8 

0 
%0 

 
Her Gün 1 Kez 

2 
%13,3 

1 
%2,1 

5 
%10,4 

2 
%5,4 

0 
%0 

 
Her Gün Birkaç Kez 

2 
%13,3 

5 
%10,8 

8 
%16,6 

3 
%8,1 

0 
%0 

Toplam 15 46 48 37 5 

 
b) Bel Şiddet 

Yaş  20-29 
Frekans 

30-39 
Frekans 

40-49 
Frekans 

50-59 
Frekans 

60 ve üzeri 
Frekans 

 
Hiç 

5 
%33,3 

15 
%32,6 

22 
%47,8 

17 
%45,9 

4 
%20 

 
Hafif 

7 
%46,6 

13 
%28,2 

11 
%22,9 

4 
%10,8 

1 
%60 

 
Orta 

2 
%13,3 

12 
%26 

10 
%20,8 

11 
%29,7 

0 
%20 

 
Yüksek 

1 
%6,6 

5 
%10,8 

5 
%10,8 

1 
%2,7 

0 
%0 

Toplam 15 46 48 37 5 
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Yaşanan bel rahatsızlığı probleminin şiddetine 

bakıldığında, 20-29 yaş aralığındaki çalışanın 

%46,6’sı hafif, 30-39 yaş aralığındaki çalışanın % 

28,2 si hafif, 40-49 yaş aralığındaki çalışanın 

%29,7’si orta, 60 yaş ve üzeri çalışanın %60’ı hafif 

olarak bel rahatsızlığı problemine maruz kaldıklarını 

belirtmişlerdir. 

 

4. Tartışma  

Bu çalışmada, büyük ölçekli bir metal sanayi 

işletmesinin ofislerdeki fiziksel ve ergonomik 

faktörlerinin hem sübjektif (5 likert) hem de ölçüm 

cihazı ile ölçüm alınarak, değerlendirilmesi ele 

alınmıştır. İşyeri ortamındaki fiziksel koşullar 

(gürültü, sıcaklık, nem ve aydınlatma), çalışma 

ortamı ve kullanılan masa, sandalye, bilgisayar gibi 

ekipmanlar açısından değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Tasarlanan anket, işletmenin her 

ofisinde en az bir en çok üç olmak üzere toplam 151 

çalışana uygulanmıştır. Ofis ortamlarındaki gürültü, 

sıcaklık, nem ve aydınlatma ölçümleri çok 

fonksiyonlu ölçüm cihazı ile ölçülmüş, faktörlerin 

verimliliğe, kaliteye ve sağlığa etkileri 5’lik likert 

ölçeği kullanılarak alınmıştır. Çalışmanın 

değerlendirilmesi için anket verileri SPSS 24 paket 

programa aktarılarak istatistiki sonuçlar alınmıştır.  

Uygun olmayan fiziksel (çevre) koşullarında 

çalışanlar, kendilerini rahat hissetmedikleri için 

verimlilikleri düşer.  Gürültü, sıcaklık, nem, 

aydınlatma gibi çevre koşullarının standartların 

altına veya üstüne olması çalışanların hem fiziksel 

hem de ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, 

iş kazalarına ve meslek hastalıklarına neden 

olmaktadır. 

Gürültü, harmonik olmayan, çoğu kez geniş bir bant 

aralığında farklı frekanslara sahip pek çok sinüs 

titreşiminin bir arada oluşudur (Babalık, 2018). 

Çevreden kulağa çeşitli frekanslarda pek çok sesin 

karışımı gelir. Karışık ses çoğu zaman insan 

organizmasını rahatsız eder, hatta sağlığa geçici veya 

kalıcı zarar verir, hasar oluşturur (Kahya ve Özkar, 

2018).  Gürültünün en önemli ve kalıcı etkisi işitme 

organı üzerinde olmaktadır. 80 dB(A) üzerindeki 

gürültü düzeyi zamanla duyma yeteneğinde 

azalmaya sebep olmaktadır (Çetinkaya ve Baykent, 

2017).  

Ofislerde tespit edilen gürültü düzeyi ortalama 49,03 

dB(A) olup 32,90 – 74,90 dB(A) arasında 

değişmektedir. İlgili yönetmelikte en yüksek 

maruziyet eylem değeri 85 dB(A) olduğu dikkate 

alındığında, ofislerdeki gürültü düzeyi yasal sınırın 

altındadır. Büro kuralları ise gürültü düzeyini 55 

dB(A) ile sınırlamıştır (Babalık, 2018). 35 ofiste 

(%23,18) gürültü düzeyi bu sınırın üzerindedir. Yine 

de 151 çalışandan 140 kişi (%92,72) gürültünün 

kendi sağlığını hiç etkilemediği veya az etkilediğini 

belirtmiştir.  

Çalışanların gürültüyü ne düzeyde buldukları ile 

ölçülen gürültü düzeyleri arasındaki korelasyon 

katsayısına bakılarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Atölye içerisinden bulunan ofis ortamlarındaki 

gürültü düzeyi daha yüksek olup ortalamanın 

üzerinde seyretmektedir. Ofis ortamındaki 

çalışanların çoğu, var olan gürültü kaynağının izole 

edilebilir olduğunu düşünmektedir. Yapılan 

değerlendirmeler sonucu ofis ortamındaki ortam 

sıcaklığı özellikle kış aylarında çalışanlar tarafından 

uygun bulunmamaktadır. Bu sebeple çalışanların 

çoğu ofis ortamlarında ısıtıcı kullanmaktadır. Ortam 

sıcaklığının iş performanslarını etkilemekte 

olduğunu beyan etmişlerdir.  

Çalışma ortamında gürültünün kaynağı olarak, en 

fazla a) çalışanların kendi aralarında konuşması b) 

atölyelerden gelen dış gürültünün olduğu 

belirlenmiştir. Birden çok kişinin çalıştığı ofislerde, 

kişilerin kendi aralarında veya müşteriler ile 

görüşmeleri diğer çalışanların işe konsantrasyonunu 

bozar. Birden çok kişinin çalıştığı böyle açık ofislerde 

ses emici özelliğe sahip bölücü elemanlar 

kullanılabilir.  

151 çalışandan 24 kişi (%15,89) gürültünün iş 

performansını etkilediğini beyan etmiştir. Zihinsel 

işlerin yapıldığı ofis işyerlerinde 55 dB(A) gürültü 

düzeyi bile zihinsel konsantrasyonu azaltmaktadır. 

Özellikle ARGE, muhasebe vb yüksek dikkat ve 

zihinsel performans gerektiren ofislerde, dış 

ortamdan (atölye, yol vb) gelen gürültünün yol 

açacağı olumsuzlukların önüne geçebilmek için, 

kapıların ses geçirgenliğini azaltıcı izolasyon 

malzemeleri ile kaplanması önerilir.  
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Ofislerdeki sıcaklık düzeyi ortalama : 22,40°C olup , 

17,50 - 28,30°C arasında değişmektedir. 21 °C‘den az 

31, 25°C’den çok 13 ofis tespit edilmiştir. Literatürde 

bürolarda ideal sıcaklık 21-22C (min 18, opt 21, max 

24C) önerilmektedir. Sıcağa alışkın ülkemiz için 

bunu 1C yüksek tutmak daha doğru olur. 20C altına 

inilmemeli ve 26C üstüne çıkılmamalıdır (Babalık, 

2018). Ofislerin %13,91’i ideal sınır değerin altında 

%8,61’i ise üzerindedir. Ölçümlerim Mart ayında 

alındığı dikkate alındığında, yüksek sıcaklığın olduğu 

13 ofiste sıcaklığı düşürmek amacıyla klima sistemi 

kurulmalıdır.  

Ofislerdeki nem düzeyi ortalama %34,35 

belirlenmiştir. Çalışma ortamındaki nem oranı %24-

30,9 olan ofislerdeki 44 çalışandan 31’i (%70,4) 

ortamdaki nemi uygun bulmaktadır. Böyle düşük 

nem işlerin yapımı esnasında boğaz ve burunda 

kuruma ve gıcıklanmaya sebep olmaktadır. 

Ortamdaki nem düzeyi kişinin sıcaklığı gerçekte ne 

düzeyde hissedeceğini de etkiler. Özellikle yüksek 

sıcaklıklarda terleme ve terin buharlaşmasında rol 

oynar. Havanın nem oranı ne kadar az ise terin 

buharlaşması o kadar kolay olur. Dolayısıyla, 

sıcaklığın yüksek olduğu şartlarda böyle düşük nem 

olumlu etki etmektedir. 

Yapılan aydınlatma düzeyi ölçümü sonucunda 

ofislerdeki aydınlatma düzeyi ortalama : 301,58 lüx 

ölçülmüştür. “TS EN 12464-1 : 2011 standardından 

derlenmiş, değişik yerler ve işler için en az 

aydınlatma şiddetleri” göre, ofislerin, dosya ve 

fotokopi odaları vb. 300 lüx ve  yazma, tape, okuma 

ve veri işleme için 500 lüx önerilmektedir. Ofislerin 

106’sında aydınlatma şiddeti 300 lüx altındadır. 

Ofislerde gerek fotokopi ve gerekse yazma işlemleri 

yapıldığı dikkate alındığında, ofislerin büyük 

bölümünde (%70,20) aydınlatma yetersizdir. 

Nitekim 400 lüx altında aydınlatma şiddeti olanların 

(117 kişi) yarıdan çoğu (%57,26) aydınlatmanın 

uygun olmadığını belirtmektedir.  

Aydınlatma düzeyinin yapılan iş için yeterli olduğu 

belirtilmekte olup, büyük çoğunluğunun ofis 

ortamında pencereye sahip olduğunu ve 

pencerelerin aydınlatma için yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. Bazı ofis ortamlarında pencere 

konumu ve ofis ortamının düzenine bağlı olarak 

yapay aydınlatma kullanıldığı ve yansıma problemi 

yaşandığı belirtilmiştir.  

İyi bir aydınlatma hem üretimin hızını artırmakta 

hem de işçinin sağlığı, güvenliği ve etkinliği için 

temel bir faktör oluşturmaktadır. Özellikle hassas iş 

yapılan yerlerde yetersiz aydınlatma çalışanın 

verimliliğini azaltmakta ve maliyetleri artırmaktadır 

(Sönmez ve diğ., 2009). Vimalanathan ve Babu 

(2014)’nun sonuçları göstermiştir ki, 21°C'de ortam 

sıcaklık ve 1000 lux aydınlatma çalışan 

performansına ve sağlığına optimum fayda 

sağlamaktadır. Okşak ve Gökyay (2020), işyerlerinde 

aydınlatmanın çalışanlar üzerinde yüksek önem 

taşıdığını tespit etmiştir. Aydınlatmanın düşük 

olduğu alanlarda çalışanların sağlığının olumsuz 

etkilendiği ve iş kazası oranında artış olduğu 

gözlenmiştir. 

Bölümlerde çalışan personelin yaptıkları işlerin 

özellikleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla da ofis 

ekipmanlarını kullanım süreleri de birbirinden 

farklıdır. Örneğin, bazı bölümlerde çalışanlar, işlerin 

özelliği gereği olarak, daha fazla süre sandalyede 

oturarak çalışmak zorunda kalabilir. Personelin ofis 

ekipmanlarını kullanım süreleri araştırıldığında; 

➢ %42,4’ü günde 6 saatten fazla  

➢ %37,1’inin günde 4-6 saat  

➢ %17,2’sinin günde 3-4 saat  

➢ %3,3’ünün günde 1-2 saat  

belirlenmiştir. En fazla günde 6 saatten fazla 

sandalye kullanan bölümler; muhasebe, bilişim 

teknolojileri, tasarım gibi bölümlerdir. Bu 

bölümlerde çalışanların, sandalye boyutlarının 

çalışanın antropometrik ölçülerine göre 

belirlenmesi, ayarlanabilir sandalye kullanılıyor ise 

çalışana göre ayarlarının nasıl olması gerektiği 

konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir. Ekran, 

fare ve klavye en fazla kullanan bölümlerde çalışan 

personele; ekran yükseklik ayarları, el ebatlarına 

göre fare boyutları ve pat kullanımı, ergonomik 

klavye ve bilek desteğinin önemi konusunda 

eğitimler verilmelidir.  

Çalışanların çoğu (Tablo 8) çalışma masalarının 

uygun olduğunu belirtmiştir. Bazıları sandalye 

yüksekliğini uygun bulmakta ancak çoğu 

sandalyesinin uygun ve ayarlanabilir olmadığını 

düşünmekte olup bel ve sırt desteği 

kullanmaktadırlar. Çalışanların sandalyelerinin 

ayarlanabilir olup olmadığı ile yaşıyor oldukları bel 
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rahatsızlıkları problemi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuş olup sandalyeleri ayarlanabilir olmayan 

çalışanlarda bel rahatsızlığı probleminin daha sık 

yaşandığı tespit edilmiştir. Çalışanların yaşıyor 

oldukları sırt problemi ile sandalyelerinin sırt 

desteğinin ayarlanabilir olup olmadığı arasındaki 

ilişkiye bakılarak bu ilişkinin anlamlı bir etkiye sahip 

olmadığı tespit edilmiştir. Çalışanların ergonomik 

olmayan duruşlarından ve bel desteği 

kullanıldığında sırt bölgesinde oluşan boşluktan 

kaynaklı sırt ağrısı problemi çektikleri ve bunun için 

de mesai süresi içerisinde sık sık egzersiz yapmaları 

gerektiği önerilmektedir.  

Çalışanlar günlük mesai saatlerinin büyük bir 

kısmında ekran karşısında oturarak vakit 

geçirdiklerini ve bu sebeple sağlık problemi 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. Çalışanlar kullanmakta 

oldukları ekranların çok aşağıda olduğunu ve bunun 

için yükseltici malzeme kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Ekran ile göz mesafesi uygun 

olmakla beraber, ekrana gelen ışığın yansımaya 

sebep olmadığı düşünülmektedir. Kullanılan 

klavyenin konumu itibariyle çalışanların herhangi 

bir problem yaşamadığı tespit edilmiştir. Ergonomik 

açıdan çalışanların çoğu gözlerini iki saatte bir 

dinlendirdiğini ve dört saatte bir egzersiz 

yaptıklarını belirtmekte olup, dinlendirme 

sürelerinin daha sık yapılması önerilmektedir. 

Çalışanların yaşamış olduğu bölgesel ağrıların sıklığı 

kıyaslandığında sırasıyla boyun, bel, sırt ve el 

bileğinde rahatsızlık hissettiklerini belirtmişlerdir. 

Cinsiyet faktörü göz önüne alındığında yapılan anket 

çalışması sonucunda kadınların erkeklere göre daha 

fazla boyun ve sırt ağrısı çektiği tespit edilmiştir. 

Ekran seviyesinin göz hizasında, yukarıda veya 

aşağıda olmasıyla boyun sıklık ve şiddeti arasında 

anlamlı bir fark yoktur, her koşulda cinsiyet 

gözetmeksizin boyun ağrısı çekilmektedir. Klavye 

konumunun el bileği rahatsızlığı üzerinde anlamlı 

etkisi olup, klavye kullanırken bileklerinin 

büküldüğü gözlemlenen çalışanların daha sık el 

bileği rahatsızlıkları yaşadığı belirtilmiştir.  

Çalışanların maruz kalmakta olduğu sağlık (kas-

iskelet rahatsızlıkları) problemlerine ilişkin en sık 

yaşanmakta olan sağlık problemleri 

değerlendirilmiştir. Tablo 11’deki sonuçlar 

incelendiğinde, çalışanların en fazla yaşadığı sağlık 

problemleri; uzun saatler boyunca masa başı 

çalışmadan kaynaklanan boyun (%18,18), 

sandalyelerin arkalıklarının uygunsuzluğuna işaret 

eden bel (%27,41) ve sırt (%15,54) rahatsızlığı 

olduğu tespit edilmiştir. Sandalye-masa yüksekliği 

uyumsuzluğundan ve uzun süren bilgisayar 

kullanımından kaynaklanması muhtemel omuz 

rahatsızlıkları (%11,71) da yüksek riskli olarak göze 

çarpmaktadırlar. Telefon, klavye, fare gibi 

ekipmanların yoğun ve yanlış pozisyonda 

kullanımından kaynaklı olabilecek el bileği düşük 

(%1,41) ağırlığa sahiptirler.  

Vücudun alt bölgelerindeki rahatsızlıklar daha düşük 

seviyede olup kalça ve alt bacak daha yüksek 

oranlıdır. Bu şikâyetler yanlış oturma 

pozisyonlarından ve genellikle ayarlanabilir 

olmayan sandalye oturak derinliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Çalışanların bu rahatsızlıkları 

hissetmelerinin altında yatan en önemli sebepler; 

kullanılan ekipmanların çalışana uygun olmaması, 

ayarlanabilir ekipmanların ayarlarının uygun 

olmaması, çalışanların masa başında çalışma 

risklerini azaltma yöntemleri konusunda 

eğitilmemiş olması, çalışanların bu 

uygunsuzluklardan haberdar olmamaları ve 

rahatsızlıkları ile bu rahatsızlığın kaynağı olan ofis 

ekipmanları arasındaki ilişkiyi kurmadaki 

eksikliktir.  

Bu konuda yapılmış diğer çalışmalarda benzer 

sonuçlar elde edilmiştir. Özkan ve Kahya (2017), bir 

üniversitenin idari birimlerine ait 92 adet ofisin 

ROSA ve Cornell yöntemleriyle 

değerlendirilmesinde, uzun saatler boyunca masa 

başı çalışmadan kaynaklı olduğu düşünülen boyun 

(%18,69) ile sandalye-masa yüksekliği   

uyumsuzluğundan   ve   uzun   süren   bilgisayar 

kullanımından kaynaklanması  muhtemel  omuz 

(%18,16) rahatsızlıklarını en yüksek 

belirlenmişlerdir. Özçelik Kaynak ve Uluğtekin 

(2018)’ın araştırmasında; sırt ağrısı 2,58 ortalama 

ile en sık yaşanan sağlık problemi iken bel ağrısı 2,75 

ile ikinci sırada ve boyun ağrısı da 2,79 ile üçüncü 

sırada yer almaktadır. Çalışanların memnun 

olmadığı faktörler incelendiğinde 2,56 ortalama ile 

“sandalyenin bel kısmı desteklidir” ifadesinin en 

düşük puana sahip olduğu görülmüştür. 2,75 ile 

“çalışma alanında taze hava sirkülasyonu 
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bulunmaktadır” ifadesinin en düşük ortalamaya 

sahip olduğu diğer bir ifade ile çalışanların bu hususa 

katılmadıkları tespit edilmiştir. Çalışanların en 

memnun oldukları husus incelendiğinde ise 

3,84ortalama ile “Mouse klavye ile aynı ya da çok 

yakın yüksekliktedir” ifadesi birinci sırada ye 

almaktadır. Son çalışmalardan birinde, Kahya 

(2021), büyük ölçekli bir üretim işletmesinin idari 

birimlerinde çalışan 202 personel ile yapılan 

çalışmada, çalışanların; boyun (%32,26), omuz 

(%5,65 ve %8,45), bel (%23,23) ve sırt (%22,26) 

bölgelerinde hissettikleri rahatsızlıkların ofis risk 

düzeyi ile önemli bir ilişkiye sahip oldukları tespit 

etmiştir.  

 

5. Sonuçlar  

Bu çalışmada büyük ölçekli bir metal üretim 

işletmesinin ofislerde görev yapan 151 çalışanın 

ofislerinin çevre koşulları ile çalışma ortamının 

ergonomik açıdan değerlendirilmesi ele alınmıştır.  

Ofislerde görev yapan personelin daha verimli 

çalışması için, çalışanların rahatsız olduğu 

konulardan hangilerinin basit ofis düzenlemeleriyle 

giderilebileceğini belirlemek için geniş kapsamlı bir 

yaklaşım önerilmiştir. Gözlem ve çalışandan bilgi 

toplamaya dayanan yöntemler bir arada kullanılarak 

istatistiki analizler yapılarak KİSR düzeyi tespit 

edilmiştir.  

Gürültü, sıcaklık, nem ve aydınlatma şartları ölçüm 

cihazı ile ölçülmüş, değerler ofis ergonomisinde 

öneriler değerler ile karşılaştırılmış, aynı zamanda 

çalışanların bu şartlarda hissettikleri tespit 

edilmiştir. Ofis ortamlarında gürültü düzeyi 50 

dB(A) önerilmesine rağmen, çalışanların yarısı 50-

70 dB(A) düzeyleri uygun bulmaktadır. Benzer   

sonuçlar diğer faktörler içinde de elde edilmiştir. 

Benzer çalışmaların tekrarlanarak ofis ortam 

standartlarının güncelleştirilmesi önerilmektedir.  

Büro çalışanlarının ergonomi hakkında yeterli 

bilgilerinin olmadığı görülmektedir.  Değişen çalışma 

koşullarında işi insana uydurmak gerekmektedir. 

Ergonomi bilimi en temel anlamda bunu sağlar. İş 

sağlığı ve güvenliği açısından gelişmiş olan ülkelerde, 

büro işlerinde sağlık ve güvenliğe ilişkin birçok 

araştırma ve inceleme yapılmakta, hatta yüksek 

cezai yaptırımlar içeren mevzuatlar 

hazırlanmaktadır. Ülkemizde ise büro çalışanlarının 

sağlık ve güvenliğine ilişkin incelemelerin eksik 

olduğu değerlendirilmektedir.  
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Anahtar Keywords Abstract 

Analytic Hierarchy Process 

Method, Optimization, Fruit 

Nectar Production, Breakeven 

Point, Mathematical 

Programming 

Today, the competitiveness of companies is directly dependent on the quality and price of their 

products. This is because consumers have more options to buy a product than in previous years. 

In this study, two different mathematical models are developed to determine the best product 

mix according to different constraints for a fruit nectar producer. 4 main and 9 sub-quality 

criteria, whose importance levels were determined by the analytical hierarchy process (AHP) 

method, were used as inputs in two mathematical models that found the optimum product mix. 

These models, created for optimum product mix, consider not only the integrated quality criteria 

but also different constraints such as capacity, labor, and raw material. Models aiming at 

breakeven and maximum profit have been run for different scenarios such as consumer 

demands, machine maintenance, and the increase in bottlenecks. The results have shown that 

the quality criteria change the production efficiency and sales quantities, and how much the 

existing production system can adapt if consumer demands change. 

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA 

ENTEGRASYONU İLE MEYVE NEKTARI ÜRÜN KARMASI OPTİMİZASYONU  

Kelimeler Öz 

Analitik Hiyerarşi Prosesi, 

Optimizasyon, Meyve Nektarı 

Üretimi, Başabaş Noktası, 

Matematiksel Modelleme 

 

Günümüzde firmaların rekabet gücü doğrudan ürünlerinin kalitesine ve fiyatına bağlıdır. Bunun 

nedeni, tüketicilerin bir ürünü satın almak için önceki yıllara göre daha fazla seçeneğe sahip 

olmasıdır. Bu çalışmada, bir meyve nektarı üreticisi için farklı kısıtlara göre en iyi ürün karmasını 

belirlemek için iki farklı matematiksel model geliştirilmiştir. Analitik hiyerarşi süreci (AHP) 

yöntemi ile önem seviyeleri belirlenen 4 ana ve 9 alt kalite kriteri optimum ürün karmasını bulan 

iki matematiksel modelde girdi olarak kullanılmıştır.  Optimum ürün karması için oluşturulan 

bu modeller, sadece entegre kalite kriterlerini değil aynı zamanda kapasite, işçilik, hammadde 

gibi farklı kısıtları da dikkate almaktadır. Tüketici talepleri, makine bakımı, darboğazların 

artması gibi farklı senaryolar için başabaş ve maksimum karı hedefleyen modeller 

çalıştırılmıştır. Sonuçlar, kalite kriterlerinin üretim verimliliğini ve satış miktarlarını 

değiştirdiğini ve tüketici talepleri değiştiğinde mevcut üretim sisteminin ne kadar uyum 

sağlayabileceğini göstermiştir. 
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1. Introduction 

In recent years, while producers aim to decrease cost 
of juice/nectar in industry, consumers' demand for 
not only cheap, but also healthier food has been 
increasing. However, there is no optimization study 
considering the quality (with the effect of raw 
materials) and cost (with the effect of heat 
exchangers) together in literature. The differences in 
the quality properties (bioactive compounds, color, 
sensorial attributes etc.) of raw material have a great 
impact on the final juice/nectar product. Also, this 
quality parameters of juice/nectar are affected in the 
thermal treatment (pasteurization) part of 
processing. Therefore, as a fruit juice/nectar 
producer, besides minimizing the cost, it will be very 
beneficial to optimize the quality of product by 
mixing and evaluating raw materials with different 
quality characteristics (orange, lemon, mandarin and 
grapefruit) and controling the effect of the heat 
exchanger on yield and product.  

Citrus is one of the most important fruit crops with a 
high level of bioactive content and is consumed 
mostly as fresh or juice. Bioactive compounds have a 
positive effect on human health and preventive effect 
on different kinds of cancer, cardiovascular and 
neurological diseases, and aging‐related disorders 
because of their antioxidant activities (Sun, Chu, Wu 
and Liu, 2002). Therefore, protecting bioactive 
compounds (vitamin C, carotenoid and phenolic 
compounds) of juice to obtain a product with higher 
antioxidant activity can be worthwhile. Besides pH, 
oxygen and light, the degradation of bioactive 
compounds is depended on mainly thermal 
processing conditions (Burdurlu, Koca and 
Karadeniz, 2006; Laing, Schlueter and Labuza, 1978; 
Lee and Coates, 1999).  

Another quality criterion that is effective on 
consumer preference of nectar is color. The color of 
food can be determined with three main parameters 
which are brightness (L* value), redness (a* value), 
and yellowness (b* value). Also, other sensorial 
attributes (taste, smell, and overall acceptance) are 
directly effective on the consumption of nectar. On 
the other hand, a precursor (hydroxymethylfurfural, 
HMF) of undesirable brown pigments which can 
occur as a result of thermal treatments and improper 
storage conditions in fruit products (Clegg, 1964). 
Besides the destructive effect of thermal processing 
on the color of the juice, HMF has genotoxic, 
mutagenic, carcinogenic, DNA-damaging, 
organotoxic, and enzyme inhibitory effects (Shapla, 

Solayman, Alam, Khalil and Gan, 2018). The 
formation of this substance, which increases during 
heat treatment and storage, should be limited in fruit 
juices (Yıldız et al., 2010). These quality properties of 
fruit juices including orange, carrot, pomegranate, 
and apple juices might be affected negatively after 
thermal treatment (Vegara, Marti, Mena, Saura and 
Valero, 2013; Mehmood et al., 2008; Rivas, Rodrigo, 
Martinez, Barbosa-Cánovas and Rodrigo, 2006).  
Therefore, quality features of fruit nectar can be 
examined under four groups as color, bioactive 
substance contents, sensory properties, and HMF 
content as heat treatment contaminant.  

Researchers have used various optimization tools for 
different engineering problems such as electric 
vehicle charging infrastructure at workplaces 
(Erdogan, Pamucar, Kucuksari, and Deveci, 2021), 
sandwich structures with better stiffness-to-weight 
ratio (Uzay, Acer, and Geren, 2021), mall location 
selection for a city (Yavuz and Deveci, 2014), and to 
find best tax scheme for financing public transit 
investments (Simic, Gokasar, Deveci, and Isik, 2021). 
For the food industry, there are many studies aiming 
quality optimization of different kinds of treatments 
that were applied to the juice (Demirdöven and 
Baysal, 2014; Silva and Silva, 1997; Singh, Khemariya 
and Rai, 2014; Dündar, Ağçam and Akyıldız, 2019; 
Koshani, Ziaee, Niakousari and Golmakani, 2015). An 
organization can compete with other organizations 
only by using resources efficiently and making 
maximum profit (Lukic, Kljenak and Anđelić, 2020), 
but also improving the quality of product. Proper and 
efficient use of resources is to produce the products 
demanded and profitable in the right amounts (Ross, 
2013). Product mix optimization can be considered 
as the problem of optimizing costs to achieve 
maximum profit under certain resource constraints 
(Rajesh, 2020). Chung, Lee and Pearn (2005), 
proposed the analytic network process (ANP) for the 
selection of the product mix in a semiconductor 
manufacturer. They presented several factors for 
different product mixes and a hierarchical network 
model for the interaction of these factors. By adding 
expert opinions to the network model, priorities 
were created for each product mix, and the most 
efficient product combine, which considers product, 
equipment efficiency, and finance aspects, was 
selected. Vasant and Barsoum (2006), proposed to 
make a product mix decision by applying fuzzy linear 
programming (FLP) to the data received from a 
chocolate manufacturing company. It was seen that 
the fuzzy product mix problem defined by the S-
curve membership function methodology depends 
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on the uncertainty factor. Tsai, Wang and Tzeng 
(2010), suggest a conditional value at risk 
minimization (CVaRM) approach to optimize an 
insurer’s product mix. The optimized product mix 
was calculated for insurance companies to protect 
against the systematic mortality risk under the 
parameter uncertainty by integrated the natural 
hedging strategy and the two-factor stochastic death 
model.  

In optimizing a product mix, demands, production 
capabilities, and capacities are optimally matched. 
Romauch and Klemmt (2015), developed linear 
programming that takes into account plant capacity, 
demands, and profits to find product mix in a 
semiconductor manufacturing facility. Tanhaie and 
Nahavandi (2017), presented the goal programming 
approach for the product mix problem that affects 
performance measurements in the multi-product 
production system. The authors stated that the 
theory of constraints was insufficient in bottlenecks, 
and they considered the decision-maker idea to 
determine the weight of objective functions with 
efficiency and bottleneck exploitation. Yu, Kuo, Chiu, 
Wen and Zahang (2021), determined the effects of 
product mix on the factors (process time, cycle time, 
usable vehicle, etc.) using artificial neural networks. 
They were found a product mix optimizing the 
required production cycle time using a genetic 
algorithm. Molina (2018) has created the parameters 
of linear programming with data from online 
clothing store owners. The linear model aimed to 
determine the most economical product mix for 
purchasing from suppliers and benefited. They used 
QM for Windows software for finding the most 
suitable solution. 

To the best of our knowledge there is no study with 
the aim of juice production cost optimization and 
ensuring the acceptable level of quality of juice at the 
same time. This study, it is aimed to determine the 
product mix that brings POLIMAG company, which 
produces fruit nectar from different citrus fruits to 
breakeven point in the fastest way, and the product 
mix that provides maximum profitability. For the 
first time with this purpose, AHP method was used in 
this study. When determining the product mix, a 
mathematical model was created by considering the 

market demands and the quality expectation of the 
consumer. The AHP method, which takes expert 
opinions into account, was used to determine the 
quality level in the created model. The effects of 
quality and machine constraints on the product mix 
have been revealed. Although many studies using 
different multi-criteria decision-making methods on 
quality and different mathematical models for 
product mix optimization in product manufacturing, 
as far as we know, no study examines them in an 
integrated way. At the same time, the absence of a 
similar study in the field of fruit nectar 
manufacturing makes the study important. 

 

2. Methodology 

The optimum solution was found for the product mix 
problem using an integrated way consisting of AHP 
and mathematical modeling methods. The AHP 
method is broadly spread, and it is one of the known 
most reliable methods for weighting. It has an easily 
usable, reasonable system. It disentangles a 
troublesome issue by separating it into little steps. 
The AHP method does not require authentic 
information sets (Kaliyamurthi, 2017). Because of all 
these reasons, the AHP method was used for 
weighting in this paper. Among these methods, AHP 
revealed how heat exchanger machines, which 
directly affect the quality of fruit nectars, affect the 
product in different criteria. The quality criteria 
determined by the experts were weighted with the 
AHP method and these weights obtained here are 
included as input to the created mathematical model.  
In advanced mathematical programming, there are 
two different objective functions provide the product 
mixes that reach the break-even point fastest and 
obtain the maximum profit. This situation affects the 
resource usage of the model and the product mix 
result. The methodology used is shown in Figure 1. 
Accordingly, optimum product mixes have been 
obtained in the model where different scenarios are 
also considered. In this study, research and 
publication ethics have complied. 
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Figure 1. Solution Methodology of Products Mix Optimization (IDM: Heat exchanger) 

 
2.1 Analytic Hierarchy Process Method 

The analytical hierarchy process (AHP) is a method 
that systematically configures decision problems 
using hierarchies (Saaty, 1980). Making decisions to 
establish priorities can be summarized with the 
following steps (Saaty, 2008). 

1. The problem and the type of information to be 
used are determined. 

2. In the decision hierarchy, goals are structured 
from intermediate levels (to which the next 
items depend) to the lowest level, with the goal 
at the top.  

3. By creating a series of binary comparison 
matrices, each element at the upper level is 
compared to the lower-level element. 

4. A scale of 1/9 to 9 is used to prioritize the 
criteria. In order to determine the priorities of 
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the criteria, comparisons are made according to 
this scale. A global priority is achieved when the 
weight of each criterion is added to these 
comparisons. 

The binary comparison method is used to compare 
two criteria or alternatives at any time. With this 
method, the relationship between the criteria can be 
clearly examined (Kokangul and Susuz, 2009). 

Saaty (1980) used 1 for equal importance; 3 for 
medium importance; 5 for strong importance; 7 for 
very strong importance; 9 for extreme importance, 
and 2, 4, 6, 8 for evaluations in between when 
comparing criteria. Binary comparison matrices are 
created by binary comparison of alternatives or 
criteria. Binary comparison matrix consistency is 
done by calculating the consistency ratio for each 
matrix. The consistency ratio is calculated as the 
consistency index / random index according to Saaty 
(1980).  

Consistency index = (λ𝑚𝑎𝑥 − 𝑛)/(𝑛 − 1) 

Here λ𝑚𝑎𝑥 , is the largest value of the considered 
matrix. The random index is given according to the 
number of criteria and the consistency rate is 
suggested to be 10% or less. At larger values, the 
matrix is considered inconsistent and binary 
comparison weights should be revised. By combining 
the weight of the criteria and alternatives, the total 
weight of each alternative is calculated. 

2.2 Mathematical Model 

In the mathematical model, raw material, labor, and 
energy expenses are considered as variable costs, 
while rent, machinery investment, and other general 
expenses are considered as fixed costs.  

Indexes 

𝑖: 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠   𝑖 = 1,2, … , 𝑁 

𝑗: 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑜𝑤 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠 𝑗 = 1,2, … , 𝑀 

𝑙: 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 ℎ𝑒𝑎𝑡ℎ 𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝑠
                                               𝑙 = 1,2, … , 𝐿 

𝑘: 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝑘 = 1,2, … , 𝐾 

Decision variables: 

𝑎𝑖𝑙: 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑  

𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑡ℎ ℎ𝑒𝑎𝑡ℎ 𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 (𝑡𝑜𝑛) 

𝑥𝑖: 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑖𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑 (𝑡𝑜𝑛) 

Parameters 

𝑠𝑖: 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 ($/𝑡𝑜𝑛) 

𝑝𝑖𝑗: 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑗𝑡ℎ 𝑟𝑎𝑤 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  

𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 (%) 

𝑓𝑗: 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑗𝑡ℎ 𝑟𝑎𝑤 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ($/𝑡𝑜𝑛) 

𝑙𝑖: 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 (𝑚𝑎𝑛
− ℎ𝑜𝑢𝑟/𝑡𝑜𝑛) 

𝑒𝑖: 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 ($/𝑡𝑜𝑛) 

𝑀𝑘: 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑘𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 (ℎ𝑜𝑢𝑟) 

𝑅𝑗: 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑗𝑡ℎ 𝑟𝑎𝑤 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝑡𝑜𝑛) 

𝐻𝑙: 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑡ℎ ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 (ℎ𝑜𝑢𝑟) 

𝑞𝑖𝑙: 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑  

𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑡ℎ ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟  

𝑄𝑖: 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 

ℎ𝑖𝑙: 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡  

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑡ℎ ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 (ℎ𝑜𝑢𝑟/𝑡𝑜𝑛) 

𝑊: 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 (𝑚𝑎𝑛 − ℎ𝑜𝑢𝑟) 

𝐷: 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑠𝑡 ($)  

𝑈𝑖: 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 (𝑡𝑜𝑛) 

𝐴𝑖: 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 (𝑡𝑜𝑛)  

𝑖: unit labor cost ($/man − hour) 

Objective function 

𝑀𝑖𝑛𝑍 = 𝑦 (1) 

Constraints 

∑ 𝑠𝑖

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑥𝑖 − ∑ ∑ 𝑝𝑖𝑗

𝑀

𝑗=1

∗ 𝑓𝑗

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑥𝑖 − 

∑ 𝑙𝑖

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑖 ∗ 𝑥𝑖 − ∑ 𝑒𝑖

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑥𝑖 − 𝐷 = 𝑦 

 

(2) 

∑ 𝑝𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑥𝑖 ≤ 𝑅𝑗  , ∀𝑗 

 

(3) 

∑ 𝑙𝑖

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑥𝑖 ≤ 𝑊  

 

(4) 

∑ ℎ𝑖𝑙

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑎𝑖𝑙 ≤ 𝐻𝑙  , ∀𝑙 (5) 
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∑
𝑎𝑖𝑙 ∗ 𝑞𝑖𝑙

𝑥𝑖

𝐿

𝑙=1

≥ 𝑄𝑖  , ∀𝑖 

 

(6) 

∑ 𝑎𝑖𝑙 = 𝑥𝑖

𝐿

𝑙=1

, ∀𝑖 

 

(7) 

𝑋𝑖 ≤ 𝑈𝑖 , ∀𝑖 

 
(8) 

𝑋𝑖 ≥ 𝐴𝑖, ∀𝑖  

 
(9) 

∑ 𝑡𝑖𝑘

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑥𝑖 ≤ 𝑀𝑘 , ∀𝑘 

 

(10) 

𝑦 ≥ 0, 𝑥𝑖 ≥ 0, 𝑎𝑖𝑙  ≥ 0  (11) 

 

In the model created, the objective function (1) 
balances the sum of the variable and fixed costs with 
the sales amount obtained according to the 
production. Calculations of the variable y, which is 
balanced in the objective function, are made in 
equation (2). Equation (3) shows that the number of 
raw materials used in production cannot exceed the 

raw material capacity. Equation (4) states that the 
total workforce used for production cannot exceed 
the total workforce capacity of the company. 
Equation (5) states that the duration of the products 
processed in heat exchange machines cannot exceed 
the capacity of these machines. Equation (6) ensures 
that the quality scores of the products produced in 
each heat exchanger machine remain above a certain 
quality value. Equation (7) shows that the total 
amount of product processed in heat exchangers 
must be equal to the total product produced. 
Equation (8) states that the amount of product 
produced must be smaller than the maximum 
demand, while equation (9) states that it must be 
greater than the minimum demand. Equation (10) 
states that the press machine time used for 
production cannot exceed the total capacity of this 
machine. Finally, equation (11) states that final 
product quantities and intermediate product 
quantities processed in heat exchangers must be 
positive. Then, the objective function in the first 
mathematical model is arranged as in equation (12) 
to obtain maximum profit in the second 
mathematical model. Besides that, the variable y is 
not needed in the second mathematical model. 
Because the second model's objective obtains the 
product mix that provides the maximum profit. 

𝑀𝑎𝑥𝑍 = ∑ 𝑠𝑖

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑥𝑖 − ∑ ∑ 𝑝𝑖𝑗

𝑀

𝑗=1

∗ 𝑓𝑗

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑥𝑖 − ∑ 𝑙𝑖

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑖 ∗ 𝑥𝑖 − ∑ 𝑒𝑖

𝑁

𝑖=1

∗ 𝑥𝑖 − 𝐷   (12) 

In addition, equation (8), which is the maximum 
demand constraint, has been removed from the 
model to find the product mix that will obtain the 
maximum profit. In this way, the production 
tendency of the company was seen. 
 
3. Case Study 

POLIMAG Company was established in Adana to 
produce fruit nectar from citrus. The company 
produces fruit nectar from oranges, mandarins, 
lemons, and grapefruits grown in the fields in Adana 
and sells them in 1-liter cans, according to the 
demands of the customers. Fresh citrus can be found 
in Adana between October and March. The company 
should create a product mix that reaches the 
breakeven point as quickly as possible. In the face-to-
face interviews with the company, the information 
required for case analysis was obtained by 

accordance with publication ethics. Written 
permission has been obtained from the company to 
use this information 

According to the market research, the sales 
prices of four products in the production plan were 
determined as $845 /ton for orange nectar, $1560 
/ton for lemon nectar, $702 /ton for mandarin 
nectar, and $1404 /ton for grapefruit nectar. 
Moreover, in this research, it was determined that 
the maximum demand was 100 tons for orange 
nectar, 80 tons for lemon nectar, 120 tons for 
mandarin nectar, and 80 tons for grapefruit nectar. It 
is known that the company has a monthly fixed order 
of 20 tons, 30 tons for lemon nectar, 25 tons for 
mandarin nectar, and 35 tons for grapefruit nectar. 
Unlike fruit juice, in the production of fruit nectar, 
sugar, water, and organic acid are added to the 
mixture in proportions that will not spoil the taste 
balance. Fruit nectar is defined as “unfermented, but 
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fermentable products obtained by adding sugar 
and/or honey and water to the fruit juice, fruit juice 
concentrate, fruit puree or their mixture” (Galaverna 
and Dall’Asta, 2014). A total of seven different raw 
materials will be used for the nectars produced in the 
factory. The maximum amounts that can be supplied 
monthly from these raw materials are 800, 500, 700, 

100, and 100 tons for orange, lemon, mandarin, 
grapefruit, and sugar, respectively. There is no 
supply constraint for water and acid raw materials. 
Percentage use of raw materials and unit costs of 
them are given in Table 1. 

 

 
Table 1 
Raw Material Using Ratios (%) and Their Unit Costs ($/Ton) 

 Raw Materials Usage (%)  
Products Orange Lemon Mandarin Grapefruit Water Sugar O. Acid 

Orange nectar 80 0 0 0 19.5 0 0.5 
Lemon nectar 0 55 0 0 30 15 0 

Mandarin nectar 0 0 75 0 24 0 1 

Grapefruit nectar 0 0 0 70 15 14.7 0.3 

Unit costs($/ton)  4000 7900 5000 3000 12 6450 22000 

 
Fruit nectar is produced at the factory for an average 
of 22 working days per month. There are three 
working shifts in the factory and 15 personnel works 
in each shift. There is a monthly expense of $24000 
for 45 employees working in total. According to the 
analysis made at the factory, the unit labor time for 
orange, lemon, mandarin, and grapefruit nectars was 
1.88, 3, 2.50, and 1.67 man*hour/ton and the cost of 
one man*hour labor was 2.95 $. In addition, the unit 
variable energy expense for orange, lemon, 
mandarin, and grapefruit nectars was calculated as 
$0.31, $0.49, $0.41, and $0.27 per ton, respectively. 
The sum of fixed costs that occurred during 
production at the factory was calculated as $195000. 

The company has two press machines (PM1, PM2) 
and three heat exchangers (IDM1, IDM2, IDM3) with 

different capacities. The fruit is processed first in 
press machines and then in heat exchangers. Along 
with the fruit nectar production line, presses in 
which fruit nectar is applied to the raw material is 
extracted and pasteurization, where heat treatment 
is applied to the fruit nectar, are among the 
processes that cause the most important effect on 
quality (Tüfekci and Fenercioğlu, 2010). In addition, 
while all other machines used along the production 
line have the same features, there are multiple 
options for presses and heat exchangers. The total 
capacity and product processing times of these 
machines are given in Table 2. 

 

 
Table 2 
Processing Time (Hours) and Total Capacity (Hours) of Press (PM) and Heat Exchanger (IDM) Machines 

 Machines 
 PM1 PM2 IDM1 IDM2 IDM3 

Orange nectar 0.28 0.54 0.35 0.4 0.3 
Lemon nectar 0.30 0.62 0.45 0.5 0.4 
Mandarin nectar 0.32 0.58 0.55 0.5 0.45 
Grapefruit nectar 0.25 0.45 0.45 0.4 0.5 
Total capacity 369.6 475.2 396 475.2 448.8 
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An analytic hierarchy process approach was used to 
determine the importance of changes in color (R), 
bioactive substance contents (B), sensory evaluation 
(D), and hydroxymethylfurfural content (H) that 
heat exchangers effect on product quality. Sub-
criteria were also set for the determined criteria and 
the analysis was detailed. The L*, a*, b* values (color 
parameters) indicate lightness, redness, and 
yellowness of the food, and have a relation with the 
overall acceptance, one of the sensory attributes of 
juice. Also, carotenoid compounds are responsible 
from the characteristic color of citrus, and affect the 
a* value, while HMF content can be highly correlated 
with the L* value. On the other hand, taste and aroma 

are evaluated separately in many studies by 
panelists, while overall acceptance score covers all of 
the sensory attributes including them (Costa et al., 
2020; Dias et al., 2020). The determination and 
comparison of criteria that facilitate decision-
making on a subject are made by experts in this field. 
In this article, criteria were determined by 
experienced food engineers in fruit juice and nectar 
production. The comparison of the determined 
criteria was also carried out by these experts. Table 
3 shows the pairwise comparison of the 4 main 
criteria. Similarly, pairwise comparisons were 
repeated for sub-criteria and IDM machines. 

 
Table 3 
The pairwise comparison of main criteria 

Main Criteria Color 
Bioactive 

Compounds 
Sensory 

Attributes 
Hydroxymethylfurfural 

Color 1.00 0.20 0.33 0.14 

Bioactive Compounds 5.00 1.00 3.00 0.50 

Sensory Attributes 3.03 0.33 1.00 0.20 

Hydroxymethylfurfural 7.00 2.00 5.00 1.00 

 
After the pairwise comparisons are made, the degree 
of importance of the criteria relative to each other is 
revealed and the weights of each criterion are 

obtained. The weights of main and sub-criteria used 
in the case study are shown in Figure 2. 

 



Endüstri Mühendisliği 33(1), 96-114, 2022 Journal of Industrial Engineering 33(1), 96-114, 2022 

 

104 

Criterion weights obtained from 

AHP

Color (R)

(0.058)

Bioactive 

Compounds (B)

(0.297)

Sensory Attributes 

(S)

(0.125)

Hydroxymethyl-

furfural (H)

(0.520)

Lightness (L*)

(0.700)

Redness (a*)

(0.210)

Yellowness (b*)

(0.090)

Vitamin C (C)

(0.455)

Carotenoids (K) 

(0.455)

Phenolic Content 

(P)

(0.090)

Taste (T)

(0.180)

Aroma (A)

(0.070)

Overall 

Acceptance (OA)

(0.750)

Figure 2. Criterion Weights Obtained from AHP 

 
The quality control department has determined 
minimum quality values for products based on 
feedback from consumers. Thus, the agreed quality 
values were 3.8 for orange nectar, 3.5 for lemon 
nectar, 3.75 for mandarin nectar, and 3 for grapefruit 
nectar. These values are scored on a 5-point scale 
considering the criteria determined by the experts. 
In Figure 3, it is given in which quality it is produced 
according to the IDM machine it is produced for each 
product. The effect of criteria on product quality is 

also stated in the same figure. These values have 
been converted to the range of 0-5 to be compared 
with the demands of the customers in the 
mathematical model. The quality of the products 
processed in the heat exchanger is found by 
multiplying the criteria weights (Figure 2), with the 
weights (Figure 3) obtained because of the 
comparison of the heat exchanger machines.  
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Hydroxymethyl-

furfural (H)

(0.337, 0.384, 

0.359,  0.273)

Lightness (L*)

(0.022, 0.025, 

0.016,  0.010)

Redness (a*)

(0.008, 0.008, 

0.007,  0.007)

Yellowness (b*)

(0.003, 0.003, 

0.003,  0.004)

Vitamin C (C)

(0.015, 0.033, 

0.033,  0.033)

Carotenoids (K) 
(0.022, 0.034, 

0.033,  0.020)

Phenolic 

Compounds (P)

(0.003, 0.002, 

0.002,  0.004)

Taste (T)

(0.004, 0.007, 

0.005,  0.005)

Aroma (A)

(0.001, 0.002, 

0.001,  0.003)

Overall 

Acceptance (OA)

(0.013, 0.029, 

0.027,  0.041)

IDM1-(Or,Lm,Mn,Gr)

(0.428, 0.527, 0.486,  

0.399)

Hydroxymethyl-

furfural (H)

(0.120, 0.087, 

0.078, 0.174)

Lightness (L*)

(0.007, 0.006, 

0.007,  0.009)

Redness (a*)

(0.003, 0.003, 

0.003,  0.003)

Yellowness (b*)

(0.001, 0.001, 

0.001, 0.001)

Vitamin C (C)

(0.078, 0.074, 

0.074,  0.074)

Carotenoids (K) 

(0.073, 0.067, 

0.074,  0.064)

Phenolic 

Compounds (P)

(0.013, 0.016, 

0.017, 0.010)

Taste (T)

(0.002, 0.002, 

0.002, 0.002)

Aroma (A)

(0.002, 0.002, 

0.005,  0.001)

Overall 

Acceptance (OA)

(0.008, 0.008, 

0.009, 0.016)

IDM2 -(Or,Lm,Mn,Gr)

(0.306, 0.266, 0.269,  

0.353)

Hydroxymethyl-

furfural (H)

(0.064, 0.049, 

0.084, 0.074)

Lightness (L*)

(0.012, 0.010, 

0.018, 0.022)

Redness (a*)

(0.002, 0.002, 

0.002, 0.003)

Yellowness (b*) 

(0.000, 0.001, 

0.001, 0.000)

Vitamin C (C)

(0.042, 0.028, 

0.028, 0.028)

Carotenoids (K) 
(0.040, 0.034, 

0.028, 0.051)

Phenolic 

Compounds (P)

(0.012, 0.009, 

0.008, 0.013)

Taste (T)

(0.017, 0.013, 

0.015, 0.016)

Aroma (A)

(0.006, 0.005, 

0.002, 0.005)

Overall 

Acceptance (OA)

(0.072, 0.056, 

0.058, 0.036)

IDM3 - (Or,Lm,Mn,Gr)

(0.265, 0.207, 0.245,  

0.248)

Quality weights of products

 

Figure 3. Quality weights of products produced on different IDM (heat exchanger) machines  
(Or: Orange, Lm: Lemon, Mn: Mandarin, Gr: Grapefruit) 
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There are consistency ratios that prevent the 
pairwise comparisons made in the AHP method from 
being wrong. Accordingly, consistency ratios should 
be calculated for each pairwise comparison matrix. 
Thus, the accuracy of the evaluation is checked. The 

consistency ratios calculated for the pairwise 
comparisons made in the study are shown in Table 4. 

 

Table 4 
Consistency ratios for pairwise comparisons (IDM: Heat exchanger) 

Consistency index for weighting criteria 

Main criteria 8 % 
Color 6 % 
Sensory Attributes 6 % 

Bioactive Compounds 0 % 

Consistency index for benchmarking IDMs  

Lightness  2 % 
Redness  1 % 
Yellowness  10 % 
Vitamin C 1 % 
Carotenoids 2 % 
Phenolic Content  1 % 
Taste  10 % 
Aroma  5 % 

Overall Acceptance 10 % 

Hydroxymethylfurfural  1 % 

 
As a result of the analysis made for the fruit nectars 
produced by the POLIMAG Company, the product 
mix and quantities that need to be produced to reach 
the break-even point are given in Table 5. According 
to the results of the mathematical model that finds 
the breakeven point, when production is made up to 
maximum demand from products other than 

mandarin nectar, the break-even point was reached 
when 55.556 tons of mandarin nectar were 
produced. Mandarin nectar production was found to 
be the last choice in the product mix of the model. 

 

 
Table 5 
Nectar Production Amounts That Provide a Breakeven Point in The Shortest Time 

Products Quantity (tons) 
Orange nectar 90.237  
Lemon nectar 80.000  

Mandarin nectar 55.556  
Grapefruit nectar 80.000  

The compliance of the products with the quality 
values obtained because of market research depends 
on the heat exchangers (IDM). The minimum quality 
value required for a product is achieved by mixing 
intermediate products processed in different heat 
exchanger machines in certain proportions. 
According to the results of the mathematical model, 

the number of intermediate products that must be 
processed in heat exchangers for the end products to 
be of appropriate quality are given in Table 6. IDM3 
machine reduces the product quality significantly 
but processes high amounts of product. On the other 
hand, the IDM2 machine does not process products 
despite its high processing quality. IDM2 machine 
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processes less amount of product despite its high 
processing quality. This is due to the tendency of the 
model to produce products with high profitability 

and high capacity after reaching sufficient quality 
value. 

 
 
Table 6 
Nectar Amounts Processed in Heat Exchangers (IDMs) (The Breakeven Point) 

 Machines  
 IDM1(tons) IDM2(tons) IDM3(tons) Total(tons) 
Orange nectar 75.100 - 15.137 90.237 
Lemon nectar 40.526 - 39.474 80.000 
Mandarin nectar 34.692 - 20.864 55.556 
Grapefruit nectar 36.111 - 43.889 80.000 

 
After the changes made in the model, the product mix 
that will provide the maximum profit of the company 
is directed to the production of lemon and grapefruit 
nectar instead of meeting the agreed demands. 
Therefore, if 228.904 tons of lemon nectar and 
142.857 tons of grapefruit nectar are produced, the 
profit of the company reaches $156.325, which is the 

maximum profit. When looking at the heat exchanger 
machines, it is seen that the second machine is still 
not used while providing the quality constraint, and 
the amount of product processed in other machines 
was realized as shown in table 7.  

 

 
Table 7 
Nectar Amounts Processed in Heat Exchangers (Maximum Profit) 

 Machines  
 IDM1(tons) IDM2(tons) IDM3(tons) Total(tons) 
Orange nectar 16.645 - 3.355 20.000 
Lemon nectar 115.958 - 112.946 228.904 
Mandarin nectar 15.611 - 9.389 25.000 
Grapefruit nectar 64.484 - 78.373 142.857 

 
4. Scenario analysis 

In this section, the mathematical model developed 
using AHP and break-even point analysis has been 
examined to determine the optimum product mix. In 
order to see how the mathematical model works in 

different scenarios, some cases that may occur have 
been revealed. These cases were adapted to the 
model in different scenarios and their results were 
analyzed. Scenario 1 is that Increasing/decreasing 
product quality due to machines. The cases 
examined in Scenario 1 are shown in Table 8. 

 
Table 8 
Cases Examined in Scenario 1 

Scenarios Examined cases 
S1.0 No quality changes due to machines 
S1.1 5% loss of quality in the first machine 
S1.2 10% loss of quality in the first machine 
S1.3 15% quality improvement in the second machine 
S1.4 30% quality improvement in the second machine 
S1.5 15% quality improvement in the third machine 
S1.6 30% quality improvement in the third machine 
S1.7 60% quality improvement in the third machine 
S1.8 90% quality improvement in the third machine 
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An increase in the quality of the products due to the 
machine maintenance performed in the company or 
the decrease in the product quality due to various 
reasons is discussed in scenario 1. For the 8 cases 
examined, the amount of profit does not change with 
the increase in quality, and the deterioration in 
quality causes the customer demands not to be met 
at the desired level. In Figure 4, machines’ utilization 
rates and their averages obtained for each scenario 
are indicated. As a result of increasing the quality 
with machine updates, the machines preferred by 
the mathematical model change. However, the 

average machine utilization rate gives close results 
as the amount of product produced does not change. 
When the S1.2 case is examined, it is seen that it 
cannot meet the customer demands because it 
cannot meet the quality criteria. In other feasible 
cases, the average utilization rate of the three 
machines is around 14-15%. This indicates that heat 
exchanger machines can be used to produce more 
products if the company increases its resources, 
which are the bottlenecks. 
 

 
Figure 4. Heat Exchanger Machines (IDMs) Utilization Ratios 

 
In the second scenario, bottleneck resources are 
excluded, unlike in the first scenario. Thus, cases in 
which heat exchanger machines affect product 
quality have been examined again. The elimination of 
bottlenecks increased the number of products 
produced and consequently increased the earnings. 
Among the cases examined, S2.2 could not meet the 
quality criteria and customer demands, so the 
desired amount of product could not be produced. In 
the other 7 cases, the product mix has changed with 

the quality improvements in the machines and the 
optimum product mix has been made up of different 
products in different quantities. The product mixes 
obtained for the cases examined are shown in Figure 
5. Accordingly, in all cases except for S2.2, customer 
demand has been met and the optimum product mix 
has been created. The average utilization rate of heat 
exchanger machines has exceeded 95%, and this has 
become a new bottleneck. 
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Figure 5. Product Mixes in The Cases Examined for Scenario 2 (Or: Orange, Lm: Lemon,  
Mn: Mandarin, Gr: Grapefruit, IDM: Heat Exchanger) 

The revenue amounts in the cases examined in 
scenario 2 are given in Figure 6. Accordingly, when 
the quality of the product increases, the amount of 
earnings increases. It also shows that if the desired 

quality is not achieved, the products will not be in 
demand. 
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Figure 6. Amounts of earnings for the cases in scenario 2 

 
Finally, in case the quality values of the demanded 
products increase, the demand meeting capacity and 
product mixes of the company are examined in 

scenario 3. In this section, 12 different cases that can 
be seen in Table 9 are discussed. 
 

 
Table 9 
Cases Examined in Scenario 3 

Scenarios Examined cases 

S3.0 The desired product quality in the market does not change 

S3.1 Demanding 10% quality improvement for the 1st product 

S3.2 Demanding 20% quality improvement for the 1st product 

S3.3 Demanding 30% quality improvement for the 1st product 

S3.4 Demanding 10% quality improvement for the 2nd product 

S3.5 Demanding 20% quality improvement for the 2nd product 

S3.6 Demanding 30% quality improvement for the 2nd product 

S3.7 Demanding 10% quality improvement for the 3rd product 

S3.8 Demanding 20% quality improvement for the 3rd product 

S3.9 Demanding 30% quality improvement for the 3rd product 

S3.10 Demanding 10% quality improvement for the 4th product 

S3.11 Demanding 20% quality improvement for the 4th product 

S3.12 Demanding 30% quality improvement for the 4th product 
 

The desired quality levels were achieved in all cases 
except for the two cases. As can be seen in Figure 7, 
the required quality could not be achieved in S3.3 

and S3.9 cases, so a feasible solution could not be 
obtained in the model. In the other cases examined, 
the machines where the products are produced, and 
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the product quantities have not changed. Scenario 3 
showed that the majority of the required quality 
enhancement on customer demand was met by IDM 
machines, but only the 30% quality enhancement 
demands for products 1 and 3 could not be met. 

 
 

 

 

Figure 7. Product Mixes in The Cases Examined for Scenario 3 (Or: Orange, Lm: Lemon, Mn: Mandarin, Gr: 
Grapefruit) 

 
5. Conclusions 

As a result of the analysis made for the company 
POLIMAG, 90.237 tons of orange nectar, 80 tons of 
lemon nectar, 55.556 tons of mandarin nectar, and 
80 tons of grapefruit nectar should be produced to 
reach the break-even point. The most important 
constraint in these productions was observed as the 
demand constraint and the two products were 
produced in quantities to meet the maximum 
demand. Another important constraint was 
observed as the quality constraint. 

With the AHP method, the properties with the 
highest quality weight were determined as HMF 
content, bioactive compound content, sensory 
properties, and color values, respectively. Quality 
weight values of IDMs differed according to citrus 
used as raw material. Quality criteria affect the 
amount produced, type of nectar, and IDM usage 
rates. It is seen that IDM2 has never been used in the 
analyses. This situation not only reduces production 
efficiency but also reduces the lifetime of the other 
two machines. In addition, using the IDM2 in case of 
an increase in demand may cause the quality desired 
by the customer to not be achieved. Maintenance of 

inefficient machine resources to ensure sufficient 
quality will increase machine efficiency and product 
quality. 

In the study, the product mix is determined to reach 
the breakeven point as quickly as possible. In 
addition, the product mix that obtained the 
maximum profit was found and the production 
tendency was followed. In the future, new models 
with more than one purpose can be used to evaluate 
resources with idle usages such as bottleneck 
constraints or IDM2 machines, and studies that can 
positively affect business management can be 
carried out.  

Considering the scenarios examined in the study, it 
can be said that the quality criteria of the products 
change the production efficiency and sales amounts. 
Considering the quality criteria in the product mix 
problem gives an idea about not only the products 
and their quantities that will give maximum profit 
but also the necessary cautions to be taken to 
balance the changes in the product quality. In 
addition, the study has shown how much the existing 
production system can adapt to changes in consumer 
demands.  
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There are some limitations to applying the proposed 
method. The evaluation of the criteria in the study 
was made by a limited number of experts and 
researchers working in different companies in the 
field of fruit juice quality. Evaluation of the criteria is 
generally based on experience and observation, not 
on definitive judgements. Therefore, despite the 
consistency rates of the evaluations made with the 
AHP method, uncertainty may remain in the 
evaluation. In future studies, fuzzy logic and different 
weighting methods can be used to minimize 
uncertainties and increase the sensitivity of the 
study. In addition, to make a more accurate 
comparison, the number of evaluators can be 
increased. 
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1. Giriş  

Tam zamanında üretim (TZÜ) felsefesi şirketleri 
siparişlerini ve işlerini tam zamanında 
tamamlamaya zorlamaktadır. Daha da fazlası, yalın 
üretimin önemli bir bileşeni olarak TZÜ stok 
seviyelerini geleneksel üretimdeki seviyelerinden 
daha da aşağıda tutmaya çalışmaktadır. Bu yüzden 
işlerin zamanında (teslim tarihlerinde) 
tamamlanarak, kendinden sonraki birime veya 
müşteriye teslim edilmesi nihai ve ara stokların 
azalmasına neden olacaktır. Bu nedenle, teslim 
tarihleri TZÜ felsefesi için önemlidir.  Bir iş teslim 
tarihinden önce tamamlanırsa bu iş bir depoda 
stoklama ve sigorta maliyetlerine katlanılarak 
saklanmak zorunda kalacaktır. Bu iş erken 
tamamlanmış olarak adlandırılır. Eğer bir iş teslim 
tarihinden sonra tamamlanmış ise bu durumda firma 
daha önceden ayarlamış olduğu teslimatın tarihini 
ötelemek zorunda kalabilir ya da müşterisine geç 
teslimat yapmaktan dolayı bir ceza maliyetine 
katlanabilir. Bu işe ise geç tamamlanmış iş denir. Her 
erken veya geç tamamlanmış işin maliyeti ise TZÜ 
için istenmeyen maliyetler sınıfındadır. Ayrıca erken 
veya geç tamamlanma stok seviyesinde 
dengesizliklere yol açabilir. Tüm işler için tek bir 
ortak teslim tarihinin olduğu erken/geç 
tamamlanma çizelgeleme problemleri uzun yıllardır 
araştırmacılar tarafından incelenmektedir.  
Çizelgeleme problemlerinde teslim tarihleri ya karar 
değişkeni ya da önceden belirlenmiş bir parametre 
olarak yer almaktadır. Bu çalışmada önceden 
belirlenen ortak teslim tarihine sahip tek makine 
erken/geç tamamlanma çizelgeme problemine ait 
işlerin öğrenme ve bozulma etkileri altında olduğu 
varsayımında optimal çizelgenin nasıl olacağını 
incelenmektedir.  

Öğrenme ve bozulma etkileri altındaki çizelgeleme 
problemleri araştırmacılar tarafından 15 yıldan uzun 
bir zamandır incelenmektedir. Bu konudaki 
araştırmaların öncülerinden biri olan Biskup (1999) 
öğrenme etkisi atındaki çizelgeleme problemini ilk 
defa literatüre tanıtmıştır. Mosheiov (2001) 
öğrenme etkisini paralel makine çizelgeleme 
ortamına taşımıştır. Ayrıca, Mosheiov (2001) ele 
aldığı problem için birden fazla iyi bilinen 
performans kriterini paralel makine problemi için 
incelemiştir. Bildiğimiz kadarı ile Gupta ve Gupta 
(1988), ve Browne and Yechiali (1990) çizelgeleme 
problemlerinde bozulma etkileri ile alakalı ilk 
çalışmaları eş zamanlı olarak yapmışlardır. 
Mosheiov (1991) performans kriterinin akış 

zamanını en küçüklemek olduğu problemin V şekilli 
özelliğe sahip olduğunu ispat etmiştir. Mosheiov 
(1998) ayrıca özdeş paralel makine çizelgeleme 
ortamında problemin NP-Zor sınıfında olduğunu 
ispat etmiştir. Çizelgeleme problemlerinde öğrenme 
etkisini ele alan yakın çalışmalardan birisi Toksarı ve 
Arık (2017b) tarafından incelenmiştir. Bulanık 
öğrenme etkisini ile bulanık işlem sürelerini içeren 
tek makine çizelgeleme problemini iyi bilinen 
performans kriterleri için incelemişlerdir. Ele 
aldıkları performans kriterleri için bulanık tek 
makine çizelgeleme probleminin kredibilite tabanlı 
bulanık şans kısıtlı programlama tekniği ile polinom 
zamanda çözülebilir olduğunu ispat etmişlerdir.  

Öğrenme ve bozulma etkilerini aynı anda aynı anda 
çizelgeleme problemlerinde inceleyen birden fazla 
çalışma bulunmaktadır. Wang (2006) bu etkiler 
altındaki işlerin tek makinede sıralanması 
problemini ele almıştır. Ele aldığı problemde 
sırasıyla çizelgenin yayılma zamanın, maksimum geç 
kalma zamanını ve işerin tamamlanma zamanının 
ağırlıklı toplamını en küçüklemeye çalışmıştır. Bu 
esnada problemin bu amaç fonksiyonları için 
polinom zamanlı çözülebileceğini göstermiştir. 
Wang (2007) bu etkiler altındaki işlerin tek 
makinede sıralanması problemini ele almıştır. 
Problemin amaç fonksiyonunun yayılma zamanın, 
maksimum geç kalma zamanını ve işerin 
tamamlanma zamanının ağırlıklı toplamını en 
küçüklemeye olduğu durumda optimal çözümün 
polinom zamanda bulunabileceğini göstermiştir. 
Daha kompleks amaç fonksiyonları için de en erken 
teslim tarihi kuralının bazı senaryolarda optimum 
sonucu verebileceğini göstermiştir. Wang, Lin ve 
Shan (2008) bu etkileri akış tipi çizelgeleme ortamı 
için incelemişlerdir. Amaç fonksiyonunun yayılma 
zamanı veya toplam tamamlanma zamanı en 
küçüklemesi olduğu durumlarda problemin bazı özel 
durumları için polinom zamanlı çözüm elde 
edilebileceğini göstermişlerdir.  Cheng, Wu ve Lee 
(2008) bu etkiler ile beraber hazırlık zamanlarının 
da olduğu tek makine çizelgeleme problemlerinin 
bazı durumlarda polinom zamanda çözülebilir 
olduklarını göstermişlerdir. Bachman ve Janiak 
(2009) bu etkiler altındaki problemin bazı özel 
durumlarını incelemiştir. Amaç fonksiyonun yayılma 
zamanını, toplam tamamlanma zamanını ve toplam 
ağırlıklı tamamlanma zamanını en küçüklemek 
olduğu durumlardaki problem özelliklerini 
listelemişlerdir.   Gordon, Potts, Strusevich ve 
Whitehead (2008) seri/paralel öncelik ilişkilerinin 
bulunduğu ve bu etkilerin  altındaki işlem 
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zamanlarının olduğu çizelgeleme probleminde 
amacın yayılma zamanını veya ağırlıklı tamamlanma 
zamanını en küçüklemek olduğu durumları ele 
almıştır. Çalışmalarının sonucunda problemin 
polinom zamanlı çözülebilir olduğunu 
göstermişlerdir. Yang ve Kuo (2010) bu etkiler 
altındaki tek makine çizelgeleme probleminde 
yayılma zamanı, toplam tamamlanma zamanı ve 
tamamlanma zamanları arasındaki mutlak farkların 
toplamını en küçüklemeye çalışmışlardır. 
Problemlerin çözümü için bazı polinom zamanlı 
algoritmalar önermişlerdir. Ayrıca akış tipi 
çizelgeleme problemini de bu etkiler altında 
incelemişler ve bazı özel durumlarda hala polinom 
zamanlı çözüm elde edilebileceğini göstermişlerdir. 
Lee (2014) bu etkilerin ve sıra bağımlı hazırlık 
zamanlarının olduğu bazı tek makine çizelgeleme 
problemlerine ait polinom zamanlı çözümler 
üretilebileceğini göstermişlerdir. Toksarı, Oron ve 
Güner (2009) zaman bağımlı öğrenme ve doğrusal 
olmayan bozulma etkileri altındaki bazı tek makine 
çizelgeleme problemlerini ele almışlar ve bazı 
polinom zamanlı çözümlerin elde edilebileceğini 
ispat etmişlerdir. Arık ve Toksarı (2018a) 
çalışmalarında tek makine ortamında bulanık 
bozulma ve öğrenme etkileri altında ağırlıklı 
erken/geç tamamlanma maliyetlerinin en aza 
indirilmesini ele almışlardır. Problemin çözümü için 
güvenirlik temelli şans kısıtlı algoritma tekniği ile 
matematiksel model önermişlerdir. Arık ve Toksarı 
(2020) bu etkiler altındaki bulanık tek makine 
çizelgeleme ortamında çizelgenin tamamlanma 
zamanını en küçüklemek için bir matematiksel 
model sunmuştur.  

Tek makine çizelgeleme ortamında bu etkileri; ortak 
teslim tarihi, ayrı teslim tarihleri ve teslim tarihi 
penceresi ile inceleyen birkaç çalışma 
bulunmaktadır. Yang (2010) bakım faaliyetlerinin 
problemin bir girdisi olduğu, teslim zamanı pencereli 
ve işlem sürelerinin bu etkilerin altında olduğu bir 
erken/geç tamamlana problemini ve diğer 
problemleri ele almıştır. Çalışmasının sonunda bazı 
problemlerin polinom zamanda çözülebilir olduğunu 
göstermiştir. Zhu, Sun, Chu, ve Liu (2011) tek makine 
çizelgeleme ortamında teslim tarihi penceresi atama 
problemini ele almışlar ve erken/geç tamamlanma 
maliyetlerini azaltmaya çalışmışlardır. Problemin 
bazı durumları için polinom zamanlı algoritmaları 
önermişlerdir. Kuo ve Yang (2011) ortak teslim 
tarihinin bir karar değişkeni olduğu ve bu etkiler 
altındaki tek makine ormanında erken/geç 
tamamlanma maliyetlerinin en küçüklenmesini ele 
almışlardır. Yin ve Xu (2011) çalışmalarında bu 

etkiler altındaki tek makine çizelgeleme probleminin 
yayılma zamanı, tamamlanma zamanlarının üstlü 
değerlerinin toplamı, toplam geç kalma zamanı, 
ortak teslim tarihi durumunda erken/geç 
tamamlanma ceza maliyetlerini bazı koşullarda 
polinom zamanda çözebilmek için bazı algoritmalar 
önermişlerdir. Wang ve Wang (2011) tek makine 
ortak teslim tarihi penceresi atama problemini ele 
almıştır. Bozulma ve öğrenme etkileri altındaki işlem 
süreleri ile bazı özel koşullar için problemin 
çözümünün polinom zamanda yapılabileceğini 
göstermişlerdir. Wang, Liu ve Wang (2013) tek 
makine ortak teslim tarihi penceresi atama 
problemini ele almıştır. Ele aldıkları problemin amaç 
fonksiyonunda; erken/geç tamamlanma maliyeti, 
pencere yeri ve boyutu maliyetleri ve yayılma 
zamanını en küçüklemeye çalışmışlardır.  Niu, Wang 
ve Yin (2015) budanmış öğrenme ve bozulma etkileri 
altındaki işlem sürelerinin olduğu tek makine 
çizelgeleme probleminde teslim tarihi atama 
konusunda çalışmışlardır. Pei, Liu, Pardalos, 
Migdalas, ve Yang (2017) tek makine seri-yığın 
işleme probleminde, öğrenme ve bozulma etkileri 
altındaki işlem sürelerinin ve hazırlık zamanlarının 
bulunduğu durumu ele almışlardır. Teslim tarihi 
atama ve teslim tarihlerine bağlı amaç 
fonksiyonlarının da olduğu bazı problemlerin 
çözümü için algoritma önerisinde bulunmuşlardır.  

Çoklu makine ortamında ise yine bu iki etkiyi eş 
zamanlı inceleyen birkaç çalışma bulunmaktadır.  
Huang, Wang ve Ji (2014) paralel makine ortamında 
bu etkileri birden fazla amaç fonksiyonu için 
incelemişlerdir. Önerdikleri model ile bu 
problemlerin çözümlerinin polinom zamanda 
yapılabilir olduğunu göstermişlerdir. Ji, Yao, Yang ve 
Cheng (2015) paralel makine çizelgeleme ortamında 
bozulma etkisi ve DeJong öğrenme etkisi altındaki 
işlem zamanları ile yayılma zamanı ve tamamlanma 
zamanı toplamlarının minimize edilmesi 
durumlarını ele almışlardır. Arık ve Toksarı (2018b) 
çok amaçlı paralel makine çizelgeleme ortamında 
teslim tarihi atama problemi için bu etkileri ele 
almışlardır. Probleminde işlem sürelerinin 
belirsizliğini bulanık sayılar ile kodlamışlardır. 
Probleminin çözümü için bir yerel arama algoritması 
sunmuşlardır. Arık ve Toksarı (2019) bu etkiler 
altındaki bulanık paralel makine çizelgeleme 
problemi için doğrusal olmayan karma tam sayılı 
matematiksel model önermişlerdir. Toksarı ve Güner 
(2008) bu etkiler atlındaki ortak teslim tarihli ve 
pozisyon tabanlı hazırlık süreli paralel makine 
erken/geç tamamlanma çizelgeleme problemi için 
doğrusal olmayan karma tam sayılı bir matematiksel 



Endüstri Mühendisliği 33(1), 115-129, 2022 Journal of Industrial Engineering 33(1), 115-129, 2022 

 

118 

model sunmuşlardır. Toksarı ve Güner (2009) bu 
etkiler alındaki ortak teslim tarihli paralel makine 
erken/geç tamamlanma problemi için V şekilli 
özelliğin bazı durumlarda geçerli olduğunu 
göstermişlerdir. Ayrıca problem için matematiksel 
model ve bir çözüm algoritması sunmuşlardır. 
Toksarı ve Güner (2010) paralel makine erken/geç 
tamamlanma problemini öğrenme/bozulma etkisi 
altında ve sıra bağımlı hazırlık zamanları ile ele 
almıştır. Tüm işlere ait tek bir ortak teslim zamanı 
olduğu durumu incelemişlerdir. Problemin çözümü 
için karma tam sayılı matematiksel model 
önermişlerdir. Ayrıca problemin optimal 
çözümündeki her makinenin iş sırasının V şekilli 
özelliğe sahip olduğunu göstermişlerdir. Toksarı ve 
Arık (2017a) akış tipi çizelgeleme probleminde 
bulanık bozulma ve öğrenme etkilerini ele almıştır. 
Problemin çözümü için bir genetik algoritma 
önermişlerdir. Arık (2021b) bu etkiler altındaki 
permutasyon akış tipi çizelgeleme problemi için 
evrimsel algoritma stratejilerini içeren bir tabu 
arama algoritması önermiştir.  Arık ve Toksarı 
(2021) bu etkiler altındaki paralel makine 
çizelgeleme ortamında amaç fonksiyonunun işlerin 
tamamlanma zamanının minimize edilmesi olduğu 
durumu ele aldılar ve problemin çözümü için bir 
genetik algoritma önerdiler.  

Öğrenme ve bozulma etkileri olmaksızın ortak teslim 
tarihli tek makine erken/geç tamamlanma 
çizelgeleme problemlerinin optimal çözümü V şekli 
özelliğine sahiptir. Bu durum Kanet (1981) 
tarafından ispat edilmiştir.  Bu çalışmada ise ortak 
teslim tarihli, öğrenme ve bozulma etkileri altındaki 
tek makine erken/geç tamamlanma çizelgeleme 
probleminin de V şekilli özelliğe sahip olduğu 
gösterilmektedir. Literatürde daha önce öğrenme ve 
bozulma etkilerinin bazı kombinasyonları için 
hazırlık zamanı içeren paralel makine çizelgeleme 
probleminin V şekilli özelliğe sahip olduğu ispatlansa 
da (Toksarı ve Güner; 2009, 2010), bu çalışmada 
hem doğrusal olmayan hem de doğrusal olmayan 

bozulma etkisi ile pozisyon tabanlı öğrenme 
etkilerinin olası tüm kombinasyonları için genel bir 
ispat sunulacaktır.  

 

2. Problem Tanımı ve Notasyonu  

Bu çalışmada araştırma ve yayın etiği ilkelerine 
uyulmuş olup çalışma kapsamı herhangi 
biryasal/özel izin alınmasını gerektirmemiştir. Tek 
makine üzerinde işlenen işler birbirinin ardı sıra ve 
aralarında keyfi boş zaman bulunmaksızın 
işlenmektedirler. Makinede işlenecek iş sayısı 𝑛 
sayısına eşittir. İşlerin işlenme sırası 𝑟 ile ifade edilir 
ve 𝑟 sayısı 1’den 𝑛’ye kadar sayıları ifade etmektedir. 
Sıra 𝑟’de işlenecek olan işin başlangıç zamanı sıra 𝑟-
1’de tamamlanan işin tamamlanma zamanına eşittir 
ve bu zamanda başlayan iş, aradan işlem süresi 
geçtikten sonra tamamlanır ve çizelgeleme ortamını 
terk eder. İşlere ait işlem süreleri farklı olduğu için 
işlerin atanma sırası işlere ait tamamlanma 
zamanlarını değiştirmektedir. Benzer işlerin tekrar 
ettiği iş atölyelerinde her iş tekrarında kazanılan 
tecrübe ve bilgi nedeni ile mevcut iş tekrarının 
önceden belirlenen süreden daha kısa sürmesi genel 
olarak öğrenme etkisi olarak adlandırılır. İşin 
işlenmesi için atandığı sıra numarası r’nin daha 
büyük değerler alması durumunda işe ait işleme 
başlama zamanının uzayacağı ve işin iş yeri 
ortamındaki sıcaklık, rüzgar, titreşim gibi bazı 
faktörler nedeni ile önceden belirlenen işlem 
süresinin uzadığı durumda çizelgeleme ortamında 
bozulma etkisinin varlığından söz edilir. Örnek 
olarak, haddeleme makinesinde haddelenecek kor 
haldeki metal blokların işlenebilmesi için belirli bir 
sıcaklığın üzerinde olmaları gerekmektedir. Eğer 
metal blok kuyrukta uzun süre beklerse ortam 
sıcaklığı nedeni ile soğuyacaktır. Bu durumda metal 
blokun tekrar ısıtılması için yapılacak tüm ek 
işlemler nedeni ile önceden belirlenen işlem süresi 
uzayacaktır.  Tablo 1’de bu çalışmada kullanılan 
notasyon verilmiştir.  
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Tablo 1  
Çalışmada Kullanılan Notasyon  

Notasyon Açıklama 

𝑛 İş sayısı   

𝑟 İş sıra endeksi 𝑟 ∈ {1,2,3, … , 𝑛} 

𝑗 𝑣𝑒 𝑖 İş endekleri j∈ {1,2,3, … , 𝑛} 𝑣𝑒  𝑖 ∈ {1,2,3, … , 𝑛} 

𝑃𝑟  Sıra 𝑟’de işlenen işin işlem zamanı 

𝑃𝑖 𝑖 işine ait işlem zamanı 

𝐶𝑖 𝑖 işine ait tamamlanma zamanı 

𝐸𝑖  𝑖 işine ait erken tamamlanma zamanı 

𝑇𝑖 𝑖 işine ait geç tamamlanma zamanı 

𝐷 Ortak teslim zamanı 

𝑃[𝑟] Sıra 𝑟’de işlenen işin gerçek işlem zamanı 

𝐶[𝑟] Sıra 𝑟’de işlenen işin gerçek tamamlanma zamanı 

𝐸[𝑟] Sıra 𝑟’de işlenen işin erken tamamlanma zamanı 

𝑇[𝑟] Sıra 𝑟’de işlenen işin geç tamamlanma zamanı 

𝐵 Pozisyon tabanlı öğrenme etkisi  

𝑎 Doğrusal bozulma etkisi  

𝛽 Doğrusal olmayan bozulma etkisi 

 

İşlem sırası 𝑟 olan bir işin öğrenme etkisi altında 
olduğu varsayımında, işe ait gerçek işlem süresi 
aşağıdaki gibi hesaplanır.  

𝑃[𝑟] = 𝑃𝑟𝑟𝐵 ,   (1) 

Burada −1 ≤ 𝐵 ≤ 0 ve 𝐵 pozisyon tabanlı öğrenme 
etkisini ifade etmektedir. Sıra 𝑟’de işlenecek işin 
önceden belirlenmiş işlem süresi 𝑃𝑟  iken işlem 
süresinin herhangi bir etki nedeni ile 
uzamış/kısalmış gerçek hali 𝑃[𝑟]. Eşitlik (1) ile 

pozisyon tabanlı öğrenme etkisi altındaki bir işin 
gerçek işlem süresinin işlenmiş olduğu sıraya 
bağımlı fonksiyonu gösterilmektedir. Eğer iş 
ortamında kazanılan tecrübe nedeni ile süre 
kazanımı yok ise ve hatta işlerin kuyrukta beklemesi 
neticesinde süre artışı var ise çizelgeleme ortamında 
bozulma etkisi var denilmektedir. Literatürde ön 
planda olan iki farklı bozulma etkisi vardır. 
Bunlardan ilki olan doğrusal bozulma etkisi altındaki 
bir işe ait gerçek işlem süresi aşağıdaki gibi 
hesaplanır.  

 

𝑃[𝑟] = 𝑃𝑟 + 𝑎 ∗ 𝐶𝑟−1, (2) 

Burada 𝑎 > 0 ve 𝑎 doğrusal bozulma etkisini ifade 
etmektedir. Sıra 𝑟’de işlenecek işin başlangıç zamanı 
kendisinden önceki sırada tamamlanmış olan işin 
tamamlanma zamanına (𝐶𝑟−1) eşittir. Eşitlik (2) ile 
doğrusal bozulma etkisi altındaki bir işe ait gerçek 
işlem süresinin işin başlangıç zamanına odaklı bir 
fonksiyona sahip olduğunu göstermektedir. 
Literatürde yer alan başka bir bozulma etkisi olan 
doğrusal olmayan bozulma etkisi altındaki gerçek 
işlem süresi aşağıdaki gibi hesaplanır.  

𝑃[𝑟] = 𝑃𝑟 + 𝑎 ∗ 𝐶𝑟−1
𝛽,  (3) 

Burada 𝛽 > 0 ve 𝑎 doğrusal olmayan bozulma 
etkisini ifade etmektedir. Eşitlik (3) ile doğrusal 
olmayan bozulma etkisi altındaki bir işe ait gerçek 
işlem süresinin işin başlangıç zamanına odaklı ve 
doğrusal olmayan bir fonksiyona sahip olduğunu 
göstermektedir. Her iki etkinin de çizelgeleme 
ortamında bulunduğu varsayımında, gerçek işlem 
süresinin nasıl hesaplanacağı ile alakalı iki alternatif 
bulunmaktadır. Bunlar:  
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𝑃[𝑟] = (𝑃𝑟 + 𝑎 ∗ 𝐶𝑟−1)𝑟𝐵 ,  (4) 

𝑃[𝑟] = (𝑃𝑟 + 𝑎 ∗ 𝐶𝑟−1
𝛽)𝑟𝐵 ,  (5) 

Eşitlik (4) ile pozisyon tabanlı öğrenme ve doğrusal 
bozulma etkileri alındaki işe ait gerçek işlem 
süresinin nasıl hesaplanacağı gösterilmektedir. 
Eşitlik (5) ise pozisyon tabanlı öğrenme ve doğrusal 
olmayan bozulma etkileri altındaki işe ait gerçek 
işlem süresinin nasıl hesaplanacağı 
gösterilmektedir.   

Tek makine çizelgeleme ortamındaki n tane işin 
makinede işlenmek için beklediğini varsayalım. Her 
bir iş 𝑗 (𝑗 ∈ {1,2,3, … , 𝑛}) için işlem süresi 𝑃𝑗 olarak 

belirlenmiştir. Tüm işler makinede işlem gördükten 
sonra müşteriye ya da depoya teslim edilecektir. 𝐷, 
tüm işler için tek ve ortak bir teslim tarihidir. Eğer iş 
𝑗’ye ait tamamlanma süresi 𝐷’den küçük ise bu iş 
erken tamamlanmıştır ve bu işin erken tamamlanma 
süresi 𝐸𝑗  aşağıdaki gibi hesaplanır.  

𝐸𝑗 = 𝑀𝑎𝑥(0, 𝐷 − 𝐶𝑗),  (6) 

Burada 𝐶𝑗 , 𝑗 işine ait tamamlanma zamanını ifade 

etmektedir. Eğer 𝐶𝑗 < 𝐷 ise 𝐸𝑗  pozitif değerler 

alacaktır. Eğer iş 𝑗’ye ait tamamlanma süresi 𝐷’den 
büyük ise bu iş geç tamamlanmıştır ve bu işin geç 
tamamlanma süresi 𝑇𝑗 aşağıdaki gibi hesaplanır. 

𝑇𝑗 = 𝑀𝑎𝑥(0, 𝐶𝑗 − 𝐷),  (7) 

Eğer 𝐶𝑗 > 𝐷 ise 𝑇𝑗 pozitif değerler alacaktır. 

Probleme ait amaç fonksiyonu ise işlerin erken ve 
geç tamamlanma sürelerinin toplamının (∑ (𝐸𝑗 +𝑛

𝑗=1

𝑇𝑗)) en aza indirilmesidir. Problemi klasik üçlü 

çizelgeleme notasyonu ile gösterimi 1|𝑑𝑗 =

𝑑, 𝐿𝐸, 𝐷𝐸| ∑ (𝐸𝑗 + 𝑇𝑗)𝑛
𝑗=1  şeklindedir. Bu gösterimde 

LE öğrenme etkisini, DE bozulma etkisini ve 𝑑𝑗 = 𝑑 

ifadesi de tüm işlerin tek bir teslim tarihine sahip 
olduğunu göstermektedir. Probleme ait diğer 
özellikler ve varsayımlar şöyledir:  

• Bölünmeye müsaade edilmemektedir. Bir iş 
makinde işlem görmeye başladığında ara 
verilmeksizin işlem süresi boyunca makinede 
işlem görmeye devam edecek ve tamamlanacaktır.  

• Ardışık işlem sıralarındaki işler arasında keyfi 
bekleme süresi yoktur. Kuyrukta bekleyen işler 
varken makine keyfi bir şekilde boş bekleyemez.  

• Bir iş tamamlandığında, kuyrukta bekleyen 
işlerden bir tanesi hemen işlem görmeye başlar.  

• Aynı zamanda makine sadece bir işi 
işleyebilmektedir.  

 

3. Problemin Optimal Çözümünün V-Şekilli 
Özelliği  

Ortak teslim tarihli problemin optimal çözümünün V 
şeklinde olma özelliği; çözümdeki erken 
tamamlanmış işlerin optimal sırasının erken işlerin 
gerçek işlem sürelerinin azalan sırası ile aynı 
olduğunu ifade etmektedir. Aynı özellik optimal 
çözümdeki geç tamamlanmış işlerin optimal 
sırasının da geç işlerin gerçek işlem sürelerinin artan 
sırası ile aynı olduğunu ifade eder. Herhangi bir dış 
etkenin olmadığı ortak teslim tarihli tek makine 
çizelgeleme ortamı için bu özelliğin ispat edilmesi 
kolaydır. Tek makine çizelgeleme ortamında, 
asimetrik erken/geç tamamlanma amaç fonksiyonu 
ceza katsayılarının olduğu durumda erken işlerin 
sıralanmasında ağırlıklı en uzun işlem zamanı 
(AEUİZ ) öncelik kuralı erken işlerin teslim tarihine 
kadar sıralanmasında kullanılır. Tek makine 
çizelgeleme ortamında, asimetrik geç tamamlanma 
amaç fonksiyonu ceza katsayılarının olduğu 
durumda geç işlerin sıralanmasında ağırlıklı en kısa 
işlem zamanı (AEKİZ) öncelik kuralı geç işlerin 
teslim tarihinden sonra sıralanmasında kullanılır. 
Eğer erken/ geç tamamlanma maliyetleri simetrik 
ise en uzun işlem zamanı (EUİZ) ve en kısa işlem 
zamanı (EKİZ) öncelik kuralları sırası ile erken ve geç 
işlerin sıralanmasında kullanılır.  

1|𝑑𝑗 = 𝑑, 𝐿𝐸, 𝐷𝐸| ∑ (𝐸𝑗 + 𝑇𝑗)𝑛
𝑗=1  probleminin optimal 

çözümünün pozisyon bağımlı öğrenme ve 
doğrusal/doğrusal olmayan bozulma etkileri altında 
V şekilli olduğunu ispat etmek için aşağıda iki teorem 
ve ispatları sunulmaktadır. Bu çalışmadaki 
teoremlerin hangi öğrenme ve bozulma etkileri 
altındaki işlem süreleri için önerildiği aşağıdaki Şekil 
1’de gösterilmektedir.  
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Şekil 1. İşlem Süreleri Hesabına Göre Önerilen Teoremler ve Alt Durumları  

Teorem 1: 1|𝑑𝑗 = 𝑑, 𝐿𝐸, 𝐷𝐸| ∑ (𝐸𝑗 + 𝑇𝑗)𝑛
𝑗=1  

probleminin optimal çözümünün pozisyon bağımlı 
öğrenme ve doğrusal öğrenme etkileri altında V 
şekillidir.  

İspat: Teorem 1’i ispat etmek için iki durumun 
incelemesi gerekmektedir. Bu durumlardan biri 
ortak teslim tarihinden önce tamamlanmış olan 
erken işler için diğeri ise teslim tarihinden sonra 
tamamlanan geç işler içindir. Birinci durumda EUİZ 
kuralı ile erken tamamlanan işlerin sıralanması 
incelenecektir. İkinci durumda ise EKİZ kuralı ise geç 
tamamlanan işlerin sırlanması incelenecektir.  

Durum 1: Sıra 𝑟’de işlenebilecek iki erken iş olan iş 𝑖 
ve iş 𝑗 olduğu varsayılsın. Sıra 𝑟-1’de ki işin 
tamamlanma süresi 𝐴 zaman birimine (zb) eşittir. Bu 
durumda 𝑖 veya 𝑗 işi 𝐴 zb’de sıra 𝑟’de işlenmeye 
başlayabilir. İşlere ait işlem zamanları 𝑃𝑖 ve 𝑃𝑗 ve 𝑃𝑖 >

𝑃𝑗 varsayımımıza göre,  

Sıralama  𝜋 için; 

 

𝐶𝑖
𝜋 = 𝐴 + (𝑃𝑖 + 𝑎𝐴)𝑟𝐵 (8) 

𝐶𝑖
𝜋 = 𝐴 + 𝑃𝑖𝑟

𝐵 + 𝑎𝐴𝑟𝐵 (9) 

𝐶𝑗
𝜋 = 𝐶𝑖

𝜋 + (𝑃𝑗 + 𝑎𝐶𝑖
𝜋)(𝑟 + 1)𝐵 (10) 

𝐶𝑗
𝜋 = 𝐴 + 𝑃𝑖𝑟

𝐵 + 𝑎𝐴𝑟𝐵 + 𝑃𝑗(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎𝐴(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎𝑃𝑖𝑟
𝐵(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎2𝐴𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵 

(11) 

Eşitlikler (8-11)’de, işler 𝑖 ve 𝑗 için tamamlanma 
zamanları 𝐶𝑖

𝜋 ve 𝐶𝑗
𝜋 ifadeleri ile gösterilmektedir. Bu 

işler erken tamamlanmış işlerdir ve erken 
tamamlanma süreleri 𝐸𝑖

𝜋 = 𝐷 − 𝐶𝑖
𝜋  ve 𝐸𝑗

𝜋 = 𝐷 − 𝐶𝑗
𝜋 

olarak hesaplanır. Erken tamamlanan işlerin 
maliyeti 𝑆 için hesaplamalar şöyledir:  

𝑆 = 𝐸𝑖
𝜋 + 𝐸𝑗

𝜋 (12) 

𝑆 = 2𝐷 − 𝐶𝑖
𝜋 − 𝐶𝑗

𝜋   (13) 
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𝑆 = 2𝐷 − 2𝐴 − 2𝑃𝑖𝑟
𝐵 − 2𝑎𝐴𝑟𝐵

− 𝑃𝑗(𝑟 + 1)𝐵

− 𝑎𝐴(𝑟 + 1)𝐵

− 𝑎𝑃𝑖𝑟
𝐵(𝑟 + 1)𝐵

− 𝑎2𝐴𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵 

(14) 

Sıralama  𝜋′ için; 

𝐶𝑗
𝜋′

= 𝐴 + (𝑃𝑗 + 𝑎𝐴)𝑟𝐵 (15) 

𝐶𝑗
𝜋′

= 𝐴 + 𝑃𝑗𝑟𝐵 + 𝑎𝐴𝑟𝐵 (16) 

𝐶𝑖
𝜋′

= 𝐶𝑗
𝜋′

+ (𝑃𝑖 + 𝑎𝐶𝑗
𝜋′

)(𝑟 + 1)𝐵  (17) 

𝐶𝑖
𝜋′

= 𝐴 + 𝑃𝑗𝑟𝐵 + 𝑎𝐴𝑟𝐵 + 𝑃𝑖(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎𝐴(𝑟 +  1)𝐵

+ 𝑎𝑃𝑗𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎2𝐴𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵 

(18) 

Erken tamamlanan işlerin maliyeti 𝑆′ için hesaplama 
şöyledir: 

𝑆′ = 2𝐷 − 2𝐴 − 2𝑃𝑗𝑟𝐵 − 2𝑎𝐴𝑟𝐵

− 𝑃𝑖(𝑟 + 1)𝐵

− 𝑎𝐴(𝑟 + 1)𝐵

− 𝑎𝑃𝑗𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵

− 𝑎2𝐴𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵 

(19) 

Eğer erken tamamlanan işler için EUİZ öncelik kuralı 
optimum çizelgenin oluşmasına yardımcı oluyor ise  
𝑆′ − 𝑆 > 0 olmalıdır ve 𝜋 sıralaması alternatifi olan 
𝜋′ sıralamasına karşı baskın bir çizelge sunar.  

𝑆′ − 𝑆 = 2𝐷 − 2𝐴 − 2𝑃𝑗𝑟𝐵 − 2𝑎𝐴𝑟𝐵

− 𝑃𝑖(𝑟 + 1)𝐵

− 𝑎𝐴(𝑟 + 1)𝐵

− 𝑎𝑃𝑗𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵

− 𝑎2𝐴𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵 − 2𝐷
+ 2𝐴 + 2𝑃𝑖𝑟

𝐵 + 2𝑎𝐴𝑟𝐵

+ 𝑃𝑗(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎𝐴(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎𝑃𝑖𝑟
𝐵(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎2𝐴𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵 

(20) 

𝑆′ − 𝑆 = (𝑃𝑖 − 𝑃𝑗)(2𝑟𝐵 − (𝑟 + 1)𝐵)

+ (𝑃𝑖

− 𝑃𝑗)(𝑎𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵) 

(21) 

−1 ≤ 𝐵 ≤ 0, 𝑎 > 0, 𝑟𝐵 > (𝑟 + 1)𝐵 > 0 ve  𝑃𝑖 > 𝑃𝑗 

bilindiğine göre 𝑆′ − 𝑆 ifadesi sıfırdan büyük bir 
değer alır ve sıralama 𝜋 ile elde edilen çizelge, 
sıralama 𝜋′ elde edilen çizelgeyi baskılar. Böylelikle, 
EUİZ öncelik kuralının pozisyon tabanlı öğrenme ve 

doğrusal bozulma etkilerini içeren 1|𝑑𝑗 =

𝑑, 𝐿𝐸, 𝐷𝐸| ∑ (𝐸𝑗 + 𝑇𝑗)𝑛
𝑗=1  problemindeki erken işlerin 

optimal sıralamasında kullanılabilir olduğu ispat 
edilmiştir.  

Durum 2: Sıra 𝑟’de işlenebilecek iki geç iş olan iş 𝑖 ve 
iş 𝑗 olduğu varsayılsın. Sıra 𝑟-1’de ki işin 
tamamlanma süresi 𝐴 zaman birimine (zb) eşittir. Bu 
durumda 𝑖 veya 𝑗 işi 𝐴 zb’de sıra 𝑟’de işlenmeye 
başlayabilir. İşlere ait işlem zamanları 𝑃𝑖 ve 𝑃𝑗. Yine 

varsayımımıza göre 𝑃𝑖 < 𝑃𝑗.  Bu durumda iki 

alternatif sıralama oluşmaktadır. Bunlar sırlama 𝜋 ve 
𝜋′ olarak adlandırılır. Sıralama 𝜋’de 𝑖 işi 𝑗 işinden 
önce işlenmektedir. İş 𝑖, 𝑟 sırasında atanmış iken iş 𝑗 
ise 𝑟 + 1 sırasına atanmıştır. Sıralama 𝜋′ için tam 
aksi durum geçerlidir. İş 𝑗, 𝑟 sırasında atanmış iken iş 
𝑖 ise 𝑟 + 1 sırasına atanmıştır. Sıralama 𝜋′ içerisinde 
𝑗 işi 𝑖 işinden önce işlenmektedir. Maliyetler 𝑆 ve 𝑆′ 
ise sırasıyla sıralamalar 𝜋 ve 𝜋′için geç işlerin 
maliyetleridir. 

Eşitlikler (8-11)’deki hesaplamalar ile işler 𝑖 ve 𝑗 için 
tamamlanma zamanları 𝐶𝑖

𝜋 ve 𝐶𝑗
𝜋 değerleri bulunur. 

Bu işler geç tamamlanmış işlerdir ve geç 
tamamlanma süreleri 𝑇𝑖

𝜋 = 𝐶𝑖
𝜋 − 𝐷 ve 𝑇𝑗

𝜋 = 𝐶𝑗
𝜋 − 𝐷 

olarak hesaplanır. Geç tamamlanan işlerin maliyeti 𝑆 
için hesaplamalar şöyledir:  

𝑆 = 𝑇𝑖
𝜋 + 𝑇𝑗

𝜋 (22) 

𝑆 = 𝐶𝑖
𝜋 + 𝐶𝑗

𝜋 − 2𝐷   (23) 

𝑆 = 2𝐴 + 2𝑃𝑗𝑟𝐵 + 2𝑎𝐴𝑟𝐵

+ 𝑃𝑖(𝑟 +  1)𝐵

+ 𝑎𝐴(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎𝑃𝑗𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎2𝐴𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵

− 2𝐷   

 (24) 

Geç tamamlanan işlerin maliyeti 𝑆′ için hesaplama 
şöyledir: 

𝑆′ = 2𝐴 + 2𝑃𝑖𝑟
𝐵 + 2𝑎𝐴𝑟𝐵 + 𝑃𝑗(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎𝐴(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎𝑃𝑖𝑟
𝐵(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎2𝐴𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵 − 2𝐷   

(25) 

Eğer geç tamamlanan işler için EKİZ öncelik kuralı 
optimum çizelgenin oluşmasına yardımcı oluyor ise  
𝑆′ − 𝑆 > 0 olmalıdır ve 𝜋 sıralaması alternatifi olan 
𝜋′ sıralamasına karşı baskın bir çizelge sunar.  

 



Endüstri Mühendisliği 33(1), 115-129, 2022 Journal of Industrial Engineering 33(1), 115-129, 2022 

 

123 

𝑆′ − 𝑆 = 2𝐴 + 2𝑃𝑖𝑟
𝐵 + 2𝑎𝐴𝑟𝐵

+ 𝑃𝑗(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎𝐴(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎𝑃𝑖𝑟
𝐵(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎2𝐴𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵 − 2𝐷
− 2𝐴 − 2𝑃𝑗𝑟𝐵 − 2𝑎𝐴𝑟𝐵

− 𝑃𝑖(𝑟 + 1)𝐵

− 𝑎𝐴(𝑟 + 1)𝐵

− 𝑎𝑃𝑗𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵

− 𝑎2𝐴𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵 + 2𝐷   

(26) 

𝑆′ − 𝑆 = (𝑃𝑗 − 𝑃𝑖)(2𝑟𝐵 − (𝑟 + 1)𝐵)

+ (𝑃𝑗

− 𝑃𝑖)(𝑎𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵)  

(27) 

−1 ≤ 𝐵 ≤ 0, 𝑎 > 0, 𝑟𝐵 > (𝑟 + 1)𝐵 > 0 ve  𝑃𝑖 < 𝑃𝑗 

bilindiğine göre 𝑆′ − 𝑆 ifadesi sıfırdan büyük bir 
değer alır ve sıralama 𝜋 ile elde edilen çizelge 
sıralama 𝜋′ elde edilen çizelgeyi baskılar. Böylelikle, 
EKİZ öncelik kuralının pozisyon tabanlı öğrenme ve 

doğrusal bozulma etkilerini içeren 1|𝑑𝑗 =

𝑑, 𝐿𝐸, 𝐷𝐸| ∑ (𝐸𝑗 + 𝑇𝑗)𝑛
𝑗=1  problemindeki geç işlerin 

optimal sıralamasında kullanılabilir olduğu ispat 
edilmiştir.  

Böylelikle, 1|𝑑𝑗 = 𝑑, 𝐿𝐸, 𝐷𝐸| ∑ (𝐸𝑗 + 𝑇𝑗)𝑛
𝑗=1  

probleminin optimal çözümünün pozisyon bağımlı 
öğrenme ve doğrusal öğrenme etkileri altında V 
şekilli olduğuna dair Teorem 1’in ispatı 
tamamlanmış olur.  

Teorem 2: 1|𝑑𝑗 = 𝑑, 𝐿𝐸, 𝐷𝐸| ∑ (𝐸𝑗 + 𝑇𝑗)𝑛
𝑗=1  

probleminin optimal çözümünün pozisyon bağımlı 
öğrenme ve doğrusal olmayan öğrenme etkileri 
altında V şekillidir. 

İspat 2: Teorem 2’yi ispat etmek için iki durumu 
incelememiz gerekmektedir. Bu durumlardan biri 
ortak teslim tarihinden önce tamamlanmış olan 
erken işler için diğeri ise teslim tarihinden sonra 
tamamlanan geç işler içindir. Birinci durumda EUİZ 
kuralı ile erken tamamlanan işlerin sıralanması 
incelenecektir. İkinci durumda ise EKİZ kuralı ise geç 
tamamlanan işlerin sırlanması incelenecektir. 

Durum 1: Sıra 𝑟’de işlenebilecek iki erken iş olan iş 𝑖 
ve iş 𝑗 olduğunu varsayalım. Sıra 𝑟-1’de ki işin 
tamamlanma süresi 𝐴 zaman birimine (zb) eşittir. Bu 
durumda 𝑖 veya 𝑗 işi 𝐴 zb’de sıra 𝑟’de işlenmeye 
başlayabilir. İşlere ait işlem zamanları 𝑃𝑖 ve 𝑃𝑗. Yine 

varsayımımıza göre 𝑃𝑖 > 𝑃𝑗.  Bu durumda iki 

alternatif sıralama oluşmaktadır. Bunlar sırlama 𝜋 ve 
𝜋′ olarak adlandırılır. Sıralama 𝜋’de 𝑖 işi 𝑗 işinden 
önce işlenmektedir. İş 𝑖, 𝑟 sırasında atanmış iken iş 𝑗 

ise 𝑟 + 1 sırasına atanmıştır. Sıralama 𝜋′ için tam 
aksi durum geçerlidir. İş 𝑗, 𝑟 sırasında atanmış iken iş 
𝑖 ise 𝑟 + 1 sırasına atanmıştır. Sıralama 𝜋′ içerisinde 
𝑗 işi 𝑖 işinden önce işlenmektedir. Maliyetler 𝑆 ve 𝑆′ 
ise sırasıyla sıralamalar 𝜋 ve 𝜋′için erken işlerin 
maliyetleridir.  

Sıralama  𝜋 için; 

𝐶𝑖
𝜋 = 𝐴 + (𝑃𝑖 + 𝑎𝐴𝛽)𝑟𝐵 (28) 

𝐶𝑖
𝜋 = 𝐴 + 𝑃𝑖𝑟

𝐵 + 𝑎𝐴𝛽𝑟𝐵 (29) 

𝐶𝑗
𝜋 = 𝐶𝑖

𝜋 + (𝑃𝑗 + 𝑎(𝐶𝑖
𝜋)𝛽)(𝑟 + 1)𝐵 (30) 

Eşitlikler (28-30)’de, işler 𝑖 ve 𝑗 için tamamlanma 
zamanları 𝐶𝑖

𝜋 ve 𝐶𝑗
𝜋 ifadeleri ile gösterilmektedir. Bu 

işler erken tamamlanmış işlerdir ve erken 
tamamlanma süreleri 𝐸𝑖

𝜋 = 𝐷 − 𝐶𝑖
𝜋  ve 𝐸𝑗

𝜋 = 𝐷 − 𝐶𝑗
𝜋 

olarak hesaplanır. Erken tamamlanan işlerin 
maliyeti 𝑆 için hesaplamalar şöyledir:  

𝑆 = 𝐸𝑖
𝜋 + 𝐸𝑗

𝜋 (31) 

𝑆 = 2𝐷 − 𝐶𝑖
𝜋 − 𝐶𝑗

𝜋 (32) 

𝑆 = 2𝐷 − 2𝐶𝑖
𝜋 − 𝑃𝑗(𝑟 + 1)𝐵

− 𝑎(𝐶𝑖
𝜋)𝛽(𝑟 + 1)𝐵   

(33) 

𝑆 = 2𝐷 − 2𝐴 − 2𝑃𝑖𝑟
𝐵 − 2𝑎𝐴𝛽𝑟𝐵

− 𝑃𝑗(𝑟 + 1)𝐵

− 𝑎(𝐶𝑖
𝜋)𝛽(𝑟 + 1)𝐵 

(34) 

Sıralama  𝜋′ için; 

𝐶𝑗
𝜋′

= 𝐴 + (𝑃𝑗 + 𝑎𝐴𝛽)𝑟𝐵 (35) 

𝐶𝑗
𝜋′

= 𝐴 + 𝑃𝑗𝑟𝐵 + 𝑎𝐴𝛽𝑟𝐵 (36) 

𝐶𝑖
𝜋′

= 𝐶𝑗
𝜋′

+ (𝑃𝑖 + 𝑎(𝐶𝑗
𝜋′

)𝛽)(𝑟 + 1)𝐵 (37) 

Erken tamamlanan işlerin maliyeti 𝑆′ için 
hesaplamalar şöyledir: 

𝑆′ = 2𝐷 − 2𝐴 − 2𝑃𝑗𝑟𝐵 − 2𝑎𝐴𝛽𝑟𝐵

− 𝑃𝑖(𝑟 + 1)𝐵

− 𝑎(𝐶𝑗
𝜋′

)
𝛽

(𝑟 + 1)𝐵 

(38) 

Eğer erken tamamlanan işler için EUİZ öncelik kuralı 
optimum çizelgenin oluşmasına yardımcı oluyor ise  
𝑆′ − 𝑆 > 0 olmalıdır ve 𝜋 sıralaması alternatifi olan 
𝜋′ sıralamasına karşı baskın bir çizelge sunar.  
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𝑆′ − 𝑆 = 2𝐷 − 2𝐴 − 2𝑃𝑗𝑟𝐵 − 2𝑎𝐴𝛽𝑟𝐵

− 𝑃𝑖(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎(𝐶𝑗
𝜋′

)
𝛽

(𝑟 + 1)𝐵

− 2𝐷 + 2𝐴 + 2𝑃𝑖𝑟
𝐵

+ 2𝑎𝐴𝛽𝑟𝐵 + 𝑃𝑗(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎(𝐶𝑖
𝜋)𝛽(𝑟 + 1)𝐵 

(39) 

𝑆′ − 𝑆 = (𝑃𝑖 − 𝑃𝑗)(2𝑟𝐵 − (𝑟 + 1)𝐵)

+ ((𝐶𝑖
𝜋)𝛽

− (𝐶𝑗
𝜋′

)
𝛽

) (𝑎𝑟𝐵(𝑟

+ 1)𝐵) 

(40) 

𝑃𝑖 > 𝑃𝑗 ve 𝑟𝐵 > (𝑟 + 1)𝐵 olduğu bilindiği için (𝑃𝑖 −

𝑃𝑗)(2𝑟𝐵 − (𝑟 + 1)𝐵) ifadesinin sıfırdan büyük 

olduğunu biliyoruz. Ayrıca, 𝑟𝐵 > (𝑟 + 1)𝐵 > 0 
olduğu içinde 𝑎𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵 >0 olduğu 

anlaşılmaktadır. Eğer (𝐶𝑖
𝜋)𝛽  >(𝐶𝑗

𝜋′
)

𝛽
 ise 𝑆′ − 𝑆 > 0 

olacaktır. (𝐶𝑖
𝜋)𝛽  > (𝐶𝑗

𝜋′
)

𝛽
 çünkü 𝐶𝑖

𝜋 > 𝐶𝑗
𝜋′

.  Bunun 

detaylı ispatı aşağıdaki gibidir. 

𝐶𝑖
𝜋 − 𝐶𝑗

𝜋′
= 𝐴 + 𝑃𝑖𝑟

𝐵 + 𝑎𝐴𝛽𝑟𝐵 − 𝐴

− 𝑃𝑗𝑟𝐵 − 𝑎𝐴𝛽𝑟𝐵 

(41) 

𝐶𝑖
𝜋 − 𝐶𝑗

𝜋′
= (𝑃𝑖 − 𝑃𝑗)𝑟𝐵 (42) 

𝑃𝑖 > 𝑃𝑗 , 𝑟𝐵 > 0, 𝐶𝑖
𝜋 − 𝐶𝑗

𝜋′
> 0 , 𝐶𝑖

𝜋 > 𝐶𝑗
𝜋′

, 𝛽 > 0 , 

(𝐶𝑖
𝜋)𝛽 > (𝐶𝑗

𝜋′
)

𝛽
 ve (𝐶𝑖

𝜋)𝛽 − (𝐶𝑗
𝜋′

)
𝛽

> 0 olduğunu 

bildiğimiz için 𝑆′ − 𝑆 > 0  olur. Böylelikle, EUİZ 
öncelik kuralının pozisyon tabanlı öğrenme ve 

doğrusal olmayan bozulma etkilerini içeren 1|𝑑𝑗 =

𝑑, 𝐿𝐸, 𝐷𝐸| ∑ (𝐸𝑗 + 𝑇𝑗)𝑛
𝑗=1  problemindeki erken işlerin 

optimal sıralamasında kullanılabilir olduğu ispat 
edilmiştir. 

Durum 2: Sıra 𝑟’de işlenebilecek iki geç iş olan iş 𝑖 ve 
iş 𝑗 olduğu varsayılsın. Sıra 𝑟-1’de ki işin 
tamamlanma süresi 𝐴 zaman birimine (zb) eşittir. Bu 
durumda 𝑖 veya 𝑗 işi 𝐴 zb’de sıra 𝑟’de işlenmeye 
başlayabilir. İşlere ait işlem zamanları 𝑃𝑖 ve 𝑃𝑗. Yine 

varsayımımıza göre 𝑃𝑖 < 𝑃𝑗.  Bu durumda iki 

alternatif sıralama oluşmaktadır. Bunlar sırlama 𝜋 ve 
𝜋′ olarak adlandırılmaktadır. Sıralama 𝜋’de 𝑖 işi 
𝑗 işinden önce işlenmektedir. İş 𝑖, 𝑟 sırasında atanmış 
iken iş 𝑗 ise 𝑟 + 1 sırasına atanmıştır. Sıralama 𝜋′ için 
tam aksi durum geçerlidir. İş 𝑗, 𝑟 sırasında atanmış 
iken iş 𝑖 ise 𝑟 + 1 sırasına atanmıştır. Sıralama 𝜋′ 
içerisinde 𝑗 işi 𝑖 işinden önce işlenmektedir. 
Maliyetler 𝑆 ve 𝑆′ ise sırasıyla sıralamalar 𝜋 ve 𝜋′için 
geç işlerin maliyetleridir. 

Eşitlikler (28-30)’deki hesaplamalar ile işler 𝑖 ve 𝑗 
için tamamlanma zamanları 𝐶𝑖

𝜋 ve 𝐶𝑗
𝜋 değerleri 

bulunur. Bu işler geç tamamlanmış işlerdir ve geç 
tamamlanma süreleri 𝑇𝑖

𝜋 = 𝐶𝑖
𝜋 − 𝐷 ve 𝑇𝑗

𝜋 = 𝐶𝑗
𝜋 − 𝐷 

olarak hesaplanır. Geç tamamlanan işlerin maliyeti 𝑆 
için hesaplamalar şöyledir:  

𝑆 = 𝑇𝑖
𝜋 + 𝑇𝑗

𝜋 (43) 

𝑆 = 𝐶𝑖
𝜋 + 𝐶𝑗

𝜋 − 2𝐷  (44) 

𝑆 = 2𝐴 + 2𝑃𝑖𝑟
𝐵 + 2𝑎𝐴𝛽𝑟𝐵 + 𝑃𝑗(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎(𝐶𝑖
𝜋)𝛽(𝑟 + 1)𝐵 − 2𝐷 

(45) 

Geç tamamlanan işlerin maliyeti 𝑆′ için hesaplamalar 
şöyledir: 

𝑆′ = 2𝐴 + 2𝑃𝑗𝑟𝐵 + 2𝑎𝐴𝛽𝑟𝐵 + 𝑃𝑖(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎(𝐶𝑗
𝜋′

)
𝛽

(𝑟 + 1)𝐵

− 2𝐷 

(46) 

Eğer geç tamamlanan işler için EKİZ öncelik kuralı 
optimum çizelgenin oluşmasına yardımcı oluyor ise  
𝑆′ − 𝑆 > 0 olmalıdır ve 𝜋 sıralaması alternatifi olan 
𝜋′ sıralamasına karşı baskın bir çizelge sunar.  

𝑆′ − 𝑆 = 2𝐴 + 2𝑃𝑗𝑟𝐵 + 2𝑎𝐴𝛽𝑟𝐵

+ 𝑃𝑖(𝑟 + 1)𝐵

+ 𝑎(𝐶𝑗
𝜋′

)
𝛽

(𝑟 + 1)𝐵

− 2𝐷 − 2𝐴 − 2𝑃𝑖𝑟
𝐵

+ 2𝑎𝐴𝛽𝑟𝐵 − 𝑃𝑗(𝑟 + 1)𝐵

− 𝑎(𝐶𝑖
𝜋)𝛽(𝑟 + 1)𝐵 + 2𝐷  

(47) 

𝑆′ − 𝑆 = (𝑃𝑗 − 𝑃𝑖)(2𝑟𝐵 − (𝑟 + 1)𝐵)

+ ((𝐶𝑗
𝜋′

)
𝛽

− (𝐶𝑖
𝜋)𝛽) (𝑎𝑟𝐵(𝑟

+ 1)𝐵)                      

(48) 

𝑃𝑗 > 𝑃𝑖 ve 𝑟𝐵 > (𝑟 + 1)𝐵 olduğu bilindiği için (𝑃𝑗 −

𝑃𝑖)(2𝑟𝐵 − (𝑟 + 1)𝐵) ifadesinin sıfırdan büyük 

olduğu anlaşılır. Ayrıca, 𝑟𝐵 > (𝑟 + 1)𝐵 > 0 olduğu 
için 𝑎𝑟𝐵(𝑟 + 1)𝐵 >0 olduğu anlaşılmaktadır. Eğer 

(𝐶𝑗
𝜋′

)
𝛽

> (𝐶𝑖
𝜋)𝛽   ise 𝑆′ − 𝑆 > 0 olacaktır. (𝐶𝑗

𝜋′
)

𝛽
>

(𝐶𝑖
𝜋)𝛽   çünkü 𝐶𝑗

𝜋′
> 𝐶𝑖

𝜋.  Bunun detaylı ispatı 

aşağıdaki gibidir. 

𝐶𝑗
𝜋′

− 𝐶𝑖
𝜋 = 𝐴 + 𝑃𝑗𝑟𝐵 + 𝑎𝐴𝛽𝑟𝐵 − 𝐴

− 𝑃𝑖𝑟𝐵 − 𝑎𝐴𝛽𝑟𝐵 

(49) 

𝐶𝑗
𝜋′

− 𝐶𝑖
𝜋 = (𝑃𝑗 − 𝑃𝑖)𝑟𝐵 (50) 
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𝑃𝑗 > 𝑃𝑖 , 𝑟𝐵 > 0, 𝐶𝑗
𝜋′

− 𝐶𝑖
𝜋 > 0 , 𝐶𝑗

𝜋′
> 𝐶𝑖

𝜋 , 𝛽 > 0 , 

(𝐶𝑗
𝜋′

)
𝛽

> (𝐶𝑖
𝜋)𝛽   ve (𝐶𝑗

𝜋′
)

𝛽
− (𝐶𝑖

𝜋)𝛽 > 0 olduğunu 

bildiğimiz için 𝑆′ − 𝑆 > 0  olur. Böylelikle, EKİZ 
öncelik kuralının pozisyon tabanlı öğrenme ve 

doğrusal olmayan bozulma etkilerini içeren 1|𝑑𝑗 =

𝑑, 𝐿𝐸, 𝐷𝐸| ∑ (𝐸𝑗 + 𝑇𝑗)𝑛
𝑗=1  problemindeki geç işlerin 

optimal sıralamasında kullanılabilir olduğu ispat 
edilmiştir. 

Böylelikle, 1|𝑑𝑗 = 𝑑, 𝐿𝐸, 𝐷𝐸| ∑ (𝐸𝑗 + 𝑇𝑗)𝑛
𝑗=1  

probleminin optimal çözümünün pozisyon bağımlı 
öğrenme ve doğrusal olmayan öğrenme etkileri 
altında V şekilli olduğuna dair Teorem 2’in ispatı 
tamamlanmış olur. 

 

4. Sayısal Örnek  

Bu bölümde öğrenme ve bozulma etkileri altındaki 
ortak teslim tarihli tek makine erken/geç 
tamamlanma çizelgeleme probleminin optimal 
sıralamasının V-Şekilli özelliğinin daha iyi 

anlaşılabilmesi için bir sayısal örnek verilmektedir. 
Tek makine üzerinde işlenmek üzere bekleyen 10 
tane iş (𝑗 ∈ {1,2,3, … ,10}) olduğunu ve bu işere ait 
işlem zamanlarının ise 𝑃𝑗 ={8,7,4,3,2,5,4,6,7,9}zb 

olduğu bilinmektedir. Bu işlere ait ortak teslim 
zamanı 𝐷=20 zb olduğu bilinmektedir. Atölye 
ortamında öğrenme ve bozulma etkileri olduğu 
bilinmektedir.  
𝐵=-0,03,   𝑎=0,01, ve    𝛽 = 0.01 olarak 
varsayılmaktadır. Öğrenme ve bozulma etkileri 
altındaki gerçek işlem sürelerinin hesabı için iki 
alternatif hesaplama yöntemi bulunmaktadır. 
Bunlar;  𝑃[𝑟] = (𝑃𝑟 + 𝑎𝐶𝑟−1)𝑟𝐵 ve 𝑃[𝑟] = (𝑃𝑟 +

𝑎𝐶𝑟−1
𝛽)𝑟𝐵 şeklindedir. Birinci yöntem pozisyon 

tabanlı öğrenme etkisi ve doğrusal bozulma etkisi 
altındaki işlem süresi hesabıdır. İkinci yöntem ise 
pozisyon temelli öğrenme etkisi ve doğrusal 
olmayan bozulma etkisi altındaki işlem süresi 
hesabıdır. Birinci yöntemin geçerli olduğu problemin 
optimal çözümü ticari bir çözücü ile elde edildiğinde 
işlerin hangi sıra ile makinede işlendiği, 𝑃[𝑟], 𝐶𝑟 , 𝐸𝑖  ve 

𝑇𝑖 değerleri aşağıdaki Tablo 2’de verilmektedir.  

Tablo 2  
𝑃[𝑟] = (𝑃𝑟 + 𝑎𝐶𝑟−1)𝑟𝐵 problemi için optimal çözüm  

 𝑟=1 𝑟=2 𝑟=3 𝑟=4 𝑟=5 𝑟=6 𝑟=7 𝑟=8 𝑟=9 𝑟=10 
𝑗 9 8 3 4 5 7 6 2 1 10 

𝑃𝑗 7 6 4 3 2 4 5 7 8 9 

𝑃[𝑟] 7 5,945 3,996 3,040 2,096 4 4,962 6,868 7,845 8,826 

𝐶𝑟  7 12,945 16,941 19,981 22,077 26,077 31,039 37,908 45,752 54,579 
𝐸𝑗  13 7,055 3,059 0,019 0 0 0 0 0 0 

𝑇𝑗 0 0 0 0 2,077 6,077 11,039 17,908 25,752 34,579 

 

Ortak teslim tarihli pozisyon tabanlı öğrenme ve 
doğrusal olmayan bozulma etkileri altındaki işlere 
ait tek makine ortamındaki optimum sıralama Tablo 
2’de görüldüğü gibi V-Şekillidir. Teslim tarihine (20 
zb) kadar erken tamamlanan işler 𝑃[𝑟] gerçek işlem 

sürelerinin azalan sırası ile sıralanmıştır. Teslim 
tarihinden sonra geç tamamlanan işler 𝑃[𝑟] gerçek 

işlem sürelerinin artan sırası ile sıralanmıştır.  İkinci 
yöntemin geçerli olduğu problemin optimal çözümü 
ticari bir çözücü ile elde edildiğinde işlerin hangi sıra 

ile makinede işlendiği, 𝑃[𝑟], 𝐶𝑟 , 𝐸𝑖  ve 𝑇𝑖 değerleri 

aşağıdaki Tablo 3’de verilmektedir. Tablo 3’de 
görüldüğü üzere, ortak teslim tarihli pozisyon 
tabanlı öğrenme ve doğrusal olmayan bozulma 
etkileri altındaki işlere ait tek makine ortamındaki 
optimum sıralama da V-Şekillidir. 
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Tablo 3  

𝑃[𝑟] = (𝑃𝑟 + 𝑎𝐶𝑟−1
𝛽)𝑟𝐵 problemi için optimal çözüm  

 𝑟=1 𝑟=2 𝑟=3 𝑟=4 𝑟=5 𝑟=6 𝑟=7 𝑟=8 𝑟=9 𝑟=10 
𝑗 9 8 3 4 5 7 6 2 1 10 

𝑃𝑗 7 6 4 3 2 4 5 7 8 9 

𝑃[𝑟] 7 5,887 3,88 2,888 1,916 3,8 4,726 6,586 7,499 8,409 
𝐶𝑟  7 12,887 16,767 19,654 21,57 25,37 30,097 36,683 44,182 52,591 
𝐸𝑗  13 7,113 3,233 0,346 0 0 0 0 0 0 

𝑇𝑗 0 0 0 0 1,57 5,37 10,097 16,683 24,182 32,591 

Ticari çözücü tarafından her iki problem için de elde 
edilen optimal çizelgeler V-Şekil özelliğine 
sahiptirler. Problem boyutunun büyüklüğü nedeni 
ile kesin çözümün ticari çözücü tarafından uzun 
zamanda bulunduğu ya da ticari çözünün hiç 
kullanılamadığı durumlarda, problemin çözümü için 
sezgisel ya da üst sezgisel algoritmalardan 
faydalanılabilir. Bu algoritmaların içerisindeki yerel 
arama algoritmaları çözüme V-şekilli özellik 
kazandıracak şekilde ya da çözümün V-şekilli 
özelliğini koruyacak şekilde tasarlanabilir.  Arık, 
Schutten ve Topan (2022) çalışmalarında paralel 
makine ortamında erken/geç tamamlanma 
problemini ele almışlardır. Problemlerinde optimal 
çözümün her makinesindeki işlerin sıralanışının V-
Şekilli olduğunu ve bu özellikten yerel arama 
esnasında/sonrasında faydalanmışlardır. 
Önerdikleri yerel arama yöntemi rastgele çözümden 
kaldırılan bir işin tekrar bir pozisyona ekleneceği 
sırada sadece V-şekilli özelliğinin korunduğu yeni 
çözümlerin oluşmasına müsaade etmektedir. Yine 
yapmış oldukları çalışmada bir işin bir makineden 
alınıp başka bir makiye kaydırılması sonrasında her 
iki makinedeki işlerin sırasının V-şekilli olmasını 
sağlayacak şekilde ikinci bir yerel arama 
önermişlerdir. V-Şekil özelliğinin korunduğu bir 
diğer yerel arama algoritması da Arık (2021a) 
tarafından tek makine çizelgeleme problemi için 
kullanılmıştır.  Literatürdeki örneklerden de 
anlaşılacağı üzere, ortak teslim tarihli ve pozisyon 
tabanlı öğrenme ve doğrusal/doğrusal olmayan 
öğrenme etkileri altındaki işlerin makine/makineler 
üzerinde sıralanmasında V-Şekilli özelliğinden 
faydalanılarak optimal çözüme ya da yakın optimal 
çözüme ulaşılabilir.  

 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada, pozisyon tabanlı öğrenme ve 
doğrusal/doğrusal olmayan öğrenme etkileri 

altındaki işlere ve ortak teslim tarihine sahip olan tek 
makine  erken/geç tamamlanma probleminin 
optimal çözümünün V-şekilli olduğu matematiksel 
olarak ispat edildi. Hem erken hem de geç işlerin 
optimal çözümdeki sıralanmasının çözümdeki işlere 
ait işlem sürelerinin V-şekilli olduğu gösterildi. Bu 
çalışma içerisinde problemin ispat edilen V 
şeklindeki özelliğinden faydalanılarak,  büyük 
ölçekteki problemlerin çözümü için kullanılacak 
olarak yerel arama algoritmaları tasarlanabilir. 
Böylelikle yerel arama ile bir işin makinesi ya da 
sırası değiştirilirken sadece çözümün V şeklindeki 
özelliğinin korunduğu alternatif çözümler elde edilir. 
Yerel arama esnasında çözümü V şeklinde kalmaya 
zorlamak en azından çözümün yerel optimum 
olmasını garanti altına alır ve her yeni yerel arama ile 
çözüm optimal çözüme ya da yakın optimal çözüme 
yaklaştırılır. Ayrıca, gelecek çalışmalarda problemin 
zaman bağımlı öğrenme ve/veya budanmış öğrenme 
etkileri altındaki diğer halleri için de optimal 
çözümün V şekilli özelliği araştırılabilir. 
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A transportation problem can be involving multiple objectives, multiple products, and 

multiple conveyances. These kinds of transportation problems are named multi-objective 

multi-attributes solid transportation problems (MMSTP). In this study, a solution based on 

goal programming has been proposed for MMSTP, in which the supply and demand are 

uncertain. Moreover, to handle uncertainty, different uncertainty parameters, which are 

between 0.6 and 0.9, have been used. Then, the results with obtained these parameters are 

compared by using cost function values. The results indicate that when the uncertainty 

parameter decreases, the cost increases. Finally, it is shown that an optimal solution can be 

found using this model through an example. 

 
BELİRSİZ BİR ORTAMDA SAĞLAM ULAŞTIRMA PROBLEMLERİNİN HEDEF 

PROGRAMLAMA İLE ÇÖZÜLMESİ 

Kelimeler Öz 

Sağlam ulaşım problemi, çok 

özellikli, çok amaçlı, hedef 

programlama 

Bir nakliye sorunu, birden çok hedefi, birden çok ürünü ve birden çok nakliyeyi içerebilir. Bu 

tür ulaşım sorunları, çok amaçlı çok öz nitelikli sağlam (solid) ulaştırma problemleri 

(MMSTP) olarak adlandırılır. Bu çalışmada arz ve talebin belirsiz olduğu MMSTP için hedef 

programlamaya dayalı bir çözüm önerilmiştir. Ayrıca belirsizliği ele almak için 0.6 ile 0.9 

arasında değişen farklı belirsizlik parametreleri kullanılmıştır. Daha sonra elde edilen bu 

parametrelerle elde edilen sonuçlar maliyet fonksiyonu değerleri kullanılarak 

karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, belirsizlik parametresi azaldığında maliyetin arttığını 

göstermektedir. Son olarak, bir örnek aracılığıyla bu model kullanılarak optimal bir çözüm 

bulunabileceği gösterilmiştir. 
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1. Introduction 

The solid transportation problem (STP) can be 
formulated as an extension of the traditional 
transportation problem (TP) where constraints are 
sources and destinations. The STP deals with 3 types 
of constraints: source, destination and another 
constraints about product type and/or 
transportation mode. If more than one objective is to 
be optimized in an STP then the problem is called 
multi objective solid transportation problem 
(MOSTP). If problem is considered more than one 
attribute, then it is called multi-item solid 
transportation problem (MSTP). If we consider more 
than one item and more than one objective at a time 
in an STP, then it is called a multi-objective multi-
attribute solid transportation problem (MMSTP). In 
the classical form, the transport problem minimizes 
the cost of shipping for some product that is available 
at some sources (m) and required at some 
destination (n). However, in most real world 
problems the complications of the economic, 
business and social environment require to be taken 
into account both the other objective functions and 
the cost objective function. Therefore, since the 
classical TP cannot fully meet these needs of the real 
world problems, MMSTP is encountered. In MMSTP 
are given on three attribute properties that are 
supply, demand, and type of product or mode of 
transport (conveyance) and T homogenous product 
that will be transported and L objective functions 
that are conflicting in nature and will be optimized 
simultaneously. For this reason, MMSTP is an 
important planning tool for many business and 
industrial problems and problems that p 
homogeneous products are delivered from an origin 
to a destination by means of different modes of 
transport such as cargo flights, ships, goods trains, 
trucks, etc.  

The STP was proposed by Shell (1955). The solution 
of The STP which is an extension of modified 
distribution method was introduced by Haley 
(1962). Bit, Biswal, and Alam (1993) presented an 
application of fuzzy linear programming to the linear 
MOSTP. Gen, Ida, Li, and Kubzota (1995) presented 
an implementation of genetic algorithm (GA) to solve 
the fuzzy bi-criteria STP (FSTP).  Li, Ida, Gen, and 
Kobuchi (1997) designed a neural network approach 
to formulate bi-criteria STP. Again, Yang, Liu, Li, Gao, 
and Ralescu (2015), Das and Bera (2015) and Chen, 
Peng, and Zhang (2017) as an uncertain theory 
investigated to solving the bi-criteria STP. Li, Ida, and 

Gen (1997) also presented an improved GA to solve 
the MOSTP with fuzzy numbers. Jiménez and 
Verdegay (1998; 1999a; 1999b) obtained a solution 
procedure for uncertain STP and developed a 
parametric approach for solving Fuzzy STP by an 
evolutionary algorithm.  

In recent years, many models and algorithms in the 
literature have been investigated in this area. Ojha, 
Das, Mondal and Maiti (2009) formulated with and 
without entropy in fuzzy environment for the first 
time, capacitated MOSTP. Another study, which 
consists of the entropy environment, took place in 
the study of Dalman (2019). In this MSTP aims to 
minimize total cost via maximizing the entropy. 
Baidya, Bera, and Maiti (2015) used entropy based 
STP to minimize total cost and to maximize total 
profit. They modeled STP with and without interval 
entropy function. Pandian and Anuradha (2010) 
proposed a new method using the concept of zero 
point method for finding an optimal solution to a 
STP. Ojha, Das, Mondal and Maiti (2010) formulated 
a stochastic STP and optimized using the MOSTP. Cui 
and Sheng (2012) modeled the cost solid 
transportation problem (CSTP) based on uncertainty 
theory.  In the study of Das, Bera, and Maiti (2018), 
the total profit is maximized and the carbon emission 
is minimized by proposing defuzzification process. 
Baidya, Bera, and Maiti (2013) developed five 
models and consider three types of uncertainty 
(stochastic, fuzzy, and hybrid) in different models to 
a STP with imprecise unit and safety factor. Das, 
Bera, and Maiti (2019) proposed two different 
model: first one has fuzzy variables, time and cost, 
whereas, in the second model all variables are taken 
into account as fuzzy variables. Then, they solved 
these models by using two different solving 
techniques that are reduction method and 
constrained programming model. Another fuzzy 
related study made by Ojha, Das, Mondal, and Maiti 
(2013). In this study, to find optimal shipment 
schedule, they minimize the total cost. Dalman, 
Güzel, and Sivri (2016) modeled MMTSP model by 
using interval programming model by using 
transportation, costs, supplies, and demands as fuzzy 
variables. Then, they proposed an interval fuzzy 
programming model. Kuiri and Das (2020) studied 
MMSTP by using fuzzy inequality constraints to 
maximize profit and minimize the total cost. 
Sengupta, Das, and Bera (2018) studied STP with 
carbon emission constraints that are taken into 
account as fuzzy variables. Chakraborty, Jana, and 
Roy (2014) modeled a MMSTP with fuzzy inequality 
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constraints. Different uncertainty models of MOSTP 
and MMSTP are investigated by Baidya and Bera 
(2014), Chakraborty, Jana, and Roy (2014), Jalil, 
Javaid, and Muneeb (2018), Kundu, Kar, and Maiti 
(2014b; 2014a), Narayanamoorthy and Anukokila 
(2015), Pramanik, Jana, and Maiti (2013), 
Radhakrishnan and Anukokila (2014), Sarma, Das, 

and Bera (2020), Tao and Xu (2012),  and Yang, Liu, 
Li, Gao, and Ralescu (2015).  Hata! Başvuru kaynağı 
bulunamadı. shows that classification of the 
literatures, which are given below, according to the 
number of item and number of objective.  

 

 

Table 1 

Summary of the Literature Review 

Author(s) Year 
Number of Attribute Number of Objective 

Methodology 
Single Multi Single Multi 

Gen et al.  1995 ✔  ✔  GA 

Li et al.  1997 ✔  ✔  Neural network 

Ojha et al.  2009    ✔ - 

Ojha et al.  2010    ✔ - 

Ojha et al.  2013 ✔    GA 

Baidya, Bera, and Maiti  2015  ✔   - 

Yang et al.  2015 ✔  ✔  - 

Dalman, Güzel, and Sivri  2016  ✔  ✔ Interval Programming Model 

Chen, Peng, and Zhang  2017 ✔  ✔  Goal Programming 

Das, Bera, and Maiti  2018    ✔ - 

Sengupta, Das, and Bera  2018    ✔ GA + 

Particle Swarm Optimization 

Dalman  2019  ✔  ✔ Expected value programming + 

Expected constraint programming 

Sarma, Das, and Bera  2020   ✔  Mathematical model 

Kuiri and Das  2020  ✔  ✔  

Current Study 2020  ✔  ✔ Goal Programming 
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In this study, a MMSTP is modeled using uncertainty 
theory. To model this STP problem, we use goal 
programming approach. Since there are a few study 
in the literature about the implementation of goal 
programming approach for MMSTP with uncertainty 
theory, our motivation is to provide goal 
programming approach for this problem and handle 
the uncertainty. Then, to make an implementation of 
the proposed model, the sample problem is 
investigated. Uncertainty theory was founded by Liu 
(2007) and refined by Liu (2011), which is a branch 
of mathematics based on normality, duality, sub 
additivity, and product axioms. Since the STP is one 
of the main study area, to the best of the authors’ 
knowledge, there are few study about MMSTP 
analyzed with the goal programming approach. 

The rest of the paper the study is organized as follow. 
Section 2 contains mathematical models of the 
problem. In Section 3, the implementation of the 
MMSTP and its results are given. We conclude in 
Section 4. 

 

2. Mathematical Model 

This section devoted into four subsections: (i) STP 
model, (ii) goal programming model, (iii) MOSTP 
with uncertain supplies and demands, (iv) proposed 
MOSTP with uncertain supplies and demands using 
goal programming. In these subsections, we will give 
the mathematical formulations of the models. 

 

2.1 Solid Transportation Model 

A type of linear programming known as 
transportation problems uses very frequently in 

practical applications. The transportation problem 
determines optimum shipping pattern (Gakhar 
2012).  

The STP may be considered as a special case of linear 
programming problem (Pandian and Anuradha 
2010). Assume that there are 𝑚 sources, 𝑛 
destinations and 𝑘 conveyances. The mathematical 
model STP can be given as follows, 

min 𝑧 = ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑘 ∗ 𝑥𝑖𝑗𝑘
𝐾
𝑘=1

𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1    (1) 

Subject to 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘
𝐾
𝑘=1

𝑛
𝑗=1  ≤ 𝑎𝑖  𝑖 = 1,2, … , 𝑚 (2) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 ≥ 𝑏𝑗
𝐾
𝑘=1

𝑚
𝑖=1   𝑗 = 1,2, … , 𝑛 (3) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1  ≥ 𝑒𝑘  𝑘 = 1,2, … , 𝐾 (4) 

where 

𝑥𝑖𝑗𝑘 ≥ 0  

             (𝑖 = 1,2, … , 𝑚)  

(𝑗 = 1,2, … , 𝑛) 

(𝑘 = 1,2, … , 𝐾) 
  (5) 

Constraint (2) ensures that transported product 
from source i to destination j by using conveyance k 
cannot exceed the production amount of source i. 
Constraint (3) provides the required amount of the 
product from source i to destination j by using 
conveyance k. Constraint (4), on the other hand, 
illustrates the transported product with conveyance 
k. The non-negativity condition of the decision 
variable is met with constraint (5). The definition of 
the parameters and variables are given in Table 2. In 
this mathematical formulation, there is only 
objective aim that is the minimization of the cost. The 
objective function is given in the constraint (1) 

 

 
 
Table 2 
Sets and Variables 

Set / 

Variable 

Definition 

𝑎𝑖 Amount of products which are transported from source 𝑖 

𝑏𝑗  Amount of products which are transported to destination 𝑗 

𝑒𝑘 Amount of products which can be carried by conveyance 𝑘 

𝑐𝑖𝑗𝑘  A cost of associated with transportation of a unit of the product source 𝑖 to destination 𝑗 by 

conveyance 𝑘 

𝑥𝑖𝑗𝑘 The decision variable which refer to product than transported from source 𝑖 to destination 𝑗 by 

conveyance 𝑘 (Kocken and Sivri 2016) 
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The multi objective TP involves multiple objective 
functions. A MOSTP model may be written as: 

𝑧min/𝑚𝑎𝑥
𝑙 = ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑘

𝑙 ∗ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝐾

𝑘=1

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 𝑙
= 1,2, … , 𝐿 

(6) 

Subject to 
∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝐾
𝑘=1

𝑛
𝑗=1  ≤ 𝑎𝑖  𝑖 = 1,2, … , 𝑚 (7) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 ≥ 𝑏𝑗
𝐾
𝑘=1

𝑚
𝑖=1   𝑗 = 1,2, … , 𝑛 (8) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1  ≥ 𝑒𝑘  

𝑘 = 1,2, … , 𝐾 (9) 

where 

𝑥𝑖𝑗𝑘 ≥ 0    

                          (𝑖 = 1,2, … , 𝑚)  

                       (𝑗 = 1,2, … , 𝑛) 

                   (𝑘 = 1,2, … , 𝐾) 

(10) 

The difference between the STP and MOSTP is 
observed in the number of objectives. The former has 
only objective function, whereas the latter has more 
than one objectives that are provided by using 
𝑙 index. This index shows that the mathematical 
model has at least two objective functions.  

 

2.2 Goal Programming Model 

Multi-criteria decision making (MCDM) refers to 
making decisions in the presence of multiple, usually 
conflicting and incommensurable criteria. The goal 
programming techniques have become a widely used 
approach in Operations Research. The classical goal 
programming model have been used to solve MCDM 
problems (Jayaraman, Colapinto, La Torre, and Malik 
2017). One of the example of the goal programming 
implementation is made by Ozmutlu and Chandra 
(2001). In this study, they tried to find computation 
of the mean for a better quality characteristic. The 
goals in this study are minimizing the cost and 
maximizing the process mean. The other study about 
goal programming is presents by Chen, Li, Chen, and 
Huang (2009). The subject of the study is that 
machine purchasing for flexible manufacturing cell. 
Since the machine configurations require multi-
objective planning, they goal programming 
approach. Moreover, they met the goals with four 
conflict, they used fuzzy structure in their model. 
Here, the goal programming model was introduced 
by Charnes and Cooper (1961; 1962) and in the 
classical formulation it takes the following form: 

𝑧𝑚𝑖𝑛 = ∑(𝑑𝑙
+ + 𝑑𝑙

−)

𝐿

𝑙=1

                       𝑙 = 1,2, … , 𝐿 (11) 

Subject to 
∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑗 + 𝑑𝑙

− − 𝑑𝑙
+ = 𝐺𝑙

𝑛
𝑗=1    

 𝑙 = 1,2, … , 𝐿 (12) 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1 ≤ 𝑏𝑗       𝑖 = 1,2, … , 𝑚 (13) 

where 

𝑥𝑗 ≥ 0   

𝑑𝑙
−, 𝑑𝑙

+ ≥ 0  

     𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

     𝑙 = 1,2, … , 𝐿 
(14) 

 

2.3 Multi-objective STP with Uncertain Supplies 
and Demands 

Uncertainty theory is a branch of axiomatic 
mathematics for modelling the uncertain quantities 
using the uncertain variables in uncertain 
environment. Uncertainty theory was founded by Liu 
(2007). In order to model an uncertain solid 
transportation problem (USTP) we shall firstly give 
definition of uncertainty variables by founded by Liu 
(2007). 

The vector (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) is an uncertain vector if and 

only if (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) are uncertain variables. 

Suppose that 𝑓: ℜ𝑛 → ℜ is measurable function 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 uncertain variables on the uncertainty 

space (Γ, 𝐿, Μ). Then 𝜉 = 𝑓(𝜉1, 𝜉2, … , 𝜉𝑛) is an 

uncertain variable defined as (𝛾) =

𝑓(𝜉1(𝛾), 𝜉2(𝛾), … , 𝜉𝑛(𝛾))  ∀𝛾 ∈ Γ. 

Let 𝜉 be an n-dimensional uncertain vector, and 

𝑓: ℜ𝑛 → ℜ a measurable function. Then, 𝑓(𝜉) is an 

uncertain variable.  An uncertain variable 𝜉 is a 

measurable function from uncertainty space (Γ, 𝐿, Μ) 

to the set of real numbers, i.e., for any Borel set B of 

real numbers, the set  

{𝜉 ∈ 𝐵} =  {𝛾 ∈ Γ|𝛾(𝜉) ∈ 𝐵}  (15) 

is an event (Liu 2007). 

The uncertainty distribution 𝐹(𝑥): �̂� ® [0,1] of an 

uncertain variable 𝜉 is defined by  

𝐹(𝑥) = 𝑀{𝑔Î 𝐺𝑥(𝑔) £ 𝑥}    (16) 

for any real number x. 
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An uncertain variable 𝜉 is said to be normal if it has 

an uncertainty distribution  

𝐹(𝑥) = 𝑀{𝑥£𝑥} = {1 + exp {
𝑝(𝑒−𝑥)

√3𝑠
}}  𝑥Î𝑅          

(17) 

denoted by 𝑁(𝑒, 𝜎), where the parameters  𝑒 and 𝑠2 

the expected value and variance respectively. 

An uncertainty distribution 𝐹(𝑥) is said to be regular 

if it has an inverse function 𝐹−1(𝑥). The inverse 

function 𝐹−1(𝑥) is called an inverse uncertainty 

distribution of the uncertain variable 𝜉. In this case, 

normal uncertainty distribution 𝑁(𝑒, 𝜎), is regular 

and its inverse uncertainty distribution is 

𝐹−1(𝑟) = 𝑒 +
√3𝑠

𝑝
𝑙𝑛

𝑟

𝑟−1
  (18) 

In this study, according to the uncertainty theory, the 

following parameter is used when calculating the 

uncertainty in cases where the right side values are 

uncertain in a goal programming.  

𝑌 = − {
√3𝑠

𝑝
ln

𝑟

𝑟−1
}     (19) 

Assume that there are m sources, n destinations and 

k conveyances. The mathematical model of STP can 

be given as follows, 

𝑧𝑚𝑖𝑛/𝑚𝑎𝑥
𝑙 = ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑘

𝐾

𝑘=1

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

∗ 𝑥𝑖𝑗𝑘 

𝑙 = 1,2, … , 𝐿 (20) 

Subject to 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝐾

𝑘=1

𝑛

𝑗=1

                          

≤ 𝑎𝑖 + Ψi
1

 

𝑖 = 1,2, … , 𝑚 (21) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝐾

𝑘=1

𝑛

𝑗=1

                        

≥ 𝑎𝑖 − Ψi
1

 

𝑖 = 1,2, … , 𝑚 (22) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝐾

𝑘=1

𝑚

𝑖=1

                      

≤ 𝑏𝑗 + Ψj
2

 

𝑗 = 1,2, … , 𝑛 (23) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘
𝐾
𝑘=1

𝑚
𝑖=1        ≥

𝑏𝑗 − Ψj
2    

𝑗 = 1,2, … , 𝑛 (24) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

         

≥ 𝑒𝑘                             

  𝑘 = 1,2, … , 𝐾 (25) 

where 

𝑥𝑖𝑗𝑘 ≥ 0   

(𝑖 = 1,2, … , 𝑚) 

( 𝑗 = 1,2, … , 𝑛) 

(𝑘 = 1,2, … , 𝐾) 

(26) 

L is number of objective function, 

𝚿𝐢
𝟏 Uncertainty distribution of source i, 

𝚿𝐣
𝟐 Uncertainty distribution of destination j. 

2.4 Proposed Multi-objective STP with Uncertain 

Supplies and Demands Using Goal 

Programming 

The goal programming is minimize the deviations 

from the objectives. In this condition, the 

mathematical model is 

𝑧𝑚𝑖𝑛 = ∑(𝑑𝑙
+ + 𝑑𝑙

−)

𝐿

𝑙=1

          𝑙 = 1,2, … , 𝐿  (27) 

Subject to 

∑ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑘 ∗ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝐾

𝑘=1

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

− 𝑑𝑙
+

+ 𝑑𝑙
−

= 𝐺𝑙 

𝑙 = 1 (28) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1  − 𝑑𝑙

+ + 𝑑𝑙
− =

𝐺𝑙     
𝑙 = 2,3, … , 𝐿 (29) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘
𝐾
𝑘=1

𝑛
𝑗=1  ≤ 𝑎𝑖 − Ψik

1   𝑖 = 1,2, … , 𝑚 (30) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘
𝐾
𝑘=1

𝑛
𝑗=1  ≥ 𝑎𝑖 + Ψik

1    𝑖 = 1,2, … , 𝑚 (31) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘
𝐾
𝑘=1

𝑚
𝑖=1  ≤ 𝑏𝑗 − Ψjk

2    𝑗 = 1,2, … , 𝑛 (32) 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘
𝐾
𝑘=1

𝑚
𝑖=1  ≥ 𝑏𝑗 + Ψjk

2         𝑗 = 1,2, … , 𝑛 (33) 

where 

𝑥𝑖𝑗𝑘 ≥ 0 (𝑖 = 1,2, … , 𝑚) 

( 𝑗 = 1,2, … , 𝑛) 

(𝑘 = 1,2, … , 𝐾) 

(34) 

G is used to express the target value of each goal set 

by decision makers. 

 

3. Implementation and Results 

This part of the study, there are two subsections. 
First, the sample problem is defined and then the 
obtained results of this sample problem are given. 
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Before we give the results, first we present the 
feature of computer which is used. In this study, the 
instances are run on an Intel Core i5-4210 CPU 
computer with 8 GB RAM. Note that research and 
publication ethics are complied with in this study. 

3.1 Problem 

In this part of the study, to give an implementation of 
the proposed model, we address a sample problem. 
In the sample problem, there are three sources, four 
destinations, two different paths, and two products. 
The parameters and their definitions are given in the 
Table 3. 

 

 

 

Table 3 
Parameters 

Parameters Definition 
𝑖 = 1,… ,3 Number of sources 
𝑗 = 1,… ,4 Number of destinations 
𝑘 = 1,2 Number of conveyance 
𝑙 = 𝑎, 𝑏 Number of product 

 

For the unit of the product a, cost values (𝑐𝑖𝑗𝑘𝑎), when 

are incurred from source i to destination j by using k 
conveyance, mean (𝜇) and standard deviation (𝜎) of 
supply of sources, and demands for destinations are 
given in Table 4.  For the product b that uses k 
conveyance from source i to destination j, the values 
are given in  

Table 5, which has the cost value of the product b 
(𝑐𝑖𝑗𝑘𝑎), mean and standard deviation of supply of 

sources, and demands for destinations.
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Table 4 
Cost Values of Product a 

 
Destinations 

Supply of 

Sources (𝒂𝒊) 

1 2 3 4 𝝁 𝝈 

Sources 

1 

c111a=16 

c112a=30 

c121a=16 

c122a=30 

c131a=16 

c132a=30 

c141a=14 

c142a=29 

35 1.5 

2 

c211a=16 

c212a=10 

c221a=7 

c222a=21 

c231a=13 

c232a=17 

c241a=16 

c242a=30 

30 1.5 

3 

c311a=16 

c312a=10 

c321a=14 

c322a=28 

c331a=14 

c332a=18 

c341a=8 

c342a=22 

35 2.0 

Demand 

for 

Destination 

(𝒃𝒋) 

𝝁 25 25 20 30 

100 𝝈 
1.5 1.5 1.5  2.0 

 

Table 5 
Cost Values of Product b 

 
Destinations 

Supply of 

Sources (𝒂𝒊) 

1 2 3 4 𝝁 𝝈 

Sources 

1 

c111b=14 

c112b=12 

c121b=14 

c122b=18 

c131b=20 

c132b=6 

c141b=8 

c142b=12 

40 1.5 

2 

c211b=14 

c212b=4 

c221b=14 

c222b=8 

c231b=18 

c232b=20 

c241b=12 

c242b=18 

30 1.5 

3 

c311b=20 

c312b=10 

c321b=8 

c322b=10 

c331b=8 

c332b=4 

c341b=16 

c342b=20 

30 2.0 

Demand 

for 

Destination 

(𝒃𝒋) 

𝝁 20 30 20 30 

100 

𝝈 1.5 2.0 1.5 2.0 
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The problem, which is taken into account and solved 
in this study, has three objective functions. Decision 
makers define target values for these objective 
functions. Cost minimization expressing the first 
objective function (cost) is determined for three 
different values. These values were determined as 
1700, 1750 and 1800 respectively.  

Furthermore, the total product transported from the 
first conveyance is 120, the total number of products 
transported from the second conveyance is 80. These 
objective functions are used by adding positive and 
negative deviation variables within the scope of the 
goal programming approach. Then, they are utilized 
in the model as constraints. The equations (19)-(21) 
show the constraint forms of the objectives. 

(∑ ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙 ∗ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙

𝑏

𝑙=𝑎

2

𝑘=1

4

𝑗=1

3

𝑖=1

) − 𝑑1
+ + 𝑑1

− = 𝑐𝑜𝑠𝑡  (35) 

(∑ ∑ (𝑥𝑖𝑗1𝑎 + 𝑥𝑖𝑗1𝑏)4
𝑗=1  3

𝑖=1 ) − 𝑑2
+ + 𝑑2

− = 120  (36) 

(∑ ∑ (𝑥𝑖𝑗2𝑎 + 𝑥𝑖𝑗2𝑏)4
𝑗=1  3

𝑖=1 ) − 𝑑3
+ + 𝑑3

− = 80  (37) 

To make a new objective function for the problem, 
deviation variables are used. That is, in this situation, 
objective function is constructed as follows. 

𝑧𝑚𝑖𝑛 = 𝑑1
+ + 𝑑1

− + 𝑑2
+ + 𝑑2

− + 𝑑3
+ + 𝑑3

−   (28) 

By considering the uncertainty values, which are 
calculated for each source and target of each product, 
two constraints are constructed. In the sample 
problem, since there are two different products, 
three different sources, and four destinations, 28 
constraints ((Number of product*(number of 
sources + number of destinations))*2) are created.  

While these constraints were established, the 
uncertainty parameter, that is the r parameter, was 
accepted as 0.9, 0.8, 0.7 and 0.6, respectively. 
Moreover, the non-negativity constraint of the 
transportation quantities of a and b products is 
added into the model. The prepared model for the 
sample problem is given in the Appendix 1.  

 

3.2 Results  

When the problems in Appendix 1 are solved, the 
number of products distributed using for each 
transport from source i to target j is given in Table 6. 

 

Table 6 
Distribution of Product a and Product b 

Cost 1700 1750 1800 
r 0.9 0.8 0.7 0.6 0.9 0.8 0.7 0.6 0.9 0.8 0.7 0.6 
x111a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.67 18.60 18.60 
x131a 16.82 16.15 15.00 15.00 16.24 16.24 16.24 15.34 18.18 16.15 17.10 17.10 
x141a 16.36 17.70 19.30 19.66 18.38 18.38 18.38 19.32 16.73 0.00 0.00 0.00 
x211a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.47 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 
x221a 26.82 26.15 25.00 25.00 25.70 25.70 25.70 25.34 26.82 26.15 25.70 25.70 
x231a 1.36 2.70 4.30 4.66 0.00 0.00 0.00 4.32 0.00 0.00 3.60 3.60 
x232a 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 3.14 3.14 0.00 0.00 2.70 0.00 0.00 
x341a 11.46 10.77 9.77 9.89 10.70 10.70 10.70 10.23 15.60 29.29 30.23 30.23 
x312a 23.18 23.85 24.30 24.66 25.24 25.24 25.24 25.11 21.82 4.19 5.70 5.70 
x131b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 
x141b 32.42 29.25 29.07 29.55 29.69 29.69 29.69 30.37 18.80 28.47 24.77 24.77 
x132b 6.98 9.22 10.00 10.00 9.38 9.38 9.38 9.18 12.51 12.78 10.00 10.00 
x142b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.78 0.00 4.30 4.30 
x212b 21.82 21.15 19.30 19.66 20.70 20.70 20.70 20.08 18.87 21.15 20.23 20.23 
x222b 10.60 10.38 9.77 9.89 10.23 10.23 10.23 10.37 8.71 8.04 10.47 10.47 
x321b 14.76 17.28 19.30 19.66 18.84 18.84 18.84 15.08 18.87 0.00 0.00 0.00 
x322b 2.22 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 23.06 18.60 18.60 
x332b 14.84 11.93 10.00 10.00 11.32 11.32 11.32 11.16 9.31 8.09 10.70 10.70 

The variables that took the value of zero in twelve 
different solutions were deleted from the table, and 
the values of the variables that got a value other than 
zero are given in Table 6. As a result, supply values 
of sources and demand values of destinations are 

given in Table 6 for product a and product b.  The 
values of the deviation variables of each solution and 
the values of the objective function are given in table 
7.  
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As can be seen, solutions were calculated for 3 
different cost values and 4 different r values. The 
different 12 solutions made are important for 

decision makers in terms of observing the solutions 
that can be applied in different situations. 

 

 

Table 7 
Deviation Variables of Solutions 

Cost 1700 1750 1800 

r 0.9 0.8 0.7 0.6 0.9 0.8 0.7 0.6 0.9 0.8 0.7 0.6 

d1+ 0.00 0.00 4.58 27.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

d1- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

d2+ 0.00 0.00 1.74 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

d2- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

d3+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

d3- 0.36 2.66 6.63 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Optimal Value (Z) 0.36 2.66 12.95 37.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

The total cost values of the solutions obtained for 
each r value and objective cost values are given in 
Table 8. 

 

Table 8 
Cost of Solutions /Result of Cost 

  
r 

Cost 

1700 1750 1800 

0.9 1700 1750 1800 

0.8 1700 1750 1800 

0.7 1704.58 1750 1800 

0.6 1727.98 1750 1800 

 

4. Conclusion 

In this study, a MMSTP, uncertain supplies, uncertain 
demands and two conveyance under uncertain 
environment has been investigated. The proposed 
solution of MMSTP model has been constructed 
according to some definitions and theorems based 
on uncertainty theory. In order to solve the proposed 
programming model under uncertainty theory, this 
model can be transformed to its deterministic form, 
and then using goal programming problem its 
efficient solution can be find. Finally, as an 
application of the model has been given an example.  
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Open form of the Goal Programming Model 
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Toplam kalite yönetimi (TKY) uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkisi sektör, 
firma yapısı ve çalışan profili gibi faktörlere göre farklılık gösterebilmektedir ve literatürde bu 
durumu destekleyen çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmayla, önceki çalışmalardan farklı olarak, 
dış ticaret firmaları özelinde, TKY uygulamaları ile işletme ve çalışan performansına yönelik 
algının çalışan ve firma spesifik faktörlere göre nasıl değişebileceğinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bununla birlikte, TKY uygulamalarının sadece işletme performansı üzerindeki 
etkisinin değil, çalışan performansı üzerindeki etkisinin de araştırılması hedeflenmiştir. Bu 
hedefler doğrultusunda, İstanbul ilinde faaliyet gösteren dış ticaret firmalarının çalışanlarıyla 
iletişime geçilmiş ve basit tesadüfi yöntemle seçilen 368 katılımcının desteğiyle bir anket 
çalışması yapılmıştır. Toplanan veri, parametrik istatistiksel testler ve çoklu doğrusal regresyon 
yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; çalışanın yaşı, eğitim seviyesi, 
bulunduğu firmadaki çalışma süresi ve pozisyonu ile çalışılan firmanın faaliyet süresi ve 
büyüklüğü arttıkça, TKY uygulamalarına yönelik algının da önemli ölçüde arttığı 
gözlemlenmiştir. Ayrıca, bir bütün olarak, TKY uygulamalarının işletme performansını anlamlı 
derecede arttırdığı, bu artışın ise daha çok müşteri odaklılık ve personel güçlendirme 
uygulamaları üzerinden gerçekleştiği görülmüştür. Benzer şekilde, TKY uygulamalarının 
çalışanların bireysel performansına da anlamlı derecede olumlu katkı yaptığı; ancak, bu olumlu 
katkının temel olarak müşteri odaklılık ve personel güçlendirme uygulamalarının yanı sıra 
eğitim uygulamaları aracılığıyla gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

TQM PERCEPTION IN FOREIGN TRADE COMPANIES AND THE IMPACT OF TQM 
PRACTICES ON PERFORMANCE 

Anahtar Keywords Abstract  
Quality Control, Quality 
Studies, Organizational 
Performance, Quality in 
Foreign Trade, Quality in 
Import and Export 

The impact of total quality management (TQM) practices on organizational performance may 
differ depending on the factors such as sector, firm structure and employee profile, and there are 
various studies in the literature supporting this fact. Different from the previous studies, by 
focusing on foreign trade companies, this research aims to determine how the perception 
regarding TQM practices, and both organizational and employee performances may alter with 
respect to employee and firm specific factors. Together with this, it aims to explore the impacts 
of specific TQM practices not only on organizational performance, but also on employee 
performance. In line with these goals, the employees of foreign trade companies in Istanbul are 
contacted and a survey is conducted with the contribution of randomly selected 368 participants. 
The collected data is analyzed using parametric statistical tests and multiple linear regression 
technique. The results obtained indicate that as the employee’s age, education level, working 
duration and position in the firm, and the firm’s operating period and size increase, the 
perception regarding TQM practices also increases significantly. Further, it is observed that as a 
whole, TQM practices significantly improve firm performance, and this improvement mainly 
occurs through the practices of customer-orientedness and personnel empowerment. 
Accordingly, it is also found that TQM practices make a significant positive contribution to the 
individual performance of employees; however, this positive contribution basically realizes 
through the training practice besides the practices of customer-orientedness and personnel 
empowerment. 
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1. Giriş  

Postmodern yaklaşımların ortaya çıkmasında dünya 
çapında yaşanan kültürel, iktisadi ve teknolojik 
değişimlerin etkisi oldukça fazladır. Sürekli 
iyileştirme, hataların engellenmesi, eğitim vb. 
ilkeleri temel alarak verimlilik, etkenlik ve kȃrlılık 
gibi bir örgütün asli hedeflerine ulaşmasını 
kolaylaştıran toplam kalite yönetimi (TKY) ise, 
postmodern yaklaşımların en başında yer 
almaktadır. 

Merkezinde insan unsurunun bulunduğu TKY, 
küreselleşmenin ve artan rekabetin de etkisiyle, 
günümüzde oldukça önemli bir kavram haline 
gelmiştir. TKY bir örgütün yalnızca ürün ve 
hizmetlerini geliştirmeyi değil, o örgütü bir bütün 
olarak kalkındırmayı hedefleyen bir yönetim 
yaklaşımı olması sebebiyle hem üretim, hem de 
hizmet sektöründe faaliyet gösteren pek çok kuruluş 
tarafından benimsenmiştir (Ertuğrul, 2004).  

Örgütler rekabet üstünlüğünü koruyabilmek ve 
varlıklarını sürdürebilmek için değişen dış şartlara 
uyum sağlamak zorundadır. Sistematik bir yaklaşıma 
dayanan ve bütün çalışanların katkıları ile müşteri 
gereksinimlerinin karşılanmasını temel prensip 
edinen TKY, örgütlerin değişen rekabet şartlarına 
uyum sağlayabilmesini, müşterilerinin 
memnuniyetini arttırarak başarıya ulaşabilmesini ve 
sonuç olarak da varlıklarını sürdürülebilmesini 
hedefler. 

Her ne kadar TKY uygulamaları pratikte genel olarak 
başarılı sonuçlar verse de, bu sonuçlar sektör, firma 
ya da çalışan birey özelinde farklılıklar 
gösterebilmektedir ve literatürde TKY 
uygulamalarının özellikle işletme performansı 
üzerindeki etkisini ele alan çeşitli çalışmalar 
mevcuttur. Örneğin, Özutku (2006) çalışmasında 
Türk imalat sektörüne odaklanarak TKY 
uygulamaları ile işletme performansı arasındaki 
ilişkiyi incelemiş, TKY uygulamaları ile işletme 
performansı arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir 
ilişkinin bulunduğunu; fakat, bu ilişkinin firma 
büyüklüğüne ve iş kollarına göre önemli ölçüde 
değişebildiğini tespit etmiştir. Benzer şekilde, Powell 
(1995), Hendricks ve Singhal (1997), Brah, Wong ve 
Rao (2000) gibi araştırmacılar da çalışmalarında 
TKY uygulamalarının işletme performansına olumlu 
yönde katkı yaptığını gözlemlemişler; ancak, bu 
olumlu katkının büyük ölçüde firmanın içinde 
bulunduğu koşullara bağlı olduğunu da 
vurgulamışlardır. Bu nedenlerle, TKY 

uygulamalarının daha etkin ve sağlıklı bir şekilde 
hayata geçirilebilmesi için sektör, firma ya da çalışan 
birey üzerindeki spesifik etkilerinin araştırılması ve 
elde edilecek sonuçların detaylı bir şekilde ortaya 
konulması gerekmektedir. 

Bu ihtiyaç doğrultusunda, yapılan araştırma ile, 
konuyla ilgili önceki çalışmalardan daha kapsamlı ve 
farklı olarak, dış ticaret firmaları özelinde, TKY 
uygulamaları ile işletme ve çalışan performansına 
yönelik algının çalışan ve firma spesifik faktörlere 
göre nasıl değişebileceğinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bununla birlikte, TKY 
uygulamalarının sadece işletme performansı 
üzerindeki etkisinin değil, çalışan performansı 
üzerindeki etkisinin de araştırılması hedeflenmiştir. 
Konulan bu hedeflere dayanılarak, yapılan 
araştırmanın literatüre özgün bir katkı sunduğu ve 
elde edilen çıktıların özellikle Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkelerin dış ticarette kaliteyi 
arttırmak üzere somut stratejiler geliştirebilmesini 
sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, 
yanıtlanmaya çalışılan temel iki araştırma sorusu şu 
şekilde özetlenebilir: Uluslararası ticaret yapan 
firmalarda, 1) TKY uygulamaları ile işletme ve 
çalışan performansına yönelik algı çalışanların 
sosyo-demografik özelliklerine ve firma niteliklerine 
göre nasıl değişmektedir? 2) spesifik TKY 
uygulamalarının işletme ve çalışan performansı 
üzerindeki etkileri nelerdir ve bu etkiler nasıl 
gerçekleşmektedir?  

Belirtilen araştırma sorularını yanıtlamak üzere, ilk 
olarak, İstanbul ilinde faaliyet gösteren dış ticaret 
firmaları ile iletişime geçilmiş ve bu firmaların 
çalışanları arasından basit tesadüfi yöntemle seçilen 
368 katılımcının desteğiyle bir anket çalışması 
yapılmıştır. Katılımcılara yöneltilen anketin birinci 
bölümünde, katılımcıların sosyo-demografik 
profilini ve çalıştıkları firmaların yapısal özelliklerini 
belirlemeye yönelik sorular sorulurken; ikinci 
bölümünde, katılımcıların TKY uygulamalarına 
ilişkin tecrübelerini ve algılarını tespit etme amaçlı 
değerlendirme sorularına yer verilmiştir. Anketin 
üçüncü ve dördüncü bölümlerinde ise, 
katılımcılardan sırasıyla hem çalıştıkları firmanın 
performansı, hem de kendi bireysel performansları 
hakkında öznel değerlendirmelerde bulunmaları 
istenmiştir. Daha sonra, toplanan veri, TKY 
uygulamaları ile işletme ve çalışan performansı 
üzerindeki algının, çalışanların sosyo-demografik 
özelliklerine ve firma niteliklerine göre nasıl 
değişebileceğini belirlemek ve spesifik TKY 
uygulamalarının işletme ile çalışan performansı 
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üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla bağımsız 
örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi ve 
Pearson korelasyon testi gibi parametrik istatistiksel 
yöntemler ile çoklu doğrusal regresyon tekniği 
kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular 
ışığında çeşitli yönetsel tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Çalışmanın kalan bölümleri şu şekilde özetlenebilir. 
Literatür özetini oluşturan 2. bölümde, ilk olarak, 
TKY kavramı ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve TKY 
yaklaşımının temel bileşenlerinden bahsedilmiştir. 
Daha sonra, TKY uygulamaları ve işletme 
performansı ile ilgili literatürde bulunan önceki 
çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen bulgular 
tartışılarak yapılan araştırmanın özgün boyutu 
vurgulanmıştır. 3. bölümde ise hipotez geliştirme, 
anket oluşturma, araştırmanın kısıtları ve toplanan 
verinin analizi gibi yöntemsel süreçlere 
odaklanılırken, 4. bölümde analizlerden elde edilen 
bulgulara yer verilmiştir. Son olarak, 5. bölümde, bu 
bulgulara dayanarak pratikte uygulanabilecek 
yönetsel tavsiyelerde bulunulmuş ve gelecekte 
konuyla ilgili yapılabilecek çalışmalardan 
bahsedilmiştir. 

 

2. Literatür Özeti  

2.1 TKY Kavramı 

Öztürk’e (2009) göre, TKY kaliteyi ve sürekli 
iyileştirmeyi esas alarak, tüketiciyi memnun etmeyi 
amaçlayan ve çalışanların tamamının katılımını 
gerektiren bir yönetim tarzıdır. İşletmelerde 
kalitenin bütün çalışanlar tarafından 
benimsenmesini ve bu bağlamda çalışanlara 
sorumluluk verilmesini öğütler (Öztürk, 2009). 
Tekin (2006) ise, TKY’yi bir örgütün etkenliğini ve 
rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen ve buna 
yönelik spesifik teknikler sunan düşünceler bütünü 
ya da yönetim şekli olarak tanımlamaktadır. TKY 
yaklaşımında liderlik, çalışan katılımı, süreç 
yönetimi, sıfır hata, sürekli iyileştirme, eğitim ve 
tedarikçi ilişkilerinin yönetimi gibi pek çok ilke 
mevcuttur. (Cua, Mckone ve Schroeder, 2001; Tari, 
Molina ve Castejón, 2007). Ancak, TKY’nin ilk koşulu 
toplam kaliteyi iyileştirmeye yönelik inanç ve 
davranışlarda öncü olmak ve müşteriyi ilk sıraya 
koymaktır. Bu nedenle, TKY uygulamalarında, bütün 
çalışanların sürece katılması ve süreçte aktif rol 
alması önem teşkil etmektedir (Aksu, 2011; Erozan 
ve Müminoğlu, 2020). 

TKY’nin yaygın olarak benimsenmesinin en önemli 
sebeplerinden biri, kurumsal rekabet gücünü somut 
olarak arttırmasıdır. Öyle ki, Akdağ (2005) rekabet 
ortamında TKY’nin bir firmaya sağlayacağı yararları 
şu şekilde özetlemektedir: 

• Kendi pazarının gereksinimlerine daha sağlıklı 
olarak eğilebilme 

• Verimsiz olan faaliyetleri ve arızalı ürün 
miktarını azaltabilme 

• Performans ölçümü yapabilme ve gelişmeleri 
takip edebilme 

• Rakiplerini tanıyabilme ve buna dayanarak bir 
rekabet stratejisi belirleyebilme 

• Sorunların çözümünde ekip olarak hareket 
edebilme 

• Haberleşme ve iletişimde etkin yollar 
kullanabilme 

Sistematik bir şekilde uygulanması gereken TKY, bir 
örgütün hem iç, hem de dış tüm faaliyetlerini ve 
örgütü ilgilendiren bütün unsurları kapsar. TKY’nin 
uygulanması esnasında önem arz eden hususlar 
aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Naktiyok ve Küçük, 
2003; Parlak, 2017): 

• Örgüt içerisinde toplam kalite kültürünün 
oluşturulması 

• Çalışanlara sürekli eğitim verilmesi 
• İşletme içerisinde iş birliğinin sağlanması 
• TKY uygulamalarından elde edilecek çıktıların 

değerlendirilmesi 

Bu hususlara ek olarak, TKY’nin başarılı olabilmesi 
için üst düzey yöneticilerin de sürece dâhil olması ve 
yapılan çalışmalara destek vermesi gerekmektedir 
(Tekin, 2006). 

2.2 TKY’de Kullanılan Araçlar 

TKY uygulamaları çerçevesinde, örgütler bir takım 
özelleşmiş araç ve tekniklerden yararlanmaktadır. 
Bu araç ve teknikler içerisinde kalite çemberi, Pareto 
analizi, sürekli gelişim döngüsü, kontrol çizelgesi, 
histogram, akış diyagramı ile hata türü ve etkileri 
analizi (HTEA) en çok kullanılanlar arasında 
gösterilebilir. 

Kalite çemberi: Kalite çemberi bir örgütün kalite, 
etkenlik ve verimlilik konularında yaşadığı sorunları 
düzenli olarak analiz etmek ve bu sorunlara çözüm 
üretmek amacıyla örgütün çalışanları arasından 
gönüllü kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu 
küçük çalışma gruplarına verilen isimdir (Şimşek ve 
Çelik, 2017). 
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Pareto analizi: Pareto analizi, hata türlerini 
sınıflandırmak ve tanımlamak için kullanılır (Bircan 
ve Gedik, 2003). Pareto analizi ile üretimde ortaya 
çıkan hataların önem derecesi ve ne oranda hata 
olduğu nedenleriyle birlikte ortaya konulur. 

Sürekli gelişim döngüsü: Sürekli gelişim döngüsü 
“planla,” “uygula,” “kontrol et” ve “önlem al” (PUKÖ) 
olmak üzere dört aşamadan oluşan ve devamlılık 
gerektiren bir süreçtir. Bu yaklaşıma göre her bir 
döngü kalitenin daha da artmasını hedefler (Özer, 
2013). 

Kontrol çizelgesi: Kontrol çizelgesi, herhangi bir 
değişkenin zaman içerisinde nasıl bir değişim 
gösterdiğini gözlemlemek amacıyla kullanılır. 
Kontrol çizelgesi kullanılarak kalitenin iyileştirilmesi 
öncesinde soruna neden olan unsurların tespiti, 
sorunun çözümüne ilişkin politikaların geliştirilmesi 
ve tüm bu yapılan iyileştirmelerin elde edilen sonuca 
ne ölçüde yansıdığının belirlenmesi sağlanır 
(Baldemir, 2016). 

Histogram: Histogram, belirli bir zaman dilimi 
içerisinde gerçekleşen, nicel ve nitel verilerdeki 
değişimin dağılımını görsel olarak yansıtan bir grafik 
türüdür. Histogram grafiği kullanılarak bir değişkene 
ait değerlerin nasıl bir dağılım gösterdiği ortaya 
konulur (Ulusoy ve Çakıroğlu, 2013). 

Akış diyagramı: Akış diyagramı; girdilerin, 
çıktıların ve işlemlerin yalın bir şekilde 
gösterilebildiği grafiksel bir araçtır. Akış diyagramı 
ile bir sürecin işleyişi kontrol edilebilir, çıkması 
muhtemel sorunlar belirlenebilir ve bu sorunların 
hızlı bir şekilde düzeltilmesi sağlanabilir (Şenol, 
2016). 

HTEA: HTEA, bir örgütü olumsuz bir şekilde 
etkileyebilecek hatalı ürünlerin üretilmesine engel 
olmak amacıyla uygulanan bir tekniktir. Bu teknik ile 
oluşması muhtemel risklerin önceden tahmin 
edilerek ortaya çıkabilecek hataların önüne 
geçilmesi hedeflenir. Bir HTEA çalışmasında 
muhtemel tehlikelerin örgüt süreçlerini etkileme 
oranları ya da olasılıkları hesaplanır (Özkılıç, 2005). 

2.3 TKY Uygulamaları ve Performans İlişkisi    

TKY, genel olarak ürün ve hizmetlerin kalitesini 
arttırmayı, çalışan motivasyonunu yükseltmeyi ve 
işletme performansını en üst seviyeye çıkarmayı 
amaçlar (Sevimler, 2010). Bunun için; çalışanların 
spesifik görev tanımlarının olması, yapılan işin 
geliştirilmesi ve işçi tatmininin sağlanması, her işçiye 
sorun çözme kabiliyetinin kazandırılması ve önemli 

problemlerin katılım sağlanarak takım çalışması ile 
değerlendirilmesi gibi yönetsel iyileştirmelerin 
hayata geçirilmesini önerir (Daft, 1997). Bunlar 
sayesinde, maliyetlerin kontrol altında tutulması ve 
piyasaya daha seri bir şekilde ürün sunulması ile 
verimliliğin, pazar payının ve kârlılığın arttırılması 
sağlanır. Bütün bunlar düşünüldüğünde, TKY 
uygulamalarının işletme performansına olumlu 
yönde katkı yapması muhtemeldir (Küçük, Yılmaz, 
Şen ve Küçük, 2015). Nitekim, literatürde tekstil 
(Shafiq, Lasrado ve Hafeez 2019), otomotiv ve yedek 
parça (Sinha ve Dhall, 2020), üretim (Durak Uşar, 
Aylak ve Kayıkcı 2021) gibi farklı sektörlere 
odaklanarak TKY uygulamalarının işletme 
performansı üzerindeki olumlu etkisine vurgu yapan 
çeşitli çalışmalar mevcuttur. 

Ancak; müşteri odaklılık, sürekli iyileştirme, eğitim, 
süreçlerin yönetimi, personel güçlendirme, tedarikçi 
kalitesinin yönetimi ve liderlik gibi farklı 
uygulamaları bulunan TKY’nin işletme performansı 
üzerindeki muhtemel olumlu etkisinin spesifik 
olarak hangi uygulamalar üzerinden gerçekleştiği 
sektörden sektöre, firmadan firmaya ya da çalışan 
profiline göre değişiklik gösterebilmektedir (García-
Bernal ve Ramírez-Alesón, 2015). Bu nedenlerle, 
TKY uygulamalarının daha etkin ve başarılı bir 
şekilde hayata geçirilebilmesi için konuyu detaylı 
olarak ele alan araştırmacılar, spesifik TKY 
uygulamalarının özellikle işletme performansı 
üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalarda 
bulunmuştur. Örneğin, Harrison-Walker (2001) 
yaptığı çalışmada işletme performansına en çok etki 
eden faktörün yenilikçilik olduğunu, yenilikçiliğin 
işletme performansını önemli ölçüde pozitif yönlü 
olarak etkilediğini tespit etmiştir. Bunu takiben, 
işletme performansına en çok etki eden ikinci 
faktörün ise müşteri odaklılık olduğunu saptamıştır. 
Bulut, Yılmaz ve Alpkan (2009), Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde 
yaptıkları çalışmada, müşteri odaklılık ve 
departmanlar arası koordinasyonun işletme 
performansını anlamlı derecede olumlu etkilediğini 
gözlemlemiştir. Li, Tse ve Zhao (2009) 
çalışmalarında Alman ortaklığı bulunan firmalara 
odaklanmış, örgütsel öğrenmenin işletme 
performansını ciddi anlamda olumlu etkilediğini 
göstermiştir. Jiménez-Jiménez ve Sanz-Valle (2011) 
çalışmalarında, İspanya’da faaliyet gösteren 
şirketleri mercek altına almış, örgütsel öğrenme ve 
yenilikçilik değişkenlerinin işletme performansına 
olumlu yönde anlamlı katkı yaptığını ortaya 
koymuştur. Baykal, Zehir ve Köle (2018) Marmara 
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Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaları ele aldıkları 
çalışmalarında, yöneticilerin liderlik tarzları ile 
işletme performansı arasındaki ilişkiyi irdelemiş, 
sonucunda hizmetkâr liderliğin işletme 
performansına pozitif yönde anlamlı katkısının 
olduğunu ileri sürmüştür. Jimoh, Oyewobi, Isa ve 
Waziri (2019) çalışmalarında büyük ve orta ölçekli 
yapı firmalarını ele almış ve TKY uygulamalarının bu 
firmalarda işletme performansını arttırdığını; ancak, 
bu artışta en önemli rolün sürekli iyileştirme 
stratejilerine ait olduğunu belirtmiştir. Ajodeji, 
Emmanuel ve Olajiire (2021) bir vaka çalışması 
olarak finans sektöründe faaliyet gösteren bir 
bankanın TKY uygulamalarına odaklanmış, takım 
çalışması ve çalışan eğitimi uygulamalarının 
bankanın performansını önemli ölçüde arttırdığını 
tespit etmiştir. Son olarak, Mucır, Elçi ve Murat 
Eminoğlu (2021) otomotiv sektöründe bulunan bir 
tasarım-mühendislik firmasının TKY uygulamaları 
sürecini incelemiş, bu süreçte liderlik, örgütsel 
güven ve personel ilişkileri uygulamalarının 
çalışanların iş tatminini arttırdığını, bu sayede 
çalışan performansını da olumlu yönde 
etkileyebileceğini ifade etmiştir.  

İşletme performansına doğrudan etkisi olan spesifik 
TKY uygulamalarını belirlemeye yönelik yapılan bu 
çalışmalar dikkate alındığında, işletme performansı 
üzerinde en çok etkisi olan faktörlerin çalışan 
eğitimi, örgütsel öğrenme, liderlik tarzı, müşteri 
odaklılık, yenilikçilik, hizmet odaklılık ve sürekli 
iyileştirme olduğu söylenebilir. Yapılan bu çalışmada 
ise, konuyla ilgili bilgi birikimine katkıda 
bulunabilmek amacıyla, önceki çalışmalardan daha 
kapsamlı ve farklı olarak, uluslararası ticaret yapan 
firmalara odaklanılmış ve ilk olarak, TKY 
uygulamaları ile işletme ve çalışan performansına 
yönelik algının çalışanların sosyo-demografik 
özelliklerine ve firma niteliklerine göre nasıl 
değişebileceği araştırılmıştır. Daha sonra, spesifik 
TKY uygulamalarının hem işletme performansına, 
hem de çalışanların bireysel performansına olan 
etkisi detaylı olarak irdelenmiştir. Bu bağlamda, 
yapılan araştırmanın literatüre özgün bir katkı 
sunduğu ve gelecekte konuyla ilgili yapılabilecek 
çalışmalar için önemli bir adım teşkil ettiği 
düşünülmektedir. Literatüre yapılan bu özgün 
katkının yanı sıra, araştırma çıktılarının, özellikle 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin dış ticarette 
toplam kaliteyi arttırabilecekleri stratejiler 
geliştirmesine de yardımcı olabileceği 
beklenmektedir. 

3. Yöntem  

3.1 Hipotez Geliştirme 

Bir bireyin herhangi bir konuya yönelik algı 
düzeyinin öncelikli olarak kendisine, daha sonra da 
içinde bulunduğu ortama bağlı olduğu düşünülerek 
birinci araştırma sorusunu yanıtlamak üzere 
aşağıdaki sekiz hipotez geliştirilmiştir. Bu 
hipotezlerden ilk beş tanesi çalışanların sosyo-
demografik özelliklerinin, kalan üç tanesi ise firma 
niteliklerinin spesifik TKY uygulamaları (yani; 
müşteri odaklılık, sürekli iyileştirme, eğitim, 
süreçlerin yönetimi, personel güçlendirme, tedarikçi 
kalitesinin yönetimi ve liderlik) ile işletme ve çalışan 
performansı üzerindeki etkilerini ele almaktadır.  

H1: TKY uygulamaları ile işletme ve çalışan 
performansına yönelik algı düzeyi çalışanın yaşına 
göre farklılık göstermektedir. 

H2: TKY uygulamaları ile işletme ve çalışan 
performansına yönelik algı düzeyi çalışanın 
cinsiyetine göre farklılık göstermektedir. 

H3: TKY uygulamaları ile işletme ve çalışan 
performansına yönelik algı düzeyi çalışanın 
firmadaki pozisyonuna göre farklılık 
göstermektedir. 

H4: TKY uygulamaları ile işletme ve çalışan 
performansına yönelik algı düzeyi çalışanın 
firmadaki çalışma süresine göre farklılık 
göstermektedir. 

H5: TKY uygulamaları ile işletme ve çalışan 
performansına yönelik algı düzeyi çalışanın eğitim 
seviyesine göre farklılık göstermektedir. 

H6: TKY uygulamaları ile işletme ve çalışan 
performansına yönelik algı düzeyi firmanın faaliyet 
süresine göre farklılık göstermektedir. 

H7: TKY uygulamaları ile işletme ve çalışan 
performansına yönelik algı düzeyi firmanın 
büyüklüğüne (çalışan sayısına) göre farklılık 
göstermektedir. 

H8: TKY uygulamaları ile işletme ve çalışan 
performansına yönelik algı düzeyi firmanın dış 
ticaret yaptığı ülkelerin bulunduğu kıtalara göre 
farklılık göstermektedir. 

İkinci araştırma sorusu için ise, yine aynı TKY 
uygulamaları baz alınarak aşağıda bulunan iki 
hipotez geliştirilmiştir:  
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H9: TKY uygulamaları işletme performansı 
üzerinde aynı etkiye sahiptir. 

H10: TKY uygulamaları bireysel performans 
üzerinde aynı etkiye sahiptir. 

 

3.2 Anket Soruları  

Çalışma kapsamında geliştirilen anket; katılımcı bilgi 
formu, TKY uygulamaları ölçeği, işletme performansı 
ölçeği ve bireysel performans ölçeği olmak üzere 
toplam dört bölümden oluşmaktadır. 5’li Likert tipi 
ölçeğin kullanıldığı anket soruları çalışma sonunda 
Ek 1 bölümünde verilmiştir.  

3.2.1 Katılımcı Bilgi Formu 

Anketin ilk bölümünü oluşturan katılımcı bilgi 
formu, katılımcıların yaşı, cinsiyeti, eğitim seviyesi, 
bulundukları firmadaki pozisyonu ve çalışma süresi 
gibi sosyo-demografik bilgilerinin yanı sıra, 
çalıştıkları firmanın faaliyet süresi, büyüklüğü 
(çalışan sayısı) ve dış ticaret yaptığı ülkelerin 
bulunduğu kıtalar gibi firma spesifik özellikleri 
belirlemeye yönelik çeşitli sorular içermektedir.  

3.2.2 TKY Uygulamaları Ölçeği 

Anketin ikinci bölümü olan TKY uygulamaları 
kısmında katılımcılara yöneltilen TKY1-TKY7 
soruları müşteri odaklılık (Carr, Mak ve Needham, 
1997; Chong ve Rundus, 2004; Fuentes-Fuentes, 
Albacete-Saez ve Llorens-Montes, 2004; Samson ve 
Terziovski, 1999), TKY8-TKY15 soruları liderlik 
(Carr ve diğ., 1997; Kaynak ve Hartley, 2008; Samson 
ve Terziovski, 1999), TKY16-TKY23 soruları sürekli 
iyileştirme (Carr ve diğ., 1997; Choi ve Eboch, 1998; 
Fuentes-Fuentes ve diğ., 2004; Samson ve 
Terziovski, 1999), TKY26-TKY32 soruları tedarikçi 
kalitesinin yönetimi (Carr ve diğ., 1997; Fuentes-
Fuentes ve diğ., 2004; Kaynak ve Hartley, 2008; 
Samson ve Terziovski, 1999); TKY33-TKY38 soruları 
eğitim (Carr ve diğ., 1997; Chenhall, 1997; Choi ve 
Eboch, 1998; Kaynak ve Hartley, 2008); TKY25 ile 
TKY39-TKY45 soruları süreçlerin yönetimi (Choi ve 
Eboch, 1998; Kaynak, 2003’dan aktaran 
Ustasüleyman, 2011; Samson ve Terziovski, 1999) ve 
TKY24 ile TKY46-TKY51 soruları personel 
güçlendirme (Allen ve Meyer 1990’dan aktaran 
Karakaş  ve Serçek, 2014) uygulamalarını ele 
almaktadır.  

3.2.3 İşletme Performansı Ölçeği 

Anketin üçüncü bölümünde bulunan sorular ise 
işletme performansını belirlemeye yönelik olup 

(Chenhall, 1997; Kannan ve Tan, 2005’ten aktaran 
Ustasüleyman, 2011; Kaynak ve Hartley, 2008), 
işletme performansını öz-değerlendirmeye dayalı 
olarak tek faktör altında ölçmektedir. 

3.2.4 Bireysel Performans Ölçeği 

Son olarak, dördüncü bölümde, katılımcıların 
bireysel iş performansını ölçümlemede Kirkman ve 
Rosen (1999) tarafından geliştirilen ve Çöl (2008) 
tarafından Türkçe’ye uyarlanan iş performansı 
ölçeği kullanılmıştır. İşletme performansı ölçeği gibi 
bu ölçek de çalışan performansını öz-
değerlendirmeye dayalı olarak tek bir faktör altında 
ölçmektedir.  

3.3 Veri Toplama Süreci ve İlgili Kısıtlar 

Çalışmanın tüm aşamalarında araştırma ve yayın 
etiği ilkelerine uyulmuş, bu kapsamda yapılması 
gereken uygulamalara azami derecede özen 
gösterilmiştir. Dolayısıyla, ilk olarak, geliştirilen 
anketi kullanarak veri toplayabilmek üzere 
çalışmanın yürütüldüğü üniversitenin etik 
kurulundan onay alınmış (Altınbaş Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu 24.08.2020 
tarihli, 2020/16 sayılı kararı), bu husus anket 
formunda belirtilerek katılımcılara kişisel bilgi ve 
verilerinin gizli tutulacağına dair bir garanti 
verilmiştir. Veri toplama süreci ise 11.08.2020-
20.09.2020 tarihleri arasında, İstanbul ilinde faaliyet 
gösteren dış ticaret firmaları çalışanları arasından 
basit tesadüfi yöntemle seçilen 368 kişinin katılımı 
ile online olarak gerçekleştirilmiştir. 368 kişilik bir 
örneklem büyüklüğünün temel istatistiksel testleri 
gerçekleştirebilmek ve alt gruplar içerisinde 
istatistiki karşılaştırmalar yapabilmek için yeterli 
olduğu düşünülmüştür. Katılımcı sayısını yüksek 
tutabilmek ve katılımcıların kendilerine sorulan 
soruları cevaplamama ihtimalini düşürmek 
amacıyla, anket soruları içerisinde firma ismi, 
faaliyet alanı, ürün ya da hizmet bilgisi gibi detaylı ve 
spesifik sorulara yer verilmemiş, bu sebeple firma, 
faaliyet alanı ya da ürün/hizmet bazlı analizler 
çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Ayrıca, 
verinin İnternet üzerinden e-posta aracılığıyla 
toplanmış olması nedeniyle anket sorularının dış 
ticaret sektöründe çalışan üçüncü kişilerle de 
paylaşılmış olması muhtemeldir. Bu bağlamda, 
toplanan araştırma verisinin dış ticaret yapan 
firmaları geniş bir yelpaze içerisinde ele aldığı 
söylenebilir. Araştırmanın en büyük sınırlılığı ise, 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren dış ticaret 
firmalarını ve çalışanlarını kapsıyor olmasıdır. 
Ancak, İstanbul Türkiye’nin en büyük ve 
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sanayileşmiş şehridir ve buradan elde edilecek 
bulgular Türkiye geneli için de dikkate değer bilgiler 
sunmaktadır. Örneğin, 2021 yılı itibariyle Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK, 2021) verilerine göre, 
Türkiye genelinde irili ufaklı 96.158 adet ihracat, 
81.027 adet ithalat yapan firma bulunmakta ve 
bunlardan 36.955 tanesi hem ihracat, hem de ithalat 
faaliyetinde bulunmaktadır. İstanbul ilinde bulunan 
dış ticaret firmaları ise, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret 
Bakanlığı’na göre (2021), ülkenin toplam ihracat 
hacminin yüzde 52’sini, ithalat hacminin de yüzde 
56’sını gerçekleştirmektedir. Benzer şekilde, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM, 2021) de 2021 
yılında en çok ihracat yapan 1.000 firmanın toplam 
ihracattan aldığı payın yüzde 54,6 olduğunu, bu ilk 
1.000 firmada toplam bir milyona yakın kişinin 
çalıştığını ve bu firmalardan 426’sının ise İstanbul 
ilinde bulunduğunu raporlamıştır.  

Son olarak, işletme performansı ile bireysel 
performansın ölçümünde objektif bir dış 
değerlendirme yerine öz-değerlendirmeye dayalı bir 
ölçümün yapılması ve araştırmaya katılan tüm 
katılımcıların ankette bulunan soruları hiçbir baskı 
altında kalmadan dürüstlük çerçevesinde 
yanıtladığının varsayılması çalışmanın diğer kısıtları 
arasında sayılabilir.  

3.4 Veri Analizi 

Toplanan verinin istatistiksel analizinde IBM SPSS 
25.0 paket programı kullanılmıştır. H9 ile H10 
hipotezleri için sırasıyla işletme performansı ve 
bireysel performans araştırmanın bağımlı 
değişkenlerini, toplam kalite yönetimi uygulamaları 
ise araştırmanın bağımsız değişkenlerini 
oluşturmaktadır. Analizin ilk adımında, parametrik 
testlerin uygulanabilirliğini kontrol etmek amacıyla, 
verinin normal dağılım varsayımına uyup uymadığı, 
çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılarak 
araştırılmıştır. Öyle ki, Seçer (2015) çalışmasında 
normal dağılım varsayımını, çarpıklık ve basıklık 
katsayılarına bakarak test etmenin oldukça sağlıklı 
bir yaklaşım sunduğunu vurgulamaktadır. Bu görüşü 
destekleyen Tabachnick ve Fidell (2013), çarpıklık 
ile basıklık katsayılarının +1,500 ve -1,500 değerleri 
arasında olduğu durumda normal dağılım 
varsayımının sağlanacağını ifade etmektedir. İlgili 
hesaplamalar sonucunda, Tablo 1’de verildiği üzere, 
araştırma değişkenlerinin tümünde çarpıklık ve 
basıklık katsayılarının ifade edilen aralıklar 
içerisinde olduğu, aşırı uç değerler bulunmadığı, 
dolayısıyla normal dağılım varsayımının sağlandığı 
ve parametrik testlerin uygulanabileceği sonucuna 
varılmıştır. 

 

Tablo 1  
Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerin Çarpıklık ve Basıklık Değerleri 
 

Ölçek N Çarpıklık 
 

Basıklık 

TKY     

Müşteri Odaklılık 368 -1,037  1,316 

Liderlik 368 -,979  ,955 

Sürekli İyileştirme 368 -,833  ,811 

Tedarikçi Kalitesinin Yönetimi 368 -,584  ,045 

Eğitim 368 -,954  ,967 

Süreçlerin Yönetimi 368 -,844  ,676 

Personel Güçlendirme 368 -,859  ,830 

İşletme Performansı 368 -,465  ,573 

Bireysel Performans 368 -,229  1,239 

 
İstatistiksel analizin ilk aşamasında, sosyo-
demografik özelliklerin ve firma niteliklerinin, 
çalışanların TKY uygulamaları ile işletme ve çalışan 
performansına yönelik algılarını ne yönde 
etkileyebileceğini belirlemek amacıyla ikili ve çoklu 
grup ortalaması karşılaştırmaları yapılmıştır. İkili 
grup ortalaması karşılaştırmalarında bağımsız 
örneklem t-testinden yararlanılırken, üçlü ve üzeri 

grup ortalaması karşılaştırmalarında tek yönlü 
varyans analizinden faydalanılmıştır. İkinci aşamada 
ise, spesifik TKY uygulamaları ile işletme 
performansı ve bireysel performans arasındaki 
ilişkilerin incelenebilmesi için ilk olarak Pearson 
korelasyon testi yapılmış, daha sonra bu ilişkiler 
çoklu doğrusal regresyon analizi yardımıyla detaylı 
olarak irdelenmiştir. Ulaşılan bütün sonuçlarda 
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istatistiki anlamlılık p<0,05 seviyesinde 
değerlendirilmiştir. 

Ayrıca, anketin sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü 
bölümlerinde kullanılan TKY uygulamaları ölçeği (51 
soru), işletme performansı ölçeği (5 soru) ve bireysel 
performans ölçeği (4 soru) için Cronbach Alfa (α) 
değerleri hesaplanmış, böylece bu ölçeklerin 
güvenilirliği ya da istenilen niteliği ölçüp ölçmediği 
kontrol edilmiştir. Cronbach Alfa (α) değeri için 
değerlendirme ölçütleri şu şekildedir: 0,0≤α<0,4 ise 

ölçek güvenilir değil, 0,4≤α<0,6 ise ölçek düşük 
güvenilirlikte, 0,6≤α<0,8 ise ölçek oldukça güvenilir 
ve 0,8≤α<1,0 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir 
(Özdamar, 1999, s. 513). Tablo 2’de verildiği üzere, 
368 katılımcıdan elde edilen verilere dayanılarak 
Cronbach Alfa (α) değerleri TKY uygulamaları ölçeği 
için 0,959, işletme performansı ölçeği için 0,929, 
bireysel performans ölçeği için ise 0,930 olarak 
hesaplanmıştır. Dolayısıyla, kullanılan ölçeklerin 
yeterli güvenilirlikte olduğu düşünülmüştür. 

 

Tablo 2  
Güvenilirlik Analizi için Cronbach Alfa (α) Değerleri   
 
Ölçekler Cronbach Alfa (α) Soru Sayısı 

TKY 0,959 51 

Müşteri Odaklılık 0,942 8 

Liderlik 0,940 7 

Sürekli İyileştirme 0,932 7 
Tedarikçi Kalitesinin Yönetimi 0,931 5 

Eğitim 0,944 7 

Süreçlerin Yönetimi 0,946 7 
Personel Güçlendirme 0,938 6 

İşletme Performansı 0,929 5 

Bireysel Performans 0,930 4 

 

4. Bulgular 

Araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin 
tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’te verilmiştir. Buna 
göre, araştırmaya dahil olan katılımcıların TKY 
uygulamalarından müşteri odaklılığa verdiği 
yanıtların ortalaması 3,80±0,79, liderliğe verdiği 
yanıtların ortalaması 3,72±0,82, sürekli 
iyileştirmeye verdiği yanıtların ortalaması 
3,70±0,79, tedarikçi kalitesinin yönetimine verdiği 
yanıtların ortalaması 3,57±0,86, eğitime verdiği 
yanıtların ortalaması 3,70±0,82, süreçlerin 
yönetimine verdiği yanıtların ortalaması 3,69±0,81 
ve personel güçlendirmeye verdiği yanıtların 
ortalaması 3,65±0,80 olarak bulunmuştur. 
Araştırmaya dahil olan katılımcıların işletme 
performansına ve bireysel performansa verdiği 
yanıtların ortalamaları ise, sırasıyla 3,87±0,70 ve 
4,12±0,54 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, her bir 
kategori için verilen en düşük ve en yüksek puanların 

da yine sırasıyla 1,00 ve 5,00 olduğu 
gözlemlenmektedir.  

Tekin (1977) tarafından öne sürülen yaklaşıma göre, 
5’li Likert tipi ölçek kullanılarak elde edilen bir 
değişken değerinin 4,20 ile 5,00 arasında çıkması 
“çok yüksek,” 3,40 ile 4,19 arasında çıkması 
“yüksek,” 2,60 ile 3,39 arasında çıkması “orta,” 1,80 
ile 2,59 arasında çıkması “düşük” ve 1,00 ile 1,79 
arasında çıkması ise “oldukça düşük” olarak 
yorumlanmaktadır. Buradan hareketle, 
değişkenlerin ortalama değerlerine bakılarak, dış 
ticaret firmalarında TKY uygulamaları ile işletme 
performansı ve bireysel performansa yönelik algının 
yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Diğer bir 
deyişle, dış ticaret firmalarında TKY uygulamalarının 
yüksek düzeyde benimsendiği ve bunlara paralel 
olarak hem işletme performansının, hem de bireysel 
performansın yüksek düzeyde algılandığı sonucuna 
ulaşılabilir. 
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Tablo 3 
Araştırma Değişkenlerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
 
Ölçek N Min. Maks. Ort. SS 

Müşteri Odaklılık 368 1,00 5,00 3,80 ,79 
Liderlik 368 1,00 5,00 3,72 ,82 

Sürekli İyileştirme 368 1,00 5,00 3,70 ,79 

Tedarikçi Kalitesinin Yönetimi 368 1,00 5,00 3,57 ,86 

Eğitim 368 1,00 5,00 3,70 ,82 

Süreçlerin Yönetimi 368 1,00 5,00 3,69 ,81 
Personel Güçlendirme 368 1,00 5,00 3,65 ,80 

İşletme Performansı 368 1,00 5,00 3,87 ,70 
Bireysel Performans 368 1,00 5,00 4,12 ,54 

 
Tablo 4’te görüldüğü üzere katılımcıların yaşına göre 
müşteri odaklılık, liderlik, sürekli iyileştirme, 
tedarikçi kalitesinin yönetimi, eğitim, süreçlerin 
yönetimi, personel güçlendirme, işletme 
performansı ve bireysel performans algı düzeyleri 
istatistiki bakımdan anlamlı farklılaşmaktadır 
(p<0,05). İstatistiksel olarak anlamlı farklılaşmanın 
hangi gruplar arasında olduğu eşit varyans 
dağılımını sağlayan değişkenler için Tukey HSD post 
hoc testi ile incelenirken, eşit varyans dağılımını 
sağlamayan değişkenler için Games-Howell post hoc 
testi kullanılarak sınanmıştır. Analiz sonuçlarına 
bakıldığında:  
a. 18-25 yaş grubunda yer alan katılımcıların 

müşteri odaklılık, liderlik, sürekli iyileştirme, 
tedarikçi kalitesinin yönetimi, süreçlerin 
yönetimi ve personel güçlendirme algılarının 
diğer yaş gruplarında yer alan katılımcılarınkine 
göre daha düşük olduğu ve bu durumun 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05) 
görülürken, benzer şekilde, 18-25 yaş grubunda 
yer alan katılımcıların eğitim, işletme 
performansı ve bireysel performans algılarının 
36-45, 46-55 ve 56 ve üzeri yaş gruplarında yer 
alan katılımcılarınkine göre daha düşük olduğu 
ve bu durumun istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
(p<0,05) sonucuna ulaşılmıştır. 

b. 26-35 yaş grubunda yer alan katılımcıların 
müşteri odaklılık, liderlik, sürekli iyileştirme, 
eğitim, süreçlerin yönetimi, personel 
güçlendirme, işletme performansı ve bireysel 
performans algılarının 46-55 ve 56 ve üzeri yaş 

gruplarında yer alan katılımcılarınkine göre daha 
düşük olduğu ve bu durumun istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu (p<0,05) görülürken, benzer 
şekilde, 26-35 yaş grubunda yer alan 
katılımcıların tedarikçi kalitesinin yönetimi 
algılarının 36-45, 46-55 ve 56 ve üzeri yaş 
gruplarında yer alan katılımcılarınkine göre daha 
düşük olduğu ve bu durumun istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu (p<0,05) sonucuna ulaşılmıştır. 

c. 56 ve üzeri yaş grubunda yer alan katılımcıların 
müşteri odaklılık, sürekli iyileştirme, tedarikçi 
kalitesinin yönetimi, eğitim, süreçlerin yönetimi 
ve personel güçlendirme algılarının 36-45 ve 46-
55 yaş gruplarında yer alan katılımcılarınkine 
göre daha yüksek olduğu ve bu durumun 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05) 
görülürken, benzer şekilde, 56 ve üzeri yaş 
grubunda yer alan katılımcıların liderlik, işletme 
performansı ve bireysel performans algılarının 
36-45 yaş grubunda yer alan katılımcılarınkine 
göre daha yüksek olduğu ve bu durumun 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05) 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Dolayısıyla, çalışanın yaşının artmasıyla birlikte TKY 
uygulamaları ile işletme performansı ve bireysel 
performans algısının da arttığı gözlemlenmektedir. 
Bu fark, genç yaştaki çalışanların henüz sektörel 
tecrübe ya da bilgi birikimlerinin az olması sebebiyle 
TKY uygulamaları ile işletme performansı ve bireysel 
performans konularıyla ilgili kararsız kalmalarından 
kaynaklanıyor olabilir. 
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Tablo 4 
Çalışanın Yaşı Değişkenine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 

Değişkenler Yaş f X̄ SS F p 
Levene 

Grup Fark 
F p 

Müşteri 
Odaklılık 

(1)18-25 Yaş Aralığı 70 3,18 ,88 

51,420a ,000 8,868 ,000 

1→2,3,4 
1→5 
2→4,5 
3→5 
4→5 

(2)26-35 Yaş Aralığı 137 3,74 ,67 

(3)36-45 Yaş Aralığı 91 3,93 ,71 

(4)46-55 Yaş Aralığı 40 4,22 ,51 

(5)56 Yaş ve Üzeri 30 4,55 ,27 

Liderlik 

(1)18-25 Yaş Aralığı 70 3,14 ,95 

35,342a ,000 8,593 ,000 

1→2,3,4 
1→5 
2→4,5 
3→5 

(2)26-35 Yaş Aralığı 137 3,65 ,71 

(3)36-45 Yaş Aralığı 91 3,85 ,72 

(4)46-55 Yaş Aralığı 40 4,12 ,64 

(5)56 Yaş ve Üzeri 30 4,46 ,34 

Sürekli 
İyileştirme 

(1)18-25 Yaş Aralığı 70 3,18 ,85 

38,250a ,000 5,330 ,000 

1→2,3,4 
1→5 
2→4,5 
3→5 
4→5 

(2)26-35 Yaş Aralığı 137 3,62 ,71 

(3)36-45 Yaş Aralığı 91 3,81 ,71 

(4)46-55 Yaş Aralığı 40 4,07 ,65 

(5)56 Yaş ve Üzeri 30 4,45 ,34 

Tedarikçi 
Kalitesinin 
Yönetimi 

(1)18-25 Yaş Aralığı 70 2,97 ,94 

31,399a ,000 6,472 ,000 

1→2,3,4 
1→5 
2→3,4,5 
3→5 
4→5 

(2)26-35 Yaş Aralığı 137 3,48 ,80 

(3)36-45 Yaş Aralığı 91 3,77 ,74 

(4)46-55 Yaş Aralığı 40 3,96 ,62 

(5)56 Yaş ve Üzeri 30 4,32 ,41 

Eğitim 

(1)18-25 Yaş Aralığı 70 3,27 ,81 

39,689a ,000 5,352 ,000 

1→3,4,5 
2→4,5 
3→5 
4→5 

(2)26-35 Yaş Aralığı 137 3,55 ,85 

(3)36-45 Yaş Aralığı 91 3,83 ,76 

(4)46-55 Yaş Aralığı 40 4,13 ,47 

(5)56 Yaş ve Üzeri 30 4,48 ,34 

Süreçlerin 
Yönetimi 

(1)18-25 Yaş Aralığı 70 3,08 ,91 

34,587 a ,000 9,680 ,000 

1→2,3,4 
1→5 
2→4,5 
3→5 
4→5 

(2)26-35 Yaş Aralığı 137 3,61 ,74 

(3)36-45 Yaş Aralığı 91 3,87 ,70 

(4)46-55 Yaş Aralığı 40 4,10 ,48 

(5)56 Yaş ve Üzeri 30 4,40 ,37 

Personel 
Güçlendirme 

(1)18-25 Yaş Aralığı 70 3,20 ,84 

23,769 a ,000 3,826 ,005 

1→2,3,4 
1→5 
2→4,5 
3→5 
4→5 

(2)26-35 Yaş Aralığı 137 3,59 ,78 

(3)36-45 Yaş Aralığı 91 3,71 ,77 

(4)46-55 Yaş Aralığı 40 3,99 ,56 

(5)56 Yaş ve Üzeri 30 4,35 ,44 

İşletme 
Performansı 

(1)18-25 Yaş Aralığı 70 3,48 ,66 

14,232 ,000 1,614 ,170 
1→3,4,5 
2→4,5 
3→5 

(2)26-35 Yaş Aralığı 137 3,82 ,70 

(3)36-45 Yaş Aralığı 91 3,93 ,65 

(4)46-55 Yaş Aralığı 40 4,13 ,60 

(5)56 Yaş ve Üzeri 30 4,45 ,43 

Bireysel 
Performans 

(1)18-25 Yaş Aralığı 70 3,83 ,56 

15,075 ,000 ,340 ,851 
1→3,4,5 
2→4,5 
3→5 

(2)26-35 Yaş Aralığı 137 4,07 ,51 

(3)36-45 Yaş Aralığı 91 4,16 ,47 

(4)46-55 Yaş Aralığı 40 4,41 ,50 

(5)56 Yaş ve Üzeri 30 4,54 ,43 
a Eşit varyans dağılımı varsayımı sağlanamadığı için Welch testi F değeri ile değerlendirilmiştir. 

 
Tablo 5’te görüldüğü üzere katılımcıların cinsiyetine 
göre müşteri odaklılık, liderlik, tedarikçi kalitesinin 
yönetimi ve işletme performansı algı düzeyleri 

istatistiki bakımdan anlamlı farklılaşmaktadır 
(p<0,05). Buna göre, kadınların müşteri odaklılık, 
liderlik, tedarikçi kalitesinin yönetimi ve işletme 
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performansı algılarının erkeklerinkine göre önemli 
ölçüde daha düşük olduğu gözlemlenmektedir. 
Kadın katılımcıların algısındaki bu kısmi kararsız ya 
da çekimser tutum; ataerkil toplum yapısı, 
kadınların işgücüne daha az katılımı ve fırsat 

eşitliğinden yoksun olması gibi sosyo-kültürel 
sebeplerden kaynaklanıyor olabilir. Örneklemdeki 
kadın katılımcı sayısının, erkek katılımcı sayısına 
göre önemli ölçüde düşük çıkmış olması da bu 
durumu destekler niteliktedir. 

Tablo 5 
Çalışanın Cinsiyeti Değişkenine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere katılımcıların çalıştığı 
firmadaki pozisyonuna göre müşteri odaklılık, 
liderlik, sürekli iyileştirme, tedarikçi kalitesinin 
yönetimi, eğitim, süreçlerin yönetimi, personel 
güçlendirme, işletme performansı ve bireysel 
performans algı düzeyleri istatistiki bakımdan 
anlamlı farklılaşmaktadır (p<0,05). İstatistiksel 
olarak anlamlı farklılaşmanın hangi gruplar arasında 
olduğu eşit varyans dağılımını sağlayan değişkenler 
için Tukey HSD post hoc testi ile incelenirken, eşit 
varyans dağılımını sağlamayan değişkenler için 
Games-Howell post hoc testi kullanılarak 
sınanmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında:  
a. Uzman yardımcısı grubunda yer alan 

katılımcıların müşteri odaklılık, liderlik, sürekli 
iyileştirme, tedarikçi kalitesinin yönetimi, eğitim, 
süreçlerin yönetimi, personel güçlendirme, 
işletme performansı ve bireysel performans 
algılarının uzman, orta düzey yönetici ve üst 
düzey yönetici gruplarında yer alan 
katılımcılarınkine göre daha düşük olduğu ve bu 

durumun istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
(p<0,05) sonucuna ulaşılmıştır. 

b. Uzman grubunda yer alan katılımcıların müşteri 
odaklılık, liderlik, sürekli iyileştirme, tedarikçi 
kalitesinin yönetimi, eğitim, süreçlerin yönetimi, 
personel güçlendirme, işletme performansı ve 
bireysel performans algılarının üst düzey 
yönetici olan katılımcılarınkine göre daha düşük 
olduğu ve bu durumun istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu (p<0,05) görülürken, benzer şekilde, 
uzman grubunda yer alan katılımcıların liderlik, 
sürekli iyileştirme, eğitim, personel güçlendirme 
ve bireysel performans algılarının orta düzey 
yönetici olan katılımcılarınkine göre daha düşük 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

c. Orta düzey yönetici grubunda yer alan 
katılımcıların müşteri odaklılık, liderlik, sürekli 
iyileştirme, tedarikçi kalitesinin yönetimi, eğitim 
ve süreçlerin yönetimi algılarının üst düzey 
yönetici grubunda yer alan katılımcılarınkine 
göre daha düşük olduğu ve bu durumun 

Değişkenler Cinsiyet f X̄ SS t p 
Levene 

F p 

Müşteri Odaklılık 
Kadın 129 3,65 ,80 

-2,661 ,008 ,488 ,485 
Erkek 239 3,88 ,77 

Liderlik 
Kadın 129 3,61 ,80 

-2,026 ,044 ,046 ,831 
Erkek 239 3,79 ,82 

Sürekli İyileşme 
Kadın 129 3,63 ,77 

-1,196 ,233 ,001 ,974 
Erkek 239 3,74 ,80 

Tedarikçi Kalitesinin Yönetimi 
Kadın 129 3,43 ,85 

-2,403 ,017 ,033 ,855 
Erkek 239 3,65 ,86 

Eğitim 
Kadın 129 3,61 ,84 

-1,618 ,106 ,546 ,460 
Erkek 239 3,76 ,81 

Süreçlerin Yönetimi 
Kadın 129 3,59 ,85 

-1,799 ,073 1,872 ,172 
Erkek 239 3,75 ,78 

Personel Güçlendirme 
Kadın 129 3,57 ,79 

-1,404 ,161 ,007 ,932 
Erkek 239 3,70 ,81 

İşletme Performansı 
Kadın 129 3,74 ,72 

-2,562 ,011 1,517 ,219 
Erkek 239 3,94 ,67 

Bireysel Performans 
Kadın 129 4,08 ,51 

-1,034 ,302 1,925 ,166 
Erkek 239 4,14 ,56 
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istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05) 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Dolayısıyla, çalışanın firmadaki pozisyonunun 
artmasıyla birlikte TKY uygulamaları ile işletme 
performansı ve bireysel performans algısının da 
arttığı gözlemlenmektedir. Bu fark, uzman 

yardımcısı ve uzman pozisyonundaki çalışanların 
sıklıkla büyük resmi görebilecek ve tam anlamıyla 
doğru bir değerlendirme yapabilecek sektörel 
tecrübe, bilgi birikimi ya da yetki ve sorumluluğa 
sahip olmamaları sebebiyle kararsız bir tutum 
sergilemelerinden kaynaklanıyor olabilir.

Tablo 6 
Çalışanın Firmadaki Pozisyonu Değişkenine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

a Eşit varyans dağılımı varsayımı sağlanamadığı için Welch testi F değeri ile değerlendirilmiştir. 

Değişkenler Firmadaki Pozisyon f X̄ SS F 
 

p 
Levene 

Grup Fark 
 F p 

Müşteri Odaklılık 

(1)Uzman Yardımcısı 84 3,21 ,87 

32,365a 

 

,000 8,968 ,000 
1→2,3,4 
2→4 
3→4 

(2)Uzman Pozisyonu 146 3,80 ,60  

(3)Orta Düzey 
Yönetici 

84 4,02 ,71 
 

(4)Üst Düzey Yönetici 54 4,38 ,56  

Liderlik 

(1)Uzman Yardımcısı 84 3,17 ,93 

28,041a 

 

,000 9,862 ,000 
1→2,3,4 
2→3,4 
3→4 

(2)Uzman Pozisyonu 146 3,70 ,68  

(3)Orta Düzey 
Yönetici 

84 3,96 ,71 
 

(4)Üst Düzey Yönetici 54 4,29 ,58  

Sürekli İyileştirme 

(1)Uzman Yardımcısı 84 3,21 ,85 

28,133a 

 

,000 5,807 ,001 
1→2,3,4 
2→3,4 
3→4 

(2)Uzman Pozisyonu 146 3,65 ,69  

(3)Orta Düzey 
Yönetici 

84 3,91 ,68 
 

(4)Üst Düzey Yönetici 54 4,28 ,59  

Tedarikçi Kalitesinin 
Yönetimi 

(1)Uzman Yardımcısı 84 2,98 ,92 

27,165a 

 

,000 5,884 ,000 
1→2,3,4 
2→4 

3→4 

(2)Uzman Pozisyonu 146 3,60 ,77  

(3)Orta Düzey 

Yönetici 
84 3,74 ,70 

 

(4)Üst Düzey Yönetici 54 4,17 ,64  

Eğitim 

(1)Uzman Yardımcısı 84 3,26 ,83 

24,297a 

 

,000 3,326 ,020 
1→2,3,4 
2→3,4 
3→4 

(2)Uzman Pozisyonu 146 3,63 ,74  

(3)Orta Düzey 
Yönetici 

84 3,92 ,79 
 

(4)Üst Düzey Yönetici 54 4,26 ,63  

Süreçlerin Yönetimi 

(1)Uzman Yardımcısı 84 3,10 ,88 

28,260a 

 

,000 6,870 ,000 

1→2,3,4 

2→4 
3→4 

(2)Uzman Pozisyonu 146 3,71 ,69  

(3)Orta Düzey 
Yönetici 

84 3,92 ,68 
 

(4)Üst Düzey Yönetici 54 4,23 ,60  

Personel Güçlendirme 

(1)Uzman Yardımcısı 84 3,21 ,77 

21,056 

 

,000 1,112 ,340 
1→2,3,4 
2→3,4 

(2)Uzman Pozisyonu 146 3,59 ,74  

(3)Orta Düzey 
Yönetici 

84 3,86 ,72 
 

(4)Üst Düzey Yönetici 54 4,17 ,76  

İşletme Performansı 

(1)Uzman Yardımcısı 84 3,45 ,71 

21,366 

 

,000 1,083 ,356 
1→2,3,4 
2→4 

(2)Uzman Pozisyonu 146 3,86 ,64  

(3)Orta Düzey 
Yönetici 

84 4,05 ,60 
 

(4)Üst Düzey Yönetici 54 4,27 ,63  

Bireysel Performans 

(1)Uzman Yardımcısı 84 3,85 ,49 

16,926a 

 

,000 3,546 ,015 
1→2,3,4 
2→3,4 

(2)Uzman Pozisyonu 146 4,08 ,45  

(3)Orta Düzey 
Yönetici 

84 4,28 ,52  

(4)Üst Düzey Yönetici 54 4,41 ,63  
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Tablo 7’de görüldüğü üzere katılımcıların 
firmadaki çalışma süresine göre müşteri 
odaklılık, liderlik, sürekli iyileştirme, tedarikçi 
kalitesinin yönetimi, eğitim, süreçlerin 
yönetimi, personel güçlendirme, işletme 
performansı ve bireysel performans algı 
düzeyleri istatistiki bakımdan anlamlı 
farklılaşmaktadır (p<0,05). İstatistiksel olarak 
anlamlı farklılaşmanın hangi gruplar arasında 
olduğu eşit varyans dağılımını sağlayan 
değişkenler için Tukey HSD post hoc testi ile 
incelenirken, eşit varyans dağılımını 
sağlamayan değişkenler için Games-Howell 
post hoc testi kullanılarak sınanmıştır. Analiz 
sonuçlarına bakıldığında:  
a. 1 yıldan az çalışma süresi olan katılımcıların 

müşteri odaklılık, liderlik, sürekli iyileştirme, 
tedarikçi kalitesinin yönetimi, süreçlerin 
yönetimi ve işletme performansı algılarının 
diğer çalışma süresi gruplarında yer alan 
katılımcılarınkine göre daha düşük olduğu ve 
bu durumun istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu (p<0,05) görülürken, benzer şekilde, 
1 yıldan az çalışma süresi olan katılımcıların 
eğitim, personel güçlendirme ve bireysel 
performans algılarının 6 yıl ve üzeri çalışma 
süresi olan katılımcılarınkine göre daha 
düşük olduğu ve bu durumun istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu (p<0,05) sonucuna 
ulaşılmıştır. 

b. 1-5 yıl arası çalışma süresi olan katılımcıların 
müşteri odaklılık, liderlik, sürekli iyileştirme, 
tedarikçi kalitesinin yönetimi, eğitim, 
süreçlerin yönetimi, personel güçlendirme, 
işletme performansı ve bireysel performans 
algılarının 16 yıl ve üzeri çalışma süresi olan 
katılımcılarınkine göre daha düşük olduğu ve 
bu durumun istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu (p<0,05) görülürken, benzer şekilde, 
1-5 yıl arası çalışma süresi olan katılımcıların 
sürekli iyileştirme, eğitim ve süreçlerin 

yönetimi algılarının 6-10 yıl arası çalışma 
süresi olan katılımcılarınkine göre daha 
düşük olduğu ve bu durumun istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu (p<0,05) sonucuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca, 1-5 yıl arası çalışma 
süresi olan katılımcıların eğitim algılarının 
11-15 yıl arası çalışma süresi olan 
katılımcılarınkine göre daha düşük olduğu ve 
bu durumun da istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu (p<0,05) tespit edilmiştir. 

c. 16 yıl ve üzeri çalışma süresi olan 
katılımcıların müşteri odaklılık, işletme 
performansı ve bireysel performans 
algılarının 6-10 yıl arası çalışma süresi olan 
katılımcılarınkine göre daha yüksek olduğu 
ve bu durumun istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu (p<0,05) görülürken, benzer şekilde, 
16 yıl ve üzeri çalışma süresi olan 
katılımcıların bireysel performans 
algılarının 11-15 yıl arası çalışma süresi olan 
katılımcılarınkine göre daha yüksek olduğu 
ve bu durumun istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu (p<0,05) sonucuna ulaşılmıştır. 

Dolayısıyla, çalışanın firmadaki çalışma süresi 
arttıkça çalıştığı kurum ile bütünleştiği, bu 
bağlamda TKY uygulamaları ile işletme 
performansı ve bireysel performans algısının da 
yükseldiği söylenebilir. Bir çalışanın herhangi 
bir kurumda geçirdiği ilk 1 yıl ve 1-5 yıl arası 
kritik dönemler olarak nitelendirilir, çünkü 
çoğu zaman, ilk 1 yıl firmayı ve kurum 
kültürünü tanıma, 1-5 yıl arası ise süreçlere 
dahil olma ve aktif çalışma dönemi olarak 
geçirilir. 6 yıl ve sonrasında ise kişi genellikle 
kendini ispat etmiş ve çalıştığı kurumda kabul 
görmüş bir çalışan haline gelir. Bu duruma 
paralel bir kırılımın, genel olarak TKY 
uygulamaları ile işletme performansı ve 
bireysel performans algısında da ortaya çıktığı 
görülmektedir. 
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Tablo 7 
Çalışanın Firmadaki Çalışma Süresi Değişkenine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 

Değişkenler Çalışma Süresi f X̄ SS F p 
Levene 

Grup Fark 
F p 

Müşteri 

Odaklılık 

(1)1 Yıldan Az 65 3,20 ,84 

15,951a ,000 3,767 ,005 

1→2,3,4,5 

2→5 

3→5 

(2)1-5 Yıl Arası 127 3,73 ,72 

(3)6-10 Yıl Arası 82 3,95 ,59 

(4)11-15 Yıl Arası 40 3,96 ,62 

(5)16 Yıl ve Üzeri 54 4,31 ,77 

Liderlik 

(1)1 Yıldan Az 65 3,20 ,87 

12,551 ,000 1,629 ,166 
1→2,3,4,5 

2→5 

(2)1-5 Yıl Arası 127 3,68 ,76 

(3)6-10 Yıl Arası 82 3,86 ,67 

(4)11-15 Yıl Arası 40 3,85 ,68 

(5)16 Yıl ve Üzeri 54 4,15 ,88 

Sürekli 

İyileştirme 

(1)1 Yıldan Az 65 3,22 ,81 

14,305 ,000 ,966 ,426 
1→2,3,4,5 

2→3,5 

(2)1-5 Yıl Arası 127 3,58 ,71 

(3)6-10 Yıl Arası 82 3,91 ,67 

(4)11-15 Yıl Arası 40 3,84 ,68 

(5)16 Yıl ve Üzeri 54 4,13 ,85 

Tedarikçi 

Kalitesinin 

Yönetimi 

(1)1 Yıldan Az 65 3,08 ,90 

11,820a ,000 3,384 ,010 
1→2,3,4,5 

2→5 

(2)1-5 Yıl Arası 127 3,47 ,87 

(3)6-10 Yıl Arası 82 3,75 ,71 

(4)11-15 Yıl Arası 40 3,75 ,63 

(5)16 Yıl ve Üzeri 54 4,01 ,82 

Eğitim 

(1)1 Yıldan Az 65 3,29 ,86 

12,523 ,000 1,015 ,400 
1→3,4,5 

2→3,4,5 

(2)1-5 Yıl Arası 127 3,55 ,75 

(3)6-10 Yıl Arası 82 3,85 ,74 

(4)11-15 Yıl Arası 40 3,92 ,71 

(5)16 Yıl ve Üzeri 54 4,18 ,83 

Süreçlerin 

Yönetimi 

(1)1 Yıldan Az 65 3,18 ,85 

16,406a ,000 2,775 ,027 
1→2,3,4,5 

2→3,5 

(2)1-5 Yıl Arası 127 3,56 ,77 

(3)6-10 Yıl Arası 82 3,91 ,69 

(4)11-15 Yıl Arası 40 3,86 ,63 

(5)16 Yıl ve Üzeri 54 4,17 ,73 

Personel 

Güçlendirme 

(1)1 Yıldan Az 65 3,26 ,83 

8,941 ,000 1,509 ,199 
1→3,4,5 

2→5 

(2)1-5 Yıl Arası 127 3,57 ,75 

(3)6-10 Yıl Arası 82 3,76 ,70 

(4)11-15 Yıl Arası 40 3,80 ,72 

(5)16 Yıl ve Üzeri 54 4,05 ,87 

İşletme 

Performansı 

(1)1 Yıldan Az 65 3,46 ,73 

11,002 ,000 1,502 ,201 

1→2,3,4,5 

2→5 

3→5 

(2)1-5 Yıl Arası 127 3,84 ,68 

(3)6-10 Yıl Arası 82 3,90 ,53 

(4)11-15 Yıl Arası 40 4,07 ,71 

(5)16 Yıl ve Üzeri 54 4,22 ,67 

Bireysel 

Performans 

(1)1 Yıldan Az 65 3,88 ,47 

13,009 ,000 1,994 ,095 

1→3,4,5 

2→5 

3→5 

4→5 

(2)1-5 Yıl Arası 127 4,02 ,51 

(3)6-10 Yıl Arası 82 4,17 ,42 

(4)11-15 Yıl Arası 40 4,21 ,69 

(5)16 Yıl ve Üzeri 54 4,50 ,51 
a Eşit varyans dağılımı varsayımı sağlanamadığı için Welch testi F değeri ile değerlendirilmiştir. 
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Tablo 8’de görüldüğü üzere katılımcıların eğitimine 
göre müşteri odaklılık, liderlik, sürekli iyileştirme, 
tedarikçi kalitesinin yönetimi, eğitim, süreçlerin 
yönetimi, personel güçlendirme, işletme 
performansı ve bireysel performans algı düzeyleri 
istatistiki bakımdan anlamlı farklılaşmaktadır 
(p<0,05). İstatistiksel olarak anlamlı farklılaşmanın 
hangi gruplar arasında olduğu eşit varyans 
dağılımını sağlayan değişkenler için Tukey HSD post 
hoc testi ile incelenirken, eşit varyans dağılımını 
sağlamayan değişkenler için Games-Howell post hoc 
testi kullanılarak sınanmıştır. Analiz sonuçlarına 
bakıldığında:  
a. Lise ve altı eğitim seviyesinde olan katılımcıların 

müşteri odaklılık, liderlik, sürekli iyileştirme, 
tedarikçi kalitesinin yönetimi, eğitim, süreçlerin 
yönetimi, personel güçlendirme, işletme 
performansı ve bireysel performans algılarının 
lisans ve yüksek lisans/doktora eğitim 
seviyesinde olan katılımcılarınkine göre daha 
düşük olduğu ve bu durumun istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu (p<0,05) sonucuna ulaşılmıştır. 

b. Ön lisans eğitim seviyesinde olan katılımcıların 
müşteri odaklılık, liderlik, sürekli iyileştirme, 
tedarikçi kalitesinin yönetimi, eğitim, süreçlerin 

yönetimi, personel güçlendirme, işletme 
performansı ve bireysel performans algılarının 
lisans ve yüksek lisans/doktora eğitim 
seviyesinde olan katılımcılarınkine göre daha 
düşük olduğu ve bu durumun istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu (p<0,05) sonucuna ulaşılmıştır. 

c. Lisans eğitim seviyesinde olan katılımcıların 
müşteri odaklılık, liderlik, sürekli iyileştirme, 
tedarikçi kalitesinin yönetimi, eğitim, süreçlerin 
yönetimi, personel güçlendirme ve bireysel 
performans algılarının yüksek lisans/doktora 
eğitim seviyesinde olan katılımcılarınkine göre 
daha düşük olduğu ve bu durumun istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu (p<0,05) sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Dolayısıyla, çalışanın eğitim seviyesinin artmasıyla 
birlikte TKY uygulamaları ile işletme performansı ve 
bireysel performans algısının da arttığı 
gözlemlenmektedir. Bu fark, eğitim seviyesi daha 
düşük olan çalışanların TKY uygulamaları ile işletme 
performansı ve bireysel performans konularına 
yönelik daha kısıtlı bir farkındalığa sahip olmaları 
sebebiyle kararsız bir tutum sergilemelerinden 
kaynaklanıyor olabilir. 
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Tablo 8 
Çalışanın Eğitim Seviyesi Değişkenine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 
 

Değişkenler Eğitim Seviyesi f X̄ SS F p 
Levene 

Grup Fark 
F p 

Müşteri Odaklılık 

(1)Lise ve altı 42 3,27 ,99 

30,993a ,000 6,533 ,000 

1→3,4 

2→3,4 

3→4 

(2)Önlisans 100 3,45 ,64 

(3)Lisans 150 3,93 ,71 

(4)Yüksek 

Lisans/Doktora 
76 4,28 ,60 

Liderlik 

(1)Lise ve altı 42 3,17 1,03 

26,871a ,000 8,406 ,000 

1→3,4 

2→3,4 

3→4 

(2)Önlisans 100 3,39 ,67 

(3)Lisans 150 3,88 ,76 

(4)Yüksek 

Lisans/Doktora 
76 4,17 ,61 

Sürekli İyileştirme 

(1)Lise ve altı 42 3,12 ,97 

23,092a ,000 5,570 ,001 

1→3,4 

2→3,4 

3→4 

(2)Önlisans 100 3,44 ,65 

(3)Lisans 150 3,82 ,75 

(4)Yüksek 

Lisans/Doktora 
76 4,12 ,60 

Tedarikçi Kalitesinin 

Yönetimi 

(1)Lise ve altı 42 2,98 1,06 

21,738a ,000 8,743 ,000 

1→3,4 

2→3,4 

3→4 

(2)Önlisans 100 3,28 ,73 

(3)Lisans 150 3,73 ,83 

(4)Yüksek 

Lisans/Doktora 
76 3,99 ,62 

Eğitim 

(1)Lise ve altı 42 3,26 1,08 

14,866a ,000 6,257 ,000 

1→3,4 

2→3,4 

3→4 

(2)Önlisans 100 3,43 ,72 

(3)Lisans 150 3,81 ,72 

(4)Yüksek 

Lisans/Doktora 
76 4,10 ,75 

Süreçlerin Yönetimi 

(1)Lise ve altı 42 3,09 ,99 

31,665a ,000 8,174 ,000 

1→3,4 

2→3,4 

3→4 

(2)Önlisans 100 3,34 ,69 

(3)Lisans 150 3,87 ,74 

(4)Yüksek 

Lisans/Doktora 
76 4,14 ,56 

Personel Güçlendirme 

(1)Lise ve altı 42 3,26 1,03 

12,017a ,000 3,606 ,014 

1→3,4 

2→3,4 

3→4 

(2)Önlisans 100 3,43 ,68 

(3)Lisans 150 3,73 ,75 

(4)Yüksek 

Lisans/Doktora 
76 4,01 ,74 

İşletme Performansı 

(1)Lise ve altı 42 3,52 ,77 

16,479 ,000 ,842 ,471 
1→3,4 

2→3,4 

(2)Önlisans 100 3,62 ,62 

(3)Lisans 150 3,97 ,69 

(4)Yüksek 

Lisans/Doktora 
76 4,20 ,55 

Bireysel Performans 

(1)Lise ve altı 42 3,93 ,48 

11,768 ,000 2,616 ,051 

1→3,4 

2→3,4 

3→4 

(2)Önlisans 100 3,94 ,47 

(3)Lisans 150 4,17 ,52 

(4)Yüksek 

Lisans/Doktora 
76 4,36 ,59 

a Eşit varyans dağılımı varsayımı sağlanamadığı için Welch testi F değeri ile değerlendirilmiştir. 
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Tablo 9’da görüldüğü üzere katılımcıların çalıştığı 
firmanın faaliyet süresine göre müşteri odaklılık, 
liderlik, sürekli iyileştirme, tedarikçi kalitesinin 
yönetimi, eğitim, süreçlerin yönetimi, personel 
güçlendirme, işletme performansı ve bireysel 
performans algı düzeyleri istatistiki bakımdan 
anlamlı farklılaşmaktadır (p<0,05). İstatistiksel 
olarak anlamlı farklılaşmanın hangi gruplar arasında 
olduğu eşit varyans dağılımını sağlayan değişkenler 
için Tukey HSD post hoc testi ile incelenirken, eşit 
varyans dağılımını sağlamayan değişkenler için 
Games-Howell post hoc testi kullanılarak 
sınanmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında:  
a. 21 yıl ve üzeri faaliyet süresi olan firmalarda 

çalışan katılımcıların müşteri odaklılık, liderlik, 
sürekli iyileştirme, tedarikçi kalitesinin yönetimi, 
eğitim, süreçlerin yönetimi, personel 
güçlendirme, işletme performansı ve bireysel 
performans algılarının 10 yıl ve altı ve 11-20 yıl 
arası faaliyet süresi olan firmalarda çalışan 
katılımcılarınkine göre daha yüksek olduğu ve bu 

durumun istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
(p<0,05) sonucuna ulaşılmıştır. 

b. 11-20 yıl arası faaliyet süresi olan firmalarda 
çalışan katılımcıların müşteri odaklılık ve 
bireysel performans algılarının 10 yıl ve altı 
faaliyet süresi olan firmalarda çalışan 
katılımcılarınkine göre daha yüksek olduğu ve bu 
durumun istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
(p<0,05) sonucuna ulaşılmıştır. 

Dolayısıyla, firmanın faaliyet süresinin artmasıyla 
birlikte çalışanların TKY uygulamaları ile işletme 
performansı ve bireysel performans algısının da 
arttığı gözlemlenmekte ve hatta bu artışın ilk 20 
yıldan sonra daha da belirgin bir hale geldiği 
görülmektedir. Bu fark, yeni kurulan firmalarda 
süreçlerin ve çalışanların görev tanımlarının belirsiz, 
eğitim olanaklarının kısıtlı ve kurumsal yapının tam 
olarak oturmamış olmasından kaynaklanıyor 
olabilir. 
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Tablo 9 
Firmanın Faaliyet Süresi Değişkenine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 
 

Değişkenler Faaliyet Süresi f X̄ 
 

SS F p 
Levene 

Grup Fark 
 F P 

Müşteri Odaklılık 

(1)10 Yıl ve Altı 98 3,37  ,85 

35,165a ,000 9,738 ,000 
1→2,3 
2→3 

(2)11-20 Yıl 128 3,69  ,58 

(3)21 Yıl ve Üstü 142 4,19  ,72 

Liderlik 

(1)10 Yıl ve Altı 98 3,37  ,88 

24,554a ,000 6,200 ,002 
1→3 
2→3 

(2)11-20 Yıl 128 3,60  ,66 

(3)21 Yıl ve Üstü 142 4,07  ,77 

Sürekli İyileştirme 

(1)10 Yıl ve Altı 98 3,38  ,83 

23,224a ,000 5,103 ,007 
1→3 
2→3 

(2)11-20 Yıl 128 3,58  ,64 

(3)21 Yıl ve Üstü 142 4,03  ,76 

Tedarikçi 
Kalitesinin 
Yönetimi 

(1)10 Yıl ve Altı 98 3,25  ,90 

24,048 ,000 2,554 ,079 
1→3 
2→3 

(2)11-20 Yıl 128 3,42  ,74 

(3)21 Yıl ve Üstü 142 3,93  ,80 

Eğitim 

(1)10 Yıl ve Altı 98 3,40  ,87 

16,465a ,000 5,530 ,004 
1→3 
2→3 

(2)11-20 Yıl 128 3,63  ,69 

(3)21 Yıl ve Üstü 142 3,98  ,81 

Süreçlerin Yönetimi 

(1)10 Yıl ve Altı 98 3,34  ,85 

28,317a ,000 6,234 ,002 
1→3 
2→3 

(2)11-20 Yıl 128 3,56  ,69 

(3)21 Yıl ve Üstü 142 4,06  ,74 

Personel 
Güçlendirme 

(1)10 Yıl ve Altı 98 3,44  ,79 

10,602 ,000 2,938 ,054 
1→3 
2→3 

(2)11-20 Yıl 128 3,56  ,66 

(3)21 Yıl ve Üstü 142 3,88  ,88 

İşletme 
Performansı 

(1)10 Yıl ve Altı 98 3,57  ,68 

28,368 ,000 2,133 ,120 

1→3 

(2)11-20 Yıl 128 3,75  ,57 2→3 

(3)21 Yıl ve Üstü 142 4,18  ,70  

Bireysel 
Performans 

(1)10 Yıl ve Altı 98 3,91  ,48 

18,528a ,000 8,232 ,000 
1→2,3 
2→3 

(2)11-20 Yıl 128 4,06  ,44 

(3)21 Yıl ve Üstü 142 4,32  ,59 

a Eşit varyans dağılımı varsayımı sağlanamadığı için Welch testi F değeri ile değerlendirilmiştir. 

 
Tablo 10’da görüldüğü üzere katılımcıların çalıştığı 
firmadaki çalışan sayısına göre müşteri odaklılık, 
liderlik, sürekli iyileştirme, tedarikçi kalitesinin 
yönetimi, eğitim, süreçlerin yönetimi, personel 
güçlendirme, işletme performansı ve bireysel 
performans algı düzeyleri istatistiki bakımdan 
anlamlı farklılaşmaktadır (p<0,05). İstatistiksel 
olarak anlamlı farklılaşmanın hangi gruplar arasında 
olduğu eşit varyans dağılımını sağlayan değişkenler 
için Tukey HSD post hoc testi ile incelenirken, eşit 
varyans dağılımını sağlamayan değişkenler için 
Games-Howell post hoc testi kullanılarak 
sınanmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında:  

a. 251 kişi ve üzeri çalışanı olan firmalarda 
çalışan katılımcıların müşteri odaklılık, liderlik, 
sürekli iyileştirme, tedarikçi kalitesinin 
yönetimi, eğitim, süreçlerin yönetimi, personel 
güçlendirme, işletme performansı ve bireysel 
performans algılarının 1-50 kişi ve 51-250 kişi 
çalışanı olan firmalarda çalışan 
katılımcılarınkine göre daha yüksek olduğu ve 
bu durumun istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
(p<0,05) sonucuna ulaşılmıştır. 
b. 51-250 kişi çalışanı olan firmalarda çalışan 
katılımcıların müşteri odaklılık, liderlik, sürekli 
iyileştirme, tedarikçi kalitesinin yönetimi, 
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eğitim, süreçlerin yönetimi, personel 
güçlendirme, işletme performansı ve bireysel 
performans algılarının 1-50 kişi çalışanı olan 
firmalarda çalışan katılımcılarınkine göre daha 
yüksek olduğu ve bu durumun istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu (p<0,05) sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Dolayısıyla, firmanın çalışan sayısının artmasıyla 
birlikte çalışanların TKY uygulamaları ile işletme 
performansı ve bireysel performans algısının da 
arttığı gözlemlenmektedir. Bu fark, firmadaki 
büyüme ya da çalışan sayısındaki artış ile beraber 
çalışan eğitimi, süreçlerin standartlaştırılması, görev 
tanımlarının oturtulması ve kurumsallaşma gibi 
uygulamalara daha çok ağırlık verilmesinden 
kaynaklanıyor olabilir. 

Tablo 10 
Firmanın Büyüklüğü (Çalışan Sayısı) Değişkenine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 
 

Değişkenler Çalışan Sayısı f X̄ SS F p 
Levene 

Grup Fark 
F p 

Müşteri Odaklılık 
(1)1-50 Kişi 103 3,28 ,82 

44,052a ,000 8,944 ,000 
1→2,3 
2→3 

(2)51-250 Kişi 129 3,76 ,54 
(3)251 Kişi ve Üzeri 136 4,22 ,71 

Liderlik 
(1)1-50 Kişi 103 3,25 ,84 

38,804a ,000 5,346 ,005 
1→2,3 
2→3 

(2)51-250 Kişi 129 3,66 ,62 
(3)251 Kişi ve Üzeri 136 4,15 ,75 

Sürekli İyileştirme 
(1)1-50 Kişi 103 3,25 ,78 

37,460 ,000 2,587 ,077 
1→2,3 
2→3 

(2)51-250 Kişi 129 3,68 ,65 
(3)251 Kişi ve Üzeri 136 4,06 ,74 

Tedarikçi 
Kalitesinin 
Yönetimi 

(1)1-50 Kişi 103 3,14 ,86 
32,206 ,000 1,811 ,165 

1→2,3 
2→3 

(2)51-250 Kişi 129 3,51 ,73 
(3)251 Kişi ve Üzeri 136 3,96 ,80 

Eğitim 
(1)1-50 Kişi 103 3,25 ,84 

30,279a ,000 6,973 ,001 
1→2,3 
2→3 

(2)51-250 Kişi 129 3,72 ,62 
(3)251 Kişi ve Üzeri 136 4,03 ,83 

Süreçlerin 
Yönetimi 

(1)1-50 Kişi 103 3,20 ,82 
38,244a ,000 3,921 ,021 

1→2,3 
2→3 

(2)51-250 Kişi 129 3,67 ,64 
(3)251 Kişi ve Üzeri 136 4,09 ,73 

Personel 
Güçlendirme 

(1)1-50 Kişi 103 3,27 ,76 
23,277 ,000 1,275 ,281 

1→2,3 
2→3 

(2)51-250 Kişi 129 3,65 ,65 
(3)251 Kişi ve Üzeri 136 3,94 ,84 

İşletme 
Performansı 

(1)1-50 Kişi 103 3,50 ,69 
40,753a ,000 4,179 ,016 

1→2,3 
2→3 

(2)51-250 Kişi 129 3,78 ,54 
(3)251 Kişi ve Üzeri 136 4,23 ,67 

Bireysel 
Performans 

(1)1-50 Kişi 103 3,84 ,45 
30,976a ,000 11,902 ,000 

1→2,3 
2→3 

(2)51-250 Kişi 129 4,08 ,41 
(3)251 Kişi ve Üzeri 136 4,37 ,59 

a Eşit varyans dağılımı varsayımı sağlanamadığı için Welch testi F değeri ile değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 11’de görüldüğü üzere katılımcıların 
çalıştıkları firmanın dış ticaret yaptığı kıtaya göre 
müşteri odaklılık, liderlik, sürekli iyileştirme, 
tedarikçi kalitesinin yönetimi, eğitim, süreçlerin 
yönetimi, personel güçlendirme ve işletme 
performansı algı düzeyleri istatistiki bakımdan 
anlamlı farklılaşmaktadır (p<0,05). İstatistiksel 
olarak anlamlı farklılaşmanın hangi gruplar arasında 
olduğu eşit varyans dağılımını sağlayan değişkenler 
için Tukey HSD post hoc testi ile incelenirken, eşit 
varyans dağılımını sağlamayan değişkenler için 
Games-Howell post hoc testi kullanılarak 
sınanmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında, Asya 
kıtası ile ticaret yapan firmalarda çalışan 

katılımcıların müşteri odaklılık, liderlik, sürekli 
iyileştirme, tedarikçi kalitesinin yönetimi, eğitim, 
süreçlerin yönetimi ve işletme performansı 
algılarının Avrupa ve diğer kıtalar ile ticaret yapan 
firmalarda çalışan katılımcılarınkine göre daha 
düşük olduğu ve bu durumun istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu (p<0,05) görülürken, benzer şekilde, 
Asya kıtası ile ticaret yapan firmalarda çalışan 
katılımcıların personel güçlendirme algılarının diğer 
kıtalar ile ticaret yapan firmalarda çalışan 
katılımcılarınkine göre daha düşük olduğu ve bu 
durumun istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
(p<0,05) sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, Avrupa 
vb. gelişmiş ekonomilerin bulunduğu kıtalarla ticaret 
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yapan firmaların çalışanlarının TKY uygulamaları ve 
işletme performansı algısının daha yüksek olduğu 
gözlemlenmektedir. Bu fark, gelişmiş ülkelerdeki 
kalite standartlarına uyum sağlamak ve bu ülkelerde 
bulunan firmalarla iş birlikleri kurabilmek amacıyla 

kalite ve marka yönetimi, çalışan eğitimi, araştırma-
geliştirme faaliyetleri gibi uygulamalara daha çok 
ağırlık vermelerinden kaynaklanıyor olabilir. 

 

 

Tablo 11 
Firmanın Dış Ticaret Yaptığı Kıta Değişkenine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 
 

Değişkenler Kıta f X̄ SS F p 
Levene 

Grup Fark 
F p 

Müşteri Odaklılık 

(1)Asya 44 3,38 ,93 

6,377a ,003 3,878 ,022 1→2,3 (2)Avrupa 270 3,83 ,77 

(3)Diğer 54 3,97 ,64 

Liderlik 

(1)Asya 44 3,25 ,94 

8,407a ,000 4,693 ,010 1→2,3 (2)Avrupa 270 3,76 ,79 

(3)Diğer 54 3,94 ,68 

Sürekli İyileştirme 

(1)Asya 44 3,24 ,99 

7,158a ,001 7,039 ,001 1→2,3 (2)Avrupa 270 3,73 ,75 

(3)Diğer 54 3,90 ,66 

Tedarikçi Kalitesinin 
Yönetimi 

(1)Asya 44 3,13 1,07 

5,718a ,005 9,079 ,000 1→2,3 (2)Avrupa 270 3,61 ,83 

(3)Diğer 54 3,76 ,68 

Eğitim 

(1)Asya 44 3,32 1,09 

4,601a ,013 7,575 ,001 1→2,3 (2)Avrupa 270 3,73 ,79 

(3)Diğer 54 3,88 ,63 

Süreçlerin Yönetimi 

(1)Asya 44 3,23 1,00 

6,889a ,002 8,551 ,000 1→2,3 (2)Avrupa 270 3,73 ,78 

(3)Diğer 54 3,89 ,67 

Personel 
Güçlendirme 

(1)Asya 44 3,33 1,00 

4,751a ,011 4,985 ,007 1→3 (2)Avrupa 270 3,66 ,77 

(3)Diğer 54 3,87 ,72 

İşletme Performansı 

(1)Asya 44 3,49 ,68 

7,567a ,001 3,292 ,038 1→2,3 (2)Avrupa 270 3,93 ,71 

(3)Diğer 54 3,89 ,56 

Bireysel Performans 

(1)Asya 44 3,96 ,50 

2,663 ,071 ,832 ,436  (2)Avrupa 270 4,13 ,55 

(3)Diğer 54 4,20 ,47 
a Eşit varyans dağılımı varsayımı sağlanamadığı için Welch testi F değeri ile değerlendirilmiştir. 

 

TKY uygulamalarına, işletme performansına ve 
bireysel performansa yönelik algının  

 

çalışanların sosyo-demografik özelliklerine ve firma 
niteliklerine göre değişiklik gösterme durumu Tablo 
12 ile özetlenmiştir.  
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Tablo 12 
İkili ve Çoklu Karşılaştırma Testlerinden Elde Edilen Bulguların Özeti 
 

TKY 

Çalışanın  Firmanın 

Yaşı Cinsiyeti 
Firmadaki 
Pozisyonu 

Firmadaki 
Çalışma 
Süresi 

Eğitim 
Seviyesi 

 
Faaliyet 
Süresi 

Büyüklüğü 
Dış Ticaret 
Yaptığı Kıta 

Müşteri Odaklılık  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

Liderlik  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

Sürekli İyileştirme  ✓ ✗ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 
Tedarikçi Kalitesinin 
Yönetimi  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

✓ ✓ ✓ 

Eğitim  ✓ ✗ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

Süreçlerin Yönetimi  ✓ ✗ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

Personel güçlendirme  ✓ ✗ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

İşletme Performansı  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

Bireysel Performans  ✓ ✗ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✗ 

* ✗: Anlamlı farklılaşma yok  ✓: Anlamlı farklılaşma var 

 
Tablo 13’te verilen Pearson korelasyon testi 
sonuçlarına göre, araştırmaya dahil olan 
katılımcıların, işletme performansı algı düzeyleri ile 
bireysel performans algı düzeyleri arasında pozitif 
yönlü orta düzeyde korelasyon olduğu 
görülmektedir (rp=0,675, p<0,05). TKY uygulamaları 
hem kendi aralarında, hem de işletme performansı 
ve bireysel performans değişkenleri arasında 
anlamlı derecede pozitif korelasyona sahiptir. TKY 
uygulamaları ile işletme performansı arasındaki 
korelasyon katsayı değerleri 0,694 ile 0,773 arasında 

değişirken, TKY uygulamaları ile bireysel 
performans arasındaki korelasyon katsayı değerleri 
0,569 ile 0,666 arasında değişim göstermektedir. 
Dolayısıyla, TKY uygulamalarının hem işletme 
performansına, hem de bireysel performansa olumlu 
yönde katkı yaptığı; ancak, işletme performansına 
olan olumlu katkısının, bireysel performansa olan 
olumlu katkısından görece daha fazla olduğu 
söylenebilir. 
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Tablo 13 
Pearson Korelasyon Testi Sonuçları 
 

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

1. Müşteri Odaklılık 
rp 1 ,917** ,860** ,798** ,785** ,873** ,728** ,773** ,666** 

p  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

2. Liderlik 
rp  1 ,898** ,843** ,823** ,892** ,760** ,756** ,622** 

p   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

3. Sürekli İyileştirme 
rp   1 ,846** ,828** ,902** ,798** ,759** ,621** 

p    ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

4. Tedarikçi Kalitesinin 
Yönetimi 

rp    1 ,807** ,881** ,773** ,717** ,569** 

p     ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

5. Eğitim 
rp     1 ,846** ,774** ,694** ,646** 

p      ,000 ,000 ,000 ,000 

6. Süreçlerin Yönetimi 
rp      1 ,814** ,767** ,623** 

p       ,000 ,000 ,000 

7. Personel Güçlendirme 
rp       1 ,697** ,607** 

p        ,000 ,000 

8. İşletme Performansı 
rp        1 ,675** 

p         ,000 

9. Bireysel Performans 
rp         1 

p          

 
Son olarak, spesifik TKY uygulamalarının, işletme 
performansı üzerindeki etkisini detaylı olarak 
irdelemek için yapılan çoklu doğrusal regresyon 
analizinin sonuçlarına Tablo 14’te yer verilmiştir. 
Yapılan analizin istatistiki olarak anlamlı olduğu, 
artık değer Q-Q grafiğinin (Şekil 1) normal dağılım 
varsayımını sağladığı ve kurulan regresyon 
modelinin işletme performansı değişkenine ait 
varyansın %65,0’ini açıklayabildiği görülmektedir 

(R²=0,650; F(7,360)=95,609, p<0,001). Burada, her ne 
kadar R² değerinin düşük olması sebebiyle kurulan 
regresyon modelinin tahmin yeteneği kısıtlı olsa da, 
yapılan analiz işletme performansı üzerinde hangi 
TKY uygulamalarının en çok etkiye sahip olduğunu 
göstermesi açısından önemlidir.  

 

Tablo 14 
TKY Uygulamalarının İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi 
 

 

Standardize 
Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 
Edilmiş 

Katsayılar 
 

F R2 

B 
Std. 
Hata 

β t p VIF 

Sabit 1,050 ,114  9,235 ,000  

95,609* ,650 

Müşteri Odaklılık                      (XMO) ,337 ,073 ,379 4,600 ,000 6,995 
Liderlik     (XL) -,016 ,083 -,019 -,196 ,845 9,686 
Sürekli İyileştirme    (XSI) ,131 ,076 ,148 1,725 ,085 7,546 
Tedarikçi Kalitesinin Yönetimi  (XT) ,052 ,057 ,065 ,912 ,362 5,147 
Eğitim    (XE) ,007 ,054 ,009 ,133 ,894 4,228 
Süreçlerin Yönetimi                        (XSY) ,109 ,082 ,127 1,333 ,183 9,371 
Personel Güçlendirme   (XPG) ,137 ,050 ,158 2,747 ,006 3,387 
Bağımlı Değişken: İşletme Performansı (YIP)   

* p < 0,001 
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Şekil 1. Tablo 14’te Verilen Regresyon Analizine Ait Artık Değer Q-Q Grafiği 

 
Elde edilen regresyon analizi sonuçlarına göre, TKY 
uygulamalarından müşteri odaklılığın ve personel 
güçlendirmenin, işletme performansını pozitif yönde 
ve istatistiki bakımdan anlamlı olarak etkilediği 
(sırasıyla β=0,379, t=4,600, p<0,05 ve β=0,158, 
t=2,747, p<0,05) saptanırken; liderlik, sürekli 

iyileştirme, tedarikçi kalitesinin yönetimi, eğitim ve 
süreçlerin yönetimi gibi diğer TKY uygulamalarının 
işletme performansını anlamlı olarak etkilemediği 
tespit edilmiştir (p>0,05). İlgili regresyon modeli ise 
Eşitlik 1 ile verilmiştir: 

 

𝑌𝐼𝑃 = 1,050 + 0,337 𝑋𝑀𝑂 − 0,016 𝑋𝐿 + 0,131 𝑋𝑆𝐼 + 0,052 𝑋𝑇 + 0,007 𝑋𝐸 + 0,109 𝑋𝑆𝑌 + 0,137 𝑋𝑃𝐺        (1) 

 
Benzer şekilde, spesifik TKY uygulamalarının, 
bireysel performans üzerindeki etkisini detaylı 
olarak irdelemek için yapılan çoklu doğrusal 
regresyon analizinin sonuçlarına Tablo 15’te yer 
verilmiştir. Yapılan analizin istatistiki olarak anlamlı 
olduğu, artık değer Q-Q grafiğinin (Şekil 2) normal 
dağılım varsayımını sağladığı ve kurulan regresyon 
modelinin bireysel performans değişkenine ait 

varyansın %50,2’sini açıklayabildiği görülmektedir 
(R²=0,502; F(7,360)=51,863, p<0,001). Burada, her ne 
kadar R² değerinin düşük olması sebebiyle kurulan 
regresyon modelinin tahmin yeteneği kısıtlı olsa da, 
yapılan analiz bireysel performans üzerinde hangi 
TKY uygulamalarının en çok etkiye sahip olduğunu 
göstermesi açısından önemlidir. 
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Tablo 15 
TKY Uygulamalarının Bireysel Performans Üzerindeki Etkisi 
 

 

Standardize 
Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 
Edilmiş 

Katsayılar 
 F R2 

B 
Std. 
Hata 

β t p VIF   

Sabit 2,178 ,105  20,775 ,000  

51,863* ,502 

Müşteri Odaklılık                         (XMO) ,370 ,067 ,539 5,476 ,000 6,995 
Liderlik         (XL) -,116 ,076 -,176 -1,522 ,129 9,686 
Sürekli İyileştirme                         (XSI) ,021 ,070 ,031 ,299 ,765 7,546 
Tedarikçi Kalitesinin Yönetimi (XT) -,053 ,053 -,085 -1,006 ,315 5,147 
Eğitim       (XE) ,211 ,050 ,323 4,218 ,000 4,228 
Süreçlerin Yönetimi      (XSY) -,058 ,076 -,087 -,760 ,448 9,371 
Personel Güçlendirme     (XPG) ,141 ,046 ,210 3,072 ,002 3,387 
Bağımlı Değişken: Bireysel Performans (YBP)   

* p < 0,001 
 
 

 

Şekil 2. Tablo 15’te Verilen Regresyon Analizine Ait Artık Değer Q-Q Grafiği 

 
Elde edilen regresyon analizi sonuçlarına göre, TKY 
uygulamalarından müşteri odaklılığın, eğitimin ve 
personel güçlendirmenin, bireysel performansı 
pozitif yönde ve istatistiki bakımdan anlamlı olarak 
etkilediği (sırasıyla β=0,539, t=5,476, p<0,05; 
β=0,323, t=4,218, p<0,05 ve β=0,210, t=3,072, 
p<0,05) saptanırken; liderlik, sürekli iyileştirme, 
tedarikçi kalitesinin yönetimi ve süreçlerin yönetimi 
gibi diğer TKY uygulamalarının bireysel performansı 
anlamlı olarak etkilemediği tespit edilmiştir 
(p>0,05). İlgili regresyon modeli ise Eşitlik 2 ile 
verilmiştir: 

𝑌𝐼𝑃

= 2,178 + 0,370 𝑋𝑀𝑂 − 0,116 𝑋𝐿 + 0,021 𝑋𝑆𝐼

− 0,053 𝑋𝑇 + 0,211 𝑋𝐸 − 0,058 𝑋𝑆𝑌

+ 0,141 𝑋𝑃𝐺                                                             (2) 
 
 
 

5. Sonuç, Tavsiyeler ve Gelecekte Yapılabilecek 
Çalışmalar 

Günümüzde örgütler artan rekabet ve teknolojik 
gelişmeler karşısında faaliyetlerini sürdürebilmek 
ve hayatta kalabilmek için değişen koşullara ayak 
uydurmak zorundadır. Bu süreçte israfın önlenmesi, 
ürün ve hizmetlerde kalitenin arttırılması, 
maliyetlerin düşürülmesi, çalışan motivasyonunun 
arttırılması, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve 
pazar payının büyütülmesi gibi hedefleri 
gerçekleştirebilmek için TKY uygulamalarına bir 
hayli önem verilmektedir. Çünkü TKY uygulamaları 
rekabet gücünün kazanılmasında örgütlere somut 
avantajlar sağlamaktadır.  

Ancak, TKY uygulamalarına yönelik çalışan algısı ve 
TKY uygulamalarının işletme ile çalışan performansı 
üzerindeki etkileri sektörden sektöre, firmadan 
firmaya ya da çalışandan çalışana farklılıklar 
gösterebilmektedir. Bu nedenle, yapılan araştırma 
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ile İstanbul ilinde faaliyet gösteren dış ticaret 
firmalarına odaklanılmış ve ilk olarak bu 
firmalardaki TKY uygulamaları ile işletme ve çalışan 
performansına yönelik algının çalışanların sosyo-
demografik özelliklerine ve firma niteliklerine göre 
nasıl değişebileceği parametrik istatistiksel 
yöntemler yardımıyla araştırılmıştır. Daha sonra, 
spesifik TKY uygulamalarının hem işletme 
performansı, hem de çalışan performansı üzerindeki 
etkileri çoklu doğrusal regresyon analizi ile detaylı 
olarak irdelenmiştir. Konuyla ilgili daha önce bu 
kapsamda bir çalışma yapılmamış olması sebebiyle 
literatüre özgün bir katkı sunulduğu, elde edilen 
bulguların TKY uygulamalarının, özellikle dış ticaret 
firmalarında ve Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerde, daha etkin ve başarılı bir şekilde hayata 
geçirilebilmesini sağlayacağı düşünülmektedir.   

İstatistiksel analiz bulgularına göre; müşteri 
odaklılık, liderlik, sürekli iyileştirme, tedarikçi 
kalitesinin yönetimi, eğitim, süreçlerin yönetimi ve 
personel güçlendirme uygulamaları ile işletme 
performansı ve bireysel performans üzerindeki algı 
yaş, eğitim seviyesi, firmadaki çalışma süresi ve 
pozisyon yükseldikçe önemli ölçüde artmaktadır. 
Müşteri odaklılık, liderlik, tedarikçi kalitesinin 
yönetimi ve işletme performansına yönelik algı ise 
kadın çalışanlarda erkek çalışanlardakine göre daha 
düşüktür.  

Benzer şekilde; müşteri odaklılık, liderlik, sürekli 
iyileştirme, tedarikçi kalitesinin yönetimi, eğitim, 
süreçlerin yönetimi ve personel güçlendirme 
uygulamaları ile işletme performansı ve bireysel 
performans üzerindeki algı çalışılan firmanın 
faaliyet süresi ve büyüklüğü (çalışan sayısı) arttıkça 
önemli ölçüde artmaktadır. Müşteri odaklılık, 
liderlik, sürekli iyileştirme, tedarikçi kalitesinin 
yönetimi, eğitim ve süreçlerin yönetimi uygulamaları 
ile işletme performansına yönelik algı ise Asya 
kıtasında bulunan ülkelerle ticaret yapan firmalarda 
Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan ülkelerle ticaret 
yapan firmalardakine göre anlamlı derecede daha 
düşüktür.  

Sonuç olarak, H1, H3, H4, H5, H6 ve H7 hipotezleri 
desteklenmektedir. Yani, TKY uygulamaları ile 
işletme performansı ve bireysel performansa yönelik 
algı düzeyi çalışanın yaşına, firmadaki pozisyonuna, 
firmadaki çalışma süresine, eğitim seviyesine ve 
çalışılan firmanın faaliyet süresi ile büyüklüğüne 
(çalışan sayısına) göre farklılık göstermektedir. H2 ve 
H8 hipotezlerinin ise kısmi olarak desteklendiği 
söylenebilir. Öyle ki, çalışanın cinsiyetine göre 

farklılaşma yalnızca müşteri odaklılık, liderlik, 
tedarikçi kalitesinin yönetimi ve işletme 
performansına yönelik algıda ortaya çıkarken, 
firmanın dış ticaret yaptığı kıtaya göre farklılaşma 
ise bireysel performans hariç diğer tüm 
değişkenlerde görünür vaziyettedir.  

“H9: TKY uygulamaları işletme performansı üzerinde 
aynı etkiye sahiptir.” ve “H10: TKY uygulamaları 
bireysel performans üzerinde aynı etkiye sahiptir.” 
hipotezleri için de bir bütün olarak TKY 
uygulamalarının işletme performansı ve bireysel 
performans üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye 
sahip olduğu söylenebilir. Ancak, işletme 
performansı üzerindeki olumlu etki daha çok 
müşteri odaklılık ve personel güçlendirme 
uygulamaları üzerinden gerçekleşirken, bireysel 
performans üzerindeki olumlu etki müşteri odaklılık 
ve personel güçlendirme uygulamalarına ek olarak 
eğitim uygulaması üzerinden gerçekleşmektedir. 
Dolayısıyla, H9 ve H10 hipotezleri 
desteklenmemektedir. 

Bu bulgular ışığında, dış ticaret firmalarının 
yöneticilerine ve çalışanlarına bazı tavsiyelerde 
bulunmak mümkündür. Örneğin, TKY 
uygulamalarını benimseyerek firmalarının 
performansını arttırmak isteyen yöneticiler müşteri 
odaklılık ve personel güçlendirme uygulamalarına 
özen göstererek daha etkin sonuçlar elde edebilirler. 
Bununla beraber; büyümeye, sürekliliği korumaya, 
çalışan eğitimine ve Avrupa gibi gelişmiş 
ekonomilerin bulunduğu kıtalar ile ticari ilişkileri 
geliştirmeye ağırlık verirlerse, TKY uygulamalarını 
daha başarılı bir şekilde hayata geçirme ve 
firmalarının performansını arttırma şansını 
yakalayabilirler. Dış ticaret firmaları çalışanları ise 
bu çabaya kişisel gelişim ve eğitimlerine yatırım 
yaparak, bulundukları firmalarda uzun süreli 
çalışmayı hedefleyerek ve müşteri odaklılık ile 
personel güçlendirme uygulamalarına öncelik 
vererek bireysel anlamda destek verebilirler. 

Gelecekte daha sağlıklı ve genellenebilir sonuçlar 
elde etmek, sektörel ya da uzamsal karşılaştırmalar 
yapmak amacıyla ilk olarak yapılan araştırmanın 
kapsamı farklı sektör ve coğrafyadaki firmaların da 
dahil edilmesiyle genişletilebilir. Daha sonra, işletme 
performansı ve bireysel performansın ölçümünde 
öz-değerlendirme ile beraber firmaların kârlılık 
oranı, personel devir hızı gibi çeşitli dış 
değerlendirme verileri de çalışmaya dahil edilebilir. 
Son olarak, toplanacak verinin niteliklerine, yapısına 
ve ihtiyaca göre farklı istatistiksel teknik ve 
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yöntemlerden yararlanmak da mümkündür. 
Örneğin, birincil amacın, işletme performansının ya 
da bireysel performansın TKY uygulamaları 
üzerinden tahmin edilmesi olduğu durumda, 
doğrusal regresyon modellerine değişkenler arası 
etkileşim terimlerinin de eklenmesi ile tahmin 
yeteneği daha yüksek doğrusal olmayan regresyon 
modelleri de geliştirilebilir. 

 

Teşekkür 

Yazarlar araştırmanın yürütülebilmesi için herhangi 
bir finansal destek almamış olup, araştırma 
kapsamında yapılan anket çalışmasına katılan dış 
ticaret firmaları ve çalışanlarına teşekkür eder, 
şükranlarını sunar. 

 

Çıkar Çatışması 

Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması 
beyan edilmemiştir. 
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taranması, araştırma anketinin geliştirilmesi ve 
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makalenin yazımı; Fikret Korhan TURAN araştırma 
sorularının ve kapsamının kararlaştırılması, 
araştırmada kullanılacak uygun yöntem ve 
tekniklerin belirlenmesi, istatistiksel analizlerden 
elde edilen sonuçların yorumlanması ve bunlara 
dayanarak yönetsel tavsiyelerin geliştirilmesi ile 
makalenin yazımı, incelenmesi ve düzeltilmesi 
konularında katkı sağlamıştır. 

 

Kaynaklar 

Akdağ, M. (2005). TKY ve örgüt içindeki yeri. S.Ü.İ.F. 
Selçuk İletişim Dergisi, 4(1), 159-170. Erişim 
adresi: 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/190
12/200800 

Aksu, A. (2011). TKY ve stratejik liderlik. 
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 
351-361. Erişim adresi: 
https://dergipark.org.tr/en/pub/oybd/issue/16
338/171075  

Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The measurement 
and antecedents of affective, continuance and 

normative commitment to the organisation. 
Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18. 
Doi: https://doi.org/10.1111/j.2044-
8325.1990.tb00506.x 

Ayodeji, I. O., Emmanuel, O. O. & Olajiire, E. O. (2021). 
Impact of total quality management on 
organisational performance. International 
Journal of Research in Commerce and 
Management Studies, 3(3), 21-32. Doi: 
http://dx.doi.org/10.38193/IJRCMS.2021.3302 

Baldemir, E. (2016). Turizm işletmelerinde TKY. 
Erişim tarihi: 20.09.2020. Erişim adresi: 
http://slideplayer.biz.tr/slide/2305754/ 

Baykal, E., Zehir, C. ve Köle, M. (2018). Hizmetkâr 
liderlik firma performansı ilişkisinde örgütsel 
özdeşleşmenin aracı (mediator) etkisi. Akademik 
Hassasiyetler, 5(9), 111-133. Erişim adresi: 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-
hassasiyetler/issue/37173/415254 

Bircan, G. ve Gedik, H. (2003). Tekstil sektöründe 
istatistiksel proses kontrolü teknikleri 
uygulaması üzerine bir deneme. Cumhuriyet 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 
69-79. Erişim adresi: 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuiibf 

Brah, S. A., Wong, J. L. & Rao, B. M. (2000). TQM and 
business performance in the service sector: A 
Singapore study. International Journal of 
Operations and Production Management, 20(11), 
1293-1312. Doi: 
https://doi.org/10.1108/01443570010348262 

Bulut, Ç., Yılmaz, C. ve Alpkan, L. (2009). Pazar 
oryantasyonu boyutlarının firma performansına 
etkileri. Ege Akademik Bakış, 9(2), 513- 538. 
Erişim adresi: 
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-
file/557311  

Carr, S., Mak, Y. T. & Needham, J. E. (1997). 
Differences in strategy, quality management 
practices and performance reporting systems 
between ISO accredited and non-ISO accredited 
companies. Management Accounting Research, 
8(4), 383-403. Doi: 
https://doi.org/10.1006/mare.1996.0053 

Chenhall, R. H. (1997). Reliance on manufacturing 
performance measures, total quality 
management and organizational performance,” 
Management Accounting Research, 8(2), 187-206. 
Doi: https://doi.org/10.1006/mare.1996.0038   

https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19012/200800
https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19012/200800
https://dergipark.org.tr/en/pub/oybd/issue/16338/171075
https://dergipark.org.tr/en/pub/oybd/issue/16338/171075
https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x
https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x
http://slideplayer.biz.tr/slide/2305754/
https://doi.org/10.1108/01443570010348262
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/557311
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/557311
https://doi.org/10.1006/mare.1996.0053
https://doi.org/10.1006/mare.1996.0038


Endüstri Mühendisliği 33(1), 145-176, 2022 Journal of Industrial Engineering 33(1), 145-176, 2022 

 

171 

Choi, T. Y. & Eboch, K. (1998). The TQM paradox: 
Relations among TQM practices, plant 
performance, and customer satisfaction. Journal 
of Operations Management, 17(1), 59-75. Doi: 
https://doi.org/10.1016/S0272-
6963(98)00031-X 

Chong, V. K. & Rundus, M. J. (2004). Total quality 
management, market competition and 
organizational performance. The British 
Accounting Review, 36(2) 155-172. Doi: 
https://doi.org/10.1016/j.bar.2003.10.006 

Cua, K. O., Mckone, K. E. & Schroeder, R. G. (2001). 
Relationships between implementation of TQM, 
JIT, and TPM and manufacturing performance. 
Journal of Operations Management, 19(6), 675-
694. Doi: https://doi.org/10.1016/S0272-
6963(01)00066-3 

Çöl, G. (2008). Algılanan güçlendirmenin işgören 
performansı üzerine etkileri. Doğuş Üniversitesi 
Dergisi, 9(1), 35-46. Erişim adresi: 
https://hdl.handle.net/20.500.12462/5075 

Daft, R. L. (1997). Management, 2. Edition, Tennesse, 
USA: The Dryden Press. 

Durak Uşar, D., Aylak, B. L. & Kayıkcı, Y. (2021). 
Tedarik zinciri kademesinin ISO 9001 kalite 
yönetim sertifikasyonu ve finansal performans 
ilişkisine etkisi: Türkiye örneği. Journal of Yaşar 
University, 16(63), 1454-1479. Doi: 
https://doi.org/10.19168/jyasar.825853 

Erozan, İ. ve Müminoğlu, M. (2020). Bir otomobil yan 
sanayi tedarikçisinde dünya klasında üretim 
uygulaması. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 31(3), 
251-266. Doi: 
https://doi.org/10.46465/endustrimuhendisligi
.741429 

Ertuğrul, İ. (2004). Toplam kalite kontrol ve 
teknikleri, Bursa: Ekin Kitabevi. 

Fuentes-Fuentes, M. M., Albacete-Saez, C. A. & 
Llorens-Montes, F. J. (2004). The impact of 
enviromental characteristics on TQM principles 
and organizational performance. Internatioanl 
Journal of Management Science, 32(6), 425-442. 
Doi: 
https://doi.org/10.1016/j.omega.2004.02.005 

García-Bernal, J. & Ramírez-Alesón, M. (2015). Why 
and how TQM leads to performance 
improvements. Quality Management Journal, 
22(3), 23-37. Doi: 

https://doi.org/10.1080/10686967.2015.11918
439 

Harrison-Walker, L. J. (2001). The measurement of a 
market orientation and its impact on business 
performance. Journal of Quality Management, 
6(2), 139-172. Doi: 
https://doi.org/10.1016/S1084-
8568(01)00035-9 

Hendricks, K. B. & Singhal, V. R. (1997). Does 
implementing an effective TQM program actually 
improve operating performance? Empirical 
evidence from firms that have won quality 
awards. Management Science, 43(9), 1258-1274. 
Doi: https://doi.org/10.1287/mnsc.43.9.1258 

Jiménez-Jiménez, D. & Sanz-Valle, R. (2011). 
Innovation, organizational learning and 
performance. Journal of Business Research, 64(4), 
408-417. Doi: 
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.09.010 

Jimoh, R., Oyewobi, L., Isa, R. & Waziri, I. (2019). 
Total quality management practices and 
organizational performance: the mediating roles 
of strategies for continuous improvement. 
International Journal of Construction 
Management, 19(2), 162-177. Doi: 
https://doi.org/10.1080/15623599.2017.14114
56 

Kannan, V. R. & Tan, K. C., (2005). Just in time, total 
quality management, and supply chain 
management: Understanding their linkages and 
impact on business performance. Omega, 33(2), 
153-162. Doi: 
https://doi.org/10.1016/j.omega.2004.03.012 

Karakaş, A. ve Serçek, S. (2014). Psikolojik 
güçlendirme algısının örgütsel bağlılığa etkisi: 
Otel çalışanları üzerine bir araştırma. Seyahat ve 
Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(2), 90-107. Erişim 
adresi: 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/soid/issue/113
89/136035 

Kaynak, H. (2003). The relationship between total 
quality management practices and their effects 
on firm performance. Journal of Operational 
Management, 21(4), 405-435. Doi: 
https://doi.org/10.1016/S0272-
6963(03)00004-4  

Kaynak, H. & Hartley, J. L. (2008). A replication and 
extension of quality management into the supply 

https://doi.org/10.1016/S0272-6963(98)00031-X
https://doi.org/10.1016/S0272-6963(98)00031-X
https://doi.org/10.1016/j.bar.2003.10.006
https://doi.org/10.1016/S0272-6963(01)00066-3
https://doi.org/10.1016/S0272-6963(01)00066-3
https://hdl.handle.net/20.500.12462/5075
https://doi.org/10.19168/jyasar.825853
https://doi.org/10.46465/endustrimuhendisligi.741429
https://doi.org/10.46465/endustrimuhendisligi.741429
https://doi.org/10.1016/j.omega.2004.02.005
https://doi.org/10.1080/10686967.2015.11918439
https://doi.org/10.1080/10686967.2015.11918439
https://doi.org/10.1016/S1084-8568(01)00035-9
https://doi.org/10.1016/S1084-8568(01)00035-9
https://doi.org/10.1287/mnsc.43.9.1258
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.09.010
https://doi.org/10.1080/15623599.2017.1411456
https://doi.org/10.1080/15623599.2017.1411456
https://doi.org/10.1016/j.omega.2004.03.012
https://doi.org/10.1016/S0272-6963(03)00004-4
https://doi.org/10.1016/S0272-6963(03)00004-4


Endüstri Mühendisliği 33(1), 145-176, 2022 Journal of Industrial Engineering 33(1), 145-176, 2022 

 

172 

chain. Journal of Operations Management, 26(4), 
468-489. Doi: 
https://doi.org/10.1016/j.jom.2007.06.002 

Kirkman, B. L. & Rosen, B. (1999). Beyond self-
management: Antecedents and consequences of 
team empowerment. Academy of Management 
Journal, 42(1), 58-74. Doi: 
https://doi.org/10.5465/256874  

Küçük, O., Yılmaz, E., Şen, H. İ. ve Küçük, N. (2015). 
TKY’nin işletme performansına etkisi: Lojistik 
sektöründe bir uygulama. The Journal of 
Academic Social Science Studies, 34(2), 53-67. 
Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2638  

Li, L., Tse, C.-Y. E. & Zhao, J.-L. (2009). An empirical 
study of corporate entrepreneurship in 
hospitality companies. International Journal of 
Hospitality & Tourism Administration, 10(3), 213-
231. Doi: 
https://doi.org/10.1080/15256480903088196 

Mucır, S., Elçi, M. & Murat Eminoğlu, G. (2021). 
Çalışanlara yönelik toplam kalite yönetimi 
uygulamalarının iş performansı ve iş tatmini 
üzerine etkisi. International Review of Economics 
and Management, 9(2), 136-153. Doi: 
http://dx.doi.org/10.18825/iremjournal.98107
3 

Naktiyok, A. ve Küçük, O. (2003). Küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerde (KOBİ) TKY kritik 
faktörlerinin örgütsel performans üzerine 
etkileri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(0), 43-65. Erişim 
adresi: 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiibd/iss
ue/5878/77793 

Özer, M. A. (2013). Kalite yönetimini Edwards 
Deming’le yeniden okumak. Humanitas-
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 127-
150. Erişim adresi: 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/humanitas/issu
e/7782/101666 

Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel 
veri analizi 1 SPSS-Minitab. Eskişehir: Kaan 
Kitapevi. 

Özkılıç, Ö. (2005). İş sağlığı ve güvenliği yönetim 
sistemleri ve risk değerlendirme metodolojileri, 
Ankara: TİSK. Erişim adresi: 
https://www.tisk.org.tr 

Öztürk, A. (2009). Kalite yönetimi ve planlaması. 
Bursa: Ekin Yayınevi. 

Özutku, H. (2006). Toplam kalite yönetimi 
uygulamaları ve işletme performansı arasındaki 
ilişkinin analizi: Türk imalat endüstrisinde bir 
alan araştırması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 211-240. 
Erişim 
adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/huniibf/
issue/7876/103492 

Parlak, S. (2017). TKY ve kalite yönetim sistemi 
standartları. 2. Baskı, Bursa : Ekin Kitabevi. 

Powell, T. C. (1995). Total quality management as 
competitive advantage: A review and empirical 
study. Strategic Management Journal, 16(1), 15-
37. 
Doi: https://doi.org/10.1002/smj.4250160105 

Samson, D. & Terziovski, M. (1999). The relationship 
between total quality management practices and 
operational performance. Journal of Operations 
Management, 17(4), 393-409. Doi: 
https://doi.org/10.1016/S0272-
6963(98)00046-1 

Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama 
süreci. Ankara: Anı Yayıncılık. Erişim adresi: 
https://aniyayincilik.com.tr/kitaplar/psikolojik-
test-gelistirme-ve-uyarlama-sureci-spss-ve-
lisrel-uygulamalari/ 

Sevimler, S. (2010). TKY unsurları ve unsurlardan biri 
olan eğitim ile işletme performansı arasındaki 
ilişki (Yüksek lisans tezi). Dumlupınar 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme 
Bölümü, İşletme Anabilim Dalı, Pazarlama Bilim 
Dalı, Kütahya. Erişim adresi: 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/
4771/65653 

Shafiq, M., Lasrado, F. & Hafeez, K. (2019). The effect 
of TQM on organisational performance: empirical 
evidence from the textile sector of a developing 
country using SEM. Total Quality Management & 
Business Excellence, 30(1-2), 31-52. Doi: 
https://doi.org/10.1080/14783363.2017.12832
11 

Sinha, N. & Dhall, N. (2020).  Mediating effect of TQM 
on relationship between organisational culture 
and performance: Evidence from Indian SMEs. 
Total Quality Management & Business Excellence, 
31(15-16), 1841-1865. Doi: 

https://doi.org/10.1016/j.jom.2007.06.002
https://doi.org/10.5465/256874
https://doi.org/10.1080/15256480903088196
https://dergipark.org.tr/tr/pub/huniibf/issue/7876/103492
https://dergipark.org.tr/tr/pub/huniibf/issue/7876/103492
https://doi.org/10.1002/smj.4250160105
https://doi.org/10.1016/S0272-6963(98)00046-1
https://doi.org/10.1016/S0272-6963(98)00046-1
https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4771/65653
https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4771/65653
https://doi.org/10.1080/14783363.2017.1283211
https://doi.org/10.1080/14783363.2017.1283211


Endüstri Mühendisliği 33(1), 145-176, 2022 Journal of Industrial Engineering 33(1), 145-176, 2022 

 

173 

https://doi.org/10.1080/14783363.2018.15113
72 

Şenol, Z. (2016). Kurumsal risk yönetiminin firma 
performansına etkisi: Bist örneği (Doktora tezi). 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe 
Finansman Bilim Dalı, Tokat. Erişim adresi: 
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSor
guSonucYeni.jsp 

Şimşek, M. Ş. ve Çelik, A. (2017). Yönetim ve 
organizasyon, 19. Baskı, Konya: Eğitim Kitabevi. 

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using 
multivariate statistics. Needham Heights, MA: 
Allyn & Bacon. 

Tari, J. J., Molina, J. F. & Castejón, J. L. (2007). The 
relationship between quality management 
practices and their effects on quality outcomes. 
European Journal of Operational Research, 
183(2), 483-501. Doi: 
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.10.016 

       Tekin, H. (1977). Eğitimde ölçme ve        
değerlendirme, 1. Baskı, Ankara: Mars Matbaası.  

Tekin, M. (2006). Kalite güvence ve standartlar, 
Konya: Günay Ofset. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) (2021). En Fazla 
İhracat Yapan 1.000 Firmanın 426’sı 
İstanbul’dan. Erişim tarihi: 26.01.2022. Erişim 
adresi: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/en-
fazla-ihracat-yapan-1000-firmanin-426si-
istanbuldan/2368681  

Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Ticaret Bakanlığı (2021). 
İhracat ve İthalat Yapan Firma Sayıları. Erişim 

tarihi: 26.01.2022. Erişim adresi: 
https://ticaret.gov.tr/data/5d63d89d13b8762f
7c43a738/21-
Ihracat%20ve%20Ithalat%20Yapan%20Firma
%20Sayilari.pdf  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2021). İl ve 
Bölgelere Göre İhracat-İthalat Verileri. Erişim 
tarihi: 26.01.2022. Erişim adresi: 
https://iz.tuik.gov.tr/#/showcase/SC-
2851FY777F34D2R/db-
315ulacre7mu3n8?filters=18792%3D2021&tok
en=8d79727fff862a891ce574d27220bfebbf66fe
cd  

Ulusoy, F. & Çakıroğlu, E. (2013). In-service 
elementary mathematics teachers conceptions of 
histogram and difficulties about its teaching 
process. Elementary Education Online, 12(4), 
1141-1156. Retrieved from http://ilkogretim-
online.org.tr  

Ustasüleyman, T. (2011). Toplam kalite yönetimi 
uygulamalarının firma performansı üzerine 
etkisi: Türkiye’nin 500 büyük firmasına yönelik 
bir araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 67-96. Erişim 
Adresi: 
https://dergipark.org.tr/en/pub/gaziuiibfd/issu
e/28320/300948 

 

 

 
  

https://doi.org/10.1080/14783363.2018.1511372
https://doi.org/10.1080/14783363.2018.1511372
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.10.016
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/en-fazla-ihracat-yapan-1000-firmanin-426si-istanbuldan/2368681
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/en-fazla-ihracat-yapan-1000-firmanin-426si-istanbuldan/2368681
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/en-fazla-ihracat-yapan-1000-firmanin-426si-istanbuldan/2368681
https://ticaret.gov.tr/data/5d63d89d13b8762f7c43a738/21-Ihracat%20ve%20Ithalat%20Yapan%20Firma%20Sayilari.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5d63d89d13b8762f7c43a738/21-Ihracat%20ve%20Ithalat%20Yapan%20Firma%20Sayilari.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5d63d89d13b8762f7c43a738/21-Ihracat%20ve%20Ithalat%20Yapan%20Firma%20Sayilari.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5d63d89d13b8762f7c43a738/21-Ihracat%20ve%20Ithalat%20Yapan%20Firma%20Sayilari.pdf
https://iz.tuik.gov.tr/#/showcase/SC-2851FY777F34D2R/db-315ulacre7mu3n8?filters=18792%3D2021&token=8d79727fff862a891ce574d27220bfebbf66fecd
https://iz.tuik.gov.tr/#/showcase/SC-2851FY777F34D2R/db-315ulacre7mu3n8?filters=18792%3D2021&token=8d79727fff862a891ce574d27220bfebbf66fecd
https://iz.tuik.gov.tr/#/showcase/SC-2851FY777F34D2R/db-315ulacre7mu3n8?filters=18792%3D2021&token=8d79727fff862a891ce574d27220bfebbf66fecd
https://iz.tuik.gov.tr/#/showcase/SC-2851FY777F34D2R/db-315ulacre7mu3n8?filters=18792%3D2021&token=8d79727fff862a891ce574d27220bfebbf66fecd
https://iz.tuik.gov.tr/#/showcase/SC-2851FY777F34D2R/db-315ulacre7mu3n8?filters=18792%3D2021&token=8d79727fff862a891ce574d27220bfebbf66fecd
https://dergipark.org.tr/en/pub/gaziuiibfd/issue/28320/300948
https://dergipark.org.tr/en/pub/gaziuiibfd/issue/28320/300948


Endüstri Mühendisliği 33(1), 145-176, 2022 Journal of Industrial Engineering 33(1), 145-176, 2022 

 

174 

Ek 1 

Anket Formu 

I.BÖLÜM: KATILIMCI VE KATILIMCININ ÇALIŞTIĞI FİRMAYA AİT BİLGİLER 
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II. BÖLÜM: TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI ÖLÇEĞİ 
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III. BÖLÜM: İŞLETME PERFORMANSI ÖLÇEĞİ 

 

 

IV. BÖLÜM: BİREYSEL PERFORMANS ÖLÇEĞİ 
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TERMAL NAKLİYE KONTEYNERLERİ UYGULAMASI 
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Kelimeler  Öz 

Aşı çizelgeleme, Matematiksel 

modelleme, COVID-19, termal 

nakliye konteyneri 

Yeni Koronavirüs Hastalığı 2019’da ilk kez gözlemlenmiş olup, Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından pandemi olarak tanımlanmıştır. Tüm ülkeler virüsün yayılmasını hafifletmek için 

yoğun çaba sarf etmektedir. En önemli çabalardan biri de geliştirilmiş olan aşıların hızlıca aşı 

olacaklara yapılmasıdır. Ancak aşılamanın planlanması aşı merkezlerinin kapasiteleri 

dışında ayrıca aşıların gerektirdiği saklama koşulları nedeni ile de zorlaşmaktadır. Bu 

çalışmada aşılardan en çok kullanılanlardan biri olan Pfizer-Biontech aşısı ele alınmıştır. Bu 

aşının gerektirdiği soğuk zincir nedeni ile aşılama problemi daha da zorlaşmaktadır. Hem 

bozulan hem de kullanılamayan aşı maliyetleri hem de 2 dozdan az aşı olan kişilerin eksik 

olan doz başına hesaplanan maliyetlerin toplamı en aza indirgenmesi hedeflenerek aşı 

çizelgeleme için bir matematiksel model geliştirilmiştir. Geliştirilen modelde ultra soğuk 

depolama ünitesi almadan, aşıların taşındığı termal nakliye konteynerleri ile aşıların 

korunduğu bir ortam ele alınmaktadır. Yaratılan veri setleri ile elde edilen çözümlere göre, 

bir ya da iki aşı merkezi ele alındığında kolaylıkla matematiksel model en iyi sonucu 

hesaplamakta ve envanter dengesini sağlayarak aşının soğuk zincir gereksinimlerini de 

yerine getirmektedir. 
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The new Corona virus was observed for the first time in 2019 and declared as a pandemic by 

the World Health Organization. All countries are making intense efforts to mitigate the spread 

of the virus.  One of the most important efforts is that the developed vaccines will be used 

quickly during vaccination. Apart from the capacity of the vaccination centers, planning 

vaccination becomes more difficult due to the required storage conditions of vaccines. In this 

study, we consider the Pfizer-Biontech vaccine that is one of the most used vaccines. 

Vaccination becomes difficult as this vaccine requires cold chain. We propose a mathematical 

model for vaccine scheduling minimizing the total cost of perished vaccines and missed doses 

(being vaccinated less than twice).  Without purchasing any ultra-cold storage unit, thermal 

shipping containers are considered while holding inventories. According to the solutions of the 

generated data sets, when one or two vaccine centers are considered, optimal solutions can be 

computed easily while satisfying inventory balance and cold chain requirements. 
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1. Giriş  

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak 
Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında 
gözlemlenmiştir. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi 
solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada 
yapılan araştırmalar sonucunda, COVID-19 Ocak 
2020’de tanımlanan bir virüs olmuştur (T.C. Sağlık 
Bakanlığı, 2020a). Vuhan Eyaleti’nden Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya 
ülkelerine hızla yayılmıştır.  Enfekte olanların bir 
kısmı, hafif ila orta derecede solunum yolu hastalığı 
yaşamakta ve özel tedavi gerektirmeden 
iyileşmektedir. Ancak yaşlı insanlar ve 
kardiyovasküler hastalık, diyabet, kronik solunum 
hastalığı ve kanser gibi altta yatan tıbbi sorunları 
olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı 
bulunmaktadır (DSÖ, 2021). 2020’de 1,6 milyondan 
fazla insan COVID-19 nedeni ile ölmüştür ve 76 
milyondan fazla insan hastalanmıştır (Taylor, 2021). 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) küresel pandemi ilan 
etmiştir ve tüm ülkeler sınırları içerisindeki virüs 
yayılmasını hafifletmek için zorlu bir savaş vermeye 
devam etmektedir. 

Ocak 2020’de aşı ve ilaç çalışmaları hızlıca 
başlatılmış ve Haziran 2020’de COVID-19 için 
insanlarda test edilen aşı adaylarının ciddi bir yan 
etkisi olmaksızın bağışıklık tetiklediği sonucu elde 
edilmiştir (National Institutes of Health, 2020). Şu 
ana kadar 5 çeşit aşı geliştirilmiştir:  hastalığa neden 
olmayan bağışıklık yanıtı oluşturan etkisizleştirilmiş 
virüs içeren inaktif aşılar, hastalığa neden olmayan 
bağışıklık yanıtı oluşturan zayıflatılmış virüs içeren 
canlı atenüe aşılar, COVID-19 virüsünün yapısını 
taklit eden protein parçalarını kullanan protein bazlı 
aşılar, COVID-19 virüsünün RNA parçacıklarını 
taşıyan hastalık yapıcı etkisi olmayan virüslerin 
kullanıldığı viral vektör aşıları, ve genetik olarak 
tasarlanmış RNA ve DNA parçacıklarını kullanan son 
teknoloji bir yaklaşım olan m-RNA ve DNA aşıları 
(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020b).  

Klinik denemeler ile etkileri ölçüldükten sonra bir 
kısım aşının üretimine hızlıca başlanmıştır; ancak 
tüm dünyaya yetecek kadar aşının üretilmesi ve 
dağıtılması henüz mümkün değildir. Bu da yeni 
aşıların geliştirilmeye devam edilmesine neden 
olmaktadır. Aralık 2020 itibariyle, 200’den fazla aşı 
adayı bulunmaktadır; bunlardan en az 52 tanesi 
insanlarda test aşamasındadır. Tüm ülkeler 
ellerindeki sınırlı aşıları hastalığa maruz kalma, 
hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri gibi belli 
kriterlere göre aşı olacaklara atamaktadır. Örneğin,  

birçok ülke önceliği yaşlı insanlara ve sağlık 
personellerine vermektedir. Bu çalışmada RNA 
tabanlı aşılardan biri olan Pfizer-BioNTech aşısı ele 
alınmakta ve aynı önceliğe sahip olan belirli sayıda 
aşı olacak kişi için aşı çizelgeleme problemi envanter 
dengeleri ve aşı saklama koşulları ele alınarak 
önerilen bir matematiksel model yardımı ile 
çözülmektedir. 

Farklı aşı türlerinin saklama koşulları da 
değişmektedir; bu da hem aşı üretimine hem de 
üretilen aşıların saklama ve dağıtmada dikkatli 
olunmasını gerektirmektedir. Örneğin, viral vektör 
aşılardan olan Sputnik ve AstraZeneca aşıları 4⁰C’de 
6 ay süre ile saklanabilirken; RNA tabanlı aşılardan 
biri olan Moderna -20 ⁰C’de 6 ay, 4⁰C’de ise 30 gün 
saklanabilmektedir ve RNA tabanlı başka bir aşı olan 
Pfizer-BioNTech aşısı -70⁰C’da 6 ay, 4 ⁰C’de ise 31 
gün saklanabilmektedir. Eğer bahsedilen saklama 
koşulları sağlanamaz ise aşılar bozulacak ve 
kullanılamayacaktır. Aşıların sadece saklama 
koşulları değil maliyetleri de değişmektedir. Doz 
başına Sputnik 10  $, AstraZeneca 3 $, Moderna 25-
37 $, Pfizer-BioNTech ise 19,5 $ olarak açıklanmıştır. 
Ayrıca yeterli bağışıklık elde etmek için 21 ya da 28 
gün arayla ikinci dozun yapılması da gerekmektedir 
ki ilk dozdan sonra zamanla azalan antikor miktarı 
ikinci doz ile belli bir seviyenin üzerine 
çıkabilmektedir (Ersöz ve Temel, 2020).   

Amerika Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının acil 
durumlarda yapılmasına izin verirken, bu aşılara ek 
olarak AstraZeneca aşısı da acil durumda yapılmak 
üzere Avrupa Birliği’nden onay almıştır (European 
Comission, 2021; FDA, 2021).  Bu çalışmada tüm 
dünyada yaygın şekilde aşılamada kullanılan Pfizer-
Biontech aşısının aşılama çizelgelemesi problemi ele 
alınmıştır. Pfizer-BioNTech aşısının gerektirdiği 
Arktik sıcaklık nedeni ile aşının lojistiği zorlaşmakta 
ve aşı çizelgeleme problemi daha da önemli hale 
gelmektedir.  

Pfizer-BioNTech aşısı farklı şekillerde 
depolanabilmektedir: 1) ultra soğuk depolama 
ünitesinde -80⁰C ile -60⁰C arasında bir sıcaklıkta 
veya nakliye edildikten 30 gün sonrasına kadar 
orijinal termal nakliye konteynerinde -80⁰C ile -60⁰C 
arasında bir sıcaklıkta (kuru buz yenilemeleri 
talimatlara uygun yapılırsa), 2) -25⁰C ile -15⁰C 
arasında bir sıcaklıkta dondurucularda 2 haftaya 
kadar ve 3) 31 güne kadar saklama ünitesinde 2⁰C ila 
8⁰C arasında depolanabilmektedir (Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine Storage and Handling Summary, 
2021). 2⁰C ila 8⁰C arasında daha önce sadece 5 gün 
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depolanmasına izin verilen Pfizer-BioNTech aşısı 
(California COVID-19 Vaccination Program, 2021), 
güncellenen depolanma imkanı ile daha çok kişinin 
aşılanması sağlanmıştır. Termal nakliye 
konteynerinin bir seferde 3 dakikadan fazla ve günde 
ikiden fazla açılmaması önerilir (cvdvaccine-us, 
2021). Ayrıca iki doz olarak yapılması gereken 
Pfizer-Biontech aşısının iki doz arasında en az 28 gün 
geçmesi gerekmektedir. Birçok ülkede iki aşı dozu 
arasında en fazla 42 gün geçmesine dikkat 
edilmektedir. Bunlara ek olarak, aşı 2 farklı 
miktarlarda sipariş edilebilir: (i) her tepside 1170 
doz ya da (ii) 450 doz (her kutusunda 25 flakon olan 
3 farklı kutu) (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine 
Storage and Handling Summary, 2021).  Flakonların 
kullanılmadan önce sulandırılması gerekmektedir ve 
sulandırılan flakonlar 6 saat içinde kullanılmazsa 
imha edilmeleri gerekmektedir. Ana kutunun 
sıcaklığı sensörlerle takip edilmekte ve gereken 
Arktik sıcaklığın sağlanması sürekli kontrol 
edilmektedir (BC Centre for Disease Control, 2020). 
Aşıların uygun koşullarda belirlenen süreler 
boyunca saklanamaması durumunda aşılar 
bozulacak ve kullanılamaz hale gelecektir. Bu 
nedenle sınırlı sayıda olan aşının doğru zamanda, 
doğru yerde, aşı olması gerekenlere ulaştırılması 
gerekmektedir.   

DSÖ’nün Aşılama, Aşılar ve Biyolojik Ürünler 
Direktörü açıklamalarında zahmetli saklama 
koşullarının ve bunlarla orantılı yüksek maliyetlerin 
aşılama politikalarının benimsenmesinde caydırıcı 
rol oynamaması gerektiğini vurgulamıştır (NDTV, 
2020). Ancak, büyük şehir hastanelerinin ultra soğuk 
depolama üniteleri satın almaya ya da kiralamaya 
gücü yetse de kırsal kesimdeki hastanelerin ya da 
küçük hastanelerin çoğunun ne yazık ki bu üniteleri 
karşılayamayacağı ve bu topluluklardaki sakinlerin 
aşılanmasında zorluk çekilebileceği 
düşünülmektedir. Ayrıca ülkelerin ve hatta 
eyaletlerin bile aşılama politikaları değişmektedir. 
Örneğin, Kuzey Dakota dört adet dondurucu ve 
dokuz adet taşınabilir dondurucu satın almayı tercih 
ederken, Pennsylvania’da Sağlık Bakanlığı aşılama 
bölümünün yöneticisi CDC tavsiyesine uyarak kendi 
dondurucu birimlerini satın almamayı tercih 
etmiştir. Ancak Pennsylvania eyaletindeki 
şehirlerden biri olan Philadelphia’da Jefferson Sağlık 
Sistemi aşıların mevcut olduğu ancak saklama 
koşullarının sağlanamaması nedeni ile alınamaması 
durumu ihtimaline karşı dondurucu kiralamaya 
karar vermiştir (Goldhill,2020).  

Limitli sayıda termal nakliye konteyneri olduğu için 
Pfizer konteyner teslim alındıktan sonra en geç 20 
gün içinde teslim edilmesini talep etmektedir. Bir aşı 
uygulama bölgesi, termal nakliye konteynerini geçici 
olarak Pfizer COVID-19 aşısının saklanması için 
kullanabilmektedir. Nevada’da Pfizer-BioNTech 
aşısının, eğer 975’den fazla aşılanacak kişi varsa 
uygun zaman diliminde ultra soğuk aşının aşı 
yapılacak tesise sevk edilmesi, eğer 975’den az kişi 
var ise de ultra soğuk aşının doğrudan Nevada’da 
merkezi bir konumda bulunan ultra soğuk depolama 
alanına gönderilerek aşının yapılacağı sağlık 
tesislerine 2 ile -8 derecede yeniden dağıtılması 
şeklinde uygulanmasına karar verilmiştir. Fakat 
ultra soğuk depolama alanı eksikliğinin yanısıra bazı 
ülkelerde soğuk hava depoları ya da soğuk 
buzdolapları bile eksiktir. Örneğin, Burkina Faso 
Kasım 2020’de yaklaşık 1000 klinik buzdolabının 
eksik olduğunu bildirmiştir. DSÖ, Unicef ile birlikte 
Covid-19 aşısı beklentisiyle soğuk hava depolarını 
haritalayan proje yürütmekte ve hatta 2021 sonuna 
kadar da düşük gelirli ülkelerde 65.000 güneş 
enerjili soğuk buzdolabının kurulmasını 
istemektedir (Kleinman, 2020).  

Ayrıca aşılamada 3. doz aşının uygulaması da 
bağışıklığın güçlenmesi için bazı ülkelerde 
başlamıştır. Örneğin, Türkiye Haziran 2021 sonunda 
50 yaş üstünde ve sağlık çalışanlarına 3. doz aşı için 
randevu hakkı tanımıştır (Alhas, 2021). Avrupa’nın 
güçlendirici aşılama konusunda aşı alımları devam 
ederken Afrika ülkelerinin bu aşıları satın 
alamadıklarına dair haberler de yer almaktadır. 
Ayrıca Afrika ülkelerinin bir kısmında aşıların da 
stoklarının yakında biteceği belirtilmektedir 
(Furlong, 2021). 

Şu ana kadar aşıların sağlık merkezlerine nasıl 
dağıtıldığı konusunda net bir açıklama 
yapılmamıştır. Birçok ülkede aşı olma önceliği gelmiş 
olan kişilerin aşı olma talepleri toplanmakta ve 
randevu sistemi ile aşılama yapılmaktadır. Bu 
çalışmada Pfizer-BioNTech aşısının sıcaklık 
gereksinimleri göz önünde bulundurularak, bu 
aşının aşı olacaklara ne zaman ve hangi aşı 
merkezinde yapılmasını hesaplayan bir 
matematiksel model geliştirilmiştir. Amaç 
fonksiyonu 2 dozdan az aşı olan kişi sayısına bağlı 
maliyet, bozulan aşı miktarına bağlı maliyet ve aşı 
envanterine bağlı maliyetlerin toplamı olarak 
tanımlanmakta ve en aza indirgenmesi 
hedeflenmektedir. Küçük bir veri üzerinde yapılan 
analizler ile ayrıca gerekli olan sağlık 
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personeli/sağlık merkezi kapasitelerinin sonuca 
etkisi hesaplanmıştır.  

Özetle, bu çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran en 
önemli özellikler COVID-19 salgınına yönelik hızlıca 
yapılması gerekilen limitli sayıda aşının, 
dondurucusu olmayan sağlık merkezlerinin 
kullanabileceği şekilde modellenmesidir. Bu 
modelde ayrıca daha önce ele alınmamış Arktik 
sıcaklık koşulları nedeni ile termal nakliye 
konteynerleri ile ilgili kısıtlar da göz önünde 
bulundurularak bir matematiksel model 
geliştirilmiştir.  

Literatürde aşılama ile ilgili yapılan çalışmaların 
çoğu COVID-19 yayılması ve önceliklendirmeler ile 
ilgilidir (Bubar vd., 2021; Foy vd., 2021; Shim, 2021).   
Envanter miktarına karar veren bir çalışmada ise 
gruplara adil bir şekilde envanter ayrılması 
hedeflenmiştir (Rastegar, Tavana, Meraj ve Mina, 
2021).  

Aşılar gibi envanterdeki diğer ürünler de bazen 
eskimeye ya da bozulmaya maruz kalabilmektedir. 
Et, sebze gibi yiyecekler bozulabileceği gibi insan 
kanı gibi tibbi ürünler de bozulabilmektedir. 
Bozulmalar hakkında sipariş ve yayınlama 
politikaları literatürü oldukça geniştir. Bozulabilecek 
olan üründen ne zaman ve ne kadar sipariş edileceği 
önemli bir karardır. Pratikte talepler stokastik 
olmasına rağmen literatürde deterministik modeller 
daha yaygındır. Örneğin, Yang ve Wee (2003) 
deterministik talep modelleri ile bozulmaya uygun 
ürünler için sipariş politikaları üzerinde 
çalışmışlardır. Devapriya, Ferrell ve Geismar(2017) 
ise hem üretim kararları hem de dağıtım kararları bir 
arada ele alınmış entegre problemi bozulabilen bir 
ürün için çalışmışlardır. Bu çalışmalarda iki aşılama 
arasında geçmesi gerek minimum süre kontrolü, 
termal nakliye konteyneri kapısının kısıtı gibi 
durumlar olmaması ana hatları ile çalışılan konudan 
ayrışmaktadırlar. Aşı konusuna benzer bir diğer 
konu da kan ürünleri toplama problemidir (Özener, 
Ekici ve Coban, 2019). Bu problemde de kan ürünleri 
bozulabilmekte ve iki kan bağışı arasında geçmesi 
gereken süre yapılan kan bağış türüne göre 
değişebilmektedir. Termal nakliye konteynerleri 
nedeni ile sisteme eklenen kısıtlar (kapasite, kapı 
açılma gibi) ile çalışılan problem bu alandaki 
çalışmalardan farklılaşmaktadır.  Erişilen literatürde 
bu makalede önerilen kapsamda herhangi bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. 

Ayrıca, yapılan toplam aşı sayıları ülkeler, eyaletler, 
bazen şehirler bazında yer alsa bile sağlık merkezleri 

bazında bir kırılım ne yazık ki mevcut değildir. 
Aşılamada görevli personel ve/veya aşılama için 
ayrılmış aşı odaları sayıları da net bir şekilde 
duyurulmamıştır. Bu da aşı çizelgeleme probleminin 
gerçekçi veri ile çözümünü zorlaştırmaktadır. Ancak 
Belçika’nın bölgelerinde, Pfizer-BioNTech aşısının 
ilk zamanlarda yapılan sayısı, aşı olması gereken 
öncelikli kişilerin sayıları gibi verilerinden motive 
olunarak küçük örnekler yaratılmış ve önerilen 
matematiksel modelin sonuçları analiz edilmiştir.  

Erişilen literatürde Pfizer-BioNTech aşısı gibi soğuk 
zincir gereksinimleri nedeni ile depolama 
limitlerinin olduğu aşı dağıtımı çizelgeleme problemi 
daha önce ele alınmamıştır. Bu nedenle de önerilen 
matematiksel modelin bundan sonraki aşı dağıtım 
problemlerinde de öncül olması beklenmektedir. 

 

2. Çalışmada Kullanılan Matematiksel Model 

Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyularak, 
birden fazla sağlık merkezi ve aşı olma sırası gelen 
kişilerin aşılama süreci ele alınmıştır. Dondurucu 
kiralamak ya da satın almak yerine, Pfizer-BioNTech 
aşısının dağıtımında kullanılan termal nakliye 
konteynerlerinin kullanıldığı durum ele alınmıştır. 
Termal nakliye konteynerinin kapağı günde en fazla 
iki kere açılabilmektedir; aksi halde içindeki aşıların 
sıcaklığı artacağından bozulmuş sayılacaklardır. İki 
farklı türde termal nakliye konteyneri 
bulunmaktadır:  en fazla 5 flakon tepsisi olan ve her 
tepside 1170 aşı olan termal nakliye konteyneri ve 
her kutuda 25 flakon olan (her flakon 6 doz aşıya 
denk gelmektedir) 3 tepsili termal konteyneri. Bu 
konteynerlerden istenilen kadar aşı 
alınabilmektedir. Sağlık merkezlerinde yapılan aşı 
sayısını kısıtlayan ayrıca iki farklı türde kapasite 
tanımlanmıştır. İlki sağlık merkezlerinin günlük aşı 
kapasitesi (aşı odaları veya aşı için gereken 
ekipmanlara bağlı tanımlanan), ikincisi ise sağlık 
merkezlerinde çalışan iş gücü nedeni ile her zaman 
diliminin aşı kapasitesidir. İki aşı dozu arasında 
geçen süre en az 28 gün olarak tanımlanmıştır. Bir 
kişi en fazla iki doz aşı vurulabilmektedir. 3. doz aşı 
yeni tanımlanmakta ve 6 ay süre geçmesinden sonra 
yapılması öngörülmektedir. Aşı sayısının limitli ve 
saklama koşullarının kısa süreli termal konteynerler 
göz önünde bulundurularak yapılmasından dolayı 
önerilen modelde 3. doz aşı göz ardı edilmiştir.  

Termal nakliye konteynerinden dışarı çıkarılan ve 31 
gün içinde kullanılmayan flakonlar bozulmaktadır. 
Flakonlar sulandırıldıysa 6 saat içinde elde edilen 
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aşıları enjekte etmek gerekmektedir (T.C. Sağlık 
Bakanlığı, 2021). Hatta aşı uygulamasında bu süreyi 
hastanelerin kısalttığı gözlemlenmektedir. Her 
flakon tepsinin kapasitesi 25 flakon 
(sulandırıldığında 150 aşıya denk gelmektedir) 
olarak tanımlanmıştır. Geliştirilen matematiksel 
model ile şu sorulara yanıt aranmıştır: (i) Aşı 
olacaklar ne zaman ve hangi sağlık merkezinde aşı 
olacaklar? ii) Termal nakliye konteynerlerinin ne 
zaman kapıları açılmalı ve kapıları açıldığında 
içinden kaç flakon çıkarılmalı? iii) Envanter ve 
bozulan aşı sayıları nedir? 

Indisler: 

i: aşı olacak kişi (i∈{1,2,…,N}) 

j: sağlık merkezi (j∈{1,2,…,J}) 

t: zaman dilimi (t∈{1,2,…, nt}) 

d: gün (d∈{1,2,…,nd}) 

s: termal nakliye konteyneri (s∈{0,…,ns}) 

Parametreler:  

𝑐𝑛𝑜𝑛𝑉𝑎𝑐: eksik doz aşı vurulan kişinin doz eksikliği 
başına maliyeti 

𝑐𝑤𝑎𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒1
: gerçekten bozulan ve artık 

kullanılamayacak olan her aşının maliyeti 

𝑐𝑤𝑎𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒2
: TL zaman içinde kullanılmamış olan 

bozulmamış aşı maliyeti 

𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓𝑡,𝑑,𝑗: sağlık merkezi j’nin t zaman diliminde d 

gününde çalışan sağlık personeline bağlı olarak 
tanımlanan aşı kapasitesi 

𝑐𝑎𝑝𝑗: sağlık merkezi j’nin sağlık ekipmanları, aşı 

odası gibi kısıtlara bağlı olarak tanımlanan günlük 
aşı kapasitesi 

𝑠𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ: her termal nakliye konteynerinde bulunan 
toplam flakon sayısı 

fl: bir flakon sulandırıldığında elde edilen aşı dozu 

𝑎𝑟𝑟𝑠: s termal nakliye konteynerinin geliş günü  

𝑟𝑖: i kişisinin aşı olmak için müsait olduğu en erken 
gün 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖: i kişisinin kaç aşı dozu eksik olduğu 
(𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖 ∈{1,2}) 

TL: aşılama için tanımlanmış toplam gün sayısı 

lim: termal nakliye konteynerinin kapısının bir 
günde maksimum kaç kere açılabileceği 

Tanımlanan karar değişkenleri: 

𝑥𝑖,𝑡,𝑑,𝑗 = {
1 𝑒ğ𝑒𝑟 𝑖 𝑘𝑖ş𝑖𝑠𝑖 𝑗 𝑠𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 𝑚𝑒𝑟𝑘𝑒𝑧𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑡 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑑 𝑔ü𝑛ü𝑛𝑑𝑒 𝑎ş𝚤 𝑜𝑙𝑑𝑢𝑦𝑠𝑎,
0 𝑎𝑘𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑙𝑑𝑒.

} 

𝑦𝑡,𝑑,𝑗: j sağlık merkezinde d gününde t zaman diliminde termal nakliye konteynerinden kaç flakon dışarı çıkarıldı 

𝑣𝑡,𝑑,𝑗: j sağlık merkezinde d gününde t zaman diliminde termal nakliye konteynerinden kaç flakon aşılama için 

sulandırıldı 

𝑖𝑛𝑣𝑡,𝑑,𝑗: j sağlık merkezinde d gününde t zaman diliminin sonunda elde kalan flakon envanteri 

𝑧𝑠,𝑡,𝑑,𝑗 = {
1

𝑒ğ𝑒𝑟 s termal nakliye konteynerinin j sağlık merkezinde t zaman diliminde
d gününde kapısı açıldıysa,

0 𝑎𝑘𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑙𝑑𝑒.

} 

 

𝑝𝑡,𝑑,𝑗: t zaman diliminde d gününde j sağlık merkezinde bozulan flakon miktarı 

 

min F = ∑ 𝑐𝑛𝑜𝑛𝑉𝑎𝑐(𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖 − ∑ 𝑥𝑖,𝑡,𝑑,𝑗) + 𝑐𝑤𝑎𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒1
(∑ 𝑝𝑡,𝑑,𝑗 + ∑ (𝑓𝑙  𝑣𝑡,𝑑,𝑗 − ∑ 𝑥𝑖,𝑡,𝑑,𝑗) 𝑖𝑡,𝑑,𝑗 ) +𝑗,𝑡,𝑑𝑡,𝑑,𝑗𝑖

𝑐𝑤𝑎𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒2
(𝑠𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ(𝑛𝑠 + 1) − ∑ 𝑦𝑡,𝑑,𝑗𝑡,𝑑,𝑗   ) 

∑ 𝑑 𝑥𝑖,𝑡,𝑑,𝑗𝑡,𝑑,𝑗 ≥ 𝑟𝑖 ∑ 𝑥𝑖,𝑡,𝑑,𝑗𝑡,𝑑,𝑗     ∀𝑖        (1) 

∑ ∑ 𝑥𝑖,𝑡,�̅�,𝑗
𝑑+27
�̅�=𝑑+1𝑡,𝑗 ≤ (1 − ∑ 𝑥𝑖,𝑡,𝑑,𝑗)𝑡,𝑗   ∀𝑖, 𝑑: 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖=2     (2) 

∑ 𝑥𝑖,𝑡,𝑑,𝑗𝑡,𝑑,𝑗 ≤ 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖  ∀𝑖          (3) 

∑ 𝑥𝑖,𝑡,𝑑,𝑗𝑖 ≤ 𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓𝑡,𝑑,𝑗   ∀𝑡, 𝑑, 𝑗         (4) 
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∑ 𝑥𝑖,𝑡,𝑑,𝑗𝑖,𝑡 ≤ 𝑐𝑎𝑝𝑗  ∀𝑑, 𝑗          (5) 

∑ 𝑥𝑖,𝑡,𝑑,𝑗 ≤  𝑓𝑙𝑖 𝑣𝑡,𝑑,𝑗    ∀𝑡, 𝑑, 𝑗        (6) 

𝑦𝑡,𝑑,𝑗 + 𝑖𝑛𝑣𝑡−1,𝑑,𝑗 − 𝑣𝑡,𝑑,𝑗  = 𝑖𝑛𝑣𝑡,𝑑,𝑗 + 𝑝𝑡,𝑑,𝑗     ∀𝑡, 𝑑, 𝑗: 𝑡 ≥ 2              (7) 

𝑦1,𝑑+1,𝑗 +  𝑖𝑛𝑣𝑛𝑡,𝑑,𝑗 − 𝑣1,𝑑+1,𝑗 = 𝑖𝑛𝑣1,𝑑+1,𝑗 + 𝑝1,𝑑+1,𝑗  ∀𝑑, 𝑗: 𝑑 + 1 ≤ 𝑛𝑜_𝑑     (8) 

 𝑦1,1,𝑗 −  𝑣1,1,𝑗 = 𝑖𝑛𝑣1,1,𝑗 + 𝑝1,1,𝑗   ∀𝑗                (9) 

∑  𝑦𝑡,�̅�,𝑗
𝑑
�̅�=𝑑−31,�̅�≥1 −𝑖𝑛𝑣𝑡,𝑑,𝑗 ≥ 0  ∀𝑡, 𝑑, 𝑗                (10) 

∑ 𝑧𝑠,𝑡,𝑑,𝑗𝑡 ≤ 𝑙𝑖𝑚  ∀𝑠, 𝑑, 𝑗          (11) 

𝑠𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ ∑ 𝑧𝑠,𝑡,𝑑,𝑗𝑠 ≥ 𝑦𝑡,𝑑,𝑗  ∀𝑡, 𝑑, 𝑗                  (12) 

∑ 𝑦𝑡,𝑑,𝑗𝑡,𝑑 ≤ 𝑠𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ ∑ 𝑧𝑠,𝑡,𝑑  𝑠,𝑡,𝑑,𝑗   ∀𝑗        (13) 

𝑑 𝑥𝑖,𝑡,𝑑,𝑗 ≤ 𝑇𝐿 ∀𝑖, 𝑡, 𝑑, 𝑗          (14) 

𝑥𝑖,𝑡,𝑑,𝑗 ∈ {0,1} ∀ 𝑖, 𝑗, 𝑡, 𝑑          (15) 

𝑦𝑡,𝑑,𝑗, 𝑖𝑛𝑣𝑡,𝑑,𝑗 ≥ 0, 𝑡𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑦𝚤 ∀𝑡, 𝑑, 𝑗        (16)     

𝑧𝑠,𝑡,𝑑,𝑗 ∈ {0,1}  ∀𝑠, 𝑡, 𝑑, 𝑗: 𝑎𝑟𝑟𝑠 ≤ 𝑑 ≤ 𝑎𝑟𝑟𝑠 + 31       (17) 

𝑧𝑠,𝑡,𝑑,𝑗 = 0    ∀𝑠, 𝑡, 𝑑, 𝑗: 𝑑 < 𝑎𝑟𝑟𝑠 𝑦𝑎 𝑑𝑎 (𝑎𝑟𝑟𝑠 + 31 ≤ 𝑛𝑑 − 1 𝑣𝑒 𝑑 > 𝑎𝑟𝑟𝑠 + 31)  (18) 

𝑝𝑡,𝑑,𝑗 ≥ 0 ∀𝑡, 𝑑, 𝑗          (19) 

 

 

Önerilen matematiksel modelin amaç fonksiyonu iki 
ana parçadan oluşmaktadır: i) aşı olmak isteyenlerin 
olamadıkları toplam aşı dozu maliyeti ve ii) 
kullanılamayan aşıların maliyeti. Kullanılamayan aşı 
miktarı maliyeti ise iki kısımdan oluşmaktadır. İlk 
kısmı bozulma nedeni ile artık kullanılamayacak 
olan aşıların maliyetidir ki bu maliyet sulandırılan 
flakonlardan elde edilen aşılardan enjekte 
edilemeyenlerin bozulmaları ve gerçekten bozulan 
flakonlardan elde edilen aşı miktarına bağlı olarak 
hesaplanmaktadır. İkinci kısımda ise TL zamanında 
aşılama için kullanılmayan flakonlardan elde 
edilebilecek toplam aşı miktarı da aşılama için 
kullanılamadığından kullanılamayan aşı maliyetinde 
ele alınmaktadır. TL zaman içinde kullanılmamış 
olan bozulmamış aşı maliyeti, gerçekten bozulan 
aşılara kıyasla daha düşük bir birim maliyetle 
çarpılmaktadır. Önerilen matematiksel model TL 
zamanda kullanılmayan ancak hala bozulmamış olan 
flakonların yeniden planlanmasını ya da yeteri kadar 
aşı olacak kişi olmadığı için elde kalan ve 
kullanılabilir olan flakonların yeniden planlanarak 
dağıtılmasını ele almamaktadır; ancak bu aşılar 

başka aşı merkezlerinde daha kısıtlı bir zaman içinde 
kullanıma hala uygun olabildiğinden, 
maliyetlendirilmeleri farklı olacak şekilde ele 
alınmaktadır. 

Kısıt (1) i kişisinin aşı olmak için müsait olduğu en 
erken günden daha erken aşı olmamasını 
sağlamaktadır. Kısıt (2) iki aşı dozu eksik olan kişinin 
en erken ilk doz aşısını olduktan 28 gün sonra ikinci 
dozu olabileceğini sağlamaktadır. Şekil 1’de aşı 
olacak bir kişi için örnek bir zaman ekseni 
gösterilmektedir. Eğer bu kişi d gününde aşı olduysa, 
o kişi d+1 ile d+27 günleri arasında aşı 
olamamaktadır; yani Kısıt (2)’nin sağ tarafı sıfır 
olacağı için d+1’den d+27’ye kadar olan günler için 
ilgili karar değişkenlerinin toplamı sıfıra 
zorlanmaktadır. Bu kısıt her gün ve her aşı olacak kişi 
için yazılarak iki aşı olacak kişilerin aşıları arasında 
geçmesi gereken asgari süre sağlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

… 
d d+1 d+2 … d+27 

Aşı olunan gün 
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Şekil 1. Kısıt (2) için örnek bir zaman ekseni 

 
Kısıt (3) her kişinin en fazla eksik aşı dozu kadar aşı 
olabileceğini gösterirken, Kısıt (4) aşı yapılan her 
sağlık merkezinin belli bir günde belli bir zaman 
diliminde görevli olan sağlık personeli limiti kadar 
aşı yapabileceğini göstermektedir. Sağlık merkezinin 
günlük toplam yapabileceği aşı kapasitesi de Kısıt (5) 
ile sağlanmaktadır. Kısıt (6) sulandırılan flakon 
sayısı ile yapılan aşı sayısını ilişkilendirmektedir. 
Termal nakliye konteynerinden yeni çıkarılan flakon 
sayısının ve daha önce dışarı çıkarılmış ancak 
sulandırılmamış olan flakon envanterinin 
toplamının, o zaman dilimine kadar sulandırılmış 
olan flakon sayısı ile arasındaki fark, bir sonraki 
zamandaki flakon envanterine ve bozulan flakon 
sayısı toplamına eşit olacaktır.  Kısıtlar (7)-(9) bu 
denkliği sağlamaktadır. Kısıt (8) ile d gününün son 
zaman diliminden, d+1 gününün ilk zaman dilimine 
aktarılan flakon envanteri ile d+1 gününün ilk zaman 
diliminde termal nakliye konteynerinden çıkarılan 
flakon sayısı toplamından d+1 gününün ilk zaman 
diliminde sulandırılan flakon sayısını çıkartılarak 
d+1 gününün ilk zaman dilimindeki flakon envanteri 
ve bozulan flakon miktarı toplamı bulunmaktadır.  
Kısaca bir günün son zaman dilimi envanteri ve 
ertesi günün ilk zaman dilimine olan etkisi envanter 
dengesi kısıtı ile ele alınmaktadır. Kısıt (9) sayesinde 
ilk günün ilk zaman dilimi için envanter dengesi kısıtı 
yazılmaktadır. İlk gün ilk zaman diliminin başında 
envanter sıfır olarak ele alınmaktadır; bu nedenle 
kısıtın sol tarafında önceki zaman diliminden elde 
olan envanter karar değişkeni yer almamaktadır.  
Kısıt (10) ise bozulan flakon sayısını tanımlamaya 
yardımcı olmaktadır. Bunu d gününün flakon 
envanterini d gününden 31 gün öncesine kadar 
dışarı çıkarılan toplam flakon sayısı ile kısıtlayarak 
yapmaktadır; kısaca envanter değeri dışarı çıkarılan 
toplam flakon sayısından her zaman küçük eşit 
olacağı için, 31 günden önce dışarı çıkarılan flakonlar 
bozulmak zorunda kalacaklardır. Kısıt (11) termal 
nakliye konteyner kapısının bir günde en fazla 
tanımlanan limit kadar açılmasına izin vermektedir. 
Kısıt (12) termal nakliye konteynerinin kapısının 
açılması karar değişkeni ile dışarı çıkarılan flakon 
sayısı karar değişkenini ilişkilendirmektedir. Bir 

sağlık merkezinde termal nakliye kutusundan dışarı 
çıkarılan flakon sayısı o sağlık merkezindeki termal 
nakliye konteynerlerindeki toplam flakon sayısı ile 
Kısıt (13) sayesinde limitlenmektedir. Kısıt (14) 
yapılan aşıların bitim gününü TL üst limiti ile 
limitlemektedir. Kısıt (15)-(19) karar değişkenlerini 
tanımlamaktadır.  Kısıtlar (17) ve (18)’de 𝑧𝑠,𝑡,𝑑,𝑗  

değişkeninin termal nakliye konteynerlerinin geliş 
gününden 31 gün boyunca bozulmadan kapısının 
açılabileceğini; daha sonraki günlerde kapının 
açılamayacağını tanımlamaktadır. Bu kısıtlar termal 
nakliye konteynerinin bozulmadan flakonları 
tutabildiği gün sayısından dolayı gerekmektedir. 
Bozulan flakon miktarını takip eden karar değişkeni 
(𝑝𝑡,𝑑,𝑗) tam sayılı olacak şekilde tanıtılmamasına 

rağmen, bu karar değişkeni yer aldığı diğer kısıtlar 
nedeni ile sadece tam sayılı değer almaktadırlar. Bu 
da modeldeki tam sayılı karar değişkeninin 
azalmasına ve modelin daha hızlı çözülmesine 
yardımcı olmaktadır.  

Geliştirilen matematiksel modelin türeteceği 
çözümleri inceleyebilmek için örnek problemler 
türetilmiştir. Örnek problemlere ait parametreler ve 
problemlerin önerilen model kullanılarak Cplex 
çözücüsü ile çözülmesiyle elde edilen sonuçlar 
izleyen bölümde yer almaktadır. 

 

3. Sonuçlar 

Covid-19 aşı çizelgeleme problemi için ne yazık ki 
kısıtlı veri bulunmaktadır. Toplam yapılan aşı 
sayıları bulunsa bile (Our World In Data, 2021) aşı 
merkezlerine göre dağılımları ya da talep eden sayı 
ile ilgili veri bulunmamaktadır. Zamana bağlı aşı 
olma verisi olsa bile bu aşı olacakların aşı olmayı 
istedikleri zamanı yansıtmayabilmektedir. Bu 
nedenler de gerçekçi bir örnek problem 
yaratılmasını zorlaştırmaktadır. Veri oluştururken 
birçok farklı kaynaktan yararlanılması 
gerekmektedir. Hem dağıtıma çıkarılan aşı sayısının 
hem de sağlık merkezi kapasitesinin net bir şekilde 
belirtildiği verilere sahip Belçika ülkesi baz alınarak 
küçük bir örnek oluşturulmuştur. Ayrıca bu örneğe 
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bağlı duyarlılık analizleri de yapılarak farklı 
parametre değerlerinin sonuca etkisi hakkında 
yorumlar yapılmıştır. Tüm veri setleri IBM ILOG 
Cplex Optimization Studio 20.1.0.0 versiyonu 
kullanılarak, Intel(R) Core i7-6500U CPU @ 2.50GHz 
işlemciye ve 8 GB RAM’e sahip olan bir makinede 
çözülmüştür. 

Belçika’da ilk aşı dağılımı olduğunda 4000 adet 
Pfizer-BioNtech aşısının Brüksel Merkez bölgesine 
gönderildiği açıklanmıştır (Chini, 2021a). Ayrıca 
Belçika’nın bölgelerine göre sağlık çalışanlarının 
sayısına bakıldığı zaman da 27.409 sağlık çalışanının 
Brüksel Merkez bölgesinde yaşadığı verisi 
bulunmaktadır (Michas, 2020). Bunlara ek olarak 
Belçika’nın faz 1 aşılamasında hastane ve uzun süre 
bakım merkezlerinin kullanılacağı belirtilmiştir; 
daha sonraki fazlarda mobil ekipler, küçük klinikler 
gibi sağlık birimleri de aşılama ağına dahil edilmesi 
planlanmaktadır. Fakat her ülkede olduğu gibi bazı 
değişimlerin/iyileştirmelerin de hızlıca yapılması 
gerektiği bilgileri de Avrupa Hastalık Önleme ve 
Kontrol Merkezi tarafından yayınlanan Teknik 
Rapor’da belirtilmiştir. Örneğin, Belçika’da sağlık 
yetkililerinin ve sivil koruma yetkililerinin Covid-19 
aşılarının konuşlandırılmasındaki koordinasyon 
eksikliğinden, aşı dağıtımı yapacak işgücünün 
eksikliğinden ve hatta bazen aşılama için gerekli olan 
şırınga gibi ekipman eksikliğinden bahsedilmiştir 
(European Centre for Disease Prevention and 
Control, 2021).  

Aşı yapılması gerekilen sağlık personeli sayısı zaten 
ilk gönderilen aşı miktarından çok fazladır. Şubat 
2021’de yayımlanan bir habere göre Brüksel birinci 
basamak sağlık çalışanlarının neredeyse % 75'i aşı 
için gelmediği belirtilmiştir (Chini, 2021b). Bu da aşı 
olacakların sayısının toplam sağlık çalışanı 
sayısından daha düşük olabileceğini göstermektedir.  

Aşılama sürecinin devamı için başka bir kısıt da 
yeterli aşı odaları ve gerekli sağlık personellerinin 
olmasıdır.  Heysel'de Palais 1'de bulunan, 
Brüksel'deki en büyük aşılama merkezinde, günde 
yaklaşık 1000 kişiye aşı yapılabildiği belirtilirken 
(Chini, 2021b) Brüksel bölgesindeki aşılama 
merkezleri için 350 personelin işe alınması gerektiği 
ile ilgili gene gazete haberleri de bulunmaktadır 
(Clapson, 2021).  

Bu çalışmada aşının bozulma maliyeti olarak sadece 
aşının maliyeti ele alınmıştır; aslında aşı 
bozulmasının asıl maliyeti bu aşının başka bir kişiye 
yapılması durumunda önlenebilinir hastalıkların 
fiziksel ve maddi maliyetlerini de içermelidir. Ancak 

bu konuda bir maliyetlendirme olmadığından sadece 
aşı üretim maliyeti ele alınmıştır. TL zamanında 
aşılama için kullanılmayan flakonlardan elde 
edilebilecek toplam aşı miktarının birim maliyeti ise 
bozulma maliyetinin yarısı olarak varsayılmıştır. Aşı 
olacak kişilerin sayısı 1500, 2500, 3500 ve 4500 
olarak ele alınarak 4 ana veri seti yaratılmıştır. Aşı 
olacakların aşı olmak için müsait olduğu en erken 
günler yaratılırken Belçika’da toplam yapılan aşı 
miktarının ilk 18 günündeki dağılım baz alınarak 
Poisson dağılım kullanılarak en erken gün verileri 
yaratılmaktadır. En erken günlerin hepsi 30’dan 
küçük olarak yaratılmaktadır ki tüm aşı olacakların 
iki aşı olmak için yeterli zamanları bulunmaktadır.  

Gün iki farklı zaman birimine bölünmüştür. Bir kısım 
veri setlerinde iki zaman birimine bölünmüş ve her 
zaman birimi 4 saat uzunlukta kabul edilirken, diğer 
veri setlerinde ise 4 zaman birimine bölünmüş ve her 
zaman birimi 2 saat uzunlukta kabul edilmiştir. Aşı 
merkezinin kapasitesi, bir sağlık çalışanının bir 
saatte 12 kişi için aşı hazırlayıp aşı yapabileceği 
düşünülerek, 96 olarak hesaplanmıştır. Sağlık 
çalışanı sayısının artması ele alınarak, aşı kapasitesi 
yaratılan verilerde 192, 384, 768 olarak da ele 
alınarak duyarlılık analizi yapılmaktadır.  1, 2, 3, 4 ve 
5 termal nakliye konteynerleri olması durumları 
incelenmiştir. Her termal nakliye konteynerinde 75 
flakon bulunmaktadır ve her flakon seyreltilerek 6 
doz aşı elde edilmektedir. 2 dozdan daha az aşı olan 
her kişinin eksik olan aşısı için maliyet olarak 1000 
kullanılmaktadır. Aşılama için tanımlanmış toplam 
gün sayısı 60 gündür. Ayrıca tüm termal nakliye 
konteynerlerinin 1. günde geldiği varsayılmaktadır.  
Bunlara ek olarak aşı olacak kişiler için de ilk doz 
olma ihtimaline göre iki farklı türde veri seti 
yaratılmıştır. İlk türde herkes iki doz aşı olmak 
isterken; ikinci türde aşı olacak her kişi için veri 
yaratılırken 0.4 olasılıkla ilk dozu çoktan olmuş olma 
durumu ele alınmış ve bu olasılığa göre o kişinin kaç 
doz aşı olması gerektiği verisi yaratılmıştır.   

160 veri seti gün iki zaman birimi iken; 80 veri seti 
de gün dört zaman birimi iken yaratılmıştır. Gün dört 
birim zamana bölündüğünde sadece ilk dozu çoktan 
olma olasılığının 0.4’e eşit olduğu durum ele 
alınmıştır. Bu nedenle iki birim zamandan oluşan 
gün veri setlerinin yarısı kadar bir veri seti 
yaratılmıştır. Bu 240 veri setinde aşı merkezi sayısı 
1’dir. Bunlara ek olarak, 2 aşı merkezinin olduğu 30 
veri seti de yaratılmıştır. Bu veri setlerinde gün 4 
zaman birimine bölünmüş, 4 farklı aşı olacak kişi 
sayısı ({1500, 2500, 3500, 4500}) ele alınmıştır. Aşı 
merkezlerinin kapasitelerinin aynı ({96,192}) ve her 



Endüstri Mühendisliği 33(1), 177-193, 2022 Journal of Industrial Engineering 33(1), 177-193, 2022 

 

185 

merkezde 1 veya 2 termal nakliye konteyneri olma 
durumları ele alınmıştır. Önceki veri setlerinde ele 
alındığı gibi gene 0.4 olasılıkla ilk dozu çoktan olmuş 
olma durumu göz önünde bulundurularak aşı olacak 
her kişinin verisi yaratılmıştır. Toplam 270 veri seti 
yaratılarak bu çalışmada önerilen model 
çözülmektedir.  

Bir Aşı Merkezinin ve İki Zaman Birimli Günlerin 
Olduğu Veri Setinin Sonuçları   

Aşı merkezi sayısı 1, gün iki zaman biriminden 
oluştuğu 160 veri setinin aşı olacak kişi ve termal 
nakliye konteyneri sayılarına göre çözüm süreleri 
Tablo 1’de yer almaktadır. Çözüm süreleri aşı olacak 
kişi sayısı 1500 iken kısa olduğu ve kişi sayısı 
arttıkça en iyi çözümün bulunma zamanının arttığı 
gözlemlenmektedir. Bu beklenen artış, hem karar 
değişkenlerinin sayısının aşı olacak kişi ve termal 
nakliye konteyner sayısının artması ile artışından 
hem de en iyi çözüme ulaşmak için çözüm alanındaki 
alternatiflerin artmasından dolayıdır. Aşı olacak 
kişilerin sayısı ve termal nakliye konteyner sayısı 
arttıkça problem daha zorlaşmaktadır. Her veri 
setinde en iyi çözüm hesaplanmıştır ve Tablo 1’de 
bahsedilen veri setlerinin çözüm süreleri 

gösterilmektedir. Aşı olacak kişi sayısının aşı 
miktarından daha fazla olmasından ve modelde 
kullanılmayan aşıların bozulmasından ve 
cezalandırılmasından dolayı, yaratılan 160 veri seti 
için hesaplanan en iyi çözümlerde aşı kullanılmaması 
maliyetlerine rastlanmamıştır. Yani hesaplanan en 
iyi amaç fonksiyon değerleri sadece aşı olamayan 
kişi sayısından dolayı oluşan maliyete eşit olmuştur. 
Tablo 2’de matematiksel modelin çözümü ile elde 
edilen en iyi çözümlerde hesaplanan ortalama aşı 
olamayan kişi sayısı gösterilmektedir. İlk doz aşısını 
olma olasılığı arttıkça yapılması gereken toplam aşı 
doz sayısı azalmakta ve Tablo 2’de gösterildiği gibi 
ortalama aşı olamayan kişi sayısı azalmaktadır. 
Ayrıca termal nakliye konteyneri sayısı arttıkça aşı 
olamayan kişi sayısı da beklendiği gibi azalmaktadır. 
Eldeki tüm aşılar, aşı merkezinin kapasitesine uygun 
olarak aşı olacak kişilere atanmıştır. Aşı merkezi 
kapasitesi bu veri setlerinde sınırlayıcı olmamıştır; 
bir başka deyişle en küçük kapasite bile ele 
alındığında aşı bozulmalarına rastlanmamıştır; 
çünkü aşı olacak kişi sayısı eldeki aşı miktarından 
fazladır. 

 

Tablo 1 
Matematiksel modelin en iyi çözümleri elde ettiği ortalama çözüm zamanları (saniye cinsinden) 

 Termal nakliye konteyneri sayısı  
Aşı olacak kişi sayısı 1 2 3 4 5 
1500 

21.5 15.6 15.4 28.4 31.8 
2500 27.2 27.4 25.7 28.4 27.2 
3500 47.0 43.2 47.1 47.2 46.1 
4500 68.3 63.1 59.1 58.2 61.0 
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Tablo 2  
Matematiksel modelin hesapladığı en iyi çözümlerden elde edilen ortalama aşı olmak isteyenlerin 
olamadığı toplam aşı dozu sayısı, önceden 1 doz aşı olma olasılığı ve termal nakliye konteyner 
sayısına göre dağılımı  

    Termal nakliye konteyneri     

Aşı olacak kişi sayısı 
Önceden 1 doz aşı 
olma olasılığı 1 2 3 4 5 

1500 

0 2550.0 2100.0 1650.0 1200.0 750.0 

0.4 1957.0 1495.0 1038.8 582.8 158.0 

2500 

0 4550.0 4100.0 3650.0 3200.0 2750.0 

0.4 3549.5 3087.8 2642.0 2200.8 1774.8 

3500 

0 6550.0 6100.0 5650.0 5200.0 4750.0 

0.4 5155.3 4722.3 4269.3 3801.8 3328.0 

4500 

0 8550.0 8100.0 7650.0 7200.0 6750.0 

0.4 6736.3 6287.5 5831.8 5411.0 4935.3 
 

 
Tüm Aşılamanın Bittiği Zamanın Daha Kısa 
Olduğu Veri Setinin Sonuçları 

Aynı veri setlerini tüm aşılamanın bittiği zamanı 60 
gün yerine 25 gün olarak ele alarak yeniden 
çözdüğümüzde ise termal nakliye konteyner sayısı 4 
ve 5 olduğunda ve aşı olacak kişi sayısı 1500 
olduğunda aşıların bozulmaya başladığını 
görüyoruz. Aşı bozulmasının nedeni aşıları 
uygulamak için yeterli sürenin bulunmayışıdır. Şekil 
2 aşı olacak kişi sayısı 1500 ve termal nakliye 
konteyneri sayısı 4 olduğu zaman kullanılamayan aşı 
toplamının kaçının bozulan aşı ve kaçının TL zamanı 
içinde kullanılamayan aşı olduğunu göstermektedir. 
Aşı kapasitesi düştükçe TL zamanında 

kullanılamayan aşı sayısı düşmekte ya da 
değişmemekte, bozulan aşı sayısı ise artmakta ya da 
değişmemektedir. Bu da aşı merkezinin 
kapasitesinin önemini göstermektedir; aşı merkezi 
çalışanlarının mesailerini sadece COVID-19 aşılama 
için ayırmaması mümkündür. Bu nedenle aşı 
merkezinin yeterli kapasiteyi belirlemesi 
gerekmektedir. Şekil 2’de gösterilen örnekte TL 
zamanında kullanılamayan aşı sayısı bozulan aşı 
sayısına göre çok daha fazladır. Buna ek olarak aşı 
olmayan kişi sayısı da Şekil 2’de gösterilen her 
durumda 1500 kişidir. Kısaca kullanılabilir aşıların 
sistemde olmasına rağmen, yeterli gün sayısı 
olmadığı için bu aşıların kullanılamadığını 
gözlemlenmektedir. 
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Şekil 2. 1500 kişinin aşı olacağı durumda bozulan aşı miktarı  

 
İlk Doz Aşının Önceden Yapılma Olasılığının 
Etkisinin Analizi 

Şekil 3 ise aşı olacak kişi sayısı 1500 ve aşı kapasitesi 
192 iken aşı olamayan kişilerin olamadıkları toplam 
aşı dozu sayısının ilk doz aşının önceden yapılma 
olasılığına ve termal nakliye konteynerine göre 
dağılımını göstermektedir. İlk doz aşısını önceden 
olan kişi sayısı artınca aşılanamayan kişilerin 

olamadıkları toplam aşı sayısı da düşmektedir. 
Termal nakliye konteyner sayısı arttıkça da 
yapılamayan aşı sayısında gene düşüş 
gözlemlenmektedir. Farklı aşı olacak kişi sayısı ve 
farklı aşı kapasiteleri için de sistemde aynı davranış 
gözlemlenmektedir.  

 

 

Şekil 3. Aşı olacak kişi sayısı 1500 ve aşı kapasitesi 192 iken aşı olamayan kişilerin toplam olamadıkları aşı dozu 
sayısının ilk doz aşının önceden yapılma olasılığına ve termal nakliye konteynerine göre dağılımı 
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Bir Aşı Merkezinin ve Dört Zaman Birimli 
Günlerin Olduğu Veri Setinin Sonuçları   

Aşı merkezi sayısı 1, gün dört zaman biriminden 
oluştuğu 80 veri setinin aşı olacak kişi ve termal 
nakliye konteyneri sayılarına göre çözüm süreleri 
Tablo 3’de yer almaktadır. Tablo 3’de yer alan 
ortalama çözüm süreleri, Tablo 1’deki ortalama 
çözüm süreleri ile kıyaslandığında gün içindeki 
zaman biriminin sayısının artmasının karar 
değişkenleri sayısını arttırdığından, en iyi çözümü 

hesaplamak için daha uzun sürelere ihtiyaç 
duyulduğunu gözlemlenmektedir.  Kişi sayısı 1500 
ve termal nakliye konteyner sayısı 5 olduğunda veri 
setlerinden biri 499.6 saniyede en iyi çözüme 
ulaşmakta ve ilgili ortalama çözüm zamanını Tablo 
3’de gösterildiği gibi fazlasıyla arttırmaktadır. Tablo 
1 ile Tablo 3 kıyaslandığında ortalama çözüm 
süreleri yaklaşık iki katına çıktığı 
gözlemlenmektedir. 

 

 

Tablo 3 
Matematiksel modelin en iyi çözümleri elde ettiği ortalama çözüm zamanları (saniye cinsinden) 

 Termal nakliye konteyneri sayısı  
Aşı olacak kişi sayısı 1 2 3 4 5 
1500 

39.0 29.3 25.4 27.8 154.0 
2500 66.5 70.7 41.9 45.4 45.9 
3500 107.4 82.0 67.4 80.3 74.2 
4500 138.9 133.8 112.1 112.0 93.1 

 
İki Aşı Merkezinin Olduğu Veri Setinin Sonuçları   

İki aşı merkezi olduğu durum için yaratılan 30 veri 
seti içi matematiksel modelin en iyi çözümleri elde 
ettiği ortalama çözüm süreleri Tablo 4’te yer 
almaktadır. Önceden 1 doz aşı olma olasılığı artınca 
matematiksel modeldeki kısıt sayısı azaldığı için 
çözüm süreleri de azalmaktadır. Termal nakliye 
konteyneri sayısının artması ise ortalama çözüm 
sürelerini azaltsa da bazı aşı olacak kişi sayıları için 
ortalama çözüm süreleri artmaktadır. Örneğin, 2 doz 
aşı olması gereken kişi sayısı 2500 (3500), termal 

nakliye konteyner sayısı 1’e eşit olduğunda ortalama 
408.7 saniyede (562.6 saniyede) en iyi çözümler elde 
edilirken termal nakliye konteyner sayısı 2 
olduğunda ortalama çözüm süresi 439.1 saniyeye 
(295.9 saniyeye) yükselmektedir (düşmektedir).   
Aşı olacak kişi sayısı arttıkça modeldeki karar 
değişkeni ve kısıt sayıları arttığı için ortalama çözüm 
süresi artmaktadır. Tüm veri setlerinde bozulmalara 
rastlanmamakta; en iyi çözümlerde amaç 
fonksiyonları aşılanamayan kişilerin toplam aşı 
dozlarından oluşmaktadır. 

 

Tablo 4 
İki aşı merkezi olduğunda matematiksel modelin en iyi çözümleri elde ettiği ortalama çözüm zamanları (saniye 
cinsinden) 

 (Termal nakliye konteyneri, Önceden 1 doz aşı olma olasılığı) 
Aşı olacak kişi 
sayısı (1,0) (1, 0.4) (2, 0) (2, 0.4) Ortalama 

1500 137.6 82.7 275.8 61.2 139.3 

2500 408.7 124.6 439.1 119.2 272.9 

3500 562.6 203.2 295.9 151.2 303.2 

4500 570.0 366.6 448.2 340.3 431.3 

Ortalama 419.7 194.3 364.8 168.0  
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Aşıların kullanılamamasının üç ana nedeni olduğu 
gözlemlenmektedir. İlki zaman ekseninin kısa 
olmasıdır; bu aşıların kullanılamamasına ve amaç 
fonksiyonunda cezalandırılmasına neden 
olabilmektedir. Bir diğer neden aşı merkezi günlük 
kapasitesinin ya da sağlık merkezi çalışanlarından 
dolayı tanımlanan kapasitenin aşıları tanımlanan 
zaman ekseni içinde yapamamalarıdır. En son neden 
ise aşı olacak kişi sayısının elde olan aşı dozundan 
fazla olmasıdır. Bunlara ek olarak ilk doz aşıları 
yapılmış olan kişi sayısı arttıkça toplamda daha az 
doz aşı gerektiğinden, termal nakliye konteyner 
sayısının da hiç aşı olmamış kişilerin bulunduğu 
duruma göre azaltılması gerekebilmektedir.  Aşı 
olacak kişi sayısı arttıkça kullanılamayan aşı 
sayısının azaldığı gözlemlenmiştir. Bu da tüm 
aşılamanın bitmesinin planlandığı süreye uygun 
olarak aşı miktarının belirlenmesinin önemini 
göstermektedir.  

 

İki Aşı Merkezinin Olduğu ve Aşı Olacak Kişi 
Sayısının Azaldığı Veri Setinin Sonuçları   

270 veri setine ek olarak 5 veri seti daha yaratılmış, 
iki aşı merkezinin ve aşı olacak kişi sayısının 1000 

olduğu durum analiz edilmiştir. Aşı merkezi 
kapasiteleri, bozulan aşı sayılarını gözlemlemek için 
24 olarak alınmıştır. Şekil 4’de farklı aşı merkezi 
kapasiteleri ve aşılama için tanımlanmış toplam gün 
sayısı değerleri için, termal nakliye konteyner sayısı 
1 ile 5 arasında değişirken kullanılamayan aşı 
miktarları gösterilmektedir. Beklenildiği üzere 
kapasite azaltınca kullanılamayan aşı miktarı 
artmaktadır. Aşılama için tanımlanmış toplam gün 
sayısı arttıkça da kullanılamayan aşı miktarı 
azalmaktadır. Şekil 5’de aşılama için tanımlanmış 
toplam gün sayısı 60, aşı merkezleri kapasitelerinin 
24 olduğu durumda termal nakliye konteynerine 
göre hem aşı olmak isteyenlerin olamadıkları toplam 
aşı dozu miktarı hem de bozulan aşı dozu miktarı 
gösterilmektedir. Termal nakliye konteyneri sayısı 
arttıkça aşı olmak isteyenlerin olamadıkları toplam 
aşı dozu düşmektedir ve bozulan aşı miktarı da 
artmaktadır. Bunun nedeni olunamayan aşı dozları 
maliyetinin aşı bozulması maliyetine oranla çok 
yüksek olmasıdır. O nedenle matematiksel model en 
iyi çözümünde aşıları olabildiğince kullanarak 
maksimum sayıda aşı dozu yapmayı 
önceliklendirmektedir.  

 

Şekil 4. Aşı olacak kişi sayısı 1000, aşı merkezlerinin her birinin kapasitesi (cap) 24 ve aşılama için tanımlanmış 
toplam gün sayısı (TL) 25 ya da 60 olduğu zaman aşı olamayan kişilerin toplam olamadıkları aşı dozu sayısının 
termal nakliye konteyneri sayısına göre dağılımı 
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Şekil 5. Aşı olacak kişi sayısı 1000, aşı merkezlerinin her birinin kapasitesi (cap) 24 ve aşılama için tanımlanmış 
toplam gün sayısı (TL) 60 olduğu zaman aşı olamayan kişilerin toplam olamadıkları aşı dozu ve bozulan toplam 
aşı dozu sayısının termal nakliye konteyneri sayısına göre dağılımı 

 

 
Aşı Randevularına Gel(e)meyen Aşı Olacakların 
Etkisinin Analizi 

Bunlara ek olarak, verilen randevulara gel(e)meyen 
kişiler olabilir. 0.2 ve 0.4 olasılıkla randevularına 
gel(e)meyen aşı olacaklar nedeni ile bozulacak aşı 
miktarı ve açılamayan flakon sayısını hesaplamak 
için öncelikle herkesin randevuya geldiği durumdaki 
en iyi sıralama çözümü hesaplanmaktadır. Sonra 
aşıya gelmesi beklenilenlerin gelememe olasılıkları 
0.2 veya 0.4 olarak alınmakta ve her randevuda 
gelememe durumları seçilen olasılığa göre 
yaratılmaktadır. Bu analiz için daha önce yaratılmış 
olan aşı olacak kişi sayısının 1000, aşı merkezi 
sayısının 2 olduğu durumda ele alınmıştır. 
Gelinemeyen randevuların aşı dozu miktarları gün 
bazında gruplanmış ve 6 ve 6’nın katları olan aşı 
miktarları için flakon açılmayacağından o aşıların 

flakon cinsinden değeri açılamayan flakon sayısı 
olarak Tablo 5’de gösterilmektedir. Geriye kalan 
(6’nın katı olmayan aşı miktarları ise) aşı dozları ise 
bozulmaya uğrayacağından, onlar da bozulacak aşı 
dozu miktarı olarak Tablo 5’de gösterilmektedir. Bu 
aşıların bir kısmı yeni randevu verilme durumu 
olması halinde kullanılabilirler; ancak ele alınan 
modelde yuvarlanan planlama ufku ele 
alınmadığından ek randevu durumu ele 
alınmamaktadır. Tablo 5’de görüldüğü üzere 
bozulacak aşı sayısı termal nakliye konteyneri sayısı 
arttıkça artmaktadır. Bunun nedeni daha çok kişi aşı 
olabildikçe randevuya gelememe durumlarının 
sayılarının da artmasıdır. Randevularına 
gel(e)meyen kişiler nedeni ile açılamayan flakon 
sayısı da termal nakliye konteyneri sayısı arttıkça 
artmaktadır.  
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Tablo 5 
0.2 ve 0.4 olasılıkla randevularına gelemeyen aşı olacaklar nedeni ile  
bozulacak aşı miktarı ve açılamayan flakon sayısı  

  

Bozulacak aşı dozu 
miktarı 

 Açılamayan flakon 
sayısı 

  0.4 0.2  0.4 0.2 

Termal 
nakliye 

konteyneri 
sayısı 

1 70 57  20 3 

2 108 82  42 15 

3 107 138  58 13 

4 131 138  56 15 

5 153 171  62 13 

       

Önerilen matematiksel model tüm veri setleri için 
hızlı bir şekilde en iyi çözümleri bulabilmektedir. 
Tabi aşı olacak kişi sayısı gibi karar değişkenleri ve 
kısıt sayılarını arttıran parametreler arttıkça 
modelin en iyi çözüme ulaşma zamanı da gitgide 
uzayacaktır.  
 

4. Tartışma 

2019’da dünya COVID-19 salgını ile sarsılmış ve tüm 
ülkeler sınırları içerisinde virüs yayılımını 
hafifletmek için yoğun çaba göstermektedir. Bu 
çabanın en önemli parçası salgın için geliştirilen 
aşıların, en hızlı şekilde tüm ülkelerde yaygın olarak 
yapılmasıdır. Ancak ne yazık ki bazı ülkelerin aşıya 
erişimi diğerlerine kıyasla daha azdır. Ayrıca COVID-
19 için geliştirilen aşılardan bazılarının gerektirdiği 
soğuk zincir gereksinimleri nedeni ile aşılama 
çizelgelemesi zorlaşmaktadır. Bu çalışmada Pfizer-
Biontech aşısının gerektirdiği soğuk zincir 
gereksinimlerinin aşının taşınmasında kullanılan 
termal nakliye konteynerleri ele alınarak 
modellendiği bir aşı çizelgeleme problemi ele 
alınmaktadır.  Önerilen matematiksel modelin amaç 
fonksiyonu, aşı olmak isteyenlerin olamadıkları 
toplam aşı dozu maliyeti ve kullanılamayan aşıların 
maliyeti olarak tanımlanmıştır. 

Literatürde henüz benzer bir model 
bulunmamaktadır; bu da önerilen modeli ileriki 
çalışmalar için öncül yapmaktadır. Çalışmanın ileriki 
aşamaları için bir takım geliştirme olanakları da söz 
konusudur. Önerilen modelde aşı olacakların zaten 
aşı olmak istedikleri için model kullanılarak 
hesaplanan aşı olma günlerinde geldikleri 
varsayılmaktadır. Bu varsayım geliştirilerek 
belirsizlik ele alınabilir. Ayrıca model kısıtlı sayıda 
aşı merkezini ele alarak çözülmüştür. Birden çok 

merkez ve hatta her kişinin belli bir mesafedeki 
merkezden hizmet alabilmesi de modele eklenebilir. 
Son olarak da aşıların hepsinin aynı gün geldiği 
varsayılmaktadır. Bu varsayım da geliştirilerek farklı 
varış günlerinin aşı sıralama problemine etkisi 
incelenebilir.  Hem bir doz aşı olan hem de farklı aşı 
türlerinin de hibritlenerek aşılamanın 
gerçekleştirildiği durumlar çalışmanın ileriki 
aşamalarında ele alınması faydalı olacaktır. 

 

Çıkar Çatışması  

Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması 
beyan edilmemiştir. 

 

Yazarların Katkıları 

Elvin COBAN: Makalenin yazılması, matematiksel 
modelin önerilmesi, gerekli kodların yazılması ve 
çalıştırılması, verilerin yaratılması, sonuçların 
analizi. 
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Tedarik zinciri yönetiminde her firma için depo ve sevkiyat yönetimi en önemli konulardan olmuştur. 
Firmalar bu bağlamda sorunsuz stok kontrolünü hedeflemektedirler. Bu hedef doğrultusunda 
firmalar birçok yöntemden yararlanmaktadırlar. Yöntemlerden birisi RFID (Radyo Frekanslı 
Tanımlama) teknolojileridir. RFID teknolojisi, radyo frekanslarını kullanarak hareketli veya sabit 
varlıklardaki taşınan verinin kontrolünü sağlayıp çalışma ortamında bilgiye dönüştürülerek takip 
edilmesini sağlayan teknolojidir ve Endüstri 4.0 dönüşümünü tamamlamış firmalar tarafından 
sıklıkla tercih edilmektedir. Bu nedenle Endüstri 4.0 dönüşüm sürecini gerçekleştirmemiş fabrikalar 
için işletmelerine en uygun RFID teknolojisin seçilmesi önemli bir problem halini almaktadır. Çünkü 
bu teknolojilerin yatırım maliyeti yüksek olmakla birlikte sektörlere göre uygulamaları 
değişmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada zayıf akım sektöründeki NOVA Grup Mühendislik firması 
için optimal RFID teknoloji seçimi problemi ANP, PROMETHEE ve MAUT yöntemleri ile incelenmiştir. 
Firmanın mevcut durumu göz önünde bulundurularak 6 farklı alternatif RFID teknolojisi ele 
alınmıştır. Ele alınan alternatifler firma ve sektör incelemeleri neticesinde 7 kritere göre 
değerlendirilmiştir. Bu kriterler sistemin performansı, iş yazılımı ile entegrasyonu, ilk yatırım 
maliyeti, işletim maliyeti, tedarikçi itibarı, kalite güvencesi ve satış sonrası hizmetler şeklindedir. 
Bununla birlikte bu çalışmada yapılan literatür incelemesi sonucunda RFID teknoloji seçimi problemi 
için ilk defa ANP, PROMETHEE ve MAUT yöntem entegrasyonu kullanılmıştır. Ayrıca ele alınan sektör 
açısından da bu çalışma literatüre katkı sağlar niteliktedir. 
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Warehouse and shipment management has been one of the most important issues for every company 
in supply chain management. In this context, companies aim for smooth stock control. 
In line with this goal, companies benefit from many methods. One of the methods is RFID (Radio 
Frequency Identification) technologies. RFID technology is a technology that enables the control of the 
transported data in moving or fixed assets by using radio frequencies and converting it into 
information in the working environment and is frequently preferred by companies that have completed 
the Industry 4.0 transformation. For this reason, choosing the most suitable RFID technology for their 
businesses becomes an important problem for factories that have not realized the Industry 4.0 
transformation process. Because the investment cost of these technologies is high, their applications 
vary according to the sectors. In this context, in this study, the optimal RFID technology selection 
problem for the NOVA company in the low current sector has been examined by ANP, PROMETHEE and 
MAUT methods. Considering the current situation of the company, 6 different alternative RFID 
technologies are discussed. The considered alternatives were evaluated according to 7 criteria as a 
result of company and sector reviews. These criteria are system performance, integration with business 
software, initial investment cost, operating cost, supplier reputation, quality assurance and after-sales 
services. However, as a result of the literature review in this study, ANP, PROMETHEE and MAUT 
method integration was used for the first time for the RFID technology selection problem. In addition, 
this study contributes to the literature in terms of the sector in question. 

Araştırma Makalesi   Research Article  
Başvuru Tarihi  
Kabul Tarihi       

: 30.06.2021 
: 09.03.2022 

Submission Date  
Accepted Date 

: 30.06.2021 
: 09.03.2022 

 
*Sorumlu yazar; e-posta: tamereren@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-7863-0243
https://orcid.org/0000-0002-6262-8018
https://orcid.org/0000-0002-6262-8018
https://orcid.org/0000-0002-6262-8018


Endüstri Mühendisliği 33(1), 194-211, 2022 Journal of Industrial Engineering 33(1), 194-211, 2022 

 

195 

1. Giriş  

Giderek artan nüfus ile birlikte insanların ihtiyaçları 
ve talepleri de hızla artmaktadır. Bu artış gıda ve 
temel ihtiyaçların yanı sıra hizmet sektörlerinden 
teknoloji sektörlerine kadar birçok alanda etkisini 
göstermektedir. Taleplerin artması sonucunda 
tedarik zinciri planlaması ve kontrol edilmesi 
firmalar için büyük önem arz etmektedir. Bu 
kapsamda firmalar Endüstri 4.0 kavramı ile tedarik 
zinciri ve depo yönetimini en verimli hale getirmeye 
çalışmaktadırlar. Endüstri 4.0 ile tedarik zinciri ve 
lojistik sektöründe firmalar üretilen somut veya 
soyut hizmetin son tüketiciye etkin ve verimli bir 
biçimde taşınmasını bu süreçte de depo 
yönetimlerini en verimli şekilde yürütmeyi 
hedeflemektedirler (Lin ve Jones, 2009). 

Endüstri 4.0 ile gelişen önemli teknolojilerden biri de 
RFID teknolojileridir. Bu kapsamda depo 
yönetiminde RFID teknolojilerinin kullanımı, tedarik 
zincirinin koordineli bir şekilde yönetilmesinde 
önem arz etmektedir. RFID teknolojilerinin firmalara 
sağladığı avantajlar incelendiğinde; başlıca teslimat 
zamanlarının kontrolü ve ürün kontrolü gibi 
tekrarlayan işlerin azaltılması, işgücü 
gereksiniminin minimize edilmesi, işgücü 
maliyetlerinde azalma ürünün tedarik süresi 
boyunca detaylı bilgi sayesinde tedarik süresi 
boyunca karşılaşılabilecek problemlere karşı 
tedbirlerin alınması ve neticede tedarik zinciri 
kontrolü ve yönetiminin sağlanması, depo ve dağıtım 
alanlarında yerleşimin verimli bir şekilde 
gerçekleşmesinin sağlanması fire oranlarının 
minimize edilmesi, ürün giriş-çıkış sürelerinin 
kontrol edilmesi, ürün satışı ile raflarda verimli 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, son kullanım 
tarihi izleniminin sağlanabilmesi en belirgin 
özelliklerdendir. Bu avantajlar neticesinde ürünleri 
izleme için geçen sürenin azaldığı, müşteri-firma 
ilişkilerinin güçlendiği, hedef pazar ve hedef 
müşterilerin belirlenmesi söylenebilir (d’Hont, 
2004). Firmalar, aradıkları kriterlere ve sektörlerine 
uygun RFID teknolojisini belirlemek ve belirlenen 
teknolojiden en üst düzeyde verim almak 
istemektedirler. Bu sebeple uygun RFID teknoloji 
seçimi önemli bir karar verme problemidir. Bu 
çalışmada depo yönetiminde etkili olan kriterler 
değerlendirilmiş ve alternatif RFID teknolojiler 
arasında seçim yapılmıştır. Bu seçim sürecinde çok 
ölçütlü karar verme (ÇÖKV) yöntemlerinden 
yararlanılmıştır. ÇÖKV; birden fazla kriteri 
karşılayan en uygun çözüme ulaşmayı hedefleyen 
yaklaşım ve yöntemlerden oluşmaktadır. Bu 

yöntemlerin amacı birden fazla ve aynı anda 
uygulanan alternatifler içerisinden en iyi tercihin 
seçilmesini sağlamaktır (Güneş ve Umarusman, 
2003). 

Bu çalışmada kullanılan yöntemlerden olan Analitik 
Ağ Süreci (ANP), kriterler arasında bir ağ sistemi 
oluşturarak birbiriyle ilişkili kriterler arasındaki 
bağlantıları kurmak için geliştirilmiştir (Saaty, 
1999). Çalışmada ANP entegrasyonu ile kullanılan 
yöntem ise PROMETHEE’dir. PROMETHEE, Brans 
(1985) tarafından 1982 yılında geliştirilen ÇÖKV 
yöntemlerindendir. Sonlu sayıda alternatif arasında 
birbiriyle çelişen kriterlere adapte edilmiştir 
(Goumas ve Lygerou, 2000).  Diğer bir kullanılan 
MAUT yöntemi ise 1976 yılında Keeney ve Raiffa 
tarafından geliştirilmiştir. MAUT yöntemi, bir sonuca 
ulaşmak için ortak bir temel sağlayarak birden çok 
kriteri sistematik bir şekilde analiz etmektedir (Kim 
ve Song, 2009). 

Bahsedilen yöntemlerden yararlanılarak bu 
çalışmada zayıf akım sektöründe çalışmalarını 
yürüten Nova Grup Mühendislik firmasında mevcut 
durumlar göz önünde bulundurularak en fazla tercih 
edilen 6 RFID teknolojisi belirlenerek, 7 kriter ile 
değerlendirilmiştir.  

Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 
giriş olup, ikinci bölümde RFID teknolojisi 
anlatılmıştır. Üçüncü bölümde RFID teknolojisi ile 
ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir. Çalışmada 
kullanılan yöntemler dördüncü bölümde 
anlatılmıştır. Beşince bölümde ise belirlenen 
kriterler ve alternatifler doğrultusunda yöntemlerin 
uygulanması sunulmuştur. Çalışma neticesinde elde 
edilen sonuçlar ve ileride yapılabilecek çalışmalar 
için önerilerden altınca bölümde bahsedilmiştir.  

 

2. Endüstri 4.0 ve RFID Teknolojileri  

Endüstri 4.0 internet bilişimini kullanarak iş 
süreçlerinin verilerle ve bilimsel metotlarla 
yönetildiği, bu yönetim sürecinde nesnelerin 
interneti, büyük veri ve makineler arası iletişim 
teknolojilerin entegre edilmesiyle ortaya çıkan bir 
Sanayi Devrimi’dir. Endüstri 4.0 sürecinde gelişen 
teknoloji ile insanlar bulundukları ortamdan farklı 
bir ortamda bulunan nesnelerin kontrolünü ve 
takibini nesnelerin interneti (IoT) ile 
gerçekleştirmektedirler. IoT birbiri ile ilişki 
içerisinde olan cihazları, makineleri yani kısaca tüm 
nesneleri insanlara gerek duymadan bir ağ 
üzerindeki verileri aktarabilen bir sistem bütünüdür. 
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Burada birçok IoT uygulamaları mevcuttur. 
Bunlardan depo yönetiminde en çok tercih edileni 
RFID teknolojileridir. RFID teknolojisi; nesnede 
bulunan verileri içeren işlemciler ve bu işlemcilere 
entegre edilmiş, bünyesinde bulunan etiket ile 
taşınan nesnedeki bilgiler doğrultusunda 
izlenebilmesine ve bu izlenim ile birlikte analiz 
edilebilmesi ile yönetilmesine imkân veren, veri ve 
bilgi akışında radyo frekanslarını kullanan bir 
teknolojidir. RFID etiket ile RFID okuyucu arasında 
bir temas gerektirmeksizin veri ve bilgi akışı 
sağlanmaktadır (Yüksel ve Durukan, 2009).  
Kullanıldığı sektöre göre Düşük Frekans (LF), 
Yüksek Frekans (HF), ve Ultra Yüksek Frekans (UHF) 
olmak üzere üç ana frekans aralığı vardır. Dünyada 
ve Türkiye’de nüfusla birlikte taleplerin artması ile 
tedarik yönetimi firmalar için önemli bir unsur 
haline gelmiştir.  Tedarik zinciri, bir ürünün geçirdiği 
tüm süreçleri başka bir ifade ile hammadde halinden 
nihai ürün haline gelerek müşteriye sunulana kadar 
geçirdiği zaman dilimi olarak tanımlanabilmektedir 
(Sarı, 2006). Günümüzde, firmalar tedarik zincirinde 
çeşitli problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. 
Bunların başında depo ve stok problemleri 
gelmektedir. RFID teknolojisi, tedarik zincirinde bu 
sorunlara çözüm sağlayarak, verilerin bilgiye 
dönüştürülmesi ile ürün tedariki optimal bir şekilde 
gerçekleştirilmektedir. RFID sayesinde işlem 
hataları minimize edilerek, optimal bir depo ve stok 
yönetimi gerçekleştirilmektedir (Lee ve Özer, 2007). 

RFID teknolojisi artık her sektörde yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. RFID teknolojisi akıllı park 
uygulamaları, akıllı trafik denetimi ve yönetimi, e-
sınav uygulamaları, hasta takip sistemi, HGS, araç 
bilgisi depolama, müze ziyaretçi denetimi, tedarik ve 
lojistik gibi sektörlerde kullanılarak geniş bir pazar 
payına sahiptir. RFID sistemlerinin pazar durumu 
incelendiğinde; UHF sistemlerin daha çok perakende 
sektörü, lojistik taşıma, portföy yönetim, kargo takibi 
gibi sektörlerde HF sistemlerin ise temassız kartlar, 
akıllı etiketler, medikal, kitaplar, pasaportlar gibi 
ürünlerde kullanıldığı görülmektedir (Maraşlı ve 
Çıbuk, 2015). 

 

3. Bilimsel Yazın Taraması 

Bu bölümde tedarik zincirinde kullanılan 
teknolojiler ve bu teknolojilerin seçiminde kullanılan 
yöntemlerden bahsedilmiştir. Literatür taramasında 
kullanılan yöntemler, uygulama alanları ve çalışma 
sonucunda literatüre katkılarına değinilmiştir. 
Malkoç (2006) yaptığı bu çalışmada Radyo Frekans 

Tanımlama Sistemlerini detaylı bir şekilde 
incelemiştir. Karaca (2010) yaptığı çalışmada RFID 
teknolojisini inceleyerek bir örnek uygulama 
gerçekleştirmiştir. Karaca bu örnekle anlık personel 
takip sistemi geliştirmiştir. Geliştirilen sistemle 
personellerin giriş-çıkış saatleri denetlenerek bir 
liste ile personel takibinin yapılmasını hedeflemiştir. 
Özdemir ve Doğan (2010) işletmelerle entegre 
olabilecek bir Bilgi Teknolojileri incelmişlerdir. RFID 
teknolojisinin tedarik zinciri yönetiminde sıklıkla 
kullanıldığını belirterek yaptıkları bu çalışma ile 
yöneticiler için en sık kullanılan teknolojileri 
belirlemişlerdir. Bunlar; elektronik veri değişimi, 
internet, kurumsal kaynak planlama, tedarik zinciri 
yönetimi yazılımı ve radyo frekanslı tanımlamadır. 
Özmen ve Birgün (2011) çalışmalarını Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı’nda gerçekleştirmişlerdir. 
İkmal sistemini değerlendirerek olası bir RFID 
sistemi seçiminde en uygun sistemin belirlenmesi 
için bir model oluşturmuşlardır. ÇÖKV 
yöntemlerinden AHP’yi kullanmışlardır. Sarı (2013) 
bir işletmenin RFID sistemlerinden en uygun olanı 
değerlendirerek yöneticilere seçmelere konusunda 
yardımcı olmuştur. Maraşlı ve Çıbuk (2015) 
çalışmalarında RFID teknolojisinin yapısını, 
gelişimini ve yaygın kullanım alanlarını inceleyerek 
detaylı bilgi vermişlerdir. Ayrıca sektörel kullanım 
alanlarına göre RFID bileşenleri hakkında rapor 
sunmuşlardır. Büyüközkan, Karabulut ve Arsenyan 
(2017) Bulanık AHP, Grup Karar Verme Yaklaşımı ve 
Bulanık Aksiyomatik tasarımını kullanarak en uygun 
RFID sistemini değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada 
ayrıca duyarlılık analizi ve Bulanık TOPSIS ile 
karşılaştırmalar yaparak değerlendirmişlerdir. 
Şenyiğit ve Ünal (2019) çalışmalarında en uygun 
RFID sistemini belirleyebilmek için ÇÖKV 
yöntemlerinden yararlanmışlardır. Ayrıca yeni bir 
yaklaşım olarak en iyi en kötü yöntem tabanlı çok 
amaçlı performans analizi geliştirerek literatüre 
katkıda bulunmuşlardır. Çetin (2019) çalışmasında 
mobilya sektöründe hammadde olarak ahşap bazlı 
panel üretimi yapan bir işletme için stok 
yönetiminde RFID sisteminin uygun ERP desteği ile 
uygulanabileceğini incelemiştir. Yenigün, Yıldız ve 
Levent (2020) bir kütüphanede kitapların 
tanımlanması ve takiplerinin kontrol edilebilmesi 
için uygun RFID sistemini belirlemeyi 
amaçlamışlardır. Kriter ve alternatifler için AHP ve 
ANP yöntemini kullanmışlardır. Çalışma sonucu iki 
yöntem kıyaslanarak uygun RFID sistemi 
belirlenmiştir. Ullah ve Sarkar (2020) RFID tabanlı 
bir kurtarma kanalının tasarımı için matematiksel 
model geliştirmişlerdir. Çalışma sonucu olarak bir 
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hibrit toplam stratejisi olduğunu göstermişlerdir. Üç 
farklı duruma sayısal örnek vererek önemli sonuçlar 
elde ederek farklı parametreleri incelemişlerdir. 
Keleş ve Ova (2020) gıda tedarik zincirini ele alarak 
bilgi teknolojilerini değerlendirmişlerdir. Bilgi 

teknolojileri sayesinde; gıda tedarik zinciri 
izlenebilir hale gelerek gıda kalitesi korunmaktadır. 
Keleş ve Ova (2020) bu çalışmada ERP, RFID, IoT ve 
Blok zincir sistemlerini inceleyerek sektörlerdeki 
uygulamalarını incelemişlerdir.

 

Tablo 1 

Teknoloji ve RFID Seçimi Literatürü  

Yazarlar Problem Tanımı Kullanılan Yöntemler 

Malkoç (2006) 
Depo ve sevkiyat sektöründe RFID 

teknoloji seçimi 
Anket çalışması 

Oztaysi ve Mich (2008) Turizm sektöründe RFID seçimi Bulanık AHP 
Lin (2009) RFID teknolojisinin değerlendirilmesi Bulanık Delphi, Bulanık AHP 

Karaca (2010) 
 Personel Takip Sisteminde RFID 

uygulaması 
Anlık Personel Takip Sistemi 

Özmen ve Birgün (2011) 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı RFID 

teknoloji seçimi 
AHP 

Sarı (2013) Bir işletme için RFID seçimi 
Monte Carlo simülasyonu, Bulanık 

AHP ve TOPSIS 
Mehrjerdi (2013) Kütüphane için RFID seçimi Bulanık TOPSIS 

Fu, Chang, Lin,  Du ve Hsu 
(2015) 

RFID teknolojisinin değerlendirilmesi Bulanık AHP ve VIKOR 

Maraşlı ve Çıbuk (2015) 
Lojistik sektörü RFID teknoloji 

incelemesi 
Analiz 

Wan, Wang ve Dong (2016) RFID teknoloji seçimi 
Sezgisel bulanık doğrusal 

programlama 

Büyüközkan ve diğ. (2017) 
Bilişim Teknoloji sektörü RFID teknoloji 

seçimi  
Bulanık AHP ve TOPSIS 

Yildiz, Karakoyun ve Parlak 
(2018) 

Mobil RFID okuyucu seçimi Bulanık TOPSIS 

Mohammed, Harris ve Dukyil 
(2019) 

RFID tabanlı bir pasaport takip sistemi 
seçimi 

DEMATEL, ELECTRE ve TOPSIS 

Şenyiğit ve Ünal (2019) 
Depo ve sevkiyat sektörü RFID teknoloji 

seçimi 
BWM-MOPA 

Çetin (2019) Dağıtım sektörü RFID teknoloji seçimi ERP SAP WM 
Yenigün ve diğ. (2020) Kütüphane RFID teknoloji seçimi AHP-ANP 

Ullah ve diğ. (2020) 
Elektronik Endüstrisi kurtarma teknoloji 

seçimi 
Matematiksel Model 

Keleş ve Ova (2020) Gıda sektöründe RFID teknoloji seçimi ERP, IoT  

Alnıpak ve Alkan (2021) 
 Konteyner Terminalleri İçin RFID 

Sistemi Seçimi 
Bulanık AHP 

Teknoloji ve RFID sistem seçim problemlerine ilişkin 
yapılan literatür çalışmaları Tablo 1’de verilmiştir. 
Yapılan literatür araştırmaları sonucunda 
araştırmacılar öncelikli olarak ÇÖKV 
yöntemlerinden yararlanmışlardır. ÇÖKV 
yöntemlerinden ise TOPSIS ve AHP yöntemleri 
kullanılmıştır. Her araştırmacı yaptıkları çalışmada 
en iyi teknoloji sistemini seçmeyi hedeflemişlerdir. 
Literatür incelemeleri neticesinde teknoloji 
seçiminde en önemli kriterin maliyet olduğu 
görülmüştür. Yapılan bu çalışmanın literatüre 
katkıları aşağıda verilmiştir.  

• Yapılan literatür taramaları neticesinde zayıf 
akım sektöründe tedarik zinciri için en uygun 
RFID sistem tercihi için yapılan ilk çalışmadır.  

• Yapılan literatür taramalarında ÇÖKV 
yöntemlerinden AHP, ANP, ELECTRE, DEMATEL, 
VIKOR ve TOPSIS’in kullanıldığı görülmüştür. Bu 
çalışma ile MAUT ve PROMETHEE yöntemleri 
kullanılarak yöntem açısından RFID teknoloji 
seçim literatürüne katkı sağlanmıştır. 

• Çalışmada kriter ağırlıkları üzerinden senaryolar 
oluşturularak sonucun etkinliği araştırılmıştır. 

• Literatürde yer alan teorik incelemelerin aksine 
gerçek bir vaka analizi yapılmıştır. 

• Ele alınan kriterler farklı farklı çalışmalarda 
kullanılmış olsa da kombinasyonu ilk defa bu 
çalışmada incelenmiştir.  
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4. Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri  

Karar verme, mevcut durumdaki seçeneklerden, bir 
amaç doğrultusunda ve en az bir kriteri amaçlayarak 
bir ya da birden fazla alternatif arasından seçim 
yaparak memnun edici bir sonuç elde etme sürecidir. 
Bu süreçte; karar verici, alternatifler, kriterler, 
çevresel faktörler, öncelikler ve kararın sonuçları 
bulunmaktadır. Süreçte ki amaç karar vericinin 
alternatifler arasından seçim, sıralama veya 
sınıflandırma yapmasına dayanmaktadır.  Bu aşama 
da doğru karar verebilmek için ÇÖKV 
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Kriterler arasında 
ikili karşılaştırmalara dayanan ÇÖKV yöntemlerinde 
en doğru kararın verilmesi için sayısal veriler 
kullanılır (Evren ve Ülengin, 1992). ÇÖKV yöntemleri 
sağlık sektöründen (Özcan, Danışan, Yumuşak, Gür 
ve Eren, 2019) enerji sektörüne, (Özcan, Yumuşak ve 
Eren, 2019) lojistik sektöründen (Oral, Yumuşak ve 
Eren, 2021) tekstil sektörüne (Aksüt, Eren ve 
Tüfekçi, 2020) birçok alanda uygulanmaktadır. 
Bununla birlikte bakım planlamasından (Özcan, 
Danışan, Yumuşak ve Eren, 2020) depo yeri seçimine 
(Yapıcı, Yumuşak ve Eren, 2020), strateji 
optimizasyonundan (Özcan, Yumuşak ve Eren, 2021) 
teknoloji seçimine (Akıncı, Danışan ve Eren, 2021; 

Yapıcı, Oral, Yumuşak ve Eren, 2021) kadar birçok 
kompleks problemde çözüm yöntemi olarak 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada araştırma ve yayın 
etiğine uyulmuştur. 

 

4.1 Analitik Ağ Süreci (ANP)  

Analitik ağ süreci (ANP); problemdeki kriterler 
arasındaki ilişkileri ve yönlerini belirleyerek bir ağ 
yapısı oluşturmaktadır. Oluşan ağ yapısı sayesinde 
ana ve ara yapılar arasında oluşabilecek 
geribildirimler ve dolaylı etkileşimler 
hesaplanmaktadır. ANP yönteminde karar düzeyleri 
ve özellikleri arasında karmaşık ilişkiler 
bulunmaktadır (Dağdeviren, Dönmez ve Kurt, 2006). 
ANP yönteminde problem ağ şeklinde gösterilir ve 
kriterler arasında bağımlılıklar, geri bildirimler 
hesaplanmaktadır. Kriterler ve alt kriterler 
arasındaki ilişkileri dikkate alması ve böylelikle tek 
bir yöne bağlı modelleme zorunluluğunu ortadan 
kaldırarak karar vericilere daha hassas ve tutarlı 
sonuçlar sunan ANP yöntemi bu avantajlarından 
dolayı seçilmiştir. ANP’nin ağ yapısı Şekil 1’ de 
gösterilmiştir (Karsak, Sozer, Alptekin, 2003).  
 

 
Şekil 1. ANP Ağ Yapısı  

 
ANP adımları aşağıda verilmiştir. 

Adım 1: Bu adımda amaç belirlenir ve model 
oluşturulur. Burada problem tanımlanır ve ağ yapısı 
oluşturulur. Belirlenen problem doğrultusunda 
hedef, kriterler, alt kriterler ve alternatifler 
belirlenir. 

Adım 2: Burada kriterler arasında bağımlılıklar ve 
geri bildirimler ilişkilendirilir. 

Adım 3: Bu adımda kriterler ve alternatifler arasında 
ikili karşılaştırmalar yapılmaktadır. İkili 
karşılaştırma yapılırken 1-9 skalası 
kullanılmaktadır. Saaty tarafından oluşturulan önem 
skalası Tablo 2’de verilmiştir (Dağdeviren, Diyar ve 
Kurt, 2003).  
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Tablo 2 

Saaty Önem Skalası  

Önem Değerleri Değer Tanımları 

1 Eşit önemli 

3 Kısmen önemli 

5 Çok önemli 

7 Aşırı derece önemli 

9 Kesinlikle önemli 

2, 4, 6, 8 Ara değerler 

Adım 4: Bu aşamada ise matrisleri ile öz vektörleri 
hesaplanmaktadır. Her kriter için tutarlık 
hesaplanması yapılmaktadır. Tutarlılık 
hesaplamalarında; tutarlılık indeksi (CI) ve 
karşılaştırmaların tutarlılıklarının kontrol edilmesi 
için tutarlılık oranı (CR) hesaplanır. CI ve CR 
formülleri sırasıyla Eş. 1 ve Eş. 2’de verilmiştir.  λmak 
, en büyük öz vektör değerini ifade etmektedir.  

CI = 
λmak−n

n−1
      (1) 

CR = 
CI

RI
      (2) 

CR değerinin 0,10’dan küçük olması durumunda 
karşılaştırmalar tutarlı kabul edilmektedir. Bu 
formülde kullanılan rassal indeks (RI) değerleri 
Tablo 3’te verilmiştir (Arıbaş ve Özcan, 2016). 

Adım 5: Ağırlıklandırılmamış süpermatris değerleri 
ağırlıklar ile çarpılarak yeni bir matris oluşturulur. 
Bu matris ağırlıklandırılmış süpermatris olarak 
adlandırılır. Daha sonra önceliklerin bir noktada 
eşitlenmesi için süpermatrisin büyük dereceden 
kuvveti alınmaktadır. Oluşan yeni matrise ise limit 
süpermatrisi denilmektedir.  

Adım 6: Son aşama olarak önem dereceleri 
belirlenen kriterler arasında önem sıralaması, 
alternatifler arasından ise seçim yapılmaktadır.  
 

 

Tablo 3 

RI Değerleri  

N 1 ve 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0,58 0,9 1,12 1,2 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

4.2 PROMETHEE Yöntemi  

PROMETHEE yöntemi tercih fonksiyonlarına 
dayanarak alternatifler ve kriterler arasında ikili 
karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilen bir 
yöntemdir. PROMETHEE’de de alternatiflerin 
kriterler bazında ki üstünlük durumları birleştirme 
yöntemi ile gerçekleştirilir. Burada bütün 
parametrelerin açık bir şekilde ifade edilmesi 
gerekmektedir (Genç, 2013). PROMETHEE yöntemi, 
alternatifleri farklı tercih fonksiyonları temelinde 
değerlendirerek ve alternatiflere ilişkin hem kısmi 
önceliklerin, hem de tam önceliklerin elde edilmesini 

sağlayarak daha ayrıntılı analizlerin yapılmasını 
sağladığı için seçilmiştir (Dağdeviren ve Erarslan, 
2013). PROMETHEE aşamaları aşağıda verildiği 
gibidir (Oral, Yapıcı, Yumuşak ve Eren, 2021).  

Adım 1: Öncelikle alternatifler, kriterler ve bunlara 
ait ağırlıklar için veri matrisi oluşturulmaktadır.  

Adım 2: Kriterler için tercih fonksiyonları 
tanımlanmalıdır. Burada 6 fonksiyon arasından 
kriterlerin yapısına göre uygun olan fonksiyon 
seçilmektedir. Fonksiyon çeşitleri Tablo 4’te 
verilmiştir.  
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Tablo 4 

Tercih Fonksiyonları  

Tercih Fonksiyonu Tipi Fonksiyon Tanımı Parametre 

Birinci Tip (Olağan) 𝑃(𝑑) = {
0, ∀𝑥 ≤ 0
1, ∀𝑥 ≥ 0

 - 

İkinci Tip (U Tipi) 𝑃(𝑑) = {
0, x ≤ 1
1, 𝑥 ≥ 1

 l   

Üçüncü Tip (V Tipi) 𝑃(𝑑) = {

𝑥

𝑚
, x ≤ 𝑚

1, 𝑥 ≥ 𝑚
 m 

 

 

Dördüncü Tip (Seviyeli) 𝑃(𝑑) = {

0,                       x ≤ 𝑞
1

2
,     𝑞 < 𝑥 ≤ 𝑞 + 𝑝

1,              𝑥 > 𝑞 + 𝑝

 q, p 

 

 

Beşinci Tip (Lineer) 𝑃(𝑑) = {

0,                          x ≤ 𝑠
(𝑥−𝑠)

𝑟
,     𝑠 < 𝑥 ≤ 𝑠 + 𝑟

1,                  𝑥 > 𝑠 + 𝑟

 s, r 

 

 

Altıncı Tip (Gaussian) 𝑃(𝑑) = {
0, x ≤ 0

1 − 𝑒
−

𝑥2

2σ2 , 𝑥 > 0
 σ 

 

 
 

PROMETHEE yönteminde; fiyat maliyet, güç gibi 
nicel verilerde 3. ve 5. tip, fayda gibi nitel verilerde 
ise 2. ve 4. tip tercih, evet hayır gibi kararlarda ise 1. 
tip tercih fonksiyonları kullanılmaktadır.  

Adım 3: Ortak tercih fonksiyonların 
belirlenebilmesi, alternatiflerin tercih indeksi 
ağırlıklarına sahip k kriterinin hesaplanabilmesi için 
aşağıdaki formül kullanılmaktadır.  

P (x, y)= {
0,                f(x) ≤ f(y)

p[f(x) − f(y)],     f(x) > f(y)           
(3) 

Adım 4: Bu aşamada her alternatif çifti için tercih 
indeksleri belirlenmektedir. Tercih indeksinin 
hesaplanabilmesi için aşağıdaki formül 
kullanılmaktadır.  

Π (x, y) =  
∑ wik

i=1 ∗Pi(x,y)

∑ 𝑤i
k
i=1

     (4) 

 

Adım 5: Her bir alternatif için negatif üstünlükler 
(𝜑−) ve pozitif üstünlükler (𝜑+) belirlenmektedir. x 
alternatifi için üstünlük formülleri aşağıda 
verilmiştir. 

𝜑+(x) = 
1

𝑛−1
∑ 𝜋(𝑥, 𝑦)     (5) 

𝜑−(𝑥) = 
1

𝑛−1
∑ 𝜋(𝑦, 𝑥)     (6) 

Adım 6: Kısmi öncelikler belirlenerek en iyi 
alternatif seçilmektedir. Burada 3 durum ile 
karşılaşılmaktadır.  

1.Durum: Aşağıdaki eşitliklerden herhangi biri 
verilen koşulları sağlıyor ise x alternatifi y 
alternatifine tercih edilmektedir.  

φ+(x)> φ+(y) ve φ−(x)< φ−(y)  (7) 

φ+(x)> φ+(y) ve φ−(x)= φ−(y)  (8) 

φ+(x)= φ+(y) ve φ−(x)< φ−(y)  (9) 
 

2.Durum: Aşağıdaki eşitlikte verilen koşullar 
sağlanıyor ise alternatifler aynıdır. 

φ+(x)= φ+(y) ve φ−(x)= φ−(y) (10) 
 

3.Durum: Aşağıdaki eşitliklerde verilen koşullardan 
biri sağlanıyor ise x alternatifi y alternatifi ile 
karşılaştırılamaz. 

φ+(x)> φ+(y) ve φ−(x)> φ−(y) (11) 
φ+(x)< φ+(y) ve φ−(x)< φ−(y) (12) 

Adım 7: Son aşama olan adım 7’de PROMETHEE 
II’de aşağıda verilen formül ile alternatiflerin tam 
öncelikleri belirlenmektedir. Hesaplanan 
alternatiflerin tam öncelik değerleri kullanılarak 
genel bir sıralama belirlenmektedir.  

φ(x) = φ+(x) − φ−(x) (13) 

 

 

 

 



Endüstri Mühendisliği 33(1), 194-211, 2022 Journal of Industrial Engineering 33(1), 194-211, 2022 

 

201 

4.3 MAUT Yöntemi  

MAUT yönteminde hedef, birbiri ile çelişen ve birden 
fazla kriterleri olan karar verme problemlerinde en 
yüksek faydanın elde edilmesidir. Nitel ve nicel 
değerlerin algoritmada yansıtılabildiği uygulaması 
kolay bir yöntemdir. Bununla birlikte farklı 
senaryolara uyarlanması açısından MAUT yöntemi 
kolaylık sunduğu için seçilmiştir (Kim ve Song, 
2009). MAUT yönteminin adımları aşağıda 
verilmiştir (Alp, 2015). 

Adım 1: Kriterler, alt kriterler ve alternatifler 
belirlenmektedir.  

Adım 2: Kriterler ve varsa alt kriterler önem sırasına 
göre belirlenerek ağırlık değerleri 
hesaplanmaktadır. 

∑ wj
m
1 = 1 (14) 

Adım 3: Bu aşamada kriterlerin değerleri 
belirlenmektedir yani karar matrisi 
oluşturulmaktadır. 

Adım 4: Normalize edilmiş fayda değerleri 
hesaplanmaktadır. Bu işlem için ilk olarak en kötü ve 
en iyi değerler belirlenmektedir. En kötü değere 0 ve 
en iyi değere 1 ataması yapılmaktadır. Aşağıdaki 
formül ile de diğer kriterlerin atamaları 
yapılmaktadır. 

ui(xi) =
x−xi

−

xi
+−xi

− (15) 

 

𝑥𝑖
− en kötü değeri ve 𝑥𝑖

+ en iyi değeri ifade 
etmektedir. 

Adım 5: Toplam fayda değerleri hesaplanmaktadır. 

 U(x) = ∑ ui(xi) ∗ wj
m
1  (16) 

U(x) alternatiflerin fayda değerlerini, ui(xi) her kriter 

ve her alternatifin normalize fayda değerlerini ifade 
etmektedir. 

Adım 6: Son adım olarak artık alternatiflerin 
sıralaması yapılmaktadır.  

 

5. Uygulama  

Yapılan bu çalışma, özel sektörde tedarik yönetimi 
için uygun RFID teknolojisi seçimi problemini ele 
almıştır. Problem ANP, PROMETHEE ve MAUT 
yöntemleri ile çözülmüştür. ANP yöntemi ile 
kriterler ağırlıklandırılmış, PROMETHEE ve MAUT 
ile de en uygun alternatif seçimleri yapılmıştır. 
Çalışmanın akış şeması Şekil 2’de verilmiştir. 
Çalışmada ilk olarak problemin net tanımı 
yapılmıştır. Problemin belirlenmesinin ardından 
yapılan araştırmalar neticesinde alternatifler 
belirlenmiştir ve belirlenen alternatifler 
çerçevesinde ana ve alt kriterler belirlenmiştir. Bu 
aşamadan sonra problem ilk olarak ANP ile 
çözülmüştür. ANP ile kriter ağırlıkları belirlendikten 
sonra ilk olarak PROMETHEE ile alternatif seçimi 
daha sonra da MAUT ile seçim yapılmıştır. Bu 
çözümler karşılaştırılarak sonuçlar 
değerlendirilmiştir.  
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Şekil 2. Akış Şeması (Flow Chart)  

 
5.1 Problemin Tanımlanması  

Gelişen teknoloji ve artan nüfus ile tedarik zinciri bu 
bağlamda da depo yönetimi firmalar için önemli bir 
faaliyet haline gelmiştir. Firmalar depo yönetimini 
sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için RFID 
sistemlerinden yararlanmaktadırlar. Bu çalışmada 
zayıf akım sektöründe öncü firmalardan olan Nova 
Grup Mühendislik için depo yönetimini 
sağlayabilmeleri için RFID sistem tercihi ele 
alınmıştır. Alternatifler ve kriterler ÇÖKV yöntemleri 
ile değerlendirilmiştir. Çalışmada ANP, PROMETHEE 
ve MAUT yöntemleri kullanılmıştır.  

Problem tanımı ile belirlenen alternatifler ve 
kriterler şu şekildedir; 

Alternatifler: Yapılan araştırmalar neticesinde zayıf 
akım sektöründe en çok tercih edilen 6 çeşit RFID 
sistemi belirlenmiştir.  

Kriterler: Yapılan literatür taraması ve firmanın 
istekleri göz önünde bulundurularak bir RFID 
sistemini tercih etmekte en çok önem arz eden 7 
kriter belirlenmiştir. Tercih edilen 7 kriterin 
literatürde kullanıldığı çalışmalar Tablo 5’te 
verilmiştir. 
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Tablo 5 
Kriterlerin incelendiği kaynaklar 
Kriterler Kaynaklar 

İlk yatırım maliyeti 
Lin (2009); Lee ve Lee (2010); Alnıpak ve Alkan (2021); Hung,  Chang ve Ting 
(2010); Büyüközkan ve diğ. (2017) 

İşletim maliyetleri 
Lin (2009); Lee ve Lee (2010); Alnıpak ve Alkan (2021); Hung ve diğ. (2010); 
Büyüközkan ve diğ. (2017) 

Sistemin performansı 
Alnıpak ve Alkan (2021); Ramudhin, Paquet, Artiba, Dupré, Varvaro, ve Thomson 
(2008); Hung ve diğ. (2010) 

İş yazılımı ile 
entegrasyonu 

Lin, (2009); Alnıpak ve Alkan (2021); Ramudhin ve diğ. (2008); Büyüközkan ve 
diğ. (2017) 

Tedarikçi itibarı:  Şenyiğit ve Ünal (2019); Alnıpak ve Alkan (2021) 
Satış sonrası hizmetler Lee ve Lee (2010); Ramudhin ve diğ. (2008) 

Kalite güvencesi 
Lin (2009); Alnıpak ve Alkan (2021); Ramudhin ve diğ.  (2008); Hung ve diğ. 
(2010); Büyüközkan ve diğ. (2017) 

 
 

• İlk yatırım maliyeti: Bir işletme için yatırım 
kararları gelecek yıllardaki durumlarını 
belirleyici bir karardır. Bu kapsamda işletmeler 
için çok önemli bir karardır. RFID sistem 
tercihinde de işletmeler uygulayacakları sistemin 
doğru ve uygun bir yatırım kararı olmasını 
beklemektedirler.  

• İşletim maliyetleri: İşletmelerin bir mal veya 
hizmete ulaşabilmek için zaman, araştırma, 
ulaşma, pazarlık gibi faaliyetlerine ilişkin toplam 
giderdir. Bu nedenle işletim maliyeti RFID sistem 
tercihinde firma için önemli bir kriter haline 
gelmiştir. 

• Sistemin performansı: Bir RFID sisteminin 
performansını etiketlerin özellikleri, okuyucu 
kapasiteleri, frekansları, güvenirlik özellikleri 
gibi sistemin özelliklerini içerir. Seçim yapmak 
isteyen işletme için bu özellikleri karşılaması 
önemli bir unsurdur. 

• İş yazılımı ile entegrasyonu: Firma RFID sistemi 
ile depo yönetimi sağlayabilmek için seçilmesi 
uygun görünen alternatifin, kullanılan diğer 
yazılım paketleri ile uyumlu olması ve 
adaptasyon sağlaması gerekmektedir. 

• Tedarikçi itibarı: Tedarikçinin geçmiş başarıları, 
gelecek planları kısaca misyon ve vizyonu o 
tedarik firmasını seçebilmek için önemli bir 
göstergedir. 

• Satış sonrası hizmetler: Tedarik firmasının 
hizmet kalitesi ilkelerine ait sözlerini tutması, 
oluşabilecek her türlü arıza ve şikâyet 
durumunda servis hizmetlerini doğru ve hızlı bir 

şekilde sunarak müşteri memnuniyetini 
sağlaması yine işletmeler için önemli bir kriter 
olarak değerlendirilmektedir. 

• Kalite güvencesi: Soyut veya somut hizmetin 
kalite konusunda belirlenen hususları yerine 
getirerek pazar ortamında güveni sağlaması ile 
uygulanan planlı faaliyetlerdir. 

 
5.2 Kriterlerin ANP Yöntemi ile 
Ağırlıklandırılması  
Çalışmada ilk olarak ANP uygulanmıştır. ANP 
yönteminin ilk aşaması olan kriterler arası ilişkiler 
kurularak, ana ve alt kriterler birbirine bağlanarak 
ağ yapısı oluşturulmuştur. Oluşturulan ağ yapısı 
Şekil 3’te verilmiştir. Ağ yapısı oluşturulduktan 
sonra alt kriterlerin ikili karşılaştırma matrisleri 
oluşturulmuştur. Oluşturulan karşılaştırma 
matrislerinden özvektörler hesaplanarak CR 
değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan CR 
değerlerinin 0,10’dan küçük olduğu saptanarak 
tutarlı oldukları görülmüştür. Bu aşamadan sonra 
Super Decision Programı ile ANP yönteminin 
sonuçlarına ulaşılmıştır. Program sonucu kriter 
ağırlıkları Şekil 4’te verilmiştir.  

Şekil 4.’te görüldüğü üzere en önemli ana kriter 
yatırım maliyetleri, en önemli alt kriter ise ilk yatırım 
maliyeti olarak belirlenmiştir. Alt kriterler önem 
derecelerine göre ilk yatırım maliyetleri, işletim 
maliyetleri, iş yazılımı ile entegrasyonu, tedarikçi 
itibarı, kalite güvencesi, sistemin performansı ve 
satış sonrası hizmetler şeklinde sıralanmaktadır.  
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Şekil 3. ANP Ağ Yapısı  

 

Şekil 4. Super Decision Program Sonucu  

 
5.3 RFID Teknolojilerinin PROMETHEE Yöntemi 
ile Değerlendirilmesi  

Super Decision Programından elde edilen ANP kriter 
ağırlıkları PROMETHEE çözümünde kullanılmıştır. 
İlk adım olarak alternatifler için veri analizleri 

yapılarak veri matrisi oluşturulmuştur. Oluşturulan 
veri matrisi Tablo 6’da gösterilmiştir. 
“Sistemin performansı” kriteri için alternatif 
markaların web sitelerinden sistem özellikleri 
incelenerek kapasiteleri belirlenmiştir. “İş yazılımı 
ile entegrasyonu” ise alternatif seçeneklerin zayıf 
akım sektöründeki yazımlar ile entegresini kullanıcı 
yorumları ile puanlandırılarak bulunmuştur.  5 en iyi 
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adaptasyon sağlarken 3 biraz daha aşağıda bir seviye 
olduğunu göstermektedir. “İlk yatırım maliyeti1” ve 
“işletim maliyetleri” ise online satış sitesi üzerinden 
ve firmalar ile iletişime geçilerek fiyatlar 
belirlenmiştir. Aynı şekilde “kalite güvencesi” 
(garanti süresi) ve “satış sonrası hizmetler” 
hakkındaki veriler de firma ile iletişime geçilerek 
belirlenmiştir. “Tedarikçi itibarı” ise kullanıcı 

yorumları ile belirlenmiştir. 5 en iyi seviyeyi 
belirlerken 4 birkaç özellikten dolayı bir seviye altı 
ifade etmektedir. Tablo 6.’da belirtilen veriler için 
uygun tercih fonksiyonları seçilmiştir ve Visiual 
PROMETHEE Programı kullanılarak çözüme 
ulaşılmıştır. Programın ara yüzü Şekil 5’te ve 
programın sonucu Şekil 6’da gösterilmiştir 
 

 

Tablo 6  

PROMETHEE Veri Matrisi  

  
Sistemin 

Performansı 
İş yazılımı ile 
Entegrasyonu 

İlk Yatırım 
Maliyetleri 

İşletim 
Maliyetleri 

Tedarikçi 
İtibarı 

Kalite 
Güvencesi 

(ay)  

Satış 
Sonrası 

Hizmetler 
A1 64 5 8350,240 9350,240 5 15 4 
A2 32 3 4762,750 5762,750 5 15 4 
A3 32 3 5223,890 6223,890 5 15 4 
A4 48 4 6163,550 7163,550 5 15 4 
A5 64 5 7495,270 8495,270 4 12 3 
A6 32 3 6075,460 7075,460 4 12 3 

 

  
Şekil 5. Visiual PROMETHEE Ara Yüzü  
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Şekil 6. PROMETHEE Sonucu  

Program sonucuna göre ilk sırada A2 alternatifi 
olarak bulunmuştur. Tercih sıralamasının A2, A3, A6, 
A4, A5 ve A1 olarak bulunduğu görülmektedir. 

5.4 RFID Teknolojilerinin MAUT Yöntemi ile 
Değerlendirilmesi  

MAUT yönteminde kullanılan karar matrisi 
PROMETHEE yönteminde kullanılan veri matrisi ile 
aynıdır. Karar matrisi Tablo 6’da verilmiştir. Karar 
matrisi aşamasından sonra en iyi ve en kötü değerler 

belirlenerek normalize edilmiş fayda değerleri 
hesaplanmıştır. Normalize edilmiş fayda değerleri 
Tablo 7’de verilmiştir. Burada en iyi değere 1, en 
kötü değere 0 verilir ve diğer değerleri bulmak için 
Eş. (15) kullanılmaktadır.  
Toplam fayda değerlerine ulaşabilmek için ANP 
yönteminde bulunan Şekil 4.’teki ağırlıklar 
kullanılmıştır. Son adım olarak toplam fayda 
değerleri hesaplanmıştır ve Tablo 8’de 
gösterilmiştir.  
 

 

Tablo 7 

Normalize Edilmiş Fayda Değerleri  

  
Sistemin 

Performansı 
İş yazılımı ile 
Entegrasyonu 

İlk Yatırım 
Maliyetleri 

İşletim 
Maliyetleri 

Tedarikçi 
İtibarı 

Kalite 
Güvencesi 

(ay)  

Satış 
Sonrası 

Hizmetler 
A1 1 1 0 0 1 1 1 
A2 0 0 1,000 1,000 1 1 1 
A3 0 0 0,871 0,871 1 1 1 
A4 0,500 0,500 0,610 0,610 1 1 1 
A5 1 1 0,238 0,238 0 0 0 
A6 0 0 0,634 0,634 0 0 0 

 
Tablo 8 

Toplam Fayda Değerleri  

  
Sistemin 

Performansı 
İş yazılımı ile 
Entegrasyonu 

İlk Yatırım 
Maliyetleri 

İşletim 
Maliyetleri 

Tedarikçi 
İtibarı 

Kalite 
Güvencesi 

(ay)  

Satış 
Sonrası 

Hizmetler 
A1 0,075 0,178 0 0 0,090 0,085 0,065 
A2 0 0 0,330 0,176 0,090 0,085 0,065 
A3 0 0 0,288 0,154 0,090 0,085 0,065 
A4 0,038 0,089 0,201 0,108 0,090 0,085 0,065 
A5 0,075 0,178 0,079 0,042 0 0 0 
A6 0 0 0,209 0,112 0 0 0 
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Tablo 8’deki her bir alternatif için toplam fayda 
değerleri toplanır. Toplanan değerler neticesinde 
bulunan sonuç Tablo 9’da verilmiştir.  
 
Tablo 9 

MAUT Sonucu  

Sıralama  

0,747 A2 

0,682 A3 

0,676 A4 

0,493 A1 

0,374 A5 

0,321 A6 

Nihai sıralama sonucu en uygun alternatif A2 
bulunmuştur.  

 

5.5 Sonuçların Karşılaştırılması  

Çalışmada dört senaryo oluşturularak sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. İlk olarak Senaryo 1’de ANP-
PROMETHEE yöntem entegrasyonu kullanılmıştır. 
Senaryo 2 de ise ANP-MAUT yöntemleri ile problem 

çözülmüştür. Senaryo 1 ve Senaryo 2’de problemde 
ele alınan kriterlerin önem derecelerinin birbirinden 
farklı olabileceği göz önünde bulundurularak kriter 
ağırlıkları ANP yöntemi ile hesaplanmıştır. Elde 
edilen kriter ağırlıkları Senaryo 1’de PROMETHEE 
yönteminde Senaryo 2’de ise MAUT yönteminde 
kullanılarak nihai sonuca ulaşılmıştır. Senaryo 3 ve 
Senaryo 4’te ise kriterlerin eşit önem derecelerine 
sahip olduğu varsayılarak çözüme ulaşılmıştır. 
Senaryo 3’te PROMETHEE yönteminde Senaryo 4’te 
de MAUT yönteminde kriter ağırlıkları eşit alınarak 
algoritmalar çözülmüştür. Dört senaryonun sonucu 
Şekil 7’de verilmiştir.  

Senaryo 1’de en uygun alternatif A2 olarak 
bulunmuştur. A2’in arkasından A3 ve A6 
gelmektedir. Senaryo 2’de ise en uygun alternatif A2 
olarak görülmektedir. Senaryo 3 ve Senaryo 4’te 
kriter ağırlıkları eşit alınmıştır. Bu durumda 
PROMETHEE sonucu (Senaryo 3) alternatif seçimi 
A2 olarak görülürken, MAUT yöntemi sonucunda 
(Senaryo 4) A4 alternatifi olarak görülmüştür. Üç 
senaryo sonucunda da A2 ilk sırada çıktığı için 
işletmenin A2 alternatifini seçmesi gerekmektedir. 
 

 

Şekil 7. Sonuçların Karşılaştırılması  
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6. Sonuç ve Öneriler 

Tedarik zinciri yönetimi işletmeler için 
varoluşlarından itibaren en önemli konulardan birisi 
halindedir. İşletmeler doğru ve sorunsuz malzeme ve 
bilgi akışını tedarik zinciri yönetimi ile 
sağlamaktadırlar. Bu bilgi akışında ise işletmeler 
teknolojiden yani Endüstri 4.0’dan 
yararlanmaktadırlar. Endüstri 4.0 kapsamında 
firmalarda IoT kullanımı ile kapasitelerin efektif 
kullanımı, daha doğru ve hızlı ilerleyen bir yönetim 
sağlanmaktadır. Firmalar için bu kapsamda depo ve 
tedarik zinciri yönetimini sağlayabilmek için doğru 
teknoloji seçimi kritik bir karardır. 

Bu çalışmada zayıf akım sektöründe hizmet 
vermekte olan özel bir firmanın depo yönetimi için 
en uygun RFID sistem seçme problemi ele alınmıştır. 

Bu seçim aşamasında ÇÖKV yöntemlerinden ANP, 
PROMETHEE ve MAUT yöntemleri kullanılmıştır. 
Çalışmada iki senaryo oluşturulmuştur. İlk 
senaryoda ANP yöntemi ile ana ve alt kriter 
ağırlıkları Super Decision programı ile bulunmuştur. 
Ağırlıkları bulunan alt kriterler PROMETHEE 
yönteminde kullanılmıştır. PROMETHEE çözümü 
için Visiual PROMETHEE programı kullanılmıştır ve 
en uygun alternatif seçilmiştir. Daha sonra ANP 
yöntemi ile bulunan ağırlıklar MAUT yönteminde 
kullanılarak en uygun alternatif sistemi 
belirlenmiştir. ANP yöntemi kriterlerin kendi 
içerisindeki ve diğer kriterler ile etkileşimlerini 
dikkate alan bir yöntemdir. ANP sonucu en önemli 
kriter ilk yatırım maliyeti alt kriteri olarak 
belirlenmiştir. PROMETHEE yöntemi ANP 
ağırlıklandırması ile çözülerek en uygun sonucu 
bulmuştur. ANP’de en önemli kriter ilk yatırım 
kriteri olduğu için PROMETHEE sonucunda da diğer 
kriterlerin önem derecesi baz alınarak uygun 
maliyetli A2 alternatifi seçilmiştir.  

MAUT yönteminde de ağırlıklandırma ANP yöntemi 
ile gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda PROMETHEE 
yöntemi ile bulunan sonuç ile örtüşerek MAUT 
yönteminde de en uygun alternatif olarak A2 
bulunmuştur. 

İkinci senaryoda ise kriter ağırlıkları eşit alınarak 
alternatif sıralama oluşturulmuştur. PROMETHEE 
yönteminde en uygun alternatif A2 bulunurken, 
MAUT yönteminde A4 ve A4’den sonra A2 olarak 
bulunmuştur. Burada sonuçların farklı çıkmasının 
sebebi ise yöntemlerdeki farklılıklardan 
kaynaklanmaktadır. 

Bu çalışma Ankara ilinde stratejik öneme sahip zayıf 
akım sektöründe faaliyet gösteren NOVA Grup 
Mühendislik Firması’nda depo ve tedarik zinciri 
yönetimi için gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma 
Endüstri 4.0 kapsamında zayıf akım sektöründe 
tedarik zinciri yönetimi için en uygun RFID sistem 
tercihi yapılan ilk çalışmadır.  Ayrıca literatürde 
teknoloji seçiminde ÇÖKV yöntemlerinden AHP, 
ANP, ELECTRE ve TOPSIS’in kullanıldığı 
görülmüştür. Böylelikle bu çalışma ile farklı yöntem 
olarak MAUT ve PROMETHEE yöntemleri 
kullanılmıştır.  

İleride yapılacak çalışmalar için sektör olarak farklı 
sektörler belirlenerek hem kriterler hem de 
alternatifler çoğaltılabilir. Ayrıca bu sektörde de 
diğer ÇÖKV yöntemleri kullanılarak farklı 
senaryolarda çözümlere ulaşılabilir.  
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Anahtar Keywords Abstract  
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spherical fuzzy numbers 

There are plenty of criteria that affect the success of process management studies, which are of 

critical importance in terms of ensuring general efficiency measurement and traceability in 

enterprises, in reaching their final aims. In this article, a study was conducted to determine the 

Critical Success Factors (CSFs) that need attention in order to maintain successful process 

management and to analyze these factors with multiple criteria. During the identification of 

CSFs, case studies were explored as well as in-depth literature research. In the analysis of the 

determined CSFs, the Analytical Hierarchy Process (AHP) technique, which is integrated with 

the spherical fuzzy numbers because it focuses on the hesitancy degree of decision-makers, was 

employed. According to the results, the human-factor in process management was determined 

as the most important CSFs, while the appropriate determination of the team was the most 

important sub-CSFs. It is foreseen that the practical and theoretical information presented as a 

result of multi-criteria analysis in this study is a guide for companies and professionals who 

want to carry out their process management studies successfully. 

SÜREÇ YÖNETİMİNİN ETKİSİNİ ARTIRAN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN 
ÖNCELİKLENDİRİLMESİ 

Kelimeler Öz 

Süreç yönetimi, kritik başarı 

faktörleri, çok kriterli karar 

verme, bulanık mantık, küresel 

bulanık sayılar 

İşletmelerde verimlilik ölçümü ve izlenebilirliğinin sağlanması açısından oldukça kritik bir 

öneme sahip olan süreç yönetimi çalışmalarının nihai hedeflerine ulaşmasındaki başarısını 

etkileyen çok sayıda kriter bulunmaktadır. Bu makalede başarılı bir süreç yönetimi 

sürdürebilmek için dikkat edilmesi gerek Kritik Başarı Faktörleri (KBF)’nin belirlenmesi ve bu 

faktörlerin çok kriterli analizine yönelik bir çalışma yapılmıştır. KBF’lerin belirlenmesi sırasında 

derin literatür araştırmasının yanı sıra vaka incelemeleri yapılmıştır. Elde edilen KBF’lerin 

analizinde ise karar vericilerin tereddütlerine odaklanan küresel bulanık sayılarla 

bütünleştirilmiş edilmiş Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen 

sonuçlara göre süreç yönetiminde insan faktörü en önemli KBF olarak belirlenirken, süreç 

yönetimi çalışmalarını sürdürecek ekibin uygun bir şekilde belirlenmesi en önemli alt KBF olarak 

belirlenmiştir. Bu çalışmada yer alan teorik ve çok kriterli analizin neticesinde sunulan pratik 

bilgilerin, süreç yönetimi çalışmalarını başarılı bir biçimde yürütmek isteyen işletmeler ve 

profesyoneller için bir rehber niteliğinde olacağı öngörülmektedir.  
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1. Introduction 

In its most general definition, process management 
can be expressed as a set of methods that examines 
all stages of service and product production 
activities and incorporates a set of 
activity/technical/analysis methods that can be 
applied to make these activities effective (Rezaiea, 
Ostadib, Tadayoun and Aghdasi, 2009). Process 
management studies can be examined under two 
main headings as method study and work 
measurement. With the method study, unnecessary 
work elements are eliminated during the execution 
of duties, and the easiest and fastest way to make the 
necessary work elements is tried to be found (Kurt 
and Dağdeviren, 2003). With the method study, it is 
aimed to establish standard work steps to be 
followed by all employees. In fact, obtaining a 
standardized process can also be expressed as one of 
the outputs of the method study. Studies that allow 
statistical analyzes to be made with a number of time 
measurements on standardized work steps and 
specially to ensure that productivity in production 
can be measured and traced are called work 
measurement studies (Dağdeviren, Eraslan and 
Çelebi, 2011). A basic classification for work 
measurement studies can be made as follows: a) 
Indirect work measurement techniques 
(Predetermined motion time systems), b) Direct 
work measurement techniques (Time study, Work 
sampling) (Adem, Kaya, Çakıt and Dağdeviren, 
2022a). Therefore, process management studies 
include different type of methods, and they are ways 
of analyzing, improving, and controlling processes 
(Zavareh, 2021).  

Process management studies are critical studies that 
have the capacity to examine all processes in 
companies and directly contribute to the efficiency of 
companies. Process management studies have a 
structure that should be carefully examined from 
beginning to end, and each step to be followed have 
a relationship with each other. Two resources that 
are important for any kind of companies are money 
and time. Process management studies contribute to 
companies primarily in terms of these two resources, 
and then in various aspects such as ergonomics and 
human resources. Hence, carrying out a process 
management study successfully plays an important 
role in gaining these contributions. There are 
multiple factors that need to be taken into account 
for the successful execution of process management 
studies, which are at a critical point in ensuring that 
the efficiency of all processes in production 

environments can be measured and monitored 
(Rezaiea et al, 2009; Zavareh, 2021). These factors 
can also be called Critical Success Factor (CSFs) 
affecting process management studies. Knowing the 
effect of each of the CSFs on the overall success of the 
process management is important in terms of 
managing the process in an effective way.  

This study investigates the critical success factors 
that will increase the effect of process management 
studies that can be applied in both product-
producing and service-producing systems. İt 
includes two main steps: a) determining the CSFs of 
the process management and express them in a 
hierarchy, b) analyzing them by utilizing one of the 
fuzzy decision-making techniques. In this analysis 
spherical fuzzy numbers which focuses on the 
hesitancy degree of decision-makers ( Kutlu  
Gündoğdu and Kahraman, 2020) was employed. Due 
to the structure of the decision problem, ie. ranking 
the CSFs of process management studies, the 
Analytical Hierarchy Process technique was utilized 
to gain the relative weights of the determined CSFs 
and their sub-factors. As seen in the literature survey 
which is given in Section 3 both for the utilized 
method and the CSFs details, there is no such study 
in the literature. This paper is the first study in the 
related literature in terms of both utilized technique 
and handled research area. 

To accomplish these steps, this paper is structured as 
follows: Section 2 presents the basic elements and 
their CSFs of process management studies. Section 3 
gives the utilized fuzzy MCDM technique. Section 4 
analyzes the determined CFS of process 
management studies.  Section 5 gives the results of 
this analysis and discuss the gained results with 
comparing the existing literature. Section 6 presents 
the conclusion remarks about the paper.  

 

2. Process Management and Determining 
Critical Success Factors  

Process management which has a wide impact area 
enables the operation of a number of crucial 
functions such as measuring, monitoring, and 
improving of the productivity in companies. Process 
management includes the work measurement and 
motion study (Adem et al, 2022a; Kurt and 
Dağdeviren, 2003).  In motion study, a number of 
studies are carried out to standardize the whole 
production or service process. Existing problems are 
identified by analyzing the process with recording, 
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analysis and research techniques. Detected 
problems are tried to be eliminated with motion 
study techniques. In motion studies, it is aimed to 
carry out the process by following the same path and 
following the same steps by all employees. The most 
economical way of conducting duties is tried to be 
determined. To do this, activities that do not directly 
contribute to the process must be eliminated. This 
requirement is also the cornerstone of lean 
manufacturing (Alhuraish, Robledo, and Kobi, 2017). 
Thus, it can be mentioned that there is a direct 
relationship between motion study and lean 
manufacturing. 

In this study, 4 main and 17 sub-CFS were 
determined. The main CSFs are Human-related 
factors, sustainability factors, technical factors, and 
administrative factors, respectively. The factors 
were determined by addressing a classical process 
management study and no sectoral distinction was 
conducted. Obviously, there is no need to make any 
sector distinctions because the criteria and sub-
criteria determined here are determined to include 
all sectors. 

The specified criteria and their sub-criteria had a 
hierarchy and they were shown in Figure 1. The 
explanation of these CSFs were provided as follows:  

Human Factors: 

• Relationship between workers and team 

It is important that the blue-collar employee and the 
foreman present the correct information for the 
process management team.  Even if the measured 
work is the duty done directly by the blue-collar 
personnel, the team should not contact the blue-
collar personnel directly. 

This communication must be provided through the 
foreman. Thus, the foreman will not doubt his 
position among the employees in terms of his 
prestige, and he will both adopt his technical 
knowledge and process management studies and 
will share more (Kurt and Dağdeviren, 2003). 

• Team Selection 

The selection of the personnel to take part in the 
activities to be carried out for process management 
is a critical factor that triggers success in process 
management (Zavareh, 2021). It is important that 
the team that will manage and continue the work on 
process management includes experts who have the 
technical knowledge and who have worked in the 

department, in order to complete the process 
successfully (Kurt and Dağdeviren 2003). 

• Relationship between workers and 
managers 

The transparency of the management's relationship 
with the workers and the reassuring approach of the 
management cause the employees to approach the 
applications to be made by the management 
positively. In process management studies, some 
activities are directly related to the way of 
conducting the duties of employees. Thus, taking 
measurements on the basis of time during the 
working may cause the employees to manipulate the 
process by making the work faster or slower. 
However, if there is effective communication 
between management and employees, the employee 
believes that the work is carried out with the aim of 
improving the process, not for evaluating her/his 
performance, by trusting the activities on process 
management. Thus, s/he does not manipulate the 
process during measurement and everything is 
conducted as it should and process management 
studies can be successful (Kurt and Dağdeviren, 
2003). 

• Training Activities  

The fact that both the employees who will participate 
in the process management, the team, and the top 
management receive basic training that includes 
what they expect from the process management 
studies and what the main purpose of the work is, 
triggers success in process management (Rezaiea et 
al, 2009; Balzarova, Bamber, McCambridge and 
Sharp, 2004). 

• The demographic structure of employees 

The educational and economic status of workers and 
their families may affect the employee's perspective 
on process management studies. Thus, the 
demographic structure of employees is one of the 
CSFs in process management. 

Sustainability Factors 

• Documentation style 

That the utilized techniques in process management 
studies and the obtained results are documented 
regularly and standardization is achieved during this 
process, allows comparing the results of the process 
management studies to be carried out in the 
following periods with the results of the current 
studies.  These comparisons trigger success by 
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making a positive contribution to the sustainability 
of the whole process. 

• Standardization in application style 

Each process management study may have a unique 
set of characteristics within itself. However, it is 
important to obtain a flow related to the way to be 
followed in a process management study on the basis 
of the company's own characteristics, in short, to 
standardize the implementation steps in order to 
achieve holistic success. 

• Sustainability of PM application  

It is a necessity for the process to be sustainable so 
that the information obtained as a result of process 
management studies can be compared at a later time. 
A short-term success can be achieved if the process 
management work is conducted only once. However, 
the sustainability of the process is closely related to 
the repetition of studies in certain periods. In this 
case, a retrospective comparison can be conduct 
both for the company and in terms of process 
management studies. Continuous improvement also 
depends on the sustainability of process 
management studies, which this situation can be 
expressed as one of the CSFs (Ittner and 
Larcher,1997). 

Technical factors 

• Methodology selection 

In process management studies, there are multiple 
and different techniques that can be utilized when 
analyzing the process, calculating the standard time, 
or exploring the problem in the process. Employing 
the most suitable techniques according to the 
structure of the companies and the handled process 
directly affects the success of the process. 

• Duration of PM application 

In order to conduct a successful process 
management study, this study should cover a certain 
period of time.  However, there may be some kind of 
problems in reaching the main objectives of the 
study by experiencing a focus shift problem in 
process management studies that take too long time. 
On the other hand, if the determined time to conduct 
a process management study is too short, some 
problems may be experienced in reaching the 
solution of the problems throughout the companies. 
Hence, it may be possible to get one step closer to 
success in PM studies with an ideal work schedule 
and time. 

• Department and task selection 

A department and task selection are absolutely 
necessary, as process management studies cannot 
start at the same time in the entire company. In 
addition, there are a number of criteria (like 
economic dimension of the duty, the technical 
knowledge required by the duty and so on) that 
should be considered when choosing the department 
or task where process management studies will be 
carried out (Kurt and Dağdeviren, 2003). If the task 
or department that the process management studies 
will apply are selected in accordance with these 
selection criteria, there is a potential to positively 
affect the success of the process management 
studies. 

• Overall ergonomic status of companies 

In fact, one of the desired results in process 
management studies is to provide a better working 
environment in terms of occupational health and 
safety for employees. However, if the general 
ergonomic status of the company is serious, this can 
be expressed as a success criterion as it will affect in 
a negative direction the motivational status of both 
the process management team and the employees. 

• Industrialization level of companies 

As the industrialization level of enterprises / the 
level of approach to Industry 4.0 increases, it can be 
seen as an obstacle to the successful implementation 
of classical process management studies. However, 
at this point, it may be possible to carry out a 
successful PM work by making utilize of digitalized 
process management studies (Adem et al, 2022a). 

Administrative Factors 

• Management structure of companies 

What is meant by the management structure is 
actually the attributes which can affect the decision 
mechanism of the management directly, such as the 
size of the company, whether the management in the 
company is a family company or not. If process 
management studies are carried out in a company 
with an institutionalized management structure, 
there may be situations such as the management's 
positive approach to these studies. Moreover, it is 
known that in companies with a family business 
structure, the possible bad relations between family 
members can spread to all processes carried out 
through management. Thus, the management 
structure of the enterprise is a critical success factor 
in process management in terms of rapid decision-
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making mechanism and standing behind the 
decisions. Because process management studies are 
large-scale studies that may even affect the facility 
layout in long-term business processes that require 
direct observation. 

• Management approach of companies  

The fact that companies have an innovative 
management approach is a phenomenon 
independent of the structure of management. The 
innovative approach of the company and its 
structure that does not resist science and changes 
will contribute to the progress of process 
management studies and will definitely affect the 
total success of it (Balzarova et al, 2004). 

• Available Budget 

Process management studies are a chain of activities 
that cover a long process and include many cost-
intensive activities, including changing even 
production technology. For this reason, the budget 
level that the enterprise allocates to process 

management studies is very important (McNeese 
and Marks, 2001). Freeing the process management 
team completely in terms of the budget or giving a 
budget so low that they cannot carry out their 
operations undermines the successful result in their 
work. 

• Utilization style of the data obtained from 
the PM 

One of the mechanisms that triggers the ultimate 
success of process management studies is how the 
obtained data is utilized. For example, the calculated 
standard time information should be utilized as an 
input to the policy of equal pay for equal work, which 
is a very valid principle, as well as to lay the 
groundwork for the determination of deadlines in 
production.  From another point, integrating the 
standardized work items with process management 
into other departments with similar processes will 
allow the success to be spread throughout the entire 
enterprise. 

 

 

Figure 1. Hierarchical representation of the determined critical success factors of process management  
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3. Spherical Fuzzy AHP 
In this section, the determined main and sub-criteria 
are analyzed utilizing the spherical fuzzy extension 
of the AHP method. First, information about 
spherical numbers is given, then the Sf-AHP 
technique is explained. The theoretical information 
given is mostly adapted from the paper of Kutlu 
Gündoğdu and Kahraman (2019). By combining 
Pythagorean and Neutrosophic fuzzy sets, Kutlu 
Gündoğdu and Kahraman (2019) developed and 

presented the Spherical fuzzy sets (SFSs) sets to the 
fuzzy logic literature. By focusing on the degrees of 
hesitation, these sets really help the decision-maker 
to assess decision-making difficulties from a broad 
viewpoint (Kutlu Gündoğdu and Kahraman, 2020). 
SFS has membership, non-membership, and 
hesitancy degree criteria, much like Pythagorean 
fuzzy sets (Doğan, 2021). Let E1 and E2 be two 
universes. Let 

 and s sA B  of the universe of discourse E1 and E2 be as follows: 

 
1{ ,( ( ), ( ), ( )) | }

s s s
s A A A

A x x v x x x E =  where  

1 1 1( ) : E [0,1], ( ) : E [0,1], ( ) : E [0,1]
s s sA A A

x v x x → → →  and 

2 2 2

10 ( ) ( ) ( ) 1       
s s sA A A

x v x x x E  + +     

While, for each x, ( )
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x , ( )
sA

v x and ( )
sA

x  represent the non-membership function, the membership function 

and the hesitancy degree, respectively. 

Similarly, 
2{ ,( ( ), ( ), ( )) | }

s s s
s A A A

B y y v y y y E =    

where 2 2 2( ) : E [0,1], ( ) : E [0,1], ( ) : E [0,1]
s s sB B B

y v y y → → →  and 
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20 ( ) ( ) ( ) 1       
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y  ( )
sB

v y , ( )
sB
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 represent the non-membership function, the 
membership function and the hesitancy degree, 
respectively (Kutlu Gündoğdu and Kahraman, 2020). 
The basic arithmetical operations of the SFS were 

shown as follows (Kutlu Gündoğdu and Kahraman, 
2019).  

Eq. (1) shows the summation of two SFSs:  

2 2 2 2 1/2 2 2 2 2 2 2 1/2{( ) , , ((1 ) (1 ) ) }
B B B B BA A A A Asss s s s ss s s s s

s s BA
A B v v          = + − − + − −  (1) 

For multiply the two SFSs, Eq. (2) is utilized: 

2 2 2 2 1/2 2 2 2 2 2 2 1/2{ , ( ) , ((1 ) (1 ) ) }
B B B B B BA A A A A As s s s s ss s s s s s

s sA B v v v v v v      = + − − + − −  (2) 

Eq. (3) is employed for multiplication by scalar k (k>0) with a SFS;  

2 1/2 2 2 2 1/2* {(1 (1 ) ) , , ((1 ) (1 ) ) }
A A A Ass s s s

k k k k

s A
k A v   = − − − − − −    (3) 

 
On the other hand, the Analytical Hierarchy Process 
method is utilized quite frequently in the MCDM 
literature and is based on pairwise comparison logic. 

Saaty developed the AHP technique with the 1-9 
scale (Saaty,1980). Over time, the AHP technique has 
been used by integrating the number sets developed 
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within the framework of fuzzy logic (Şenol, Adem 
and Dağdeviren, 2019). Spherical fuzzy sets are one 
of these sets. The steps of the utilized SF-AHP 
method are explained as follows: First of all, the 
elements of decision making problem (i.e. 

alternatives, criteria, sub-criteria) are determined. 
After that, by utilizing the provided scale in Table 1, 
experts or expert group are asked to evaluate the 
criteria, sub-criteria, and alternatives.  

 

Table 1  

Linguistic scale for pairwise comparisons  

Linguistic Expressions , ,v   Score Index (SI) 

Absolutely  more importance (AMI) (0.90,1.0,0.0) 9 

Very high importance(VHI) (0.8,0.2,0.1) 7 

High importance (HI) (0.7,0.3,0.2) 5 

Slightly more importance(SMI) (0.6,0.4,0.3) 3 

Equally importance(EI) (0.5,0.4,0.4) 1 

Slightly low importance (SLI) (0.4,0.6,0.3) 1/3 

Low importance(LI) (0.3,0.7,0.2) 1/5 

Very low importance (VLI) (0.2,0.8,0.1) 1/7 

Absolutely low importance (ALI) (0.1,0.9,0.0) 1/9 

 
In the traditional AHP technique, the consistency 
check is an important step, before calculating the 
weights of the criteria. In the spherical fuzzy 
extension of the AHP technique, the classical 
consistency check steps are applied for calculating 
consistency ratio of decision matrix. To calculate the 

Consistency Ratio (CR) of decision matrices, the 
linguistic expressions of SF sets, are need to be 
convert into the score index.  

To calculate the score index of “AMI”, “VHI”, “HI”, and 
“SMI” Equation (4) is utilized.   

2 2  | 100* ( ) ( )  |   
s s s sA A A A

SI v   = − − −
 

 (4) 

To calculate the score index of “ALI”, “VLI”, “LI”, and 
“SLI” Equation (5) is employed. 

2 2

1 1

  | 100* ( ) ( )  |   
s s s sA A A A

SI v  
=

 − − −
 

   (5) 

The classical consistency calculation stages are 
applied after calculating the score index of each 
element in the pairwise comparison matrices. As 
with the original AHP technique, the permissible 
consistency ratio limit is 10 % (Dağdeviren, Yavuz 
and Kılınç, 2009).  If the calculated consistency ratios 

are within acceptable limits, the next step can be 
taken. Otherwise, decision matrices need to be 
resubmitted to experts and updated. After checking 
the consistency ratios of decision matrices, the fuzzy 
weights of criteria are computed using the Spherical 
Weighted Arithmetic Mean (SWAM). (Eq. 6): 



Endüstri Mühendisliği 33(1), 212-228, 2022 Journal of Industrial Engineering 33(1), 212-228, 2022 

 

219 

1 1 1 2 2

1/2 1/2

2 2 2 2

1 1 1 1

( ,...., ) ....

1 (1 ) , , (1 ) (1 )i i i i

A A A Asisi si si si

w S Sn S S n Sn

n n n n
w w w w

A
i i i i

SWAM A A w A w A w A

v   
= = = =

= + + +

   
= − − − − − −   

   
   

 (6)

Where w=1/n. 

Because the weights of the criteria are in fuzzy forms, 
they must be defuzzified with the help of Equation 
(7). 

2 2( )   | 100* (3 ) ( )  |   
2 2

s s

s s

A As

j A A

v
S w


 

 
= − − − 

  

 (7)  

Using Equation (8), the calculated crisp weights are 
normalized to rank the final weights of the criteria. 

1

( )

( )

s

js

j n
s

j

j

S w
w

S w
=

=


                    (8)  

SF sets, while being a recently formed set, have 
swiftly established themselves in the literature and 
have been included in a variety of multi-criteria 
decision-making (MCDM) approaches. Table 2 shows 
the summary of the spherical fuzzy AHP literature.  

 

Table 2  
Summary of the spherical fuzzy AHP literature  

Author and year Applied area / MCDM problem 

Adem, Çakıt and Dağdeviren, (2022b)  Distance learning system assessment 

Onar and Ibil, (2021) Personalized medical  

Buran and Erçek, (2022) Public transportation business model assessment 

Demir and Turan, (2021) Covid-19 crises management 

Singer and Özşahin, (2021) Laminate flooring selection 

Jaller and Otay, (2020) Evaluating sustainable vehicle technologies 

Unal and Temur, (2020) Sustainable supplier selection 

Ashraf and Abdullah, (2020) Emergency decision support modeling for Covid-19 

Oztaysi, Onar and Kahraman, (2020) Dynamic pricing model for location-based advertisements 

Kutlu Gündogdu and Kahraman (2019) Industrial robot selection 

Doğan, (2021) Process mining technology selection 

Kieu, Nguyen, Nguyen  and Ho, (2021) Distribution center location selection 

Mathew Chakrabortty and Ryan, (2020) Advanced manufacturing system selection 

Ayyıldız and Gumus, (2020) Petrol station location selection 

Kutlu Gündogdu and Kahraman (2020) Renewable energy location selection 

 
Moreover, because the classical type and the other 
fuzzy extensions of the AHP approach is one of the 
most widely used MCDM techniques, it has been 
employed to solve almost all types of multi-criteria 
decision problems (Adem, Çakıt and Dağdeviren, 
2021; Yücesan and Gül, 2020; Gül 2020; Oktal and 

Onrat, 2020; Çolak, Adem and Dağdeviren, 2019; 
Adem, Çolak and Dağdeviren, 2018; Dağdeviren et al, 
2009).   
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Table 3 
Summary of the papers ranking CSFs by utilizing MCDM techniques 

Author And Year Main Topic 
Utilized MCDM 

Technique 

Mathiyazhagan,  Gnanavelbabu and Agarwal, 

(2021) 
CSFs of lean manufacturing COPRAS and BWM 

Naveed,  Islam, Qureshi,  Aseere, Rasheed, and 

Fatima, (2021) 
CSFs of cloud enterprise recourse planning Fuzzy AHP 

Dehdasht, Ferwati, Zin, and Abidin  (2020) 
key drivers of lean construction 

implementation 

Using Entropy And 

TOPSİS 

Sumrit (2019) 
CSFs of vendor managed inventory in 

healthcare industries 

Fuzzy Delphi and Grey 

DEMATEL 

Jusoh, Mardani, Omar, Štreimikienė, Khalifah, 

and Sharifara  (2018) 
Analyzing The CSFs of TQM in hospitality Fuzzy AHP 

Belhadi, Touriki, and Elfezazi, (2019) CSFs of lean manufacturing AHP 

Sadeghi (2018) CSFs of high-tech SMEs 
Fuzzy ANP And Fuzzy 

TOPSIS 

Han and Dang (2018) CSFs of high-risk emergency systems DEMATEL 

Sun, (2015) CSFs in electronic design automation DEMATEL 

Nilashi, Zakaria, Ibrahim,  Majid, Zin, and 

Farahmand (2015) 
CSFs on construction projects DEMATEL and ANP 

Fu, Chang, Kao, Chiu, and Luet (2015) 
CSFs of the performance training course 

project 
VIKOR and Fuzzy AHP 

Çelik, Gumuş and Alegoz (2014) 
The CSFs of humanitarian relief logistic 

management 
Fuzzy AHP 

Yeh, Pai, and Liao, (2014) CSFs in new product development Fuzzy AHP 

Rezazadeh, Najafi, Hatami-Shirkouhi and Miri-

Nargesi  (2012) 
CSFs of TQM applications Fuzzy AHP 

 
Table 3 shows the summary of the papers ranking or 
analyzing the CSFs of different research area by 
utilizing MCDM techniques. As seen in Table 2 and 
Table 3, as far as we know, there is no published 
paper in the literature that analyzes the CSFs of 
process management studies by utilizing the 
Spherical fuzzy extension of the AHP technique. This 
study aimed to fill this gap in the literature. The study 
differs from other studies in the literature both with 
the method it utilizes and the CSFs it deals with. 

In this study, research and publication ethics were 
followed. 

4. Prioritization calculations 

In this part of the paper, the determined CSFs were 
prioritized by utilizing the Spherical Fuzzy AHP. All 
decision matrices are the compromised matrices by 
the decision-making group. Moreover, all matrices' 
consistency ratios were checked, and no matrix was 
detected as non-consistent. 

By applying the formulas between Eq. (4)- Eq. (8) to 
all decision matrices, the weights of the CSFs and 
their sub-CSFs presented in Fig. 1 were calculated. 
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Table 4 
Decision matrix, spherical fuzzy weights and crisp weights for main CSFs  

Main  C1 C2 C3 C4 Spherical Fuzzy Weights Crisp Weights 

C1 EI VHI HI HI (0.70,0.29,0.23) 0.348 

C2 VLI EI SLI SLI (0.39,0.58,0.31) 0.182 

C3 LI SMI EI SMI (0.52,0.46,0.32) 0.248 

C4 LI SMI SLI EI (0.47,0.51,0.32) 0.221 

CR=0.087             

Table 4 shows the decision matrix, spherical fuzzy 
weights and crisp weights for main CSFs. In order to 
check the CR of this matrix, first of all, Eq. (4) and Eq. 
(5) were applied to calculate the Score Index of the 
elements of decision matrix. After that, the 
consistency ratio of this matrix was calculated by 
following the traditional consistency ratio 
computing steps, and the matrix was determined as 
consistent.  After checking the CR of decision matrix, 

SWAM operator (Eq. (6)) was utilized to find the 
spherical fuzzy weights. Finally, Eq. (7) and Eq. (8) 
were employed for finding the crisp weights of main 
CSFs. The crisp weights of the main CSFs and their 
sub-factors which were shown in the decision 
hierarchy in Fig.1 were calculated by repeating the 
same steps. The decision matrices of the sub-factors 
are shown in Appendix 1.  

Table 5 
Local and global weights of sub-criteria 

Main CSFs Sub-CSFs 
Local weights 
of Sub-criteria 

Global weights 
of Sub-criteria 

Human Factors (0.348)    
 Relationship between worker-team 0.235 0.082 
 Team selection 0.251 0.088 

 Relationship between worker-
manager 0.209 0.073 

 Training activities 0.172 0.060 
 Demographical structure of workers 0.133 0.046 
      
Sustainability Factors(0.182)      
 Documentation style 0.331 0.060 
 Standardization in application style 0.261 0.047 
 Sustainability of PM application 0.409 0.074 
      
      
Technical Factors(0.248)      
 Methodology selection 0.201 0.050 
 Duration of PM application 0.217 0.054 
 Department and task selection 0.244 0.061 

 Overall ergonomic status of 
companies 0.183 0.045 

 Industrialization level of companies 0.156 0.039 
      
Administrative Factors 
(0.221) 

 
    

 Management structure of companies 0.264 0.058 
 Management approach of companies 0.367 0.081 
 Available budget 0.204 0.045 
 Utilization style of the obtained data 0.165 0.036 
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After calculating the local weights of the sub-CSFs, 
the weights of the main CSFs and the local weights of 
the sub-CSFs are multiplied to obtain the global 
weights of the sub-criteria. Table 5 shows the 
calculated local and global weights of Sub-CSFs.  

 

5. Results and Discussion  

It is the first obtained result that the most critical 
success factors in process management studies, 

which engineers frequently employ to control and 
increase the efficiency of all types of processes and 
systems, are the human-related factors (see Fig. 2). 
Essentially, human factors and technical factors 
including the sub-factors to be considered during the 
application of the method were calculated as the first 
two most critical success factors.  

 

 

Figure 2. The weights of main CSFs and the local weights of sub-CSFs 

 
In other words, it would not be wrong to say that 
when these two factors are applied successfully, the 
majority of the process can be continued 
successfully.  On the other hand, it is clear that the 
ultimate goal cannot be achieved unless the success 
of the whole process is achieved in process 

management studies. Obviously, administrative 
factors and the sustainability-related factors of the 
process must also be taken into account for holistic 
success of process management studies. 
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According to the local weights of sub-CSFs, in 
human-factors related CSFs, the most critical one is 
determined as team selection.  In this group, the least 
critical Sub-CSF is the demographical structure of 
workers. In the second CSF, i.e. sustainability factors, 
sustainability of PM applications is determined as 
the most critical sub-CSF. Department and task 
selection, and management approach of companies 
are the most important sub-CSFs in their main CSFs 
groups technical and administrative factors, 
respectively. 

Figure 3 shows the treemap representation of the 
global weights of sub-CSFs. In Figure 3, the size of the 
fields is proportional to the weights of the sub-CSFs. 
That is, the larger the area, the greater the weight of 
the sub-CSFs. When the results related to the sub-

factors are evaluated, it is seen that the selection of 
the team that implements the process management 
studies is in the first order. Frankly, it is not 
surprising that the factor related to the team 
selection is determined as the most effective sub-
factor in the successful continuation of the process 
management studies, because the team that 
implements it in process management studies plays 
an active role from the beginning to the end of the 
process (Rezaiea et al, 2009). Moreover, the 
relationship between the employees and the process 
management team, which is also one of the human 
factors, was determined as the second most critical 
sub-factor. The third most critical sub-factor is the 
management approach of companies which is one of 
the administrative factors.  

 

Figure 3. Treemap representation of the global weights of Sub-CSFs 

 
Even if the techniques that are chosen correctly from 
the beginning to the end of the process are applied 
with a good team, it is highly likely that the success 

of the process management studies that are not 
supported by the top management will be adversely 
affected (Juran, and Godfery, 2000) From another 
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point of view, it is seen that the three critical success 
factors that contribute the least to the process are 
the use of the obtained data, the level of 
industrialization of the companies, and the level of 
the allocated budget. 

When the results of the study are evaluated from a 
broader framework, it can be concluded that human 
relations constitute a very critical turning point in 
the processes involving human beings. It is 
noteworthy that the concept of Industry 4.0 is 
integrated into our daily lives and businesses, and 
the increase in the use of Industry 4.0 and its 
practical benefits will reduce the need for manpower 
in production. Obviously, the effect of change that 
comes with Industry 4.0 should also be taken into 
account in process management studies. Ignoring 
this effect would be unrealistic (Adem et al, 2022a). 

 

6. Conclusion  

It can be said that the concepts of productivity 
measurement and leanness in production are in a 
two-way interaction with each other. In fact, finding 
the most economical way to produce, eliminating 
activities that do not directly contribute to 
production, determining the standard time of 
production, and making this process sustainable are 
the basic steps followed in process management 
studies (Kurt and Dağdeviren, 2003). Efficiency 
measurements are conducted to determine whether 
these activities affect productivity. Depending on the 
results of the efficiency measurements, it may be 
necessary to continue the process management work 
again. This process, which has the potential to 
directly affect the profitability of companies and is so 
critical for companies, must be carried out 
successfully. Determining the success factors that 
affect the successful execution of this process and 
revealing which factor contributes to this success 
and how much be a guide for companies that will 
carry out process management studies. Considering 
the importance weights of the CSFs calculated in this 
study, it can shed light on the process management 
studies to be carried out regardless of the sector. 

Utilizing analytical calculation methods to calculate 
these relative contribution values allows for a more 
comprehensive and unbiased evaluation. Within the 
scope of this study, multi-criteria decision making 
techniques were utilized to prioritize the critical 
factors that need to be considered in order to 
successfully continue a process management study.  

Since the determined critical factors have sub-
factors and this situation can be expressed with a 
hierarchy, the AHP technique, one of the MCDM 
techniques, was employed. 

The spherical fuzzy extension of this method was 
employed, which allows decision makers to focus on 
the hesitancy situation and provide solutions. By 
obtaining the weights for the determined critical 
success factors and their sub-factors, it is aimed to 
determine the factors to be considered in order of 
importance in order to achieve success in the process 
management studies that every companies must 
implement in order to increase the process 
efficiency. The results showed that human-related 
factors were the most critical factors.  

Obviously, this study also has some limitations. The 
first of these constraints is that the specified criteria 
were determined by consulting experts through 
literature research and brainstorming techniques. 
Another limitation is to make calculations over 
compromised decision matrices. In future studies, 
group decision can be applied or the results obtained 
by performing the same analysis with different 
MCDM techniques can be compared. The CSFs given 
in this study were developed to be used by 
companies from all sectors. However, in future 
studies, specific sector-based studies can be 
conducted in determining the CSFs. 
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Appendix 1: Decision matrices spherical fuzzy weights and crisp weights of sub-CSFS,   

C1 C11 C12 C13 C14 C15 
Spherical Fuzzy 
Weights 

Crisp 
Weights 

C11 EI SMI SMI SMI HI (0.61,0.38,0.30) 0.235   

C12 SLI EI SMI HI VHI (0.64,0.36,0.26) 0.251   

C13 SLI SLI EI SMI HI (0.54,0.44,0.30) 0.209   

C14 SLI LI SLI EI SMI (0.46,0.53,0.31) 0.172   

C15 LI VLI LI SLI EI (0.36,0.62,0.27) 0.133   

CR=0.097                 
 

C2 C21 C22 C23 
Spherical Fuzzy 
Weights 

Crisp 
Weights 

C21 EI SMI SLI (0.51,0.46,0.34) 0.331 

C22 SLI EI LI (0.41,0.55,0.32) 0.261 

C23 SMI HI EI (0.61,0.36,0.30) 0.409 

CR=0.033           
 

C3 C31 C32 C33 C34 C35 
Spherical Fuzzy 
Weights 

Crisp 
Weights 

C31 EI SLI SLI SMI SMI (0.51,0.47,0.32) 0.201 
C32 SMI EI SLI SMI SMI (0.55,0.43,0.32) 0.217 
C33 SMI SMI EI SMI HI (0.61,0.38,0.30) 0.244 
C34 SLI SLI SLI EI SMI (0.47,0.51,0.33) 0,183 
C35 SLI SLI LI SLI EI (0.41,0.57,0.31) 0.156 

CR=0.089               
 

C4 C41 C42 C43 C44 
Spherical Fuzzy 
Weights Crisp Weights 

C41 EI SLI SMI HI (0.57,0.41,0.30) 0,264 
C42 SMI EI AMI VHI (0.76,0.24,0.21) 0,367 
C43 SLI ALI EI SMI (0.45,0.54,0.31) 0,204 
C44 LI VLI SLI EI (0.37,0.61,0.29) 0,165 

CR=0.067             
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Anahtar Keywords Abstract  
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sys-tem reliability, dynam-ic 

line rating, optimal power flow 

Due to increase in electricity demand and renewable resources penetration, power transmission 

infrastructure is utilized close to its technical limits. Dynamic line rating is one of the new 

practices in power transmission management by which existing transmission lines can be more 

efficiently utilized. In the literature, dynamic rating is usually applied to all lines of the power 

system which is not desirable as it is risky to simultaneously monitor a high number of 

transmission lines. In this paper we propose to apply dynamic rating on few and most suitable 

lines to effectively increase the system N–K reliability. We develop a robust min-max-min three-

layer optimization model to find minimum number of lines for dynamic rating. We use duality 

theory and convert the three-layer problem into a two-layer min-max problem and then we 

develop a benders decomposition framework to solve the two-layer problem. We use two test 

power systems to demonstrate our solution approach and analyze the results. 

 

MİNİMUM DİNAMİK İLETİM HAT DERECELENDİRMESİ KULLANARAK GÜÇ SİSTEMİN 

GÜVENİLİRLİĞİNİ ARTIRMA 

Kelimeler Öz 

Dayanaklı optimizasy-on, 

karışık tamsayılı 

programlama, güç sis-temi 

güvenilirliği, dinamik iletim 

hat de-recelendirmesi, opti-

mum güç akışı 

Hem elektrik talebinde hem de yenilenebilir kaynakların kullanımındaki artış nedeniyle elektrik 

güç iletim altyapısı teknik sınırlarına yakın bir seviyede kullanılmaktadır. Dinamik iletim hat 

derecelendirmesi, mevcut iletim hatlarının daha verimli kullanılabileceği güç iletim 

yönetimindeki yeni uygulamalardan biridir. Literatürde dinamik derecelendirme genellikle güç 

sisteminin tüm hatlarına uygulanır ve bu yaklaşım, güç sistemi yöneticisini çok sayıda iletim 

hattını aynı anda izlemeye zorlar ve sistemin güvenilirliğini tehlikeye sokar. Bu çalışmada, 

sistemin N-K güvenilirliğini etkili bir şekilde artırmak için çok az sayıda ve en uygun iletim 

hatlara dinamik derecelendirme uygulanması önerilmektedir. Dinamik derecelendirme için 

minimum sayıda iletim hatları bulmak için gürbüz bir min-max-min üç katmanlı optimizasyon 

modeli geliştirilmiştir. İkilik teorisini kullanarak üç katmanlı problem iki katmanlı min-max 

probleme dönüştürülmüştür ve ardından iki katmanlı problemi çözmek için bir benders 

ayrıştırma (decomposition) yöntemi geliştirilmiştir. Çözüm yaklaşımı uygulamak ve sonuçları 

analiz etmek için iki test güç sistemi kullanılmıştır. 
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1. Introduction 

Determining which part of power system to invest to 
improve the reliability is nowadays more important 
as power systems are expe-riencing a huge 
transition from fossil fuel-based power plants to 
renewable energy-based power generators. This 
transition leads to power systems with mixed 
sources which can be detrimental to the reliability of 
power system subject to static power trans-mission 
network. Dynamic Line Rating (DLR), on the other 
hand, can increase the efficiency and the reliability of 
power sys-tems. The dynamic line rating is one of the 
new practices in power transmission net-work and 
calculates the thermal capacity of lines based on the 
real-time line condition and surrounding ambient 
factors (Ciniglio and Deb 2004, TWENTIES 
(Transmission system operation with large 
penetration of Wind and other renewable Electricity 
sources in Networks by means of innova-tive Tools 
and Integrated Energy Solutions) 2013). 
Technologies developed for dynam-ic line rating and 
real-time monitoring are reviewed in the literature 
(Fernandez, E., Albizu, I., Bedialauneta, M.T., Mazon, 
A.J., Leite, P.T. 2016), where advantages and 
disadvantages of applying dynamic rating on 
transmission systems are studied. An approach is 
pro-posed (Fernandes, S. W., Rosa, M. A., Issicaba, D. 
2020) to increase robustness and safety of dynamic 
line rating system using state estimation and bad 
data analysis algorithms.  

Different forecasting models are developed in the 
literature to predict the uncertain dy-namic ratings. 
A forecasting model is de-veloped (Abboud et al. 
2019) to predict dy-namic line ratings where the 
high-resolution rapid refresh model is integrated 
with com-putational fluid dynamics. Also, probabilis-
tic day-ahead forecasting methods for dy-namic line 
rating is developed (Dupin, R., Kariniotakis, G., 
Michiorri, A. 2019). Different machine-learning 
methods (random forests and quantile random for-
ests, multivariate adaptive regression splines, 
generalized linear models) are de-ployed to predict 
dynamic line ratings (Aznarte and Siebert 2017). 
These studies indicate considerable enhancement 
for point and probabilistic forecasts. In another 
study (S. Madadi, B. Mohammadi-Ivatloo and S. 
Tohidi 2020), the Ornstein-Uhlenbeck process is 
extended into an inte-grated factorized method to 
model and pre-dict dynamic line rating values by 
consider-ing hidden factors of dynamic rating such 
as the weather conditions. Quantile regression and 

superquantile regression methods are also used to 
predict dynamic line rating in operational 
applications with very short-term horizons 
(Kirilenko, Esmaili and Chung 2021). 

Dynamic line rating is considered in the unit 
commitment problem (Nick, Alizadeh-Mousavi, 
Cher-kaoui and Paolone 2016,  Hemparuva, Simon, 
Kinat-tingal, Padhy 2018, Li et al. 2018,  Park, H., Jin, 
Y. G., Park, J. K. 2018,  uman, Feng, Abbas, Habib, Hao 
2021) to character-ize its contribution and 
effectiveness on the planning of operations in the 
power systems with renewable resources. 
Considering dy-namic line rating in the unit 
commitment problem decreases the cost of 
electricity generation operations.  

Dynamic line rating is also proposed to be applied by 
the power systems to increase the penetration of the 
wind power. For in-stance, a new model is proposed 
to investi-gate the effectiveness of the dynamic line 
rating to decrease the amount of network congestion 
and also decrease the wind power curtailment in 
power systems (Banerjee, B., Jayaweera, D., Islam, S. 
2015). Further, the use of dynamic line rating 
systems in wind integra-tion is reviewed in the 
literature (Fernandez et al. 2016). In another study 
(Teng et al. 2018), the power systems with 
renewable resources (wind) are considered and the 
ef-fectiveness of dynamic line rating is ana-lyzed. In 
their model a probabilistic fore-casting approach is 
used for the dynamic rating and a two-stage 
stochastic optimiza-tion model is developed. 

Considering the real time ambient condi-tions 
results in better utilization of the transmission 
elements during the contingen-cy times and 
improves the overall reliability. However, there is 
limited work in the litera-ture that utilizes DLR 
(Dynamic Line Rat-ing) to improve the reliability. 
Dynamic line rating along with optimal transmission 
switching are integrated into the security as-
sessment of the electricity production (Xiao, R., 
Xiang, Y., Wang, L., and Xie, K. 2016) to investigate 
and study their in-fluence on the reliability of bulk 
power grids. Their result show that utilizing these 
technologies improve the reliability. In an-other 

work (Zhang, S., Liu, C., Gu, X., and Wang, T.  
2017) dynamic line rating is incorporated into a 
power sys-tem dispatch problem with transmission 
switching to intensify system security. Their goal is 
to adjust the distribution of power flow and make it 
more homogeneous while satisfying the single 
contingency (N–1) scenarios and to alleviate 
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transmission con-gestion. Another methodology is 
developed (Banerjee, B., Jayaweera, D., and Islam, S. 
M. 2014) to measure the un-used scheduling 
capacity of a power system subject to uncertain 
dynamic rating and in-termittent wind power. In 
power systems with high amounts of available wind 
ener-gy, there is always the potential for the net-
work congestion and their goal is to miti-gate this 
risk. Dynamic line rating is also in-corporated in a 
chance constraint program (Bucher, M. A., 
Vrakopoulou, M., and An-dersson, G. 2013) where 
the single con-tingency (N–1) security scenarios 
with a probabilistic assessment approach is pro-
posed. Their studies show that capacity of the 
transmission network can be more uti-lized, and, at 
the same time, the single con-tingency reliability can 
be reached. 

In the cited studies so far, dynamic line rat-ing is 
applied to all lines in the system which is not 
desirable as it is risky to simul-taneously monitor a 
high number of trans-mission lines. There are few 
works in the literature (Qiu and Wang 2015, Garifi 
and Baker 2020) that apply dynamic line rating on 
few and critical lines. A congestion management 
model utilizing chance con-straints is proposed (Qiu 
and Wang 2015) where dynamic ratings are applied 
on criti-cal lines. In their model a prespecified value 
is used as the upper bound for the chance of the line 
overload. Another integer chance constrained power 
dispatch problem with dynamic line ratings is 
proposed (Garifi and Baker 2020) to manage line 
overloads and minimize curtailment of wind energy. 
Their experiments on a test power system reduces 
the total average wind power curtailment by 15%. In 
these studies, the risk of line over-load is considered 
but the risk of contingen-cies such as N–K reliability 
concerns are not considered while selecting the 
critical lines for dynamic rating. 

In this paper we propose to apply dynamic rating on 
few and most suitable lines to effectively increase the 
system security against N–K reliability concerns. 
Usually considering N–K reliability requirements is 
computationally expensive. We propose a min-max-
min robust optimization frame-work to secure the 
power system against the worst-case N–K reliability 
scenario as much as possible. This way of modeling 
requires much smaller number of constraints and 
de-cision variables and, therefore, is computa-
tionally more tractable. We develop a bend-ers 
decomposition approach to solve the proposed min-
max-min model. The master problem is the outer 
minimization problem where critical lines are 

selected for the eco-nomic power dispatch. The slave 
problem is the inner max-min problem and evaluates 
the N–K reliability of the system subject to selected 
lines for dynamic rating. 

Our paper is summarized as following: In Section 2, 
we propose our min-max-min model. In Section 3, 
we describe our solu-tion approach and the way we 
solve the proposed min-max-min problem. In 
Section 4 we demonstrate our model and solution 
approach on two test power systems. Final-ly, 
Section 5 concludes the paper. 

 

2. Proposed Model 

This study complies with the research and 
publication ethics (Bu çalışmada araştırma ve yayın 
etiğine uyulmuştur). Our model in this paper is based 
on well-known optimal power flow problem in the 
power systems. In power systems we have three core 
elements: generators, transmission lines, and 
demand sites (or loads). Generators produce electric 
power that we need. Transmission lines transmit the 
electric power produced by the generators to 
demand sites. The demand sites (or loads) consume 
the produced electric power. The place where 
generators and transmission lines and loads are 
connected is called a bus. A power system can have 
many generators, lines, loads, and buses. In this 
paper, we use 𝑔𝑛 to denote the amount of power 
produced by generator n. The amount of power 
produced by each generator cannot be less that a 
minimum level and, also, cannot be more than a 
maximum level. We use 𝐺𝑛

min and 𝐺𝑛
max  to denote 

these boundaries. We use 𝑓𝑚 to denote the amount of 
power transmitted by line m. Please note that the 
amount of power transmitted by a line cannot exceed 
a certain maximum transmission amount because of 
the security reasons. This maximum transmission 
amount is called line rating. Traditionally, static 
rating is used to determine the maximum 
transmission for a line which is very conservative. 
Recently, dynamic rating is proposed to determine 
the maximum transmission more efficiently. We use 
𝐹𝑚

s  to denote static rating of line m. We also use 𝐹𝑚
d to 

denote dynamic rating of line m. We use Db to denote 
the amount of power demand at bus b. In power 
systems, phase angle is the angle of the voltage with 
reference to time. We use 𝜃𝑏 to denote voltage angle 
at bus b. The voltage angle difference between two 
buses should not exceed a certain amount. We use 
Θ𝑚

max to denote the maximum phase angle difference 
between origin and destination buses of line m. In 
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power systems, if the amount of produced power 
exceeds the demand, then the the extra produced 
power is curtailed and is not used. We use 𝑠𝑏

− to 
denote the amount of generated power curtailed at 
bus b. On the other hand, if the amount of produced 
power is less that the demand, then the extra 
demand for power is curtailed and is not satisfied. 
We use 𝑠𝑏

+ to denote the amount of power demand 
curtailed at bus b. The summary of notations used in 
our model are listed below: 

nl   Number of lines. 

ng   Number of generators. 

nb   Number of buses.  

Sets: 

L = {1,…,nl}   Set of lines. 

𝜓𝑏
− ⊆ L   Set of lines consuming power from bus b. 

𝜓𝑏
+ ⊆ L   Set of lines injecting power to bus b. 

G = {1,…,ng}   Set of generators. 

𝜂𝑏 ⊆ G   Set of generators at bus b. 

B = {1,…,nb}   Set of buses. 

Indices: 

mL   Lines. 

nG   Generators. 

 

bB    Buses. 

am       Origin bus for line m. 

bm       Destination bus for line m. 

𝛾𝑛       Bus index of generator n. 

Parameters: 

𝑐𝑏
−, 𝑐𝑏

+   Generation and load curtailment costs at bus 
b, respectively. 

𝑐𝑛
𝑔

   Operational cost of generator n. 

𝑐𝑚
𝑥    Investment cost in dynamic rating for line m. 

Db   Electricity demand at bus b. 

Ym   Electrical susceptance of line m. 

𝐺𝑛
min, 𝐺𝑛

max   Min and max capacity of generator n, 
respectively. 

Θ𝑚
max   Max phase angle difference between origin 

and destination buses of line m. 

𝐹𝑚
s    Static rating of line m. 

𝐹𝑚
d   Dynamic rating of line m. 

M   A sufficiently large number. 

K   Number of contingencies in generators or lines. 

J   maximum number of lines with dynamic rating 

Decision Variables: 

𝑔𝑛 , 𝑔𝑛
0   Power generated by generator n. 

𝑓𝑚 , 𝑓𝑚
0   Real power flow transmitted by line m. 

𝜃𝑎𝑚
, 𝜃𝑎𝑚

0    Voltage angle at origin bus for line m. 

𝜃𝑏𝑚
, 𝜃𝑏𝑚

0    Voltage angle at destination bus for line m. 

𝑠𝑏
−, 𝑠𝑏

+   Generation and load curtailments at bus b, 
respectively. 

xm   Binary decision variable representing dynamic 
rating status of line m (0 not utilized, 1 utilized). 

𝑟𝑚 , 𝑟𝑛
′   Binary decision variables representing 

contingency states of line m and generator n, 
respectively (0 out of 

service, 1 in service). 

In this section we introduce our three-layer min-
max-min model. First, we describe the inner min 
problem (1), then we explain the max-min problem 
(2), finally we describe the min-max-min problem 
(3).  

The goal of inner min problem (1) is to minimize 
total generation and load curtailment throughout the 
system. The inner min problem (1) is an extension of 
the well-known DCOPF (Direct Current Optimal 
Power Flow) model in the literature where the 
dynamic line rating is allowed to be applied in 
certain preselected lines. The inner min problem (1) 
is described by equations (1a) to (1j). The objective 
function (1a) minimizes total generation and load 
curtailments. Constraints (1b) ensure that the power 
flowing into each bus equals the power flowing out 
of each bus. The physical relation between voltage 
angles of connected buses and the power flow in 
connecting lines is represented by constraints (1c) 
and (1d). Thermal limits of lines are respected by 
constraints (1e) and (1f) and generation capacities of 
generators are assured by constraints (1g). The 
bounds on the phase angle differences of connected 
buses are enforced by constraints (1h). The 𝑟𝑚 and  
𝑟𝑛

′ in constraints (1e), (1f) and (1g) are constants and 
their values are already determined by the max-min 
problem (2). 
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The inner min problem (1) 

Min 𝑃1 = ∑(𝑐𝑏
−𝑠𝑏

− + 𝑐𝑏
+𝑠𝑏

+)

𝑏∈𝐵

 (1a) 

Subject to  

∑ 𝑔𝑛

𝑛∈𝜂𝑏

+ ∑ 𝑓𝑚

𝑚∈𝜓𝑏
+

− ∑ 𝑓𝑚

𝑚∈𝜓𝑏
−

− 𝑠𝑏
− + 𝑠𝑏

+ = 𝐷𝑏            ∀𝑏 ∈ 𝐵     [𝛼𝑏] (1b) 

𝑓𝑚 − 𝑌𝑚(𝜃𝑎𝑚
− 𝜃𝑏𝑚

) ≥ −(1 − 𝑟𝑚)𝑀                             ∀𝑚 ∈ 𝐿     [𝜙𝑚
− ] (1c) 

𝑓𝑚 − 𝑌𝑚(𝜃𝑎𝑚
− 𝜃𝑏𝑚

) ≤ (1 − 𝑟𝑚)𝑀                                 ∀𝑚 ∈ 𝐿     [𝜙𝑚
+ ] (1d) 

𝑓𝑚 ≥ −(𝐹𝑚
s (1 − 𝑥𝑚) + 𝐹𝑚

d𝑥𝑚)𝑟𝑚                                    ∀𝑚 ∈ 𝐿     [𝜑𝑚
− ] (1e) 

𝑓𝑚 ≤ (𝐹𝑚
s (1 − 𝑥𝑚) + 𝐹𝑚

d𝑥𝑚)𝑟𝑚                                        ∀𝑚 ∈ 𝐿     [𝜑𝑚
+ ] (1f) 

𝐺𝑛
min𝑟𝑛

′ ≤ 𝑔𝑛 ≤ 𝐺𝑛
max𝑟𝑛

′                                                       ∀𝑛 ∈ 𝐺     [𝜔𝑛
−, 𝜔𝑛

+] (1g) 

−Θ𝑚
max ≤ 𝜃𝑎𝑚

− 𝜃𝑏𝑚
≤ Θ𝑚

max                                           ∀𝑚 ∈ 𝐿     [𝛿𝑚
− , 𝛿𝑚

+ ] (1h) 

𝑔𝑛 , 𝑠𝑏
−, 𝑠𝑏

+ ≥ 0                                                                       ∀(𝑏, 𝑛)  𝑏 ∈ 𝐵,   𝑛 ∈ 𝐺 (1i) 

𝑓𝑚 , 𝜃𝑏     unrestricted                                                         ∀(𝑏, 𝑚)  𝑏 ∈ 𝐵,   𝑚 ∈ 𝐿 (1j) 
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The max-min problem (2) 

Max Min 𝑃1  (2a) 

Subject to  

∑(1 − 𝑟𝑚)

𝑚∈𝐿

+ ∑(1 − 𝑟𝑛
′)

𝑛∈𝐺

= 𝐾 (2b) 

𝑟𝑚 , 𝑟𝑛
′ ∈ {0,1}         ∀(𝑚, 𝑛)  𝑚 ∈ 𝐿,   𝑛 ∈ 𝐺 (2c) 

The max-min problem (2) is described by equations 
(2a) to (2c). In other words, the 𝑟𝑚 and  𝑟𝑛

′ are 
constants in the inner min problem (1) but they are 
decision variables in the max-min problem (2). First, 
the max-min problem (2) is solved and the optimal 

values for the 𝑟𝑚 and  𝑟𝑛
′ are determined. Then the 

obtained optimal values for the 𝑟𝑚 and  𝑟𝑛
′ are 

replaced in the inner min problem (1) as constants 
and the inner min problem (1) is then solved. In the 
max-min problem (2) the binary decision variables 
𝑟𝑚 and 𝑟𝑛

  are used to maintain the system reliability 
at K contingencies in generators or transmission 
lines (the N–K reliability requirements). A value of 
𝑟𝑚 = 0 means that transmission line m is under 
contingency and therefore it is not working. 
Similarly, a value of 𝑟𝑛

′ = 0  means generator n is not 
working. If K = 1 then single contingencies (N–1 
reliability requirements) are considered. Note that 
one can consider contingencies with simultaneous 
failure of multiple elements (e.g. N–2 or others) by 
setting K > 1. 

 

The min-max-min problem (3) 

Min ∑ 𝑐𝑛
𝑔

𝑔𝑛
0

𝑛∈𝐺

+ ∑ 𝑐𝑚
𝑥 𝑥𝑚 +

𝑚∈𝐿

 Max Min 𝑃1 (3a) 

Subject to  

∑ 𝑔𝑛
0

𝑛∈𝜂𝑏

+ ∑ 𝑓𝑚
0

𝑚∈𝜓𝑏
+

− ∑ 𝑓𝑚
0

𝑚∈𝜓𝑏
−

= 𝐷𝑏               ∀𝑏 ∈ 𝐵 
(3b) 

𝑓𝑚
0 = 𝑌𝑚(𝜃𝑎𝑚

0 − 𝜃𝑏𝑚
0 )               ∀𝑚 ∈ 𝐿 (3c) 

𝑓𝑚
0 ≥ −𝐹𝑚

s (1 − 𝑥𝑚) − 𝐹𝑚
d𝑥𝑚               ∀𝑚 ∈ 𝐿 (3d) 

𝑓𝑚
0 ≤ 𝐹𝑚

s (1 − 𝑥𝑚) + 𝐹𝑚
d𝑥𝑚               ∀𝑚 ∈ 𝐿 (3e) 

𝐺𝑛
min ≤ 𝑔𝑛

0 ≤ 𝐺𝑛
max                ∀𝑛 ∈ 𝐺 (3f) 

−Θ𝑚
max ≤ 𝜃𝑎𝑚

0 − 𝜃𝑏𝑚
0 ≤ Θ𝑚

max               ∀𝑚 ∈ 𝐿 (3g) 

∑ 𝑥𝑚

𝑚∈𝐿

≤ 𝐽 (3h) 

𝑔𝑛
0 ≥ 0               ∀𝑛 ∈ 𝐺 (3i) 

𝑓𝑚
0, 𝜃𝑏

0     unrestricted               ∀(𝑏, 𝑚)  𝑏 ∈ 𝐵,   𝑚 ∈ 𝐿 (3j) 

𝑥𝑚 ∈ {0,1}               ∀𝑚 ∈ 𝐿 (3k) 
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The optimal solution for the max-min problem (2) is 
the worst-case contingency scenario for the power 
system in terms of curtailed generation and load. The 
left and right hand sides of constraints (1e) and (1f) 
are multiplied by binary variable 𝑟𝑚 to ensure there 
is no power flow in lines that are out of service due 
to the contingency. Similarly, the left and right hand 
sides of constraints (1g) are multiplied by binary 
variable 𝑟𝑛

′ to ensure there is no power generation in 
generators that are out of service due to the 
contingency. If a line is in service (𝑟𝑚 = 1), then 
inequalities (1c) and (1d) will be equivalent to the 
equality 𝑓𝑚 = 𝑌𝑚(𝜃𝑎𝑚

− 𝜃𝑏𝑚
). On the other hand, if a 

line is not in service (𝑟𝑚 = 0), then inequalities (1c) 
and (1d) will be independent of power flow variable 
𝑓𝑚 and will be redundant constraints.  

Finally, the three-layer min-max-min problem (3) is 
described by equations (3a) to (3k). The 𝑐𝑛

𝑔
 is 

operational cost of generator n and 𝑐𝑚
𝑥  is the cost of 

dynamic rating for line m. The main decision variable 
in the three-layer min-max-min problem (3) is 
𝑥𝑚 which is the dynamic rating status of line m. The 
𝑥𝑚 = 1 means dynamic rating is applied to line m 
and 𝑥𝑚 = 0 means static rating is applied to line m. 
All constraints are similar to the constraints in 
problem (1) except constraint (3h). Constraint (3h) 
limits the number of lines with dynamic rating to 

maximum J lines which is the main drive of this 
paper: to limit dynamic rating to few and most 
suitable transmission lines. Therefore, problem (3) 
explores and finds the minimum number of 
candidate lines for dynamic rating such that total 
generation and dynamic line rating cost is reduced, 
and, in addition, the aftermath of the worst-case   N–
K contingency scenario is minimized. In other words, 
the solution of min-max-min problem (3) is 
economic and is robust against all N–K contingencies 
and guarantees the reliability of the power system. 

 

3. Proposed Solution Approach 

The min-max-min problem (3) described in previous 
section has three layers and directly cannot be 
solved by commercial solvers. In this section we 
propose a solution approach to solve this problem. In 
first step of our proposed solution approach, we take 
the dual of the inner min problem (1). As the dual of 
a minimization problem is a maximization problem, 
therefore, the inner min problem becomes a dual 
max problem. This dualization also converts the 
primal max-min problem (2) into a dual max-max 
problem or simply a dual max problem. The resulting 
dual max problem is described by equations (4a) to 
(4j). 

 

The dual max problem (4) 

Max 𝐷𝑃1 = ∑ 𝐷𝑏𝛼𝑏

𝑏∈𝐵

+ ∑(−(1 − 𝑟𝑚)𝑀𝜙𝑚
− + (1 − 𝑟𝑚)𝑀𝜙𝑚

+ )

𝑚∈𝐿

  

+ ∑ −(𝐹𝑚
s (1 − 𝑥𝑚) + 𝐹𝑚

d𝑥𝑚)𝑟𝑚𝜑𝑚
−

𝑚∈𝐿

+ ∑ (𝐹𝑚
s (1 − 𝑥𝑚) + 𝐹𝑚

d𝑥𝑚)𝑟𝑚𝜑𝑚
+

𝑚∈𝐿

  

+ ∑(𝐺𝑛
min𝑟𝑛

′𝜔𝑛
− + 𝐺𝑛

max𝑟𝑛
′𝜔𝑛

+)

𝑛∈𝐺

+ ∑ (−Θ𝑚
max𝛿𝑚

− + Θ𝑚
max𝛿𝑚

+ )

𝑚∈𝐿

 (4a) 

Subject to  

𝛼𝛾𝑛
+ 𝜔𝑛

− + 𝜔𝑛
+ ≤ 0                                                     ∀𝑛 ∈ 𝐺  (4b) 

−𝛼𝑎𝑚
+ 𝛼𝑏𝑚

+ 𝜙𝑚
− + 𝜙𝑚

+ + 𝜑𝑚
− + 𝜑𝑚

+ = 0            ∀𝑚 ∈ 𝐿  (4c) 

∑ (−𝑌𝑚𝜙𝑚
− −𝑌𝑚𝜙𝑚

+ +𝛿𝑚
− + 𝛿𝑚

+ )

𝑚∈𝜓𝑏
+
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+ ∑ (𝑌𝑚𝜙𝑚
− +𝑌𝑚𝜙𝑚

+ −𝛿𝑚
− − 𝛿𝑚

+ )

𝑚∈𝜓𝑏
−

= 0            ∀𝑏 ∈ 𝐵 (4d) 

−𝑐𝑏
− ≤ 𝛼𝑏 ≤ 𝑐𝑏

+                                                      ∀𝑏 ∈ 𝐵  (4e) 

∑(1 − 𝑟𝑚)

𝑚∈𝐿

+ ∑(1 − 𝑟𝑛
′)

𝑛∈𝐺

= 𝐾 (4f) 

𝜙𝑚
− , 𝜑𝑚

− , 𝜔𝑛
−, 𝛿𝑚

− ≥ 0                                              ∀(𝑚, 𝑛)  𝑚 ∈ 𝐿,   𝑛 ∈ 𝐺  (4g) 

𝜙𝑚
+ , 𝜑𝑚

+ , 𝜔𝑛
+, 𝛿𝑚

+ ≤ 0                                              ∀(𝑚, 𝑛)  𝑚 ∈ 𝐿,   𝑛 ∈ 𝐺  (4h) 

𝛼𝑏     unrestricted                                                 ∀𝑏 ∈ 𝐵  (4i) 

𝑟𝑚 , 𝑟𝑛
′ ∈ {0,1}                                                          ∀(𝑚, 𝑛)  𝑚 ∈ 𝐿,   𝑛 ∈ 𝐺  (4j) 

In problem (4) the set of dual variables are Ω =
{𝛼, 𝜙−, 𝜙+, 𝜑−, 𝜑+, 𝜔−, 𝜔+, 𝛿−, 𝛿+}. The solution 
space of problem (4) is linear which is described by 
constraints (4b)– (4j). However, there are bilinear 
terms 𝑟𝑚𝜙𝑚

− , 𝑟𝑚𝜙𝑚
+ , 𝑟𝑚𝜑𝑚

− , 𝑟𝑚𝜑𝑚
+ , 𝑟𝑛

′𝜔𝑛
− and 𝑟𝑛

′𝜔𝑛
+ in 

the objective function of this problem. These terms 
make problem (4) a mixed integer bilinear problem. 

In this paper we use a linearization technique and 
linearize the nonlinear problem (4) to a mixed 
integer linear program. In our linearization 
technique, we replace bilinear term 𝑟𝑚𝜙𝑚

−  with 
auxiliary variable 𝑢𝑚

−  and add constraints (5a) and 
(5b) to problem (4). 

 

−𝑀(1 − 𝑟𝑚) ≤ 𝑢𝑚
− − 𝜙𝑚

− ≤ 𝑀(1 − 𝑟𝑚)            ∀𝑚 ∈ 𝐿  (5a) 

0 ≤ 𝑢𝑚
− ≤ 𝑀𝑟𝑚                                                         ∀𝑚 ∈ 𝐿  (5b) 

Similarly, we replace the remaining bilinear terms 
𝑟𝑚𝜙𝑚

+ , 𝑟𝑚𝜑𝑚
− , 𝑟𝑚𝜑𝑚

+ , 𝑟𝑛
′𝜔𝑛

−, 𝑟𝑛
′𝜔𝑛

+ with auxiliary 
variables 𝑢𝑚

+ , 𝑣𝑚
− , 𝑣𝑚

+ , 𝑧𝑛
−, 𝑧𝑛

+, respectively, and 
linearize them as well. We define Ω′ = {𝑢𝑚

− , 𝑢𝑚
+ , 𝑣𝑚

− , 

𝑣𝑚
+ , 𝑧𝑛

−, 𝑧𝑛
+} as the set of new auxiliary variables. The 

updated problem (4) is described by equations (6a) 
to (6n).  
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The linearized dual max problem (6) 

Max 𝐿𝐷𝑃1 = ∑ 𝐷𝑏𝛼𝑏

𝑏∈𝐵

+ ∑ 𝑀𝑚(−𝜙𝑚
− + 𝑢𝑚

− + 𝜙𝑚
+ − 𝑢𝑚

+ )

𝑚∈𝐿

  

+ ∑ −(𝐹𝑚
s (1 − 𝑥𝑚) + 𝐹𝑚

d𝑥𝑚)𝑣𝑚
−

𝑚∈𝐿

+ ∑(𝐹𝑚
s (1 − 𝑥𝑚) + 𝐹𝑚

d𝑥𝑚)𝑣𝑚
+

𝑚∈𝐿

  

+ ∑(𝐺𝑛
min𝑧𝑛

− + 𝐺𝑛
max𝑧𝑛

+)

𝑛∈𝐺

+ ∑(−Θ𝑚
max𝛿𝑚

− + Θ𝑚
max𝛿𝑚

+ )

𝑚∈𝐿

 (6a) 

Subject to  

Constraints (4b)–(4j)  (6b) 

−𝑀(1 − 𝑟𝑚) ≤ 𝑢𝑚
− − 𝜙𝑚

− ≤ 𝑀(1 − 𝑟𝑚)            ∀𝑚 ∈ 𝐿  (6c) 

0 ≤ 𝑢𝑚
− ≤ 𝑀𝑟𝑚                                                         ∀𝑚 ∈ 𝐿  (6d) 

−𝑀(1 − 𝑟𝑚) ≤ 𝑢𝑚
+ − 𝜙𝑚

+ ≤ 𝑀(1 − 𝑟𝑚)            ∀𝑚 ∈ 𝐿  (6e) 

−𝑀𝑟𝑚 ≤ 𝑢𝑚
+ ≤ 0                                                     ∀𝑚 ∈ 𝐿  (6f) 

−𝑀(1 − 𝑟𝑚) ≤ 𝑣𝑚
− − 𝜑𝑚

− ≤ 𝑀(1 − 𝑟𝑚)            ∀𝑚 ∈ 𝐿  (6g) 

0 ≤ 𝑣𝑚
− ≤ 𝑀𝑟𝑚                                                         ∀𝑚 ∈ 𝐿  (6h) 

−𝑀(1 − 𝑟𝑚) ≤ 𝑣𝑚
+ − 𝜑𝑚

+ ≤ 𝑀(1 − 𝑟𝑚)            ∀𝑚 ∈ 𝐿  (6i) 

−𝑀𝑟𝑚 ≤ 𝑣𝑚
+ ≤ 0                                                     ∀𝑚 ∈ 𝐿  (6j) 

−𝑀(1 − 𝑟𝑛
′) ≤ 𝑧𝑛

− − 𝜔𝑛
− ≤ 𝑀(1 − 𝑟𝑛

′)             ∀𝑛 ∈ 𝐺  (6k) 

0 ≤ 𝑧𝑛
− ≤ 𝑀𝑟𝑛

′                                                         ∀𝑛 ∈ 𝐺  (6l) 

−𝑀(1 − 𝑟𝑛
′) ≤ 𝑧𝑛

+ − 𝜔𝑛
+ ≤ 𝑀(1 − 𝑟𝑛

′)             ∀𝑛 ∈ 𝐺  (6m) 

−𝑀𝑟𝑛
′ ≤ 𝑧𝑛

+ ≤ 0                                                     ∀𝑛 ∈ 𝐺  (6n) 

The linearized dual max problem (6) is equivalent to 
the max-min problem (2). However, problem (6) is a 
mixed integer linear program and can be directly 
solved using any commercial solver. Therefore, 
instead of the max-min problem (2) we will use 

problem (6). Now we develop a benders 
decomposition approach to solve the min-max-min 
problem (3). We decompose the problem (3) into a 
master problem and a slave problem. The master 
problem is formulated by (7a) to (7b).  
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The master problem (7) 

Min 𝑀𝑃 = ∑ 𝑐𝑛
𝑔

𝑔𝑛
0

𝑛∈𝐺

+ ∑ 𝑐𝑚
𝑥 𝑥𝑚

𝑚∈𝐿

  (7a) 

Subject to  

Constraints (3b)–(3k)  (7b) 

The goal of the master problem (7) is to find the best 
lines for the dynamic rating practice. The solution of 
the master problem (7) provides a lower bound for 
the optimal solution. The variable DV represents the 

objective function of the linearized dual max 
problem (6). At the beginning of the decomposition 
algorithm DV = 0. When the algorithm progresses, 
the optimality cuts (defined in the following) are 
gradually added to the master problem (7) which 
restrict DV to positive values. When the master 
problem (7) is solved, its proposed x solutions are 
passed to the slave problem. The slave problem is the 
linearized dual max problem (6). When the slave 
problem (6) is solved and optimal solutions for 
𝑟, 𝑟′, Ω, Ω′ are obtained, the benders optimality cut 
(8) is calculated using the optimal solutions of the 
slave problem (6) and is added to the master 
problem (7). 

 

The benders optimality cut (8) 

𝐷𝑉 ≥ ∑ 𝐷𝑏𝛼𝑏

𝑏∈𝐵

+ ∑ 𝑀𝑚(−𝜙𝑚
− + 𝑢𝑚

− + 𝜙𝑚
+ − 𝑢𝑚

+ )

𝑚∈𝐿

 

+ ∑ −(𝐹𝑚
s (1 − 𝑥𝑚) + 𝐹𝑚

d𝑥𝑚)𝑣𝑚
−

𝑚∈𝐿

+ ∑(𝐹𝑚
s (1 − 𝑥𝑚) + 𝐹𝑚

d𝑥𝑚)𝑣𝑚
+

𝑚∈𝐿

 

+ ∑(𝐺𝑛
min𝑧𝑛

− + 𝐺𝑛
max𝑧𝑛

+)

𝑛∈𝐺

+ ∑(−Θ𝑚
max𝛿𝑚

− + Θ𝑚
max𝛿𝑚

+ )

𝑚∈𝐿

 

(8) 

Our solution approach is summarized as the 
following procedure. 

1. Set LB = −∞ and UB = +∞ where LB is the lower 
bound of the decomposition algorithm and UB 
is the upper bound.  

2. Solve the master problem (7) and calculate the 
dynamic rating plan x. Update the lower bound 
of the problem to the objective value of the 
master problem (7), i.e. LB = MP. Pass the 
proposed plan x to the slave problem (6). 

3. Solve the slave problem (6) and update the 
upper bound of the problem to sum of the 
objective values of the master and slave 
problems, i.e. UB = MP+LDP1. 

4. If the difference ratio between the upper bound 
and the lower bound is larger than the pre-
specified optimality gap threshold  (i.e. if 
𝑈𝐵−𝐿𝐵

𝑈𝐵
≥ 휀), then add the optimality cut (8) to 

the master problem (7) and return to the step 2. 
Otherwise, consider the current proposed plan 
x as the optimal solution and terminate the 
decomposition algorithm. 
 

 

4. Numerical Experiments 

In this section, we demonstrate our proposed model 
and solution approach on two test power systems: 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) RTS-79 and IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers) 118-bus system. In all 
experiments a value of ±1.2 radian is considered for 
minimum/maximum phase angle differences. The 
lines that are selected for dynamic rating are 
assigned 50% more transmission capacity. The 
dynamic rating cost is set to 0.1% of optimal dispatch 
cost to ensure that uneconomic lines are not selected 
for dynamic rating.  

Generation and load curtailment costs are set to the 
largest generation cost in the system to give the 
system reliability more priority than the generation 
economy. An optimality gap of 0.1% is used to 
terminate the proposed benders decomposition 
algorithm.  

The C++ is used to develop the benders 
decomposition algorithm. The Gurobi version 9.0.3 
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on a computer model with Intel(R) Core(TM) i5-
7200U CPU @ 2.50 GHz 2.70 GHz and 8.00 GB of RAM 
memory is used to solve the models and calculate the 
results.  

 

4.1 Experiments on The RTS-79 Power System 

The RTS-79 has 24 buses, 38 lines and 32 generation 
units. As the data for this system is proposed four 
decades ago (Subcommittee 1979), its load and 
generation data should be updated. In this paper we 
double the load and generation for the RTS-79 to 
represent todays market size. We also set maximum 
number of DLR lines to 10 lines.  

The results are summarized in Table 1. As shown in 
this table, the identities of lines selected for dynamic 
rating are almost same for all different values of K. 
Lines 10, 11, 17, 23 and 28 are the most suitable lines 

for dynamic rating. For N–1 and N–5 cases line 29 is 
also selected. In Table 1, the TGLCC stands for total 
generation and load curtailment cost in the worst-
case scenario. As it can be seen from this table, 
dynamic line rating considerably decreases TGLCC of 
the system given different worst-case contingency 
cases. For instance, in the case of N–1 reliability level, 
the potential annual saving in TGLCC is equal to 3564 
× 12.9% × 24 × 365 = $4,027,463 which is significant.  

The utilization of dynamic rating also reduces 
generation cost from $3700 per hour to $3123 per 
hour which is 15.6% improvement. These results are 
obtained in very short computation time as reported 
in the last column of Table 1 in seconds. We further 
investigate the contribution of selected five lines 10, 
11, 17, 23 and 28 on TGLCC savings and total 
generation cost (TGC) savings in N–2 reliability case. 
The results are summarized in Figures 1a and 1b. 

 

Table 1 
Minimum dynamic rating on different N–K reliability levels in RTS-79 system 

    K DLR Lines TGLCC ($) TGLCC Saving (%) Time (s) 

    1 10, 11, 17, 23, 28, 29 3564 12.9 2.3 

    2 10, 11, 17, 23, 28 6906 2.6 8.5 

    3 10, 11, 17, 23, 28 9620 3.1 25.2 

    4 10, 11, 17, 23, 28 11300 3.4 82.6 

    5 10, 11, 17, 23, 28, 29 13278 2.5 402.7 

 
                                       (a)                                                                                                                    (b) 

Fig. 1. TGC and TGLCC Savings in N–2 reliability case in  RTS-79 system 
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As shown in Figure 1a, applying dynamic rating on 
one line (line 10) provides most of TGC savings 
(12.7%) and applying dynamic rating on more than 
one line does not significantly increase TGC savings. 
Moreover, we see in Figure 1b that applying dynamic 
rating on two lines (lines 10 and 11) provides 
enough TGLCC savings and applying more lines is not 
necessary. Therefore, we conclude that for the 
modified RTS-79 system applying dynamic line 
rating on lines 10 and 11 is satisfactory. This result 
concludes the main drive of this paper that minimum 
dynamic line rating is much better than applying 
dynamic line rating on all lines. 

 

4.2 Experiments on The IEEE 118-Bus Power 
System 

We continue our experiments by applying our 
proposed model on larger IEEE 118-bus power 
system. The IEEE 118-bus system has 19 generators 
and 186 transmission lines. Data for the IEEE 118-
bus power system is downloaded from an online 
source (PSA 1999). 

 

Table 2 
Minimum dynamic rating on different N–K reliability levels in 118-bus system 

    K DLR Lines TGLCC ($) TGLCC Saving (%) Time (s) 

    1 116, 134, 141, 142, 154 1840 9.4 12.3 

    2 51, 112, 113, 116, 134, 141, 142, 154 5169 25.8 17.1 

    3 51, 112, 113, 116, 134, 141, 142, 154 8651 17.2 18.4 

    4 51, 113, 116, 134, 141, 142, 154 10497 11.3 77.7 

    5 42, 113, 116, 134, 141, 142, 154 12390 41.3 107.6 

 

 
                   (a)                                                                     (b) 

Fig. 2. TGC and TGLCC Savings in N–2 reliability case in 118-bus system 

For this power system, generators’ capacity, 
generation costs, transmission network and line 
characteristics are taken from a relevant paper 
(Fisher, E. B., O’Neill, R. P., and Ferris, M. C. 2008). We 
also add four wind farms to buses 22, 45, 76 and 105 
where capacity of each wind farm is 50 MW. We 

again set maximum number of DLR lines to 10 lines. 
The results are summarized in Table 2.  

As shown in this table, amounts of savings in 
generation and load curtailments are significant 
where the highest saving (41.3%) is observed in N–5 
reliability level. Lines 116, 134, 141, 142 and 154 are 
selected for dynamic rating in all reliability levels. 
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Maximum number of selected lines for dynamic 
rating is eight lines which is observed in N–2 and N–
3 reliability levels. Therefore, and again, a small 
fraction of transmission lines (8 out of 186 lines) is 
selected for dynamic rating and the rest of lines are 
not needed for dynamic line rating operation. The 
longest computation time (which occurs in N–5 case) 
is less than two minutes which is quite reasonable.  

Figure 2a illustrates savings in total generation cost 
for the 118-bus system with N–2 reliability level 
when different number of lines are selected for 
dynamic rating. To have savings in total generation 
cost, at least three lines should be selected for 
dynamic rating. As number of selected lines 
increases, the TGC saving increases as well. However, 
this is not the case in terms of savings in curtailments 
as shown in Figure 2b. If only one line (line 113) is 
selected for dynamic rating, then almost 18% of total 
curtailment cost is saved. If only two lines (lines 51 
and 113) are selected for dynamic rating, then 
almost 24% of total curtailment cost is saved. 
Therefore, most of saving in generation and load 
curtailment is achieved when one or two lines are 
targeted for dynamic rating. The decision maker can 
refer to Figures 2a and 2b and make trade-offs 
between number of DLR lines and savings in TGC and 
TGLCC. For instance, if savings in TGC is highly 
important, then choosing seven lines for dynamic 
rating seems reasonable. Nevertheless, if minimum 
number of lines for dynamic rating is highly 
desirable, then choosing one or two lines for 
dynamic rating seems to be a good decision. 

 

5. Conclusions 

In this paper we present a three-layer min-max-min 
robust optimization framework and find critical (and 
minimum number of) lines for dynamic rating 
operations. The goal is to increase the security of the 
power system against the worst-case N–K 
contingency case as much as possible. To find the 
minimum number of lines for DLR we decompose the 
problem into a master problem and a slave problem. 
The master problem finds critical lines for dynamic 
rating for the economic power dispatch. The slave 
problem evaluates the performance of selected 
dynamic rating lines in terms of the generation and 
load curtailments under N–K contingency case. Our 
numerical experiments on two test power systems 
shows the effectiveness of our proposed model and 
solution approach. For instance, in 118-bus test 
system, we reach almost 24% reduction in 

generation and load curtailments by applying 
dynamic line rating only on two lines. In addition, the 
computational time required to find optimal solution 
is short and practical for the industry applications. 
Future work consists of incorporating stochastic 
nature of wind farms and dynamic line ratings into 
the proposed model. Also, optimal transmission 
switching (Fisher et al. 2008) can be considered in 
addition to dynamic line rating to reach better 
solutions. 
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Bu çalışmada kompresör imal edilen bir işletmenin montaj hattında yer alan bir süreçte, 

odaklanmış iyileştirme sütununun yedi adımı uygulanmıştır. Bu uygulamada 3M metodu ile 
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1. Giriş  

Dünya klasında üretim (WCM-World Class 
Manufacturing) son zamanlarda birçok işletme 
yöneticisinin dikkatini çekmektedir. Bu ilginin temel 
nedenleri arasında dünya klasında üretimin 
sağladığı esneklik, çeviklik ve israfları yok etme gibi 
avantajlar gösterilebilir.  

Dünya klasında üretim sahip olduğu dayanakları 
(veya sütunları) bir bütün içinde ele alıp, birbirinden 
ayrılmaz bir parça şeklinde eş zamanlı olarak 
uygulanmasını esas alır. 

WCM'in dayanaklarından biri olan odaklanmış 
iyileştirme sütununun, diğer tüm sütunlarda 
karşılaşılan hataların ve kusurların düzeltilmesi 
yönünde bütünleyici bir görevi vardır. Bu görev için 
özellikle yalın üretim teknikleri kullanılmaktadır.  

Odaklanmış iyileştirme sütunu sürekli iyileştirmeye 
ve geliştirmeye açık olan yapısı ile WCM modelinin 
olmazsa olmaz sütunudur. İyileştirmelerin yapılması 
işletme için zaman ve maliyet tasarrufu sağlamakla 
birlikte dünya klasına ulaşmak için en önemli 
basamaklardan biridir. Bu özellikleri ile odaklanmış 
iyileştirme son zamanlarda hem sanayi hem de 
akademik dünyada ilgi görmektedir. 

Odaklanmış iyileştirme ile ilgili literatürde yapılmış 
bazı çalışmalar şu şekilde özetlenebilir: Bramstorp 
(2011), bir paketleme şirketinde odaklanmış 
iyileştirme sütununa dayanan bir çalışma 
yürütmüştür. Yazar bu çalışmada manuel montaj 
sisteminde verimliliğin nasıl tanımlanması 
gerektiğine, verimsizliğe yol açabilecek kayıpların 
analizine ve bu analizler sonucunda iyileştirme 
yapılması için gereken kayıplar üzerine odaklanmış 
ve iyileştirme için odaklanmış iyileştirme sütununun 
7 adımını uygulamıştır (Bramstorp, 2011). Durgun, 
Öztürk ve Karataş (2016), ihraç edilen araçların dış 
yüzeylerine manuel olarak yapılan kaplama 
işleminin nasıl otomatik yapılabilir duruma 
getirildiği ve bunun sonucunda hangi kayıpları 
önleyip ne gibi kazançlar elde edildiğinin üzerinde 
durmuşlardır. Yazarlar bu çalışmada WCM 
metodolojisi ile 3M metodunu uygulayarak 
işletmedeki iş gücü performansını artırmayı 
hedeflemişlerdir. Ayrıca yazarlar yapmış oldukları 
çalışmalar sonucunda WCM ile kayıplara 
odaklanılırsa iyileştirme fırsatlarının elde 
edilebileceğini öne sürmüşlerdir (Durgun ve diğ., 
2016). Schenone (2018), araba farı üretimi yapan bir 
otomobil fabrikasında yapmış olduğu çalışmada; 
majör kaizen ve 3M yöntemini kullanarak fabrikanın 
WCM denetimi sonucunda bronz seviyeye gelmesini 

sağlamıştır (Schenone, 2018). Desai, Gohil, Shah ve 
Singh (2013), otomotiv sektöründe CNC torna 
tezgâhı üzerinde profesyonel bakım sütununu 
kullanarak bir iyileştirme çalışması yapmışlardır. 
Çalışmada yazarlar kaizen ve 5S gibi yöntemleri 
uygulamışlardır. Çalışmanın sonucunda ekipmanın 
genel verimliliği %63'ten %79'a yükseltilip, ürün 
kalitesi ve ürün performansında da artış 
sağlanmıştır (Desai ve diğ., 2013). Erozan ve 
Müminoğlu (2020), bir otomobil yan sanayi 
tedarikçisinde yürüttükleri çalışmada iş yeri 
organizasyonuna odaklanmışlardır. Çalışmada 
kayıplar, 3M ve NVAA analizi ile tespit edilmiş, TIE 
kaizen ile iyileştirme alanları belirlenmiş ve tek 
parça akışı uygulamasıyla da kayıplar giderilmeye 
çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda katma değeri 
olan aktivite oranı %4,95 oranında artırılmış ve hat 
denge kaybı %5,17 oranında düşürülmüştür (Erozan 
ve Müminoğlu, 2020). 

Literatür incelemelerinde, dünya klasında üretimin 
odaklanmış iyileştirme sütununu konu alan 
makalelerde kayıpların maliyetlerin yayılımı ve 
kalite kontrol sütunları ile belirlenip odaklanmış 
iyileştirme sütunundan yararlanarak çeşitli 
iyileştirmeler yapıldığı görülmektedir. Bununla 
beraber literatürde odaklanmış iyileştirme 
sütununda sektörel uygulamalar yaparken 
kullanılacak metodolojiler üzerine çok detaylı bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Mevcut çalışmalar 
(Alessandro ve Riasat, 2020; Di Stefano, Iuliano ve 
Prono, 2020) genelde odaklanmış iyileştirmenin 
adımlarını göstermektedir. Bu çalışmada, 
uygulayıcılara yol göstermesi açısından odaklanmış 
iyileştirme sütunun adımlarının daha etkin ve etkili 
şekilde kullanımı için bir metodoloji önerilmiştir. Bu 
metodoloji sayesinde uygulayıcılar odaklanmış 
iyileştirme çalışmalarını daha sistematik bir şekilde 
yürütebilecek ve metot seçimindeki zaman kaybını 
en küçükleyeceklerdir. Sonuç olarak bu çalışmanın 
literatüre katkısı aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

− Dünya klasında üretimde, odaklanmış iyileştirme 
adımlarında kullanılacak metotlar için bir 
metodoloji önerisi sunulması, 

− Uygulamada görülen metot karmaşasının önüne 
geçilmesi, 

− Uygulayıcıların metot seçimi ile ilgili zaman 
kayıplarının en küçüklenmesi. 

Bu çalışmada kompresör imal edilen bir işletmenin 
montaj hattında yer alan bir süreçte odaklanmış 
iyileştirme sütununun yedi adımı uygulanarak 3M 
metodu ile kaizen noktaları tespit edilip, kayıp 
analizi sonucunda çeşitli iyileştirmeler önerilmiş ve 
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bu iyileştirmelerin kazanımları belirlenmiştir. 
Odaklanmış iyileştirme uygulanmasında bu 
çalışmada önerilen metodoloji kullanılmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde dünya klasında üretim 
ve odaklanmış iyileştirmeden bahsedilmiştir. 
Üçüncü bölümde kaizen türlerinden bahsedilmiş ve 
odaklanmış iyileştirme sütunu adımları için hem 
imalat hem de hizmet sektöründe kullanılabilecek 
metot önerileri tablo şeklinde detaylı olarak 
sunulmuştur. Dördüncü bölüm olan problem tanımı 
ve uygulama kısmında firmanın isteği üzerine majör-
minör duruşlara odaklanılmış, yedi adım detaylı 
olarak analiz edilmiş ve iyileştirme önerileri 
sunulmuştur. Sonuç ve değerlendirmeler kısmında 
ise önerilen iyileştirmeler sonucundaki kazanç ve 
maliyetler değerlendirilmiştir. 

 

2. Dünya Klasında Üretim 

Pazar paylarını korumaları için günümüzün 
rekabetçi firmalarından kayıplarını azaltarak üretim 
maliyetlerini en aza indirmesi beklenmektedir. 
Üretim kayıplarının azaltılmasında son zamanlarda 
yalın üretim ve dünya klasında üretim 
yaklaşımlarının yaygın bir şekilde kullanıldığı 
görülmektedir (Durgun ve diğ., 2016). 

Dünya klasında üretim, 1980’li yıllarda R.J. 
Schonberger tarafından, tam zamanında üretim, 
toplam üretken bakım, toplam kalite yönetimi, 
yalınlık ve çalışan katılımı gibi teknikleri bir araya 
getiren ve işletmelerinin dünya çapında rekabet 
avantajı sağlamaları için ne yapmaları gerektiğini 
aşama aşama gösteren bir araç olarak ortaya 
çıkmıştır (Flynn, Flynn ve Schroeder, 1999; Bilgin 
Sarı, 2018a). Schonberger’in tanımladığı WCM 
modelinde sadece süreçlerin hızına ve kalitesine 
odaklanmak yerine, üst yönetimin katıldığı 
çalışmaların da içine alındığı daha geniş bir ortam 
hedeflenmiştir (Fekete, 2013). H. Yamashina 
tarafından Fiat Group Automobiles şirketinde 2005 
yılında hazırlanan çalışmada ise WCM, çalışma 
alanında yer alan iş süreçlerinde işyeri güvenliği için 
"toplam endüstri mühendisliği", bakım için "toplam 
üretken bakım", lojistik için "tam zamanında üretim" 
ve kalite içinse "toplam kalite kontrol" (Bilgin Sarı, 
2018a) gibi yöntemlerle şirketin ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kullanılan bir üretim sistemi 
olarak düşünülmüştür (Malindzak ve Malindzakova, 
2020). Yamashina’nın WCM modelinin ana amacı 
işyerinde çalışanların katılımı ve motivasyonu ile 
çalışma isteklerinde gözle görülür bir performans 
artışı, yüksek ürün kalitesine sahip olunması, yüksek 

düzeyde esneklik sağlanması ve israfı ortadan 
kaldıran, üretim performansını artıran ve sürekli 
iyileştirmeyi hedeflyen bir sistemdir. Fiat 
bünyesinde yürütülen bu çalışmada WCM, eşzamanlı 
ve paralel olarak uygulanması beklenen 10 adet 
yönetimsel ve 10 adet teknik ayağa sahiptir (Chiarini 
ve Vagnoni, 2015; Midor, 2012; Bilgin Sarı, 2018a). 
Bu dönemden sonra yapılan WCM çalışmalarının bu 
iki grup ayağı referans aldığı görülmektedir (Bilgin 
Sarı, 2018a). Bahsedilen bu operasyonel ve 
yönetimsel sütunlar Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1'deki WCM modeli "iş güvenliği" (Safety-S) 
sütunu ile başlamaktadır. Bu sütunda amaçlanan, 
çalışma ortamında sürekli iyileştirme ile kaza veya 
yaralanmalara sebep olacak durum ve davranışların 
yok edilmesi ve meslek hastalıklarının önlenmesi 
(Gajdzik, 2013) yani kısaca sıfır iş kazasına 
ulaşmadır (Bilgin Sarı, 2018a). Maliyetlerin yayılımı 
(Cost Development-CD) sütunu, yöneticilerin büyük 
mali kayıpları ön görüp önlemesi amacıyla en uygun 
tekniklerin uyguladığı bir etkin iyileştirme planıdır 
(Midor, 2012). Odaklanmış iyileştirme (Focused 
Improvement-FI) sütunu, önemli kayıpları büyük 
ölçüde azaltmayı, verimsizlikleri ortadan kaldırmayı 
ve rekabet gücünü artırmak için katma değeri 
olmayan faaliyetleri ortadan kaldırmayı hedefler 
(Felice De, Monfreda ve Petrillo, 2013). Otonom 
faaliyetler (Autonomous Activities-AA) sütunu, 
çalışılan ortamda düzen, temizlik ve katma değer 
yaratmayan faaliyetlere karşı uygulanan 
iyileştirmeleri içerir (Guerra, Murino, Naviglio ve 
Romano, 2014). AA sütunu çalışmaları Otonom 
Bakım (AM) ve Çalışma Alanı Organizasyonu (WO) 
şeklinde iki aşamalı olarak incelenmektedir (Bilgin 
Sarı, 2018b). Profesyonel bakım (Professional 
Maintenance-PM) sütunu, işletmedeki makinelerin 
verimliliğini artırmak ve arıza oranını en aza 
indirgemek için operatörlerin iş birliği ile sıfır arızayı 
hedeflemektedir (Baboli, Ebrahimi ve Rother, 2019). 
Kalite kontrol (Quality Control-QC) sütunu, 
ürünlerin yüksek kalite standartlarında en düşük 
maliyetle üretilmesini ve çalışanların kalite 
problemlerine karşı çözüm becerilerini artırarak 
sıfır hataya ulaşılmasını hedefler (Palucha, 2012). 
Lojistik (Logistic-L) sütunu, iç ve dış lojistik 
bağlantılarını bütünleşik hale getirmek, planlı stok 
yönetimi yapmak ve tedarik zinciri, depolama ve 
lojistik maliyetlerini en aza indirmek amacıyla 
uygulanmaktadır (Dudek, 2014). Erken ekipman 
yönetimi (Early Equipment Management-EEM) 
sütununda, üretilecek modelin tasarımı ve 
planlaması sürecinde, teknik açıdan önceki 
deneyimlerden kazanılmış dersler belirlenmekte ve 
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iyileştirme yapılan çalışma alanındaki ekipmanların 
yönetimi üzerine uygulamalar yapılmaktadır 
(Malindzak ve Malindzakova, 2020; Bilgin Sarı, 
2018b). Çalışanların gelişimi (People Development-
PD) sütununda, çalışanların yüksek performans ve 
motivasyonla çalışabilmeleri için eğitimlerle 
becerilerinin artırılması sağlanmaktadır (Bilgin Sarı, 
2018a). Son olarak, çevre (Environment-E) sütunu, 

çevreyi korumak amacıyla atıkların azaltılmasını 
hedefler, ayrıca atık maliyetlerini ve kayıplarını 
azaltarak enerji kaynaklarının boşa harcanmasını 
engellemeyi amaçlar (Malindzak ve Malindzakova, 
2020). Bu çalışma operasyonel sütunlardan 
odaklanmış iyileştirme sütununa odaklandığı için 
yönetsel sütunlar detaylı olarak incelenmemiştir. 

 

Şekil 1. Dünya Klasında Üretim Modeli (Baboli ve diğ., 2019) 

 

1984 yılından günümüze kadar WCM'de yalın 
üretimin ve hücresel üretimin her dönem kesinlikle 
benimsendiği görülmektedir. WCM'in pazardaki 
değişime uyum sağlayarak 1987 yılından itibaren 
bilgisayar bütünleşik imalatı, 1991 yılından itibaren 
esnek üretimi ve 2011 yılından itibaren de çevik 
imalatı içerdiği görülmektedir (Dudek, 2016; Verma, 
2018). Günümüzdeki modern WCM sistemlerinin 
esnek ve çevik imalat yaklaşımlarına dayandığı 
görülmektedir (Dudek, 2016; Erozan ve Müminoğlu, 
2020). Esnek ve çevik imalat, klasik yalın üretimin 
dalgalı pazarlardaki hızlı değişimi yönetememesi 
sorununa çözüm üretmiştir. Böylece esnek ve çevik 
üretimi içeren modern WCM, istikrarlı şartlarda iyi 
çalışan yalın üretime karşı önemli bir avantaj elde 
etmiştir (Erozan ve Müminoğlu, 2020). Modern 
WCM, klasik WCM'e göre daha esnek bir yapının 
üstünde durmaktadır (Dudek, 2016). 

Sonuç olarak WCM'in hem imalat hem de hizmet 
sektörlerinde; kalite, maliyet, müşteri tatmini ve 
teslim süreleri açısından sürekli gelişimi ve her 
zaman en iyi olmayı hedefleyen bir üretim sistemi 
olduğu söylenebilir (Fekete, 2013).  

 

2.1 Odaklanmış İyileştirme Sütunu 

İşletmelerin günümüz pazarlarında rekabet 
edebilmeleri için sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi 
prensip haline getirip kalite, maliyet, hız ve esneklik 
açısından önde olmaları gerekmektedir (Floyd, 
2008). Sürekli iyileştirme, rekabetçi firmalarda 
mühendislik ve süreç yönetiminin odak noktasıdır. 
Sürekli iyileştirme anlamına gelen kaizen yaklaşımı 
ile üretim sürelerinin kısaltılması, müşteri 
beklentilerinin karşılanması, üretim maliyetlerinin 
düşürülmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması gibi 
iyileştirmeler gerçekleştirilebilir (Bilgin Sarı, 2018c). 
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WCM yapısında odaklanmış iyileştirme sütunu, 
iyileştirme ayağı görevini görmek ve mevcut 
problemlere çözüm üretmeye yoğunlaşmaktadır 
(Bilgin Sarı, 2018b). Problemlerin çözülmesi, 
kayıpların sistematik olarak tespit edilmesi ve 
iyileştirmelerin yapılması; firmalar için maliyetlerin 
düşmesine, zamandan kazanç elde edilmesine, 
verimliliğin tatmin edici seviyeye ulaşmasına ve 
dünya klasında olma hedefine bir adım daha 
yaklaştırmaktadır (Bramstorp,2011; Bilgin Sarı, 
2018a). Odaklanmış iyileştirme sütununda amaçlar; 
üretim tesisinde mevcut olan en önemli kayıpları 
büyük ölçüde azaltmak, verimsizliğe sebep olan 
etkenleri önlemek ve ürün maliyetlerini düşürerek 
rekabet gücünü artırmak için katma değeri olmayan 
faaliyetleri ortadan kaldırmaktır (Felice De ve diğ., 
2013). Odaklanmış iyileştirme sütunu aşağıdaki 7 
adımdan oluşmaktadır: 

Adım 0: Odaklanmış iyileştirme sütunu görevleri 
için hazırlık aşamasıdır. Odaklanmış iyileştirme 
sütunu için çalışma ekibi belirlenmekte ve içinde 
bulunulan süreç analiz edilmektedir. 

Adım 1: Analiz edilen süreç sonrasında belirlenen 
hedef doğrultusunda darboğaz oluşturan süreçlere 
ve büyük kayıpların oluştuğu alanlara odaklanılarak 
iyileştirme yapılacak alanlar belirlenmektedir. 
Maliyetlerin yayılımı, kalite kontrol ve iş güvenliği 
sütunları kayıp matrislerinin bu süreç içerisinde 
tanımlanması gerekmektedir. Tespit edilen kayıplar; 
ekipman, iş gücü, malzeme, enerji, çevre ve dolaylı 
maliyetler olarak sınıflandırılmalı ve iyileştirilme 
yapılacak alanda tespit edilen kayıplar önem 
derecelerine göre sıralanmalıdır. 

Adım 2: Kayıp alanların sınıflandırılması 
makine/süreç seviyesine indirilerek yapılmalıdır. 
Kayıplar iki kritere göre sınıflandırılmalıdır. 
Birincisinde, acil iş emri kullanılarak hatalara göre 

her istasyon veya makine için kök nedenler 
operatörlerle yapılan mülakat ile tespit edilmelidir. 
İkincisinde ise katma değer yaratmayan aktivitelere 
göre her istasyon veya makine için yeni bir analiz 
yapılması gerekmektedir. Bu analizde yürümek, 
aramak, beklemek vb. katma değer yaratmayan 
faaliyetler tespit edilmelidir. Tespit edilen kayıpların 
çözümleri için kaizen yaklaşımına başvurulmalıdır. 

Adım 3: Odaklanmış iyileştirme için proje seçiminin 
yapıldığı ve planın hazırlandığı aşamadır. Planlaması 
ve hazırlığı yapılan projenin değerlendirilmesi için 
zaman, para ve işçilik parametreleriyle çeşitli 
öngörüler yapılmaktadır. Bu öngörüler için CD 
sütunun D-Matrisinden yararlanılır. D-Matrisi, 
kayıplara etki edebilecek metotların belirlendiği 
matristir. 

Adım 4: Odaklanmış iyileştirme proje takımının 
oluşturulması ve proje liderinin seçimi bu aşamada 
gerçekleştirilir. Proje ekibinden beklenen yetenek, 
rol, davranış ve sorumluluklarının gösterildiği 
yetkinlik matrisleri bu adımda oluşturulur. Kaizen 
çalışmalarına başlanmadan önce tespit edilen 
yetkinlik eksikleri ekibe kazandırılmalıdır. 

Adım 5: Analiz edilen sürecin karmaşıklığına göre 
hızlı kaizen, standart kaizen, majör kaizen veya ileri 
kaizen tekniklerinden biri seçilmektedir. Bu 
çalışmada, düzensizlikleri ortadan kaldırmak veya 
iyileştirmek için 3M analizi uygulanmıştır. Bu teknik 
üzerinden problemin tanımlanması, potansiyel kök 
nedenlerin belirlenmesi, kök nedenin tespiti, 
problem için çözümler üretilmesi, çözümlerin 
uygulanması, sonuçların kontrol edilip izlenmesi ve 
standart çözüme ulaşılması adımlarını içeren yedi 
adım uygulanmaktadır. 

 

 
Tablo 1 
Kaizen türleri (Bilgin Sarı, 2018a) 

Problem 
Tanımı 

Basit arada 
bir olan 

Basit teknik 
arada bir olan 

Karmaşık arada 
bir olan 

Karmaşık 
sürekli 

Çok karmaşık 
sürekli 

Problem 
Çözümü 

Hızlı kaizen Hızlı kaizen Standart kaizen Majör kaizen İleri kaizen 

 
Adım 6: Bu adımda odaklanmış iyileştirme projesine 
yönelik "fayda/maliyet analizi" yapılmaktadır. Bu 
analiz, iyileştirmenin etkisinin görülmesini sağlar. 
Son olarak yapılması planlanan tüm projenin 
özetinin oluşturulduğu E-matrisi ve bütçelenen 
kazanç ve gerçekleşen kazanç değerlerini gösteren F-
matrisi değerlendirilir. 

Adım 7: Fayda/maliyet analizinden elde edilen 
sonuçta fayda görülmesi üzerine, diğer alanlarda da 
iyileştirmeye gidilerek gelişmeler benzer hat 
süreçlerine ve ekipmanlarına uygulanır. Periyodik 
şekilde günlük olarak sürekli iyileştirmenin gözden 
geçirilmesi; haftalık olarak WCM’in tüm sütunlarının 
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gözden geçirilmesi; aylık olarak ise üst yönetim ile 
durum değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bu 7 adım 
sistematik bir şekilde uygulanarak çözüm üretilmiş 
sorunun tekrarlanması önlenmelidir. Çözümlerin 
standardizasyonu tek nokta dersi (TND) ve standart 
operasyon prosedürleri (SOP) ile sağlanmalıdır. 

Odaklanmış iyileştirme sütunu çalışma alanında 
karşılaşılan olumsuzluklara yönelik olarak; kaizen, 
tek nokta dersi (TND), balık kılçığı diyagramı, 
5N+1K, 5G analizi gibi yöntemleri uygulama aracı 
olarak kullanırken problemin tekrarlanma sıklığı ve 
karmaşıklığı ile ilişkili olarak hızlı kaizen, standart 
kaizen, majör kaizen, ileri kaizen yöntemlerini 
performans göstergesi olarak kullanmaktadır (Bilgin 
Sarı, 2018a). 

Odaklanmış iyileştirme sütununun en önemli amacı 
ve avantajı, doğru kayba, doğru metotla 
odaklanılmasına imkân vermesidir. Bu çalışmada bu 
sütunun uygulanabilirliğini kolaylaştırmak ve 
uygulama sürecini hızlandırmak için her adımda 
kullanılacak tekniklere yönelik bir metodoloji 
önerilmiştir. 

 

3. Önerilen Metodoloji  

Bu başlıkta öncelikle odaklanmış iyileştirme 
sütununda kullanılabilecek teknikler ve metotlar 
incelenmiş daha sonra da odaklanmış iyileştirme için 
bir metodoloji önerilmiştir. İlgili metodoloji 
geliştirilirken araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. 
Bu metotlardan en genele yönelik olanı kaizendir. Bu 
nedenle öncelikle kaizen metodu incelenmiştir. 

Kaizen, sürekli iyileştirmeyi sağlayan ve üretim için 
katma değer oluşturmayan faaliyetleri ortadan 
kaldıran bir yaklaşımdır (Erdeniz, 2018; Chabowski, 
Rewers ve Trojanowska, 2016). Kaizen, Japonca'da 
kai=sürekli ve zen=iyileştirme anlamına gelen 
kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur (Akıl, 
2013; Erozan, 2017). Yalın üretimin araçlarından 
biri olan kaizen günümüzde WCM’in odaklanmış 
iyileştirme sütunu başta olmak üzere: CD, AM, L, PM, 
EEM, E sütunlarında kullanılmaktadır. WCM 
sütunlarında kaizen yaklaşımının kullanımı, 
maliyetleri azaltıp verimliliği artırır ve 
anormalliklerin kolayca fark edilebilmesini sağlar 
(Calado, Goes, Leite, Salgado ve Satalo, 2018). Kaizen 
sayesinde sürekli küçük iyileştirmeler yapılarak 
pazarda daha rekabetçi olunmaya çalışılır (Akıl, 
2013; Kılıç, 2016). 

Kaizen uygulamaları, hızlı ve kolay kaizen, karakuri 
kaizen, kaikaku, önce-sonra kaizen ve kobetsu 

kaizen olmak üzere beşe ayrılır. Hızlı ve kolay kaizen, 
bireysel olarak günlük uygulanan basit kaizen 
çalışmalarıdır. 5S çalışmaları bu kaizen türüne 
örnektir. Karakuri kaizende en az kaynak (para, 
enerji vb.) kullanılarak çalışanların zekâları, 
önerileri ve katkıları ile iyileştirme yapılması 
hedeflenmektedir. Kaikaku kaizen, tek seferde 
yapılan büyük boyutlu iyileştirmeleri içermektedir. 
Önce-sonra kaizen, bir problemin iyileştirme öncesi 
ve sonrası durumunu ortaya koyup arasındaki farkı 
göz önüne sunan kaizen türüdür. Kobetsu kaizen, 
"odaklanmış iyiye doğru değişim" anlamına gelip 
(Bhushan ve diğ., 2017) ekip çalışması şeklinde 
uygulanan büyük boyutlu iyileştirmelerle ilgilenen 
bir kaizen türüdür (Dogra, Dureja, Sachdeva ve 
Sharma, 2011; Erozan, 2017). Kobetsu kaizen kendi 
içinde hızlı, standart, majör ve ileri kaizen olarak 4'e 
ayrılır (Bhushan ve diğ., 2017; Bilgin Sarı, 2018a). 
Kobetsu kaizen WCM'deki odaklanmış iyileştirme 
çalışmalarına çok uygun bir kaizen türüdür. 

Bu çalışmadaki uygulamada kaizen türlerinden 
kobetsu kaizen kullanılmıştır. Kobetsu kaizen de yer 
alan majör kaizen; karmaşık problemlerin 
iyileştirilmesinde uzun süre gerektiren ve daha 
büyük bir ekiple uygulanması gereken bir kaizen 
türüdür (Bilgin Sarı, 2018a; Schenone, 2018). Majör 
kaizenin alt türü olan Toplam Endüstri Mühendisliği 
(Total Industrial Engineering/TIE) kaizen tespit 
edilen düzensizlikleri, kayıpları, israfları ortadan 
kaldırmak veya iyileştirmek için kullanılmaktadır (Di 
Stefano ve diğ., 2020; Bilgin Sarı, 2018a). TIE kaizen 
ile hem ergonomik açıdan hem NVAA (Non Value 
Added Activities) kayıpları açısından hem de 
standart dışı çalışmaların tespiti açısından birçok 
iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilebilmektedir. TIE 
kaizen’nin en önemli avantajları analizleri yaparken 
bunları tek seferde görebilmesi ve 
önceliklendirebilmesidir (Di Stefano ve diğ., 2020). 

Odaklanmış iyileştirme sütununda kullanılabilecek 
bir diğer yaklaşım 3M'dir. 3M yaklaşımı Japonca M 
ile başlayan üç kelime olan Muda-Mura-Muri'den 
oluşur. Bunlardan "muda" israf anlamına gelip, 
katma değer yaratan ve yaratmayan süreçlerin 
tespitini ve gerekli ise iyileştirme ve yeniden 
düzenlenmeyi içerir. İşletmelerde karşılaşılan sekiz 
temel muda vardır; bunlar fazla üretim, bekleme, 
taşıma, mesafe, stok, hareket, kusur ve çalışan 
zekâsından faydalanılamamasıdır (Anggraeni, 
Awaliyah ve Fhadillah, 2020; Çanakçıoğlu, 2019; 
Karasu, 2019). Muda analizi, bu 8 temel israfı tespit 
ederek yok etmeye çalışır (Anggraeni, 2020). "Mura", 
operasyonlarda çevrimden çevrime değişiklik 
yaratan işlemlerdir. Genelde mura istasyonların veya 



Endüstri Mühendisliği 33(1), 243-264, 2022 Journal of Industrial Engineering 33(1), 243-264, 2022 

 

249 

çalışanların dengesiz yüklenmesiyle veya üretim 
programındaki değişiklikler sonucu oluşur ve 
bunların iyileştirilmesine odaklanır (Çanakçıoğlu, 
2019; Karasu, 2019) Bir çalışma ortamında 
malzemeden malzemeye, kişiden kişiye, vardiyadan 
vardiyaya farklı çalışma varsa bu bir muradır (Bilgin 
Sarı, 2018a). "Muri" ise üretim kaynaklarına aşırı 
yüklenilmesi anlamına gelmektedir. Muri, kas ve 
zihinsel yorgunluğa sebep olduğu gibi hata, kaza ve 
israf ihtimalini de artırmaktadır. İyileştirmelerle 

aşırı iş yükü azaltılarak hata yapma ve israf 
oluşturma olasılığı düşürülmekte ve kâr en 
büyüklenmektedir (Erozan, 2017; Horváth, 2016). 

Bu başlıkta son olarak odaklanmış iyileştirme 
sütununu uygulamak isteyenler için adım adım 
kullanmaları gereken veya kullanabilecekleri 
metotlarla ilgili bir metodoloji sunulmuştur. 
Aşağıdaki Tablo 2 bu metodolojiyi göstermektedir. 

 

 
Tablo 2 
Odaklanmış iyileştirme adımları için metodoloji önerisi 
 

Adım İçerik 
Üzerinde Durulacak 

Noktalar 
Sektör Kullanım Amacı 

Kullanılabilecek 
Araç(lar) 

0 Hazırlık aşaması 
Ekip oluşturma ve 

süreç analizi 
İmalat 
Hizmet 

− Odaklanmış iyileştirme 
sütunu için hazırlık 
yapılması 

− Yetkinlik matrisi 
− R.A.C.I Matrisi 

1 

Çalışma alanının 
belirlenmesi için; 

darboğaz oluşturan 
süreçlerin ve büyük 

kayıpların olduğu 
süreçlerin ve 

bölgelerin tespiti 

Müşteri 
memnuniyetini ölçme 

İmalat 

− Müşteri memnuniyetinin 
düşük olduğu ürüne ve 
imalata destek olan hizmet 
özelliklerini belirlemek 

− Müşteri 
memnuniyeti 
endeksi 

− Anket çalışması 
− Müşteri 

bildirimleri 
− Odak grup 

görüşmesi 
− Önem-

memnuniyet 
analizi 

Hizmet 

− Müşteri memnuniyetinin 
düşük olduğu hizmetleri 
belirlemek 

Kıyaslama 
(benchmarking) 

İmalat 
Hizmet 

− Müşteri memnuniyeti yüksek 
firmalarla kıyaslama yaparak 
kendi eksikliklerini belirleme 

− Kıyaslama 
− Odak grup 

görüşmesi 
− Müşteri anket 

çalışması 
− Delphi anket 

tekniği 
− SWOT analizi 

Darboğaz tespiti 

İmalat 

− İmalat süreçlerindeki 
yığılmaları, boş beklemeleri, 
muraları (dengesizlikleri) 
tespit etme, akışı yavaşlatan 
imalat süreçlerini tespit etme 

− Çevrim süresi 
hesabı 

− Hat dengeleme 
− Süreç içi stok 

kontrolü 
− İş akış şeması ile 

gecikmeye, 
beklemeye neden 
olan faaliyetlerin 
tespiti 

Hizmet 

− Müşteri/iş yığılmalarının 
olduğu süreçleri tespit etmek 

− Kuyruk analizi 
− Bekleme hattı 

yöntemleri ile 
sistem 
performansının 
tespiti 

− İş akış şeması ile 
yığılmaya neden 
olan faaliyetlerin 
tespiti  

Majör-minör 
duruşların ve gereksiz 

hareketlerin tespiti 
İmalat 

− İmalat sürecindeki gereksiz 
taşımaları, duruşları ve 
gereksiz hareketleri tespit 
etmek 

− Zaman etüdü 
− İş akış şeması ile 

taşımaların tespiti 
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− Makro ve mikro 
hareket etüdü ile 
gereksiz 
hareketlerin tespiti 

− Muda analizi ile 
israfların tespiti 

− Birimler arası 
hareket şeması ile 
tezgâhlar arası 
taşıma sayısının 
analizi 

Hizmet 

− Çalışanların çalışma 
esnasında yaptığı gereksiz 
hareketlerin en küçük 
birimine kadar tespiti 

− Süreçteki gereksiz duruşların 
tespiti 

− Zaman etüdü 
− İş akış şeması 
− İki el iş akış şeması 
− Eş zamanlı hareket 

şeması ile en 
küçük birime 
kadar hareket 
analizi 

− Muda analizi ile 
israfların tespiti 

Arıza ve bakım 
istatistiklerinin 

incelenmesi 

İmalat 

− Makinelerde oluşan arıza ve 
bakım sıklığının ve 
güvenilirliğinin tespiti 

− En yüksek maliyetli arıza 
noktalarının tespiti 

− Arıza ve hatalar için olasılık 
şiddet ve saptanabilirlik 
tahmini 

− RAM analizi 
− Güvenilirlik analizi 
− Arıza 

istatistiklerinin 
analizi 

− Arıza/bakım 
maliyetleri analizi 

− HTEA 

Hizmet 

− Sıkça hizmet kesilmesine ve 
bu nedenle müşteri 
şikâyetine neden olan 
sorunları tespit etmek 

− En maliyetli arızaları tespit 
etmek 

− En maliyetli bakımların 
tespiti 

− Müşteriye ulaşabilecek hatalı 
hizmetin önceden tahmin 
edilebilmesi 

− HTEA 
− Müşteri 

bildirimleri 
− Arıza 

istatistiklerinin 
analizi 

− Arıza/bakım 
maliyetleri analizi 

İş kazaları ve meslek 
hastalıklarının tespiti 

İmalat 

− İmalatta çalışanların 
karşılaşabileceği riskleri 
tespit etmek 

− Ön tehlike analizi 
− Birincil risk analizi 
− İş hastalıkları 

kaynaklı raporların 
ve çalışan 
şikâyetlerinin 
analizi 

− İş kazaları ve 
meslek 
hastalıklarının 
istatistiksel analizi  

− Hızlı Tüm Vücut 
Değerlendirme 
(REBA) 

− HTEA 
− HAZOP analizi 

Hizmet 

− Çalışma esnasındaki çalışan 
pozisyonundan kaynaklanan 
riskleri tespit etmek 

Kalite problemleri 
İmalat 
Hizmet 

− Kalite kontrol 
performansının ölçümü 

− Süreçte sistemin kalite 
riskinin tespiti 

− Majör hataların (ürünün 
kullanılabilirliğini engelleyen 
ve ürünün görüntüsünü 
doğrudan etkileyen hatalar) 
sebeplerinin potansiyel 
karşıtını analiz etmek  

− İç ve dış PPM 
analizi 

− Kalite kontrol 
grafiği  

− Hata ağacı analizi 
(HAA) 

− Olası hata türü ve 
etkisi analizi 
(OHTEA) 
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− Kalite 
şikayetlerinin 
analizi 

2 

İyileştirilme yapılacak 
alanda tespit edilen 

kayıpların önem 
derecelerine göre 

önceliklendirilmesi ve 
kök neden analizi 

Kayıpların 
sınıflandırılması 

İmalat 
Hizmet 

− Çalışma alanında sıkça 
rastlanılan kayıpların 
önceliklendirilmesi 

− Pareto analizi 
− Grafik yöntemi 

(histogram, pasta, 
serpilme grafiği 
vb.) 

− HTEA 

Sınıflandırılan 
kayıpların kök neden 

analizi 

İmalat 

− İmalatta önceliklendirilen 
kayıpların asıl meydana 
gelmesindeki faktörlerin 
belirlenmesi 

− Balık kılçığı 
− 4M 
− 5S (çevre, 

tedarikçiler, 
sistem, yetenekler, 
güvenlik) (Hizmet 
sektörüne daha 
uygundur) 

− 7P (Hizmet 
sektörüne daha 
uygun) 

− 5 Neden 
− 5G 

Hizmet 

− Çalışma alanında meydana 
gelen kusur ve kayıpların asıl 
sebebinin bulunması 

Ana kayıpların 
nedenlerinin 

sınıflandırılması 

İmalat 

− İmalatta sınıflandırılan 
kayıpların; ekipman, makine 
ve insandan ne oranda 
kaynaklandığını tespit etmek − OEE 

− TWTTP +HERCA 

Hizmet 

− Hizmet sektöründe 
sınıflandırılan kayıpların; 
çalışan kaynaklı olanları 
analiz etmek 

 3 
Kayıpların belirlenip 

değerlendirilmesi 

Kayıpların zaman, 
maliyet ve işçilik 

açısından 
değerlendirilmesi 

İmalat 
Hizmet 

− Kayıpları prosese etki, 
maliyet ve kolaylık açısından 
analiz etmek 

− ICE Analizi (impact 
cost ease analysis) 

− İşçilik maliyeti 
hesaplaması 

4 
Proje ekibinde görev 
dağılımı yapılması ve 

proje lideri seçimi 

Ekip yetkinliği ve 
sorumluluklarının 

belirlenmesi 

İmalat 
Hizmet 

− Ekibe yetkinlik kazandırılıp 
görev dağılımı yapılması ve 
projede kullanılacak 
araçların belirlenmesi 

− Yetkinlik Matrisi 
− Proje Radar 

Şeması 
− Polivalans tabloları 

ile yetkinlik seviye 
ölçümü 

5 
Tespit edilen 

kayıpların 
iyileştirilme işlemi 

Hızlı Kaizen 
(Basit ve arada bir 
olan ve yaklaşık 1 

hafta süreli 
iyileştirmeler) 

İmalat 

− Duruşların, gereksiz 
hareketlerin önlenebilmesi 
için iş yerindeki 
düzensizliklerin 
iyileştirilmesi 

− İş kazalarının ve meslek 
hastalıkları riskinin 
azaltılması 

− Çalışanların işi 
bilmemelerinden 
kaynaklanan kayıpların 
iyileştirilmesi 

− Çalışan dalgınlığının önüne 
geçilmesi 

− Büyük maliyete sebep olan 
arızaların önceden 
önlenmesi 

− Günlük temizlik ve düzen 
faaliyetlerinin organize 
edilmesi  

− Günlük 5S 
uygulamalarının 
yayılması 

− İSG Kaizen (İş 
Sağlığı ve 
Güvenliği) 

− TND (Tek Nokta 
Dersi) 

− Ürün bazlı Poka-
Yoke uygulamaları 

− Günlük önleyici 
bakım istatistikleri 

− Kaynağında kalite 
kontrol 

− Basit Poke-Yoke 
uygulamaları 

Hizmet 

− Müşterilerin düzensizlikten 
dolayı bekletilmesi sebebiyle 
oluşan memnuniyetsizlikleri 
önlemek için eğitim 
verilmesi 
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− Çalışan dalgınlığından 
kaynaklanan kayıpları 
iyileştirme ve daha hatasız 
çalışma ortamı sağlama 

− Günlük olarak tutulan 
raporlarla rastlanılan 
arızalara büyümeden çözüm 
üretme 

Standart Kaizen 
(Karmaşık ve kronik 

olan kayıpların 
yaklaşık bir aylık 

sürede iyileştirilmesi) 

İmalat 

− İmalatta taşımanın ve 
makineler arası mesafeden 
kaynaklanan beklemenin 
azaltılması 

− Hatalı ürünlerin, makine 
duruşlarının ve gecikmelerin 
önceden tespiti ve 
iyileştirilmesi 

− Hatalı çıkan ürünlerin 
müşteriye gitmeden 
kalitelerinin ölçümü 

− Makinenin ve operatörün iş 
yüklerinin zamana göre 
dengeli olarak dağıtılması 

− Oluşabilme potansiyeli olan 
arızaları önlemek için belirli 
periyotlarla bakım yapılması 

− VSM (Value Stream 
Mapping) 

− Andon panoları/ 
kordonu kurulumu 

− Kalite çemberi 
çalışmaları 

− Heijunka 
tekniğinin 
uygulanması 

− Grup teknolojisi 
uygulaması 

− Koruyucu bakım 
sisteminin 
kurulması 

− 5S sisteminin 
kurulması ve 
yayılması 

− İstasyon bazlı hat 
dengeleme 
yapılması 

− Optimum 
çizelgelemenin 
sağlanması 

− İstasyon bazlı 
Poke-Yoke 
sisteminin 
kurulumu ve 
yayılması 

Hizmet 

− Yeni personel, makine ve 
teçhizat eklemeden müşteri 
beklemelerinin azaltılması ve 
müşteri sayılarının 
dengelenmesi 

− Kaynakları planlı ve etkin bir 
şekilde kullanarak değer 
akışını verimli hale getirme 

− İsrafların ortadan 
kaldırılması 

− İyileştirmelerin çalışanlarla 
beraber sağlanması 

− Hizmet kesintilerinin önüne 
geçilebilmesi için düzenli 
bakım uygulanması 

− VSM (Value Stream 
Mapping) 

− Heijunka 
tekniğinin 
uygulanması 

− Kalite Çemberi 
grubunun hizmeti 
iyileştirmesi 

− Yerleşimin grup 
teknolojisi ile 
düzenlenmesi 

− Koruyucu bakım 
sistemlerinin 
kurulması 

− Hizmetlerin uygun 
bir şekilde 
sıralanmasını 
sağlayacak 
sistemin kurulması 

Majör Kaizen 
(Karmaşık ve sürekli 

olan kayıpların 
yaklaşık bir-üç ay 

sürecinde 
iyileştirilmesi) 

İmalat 

− Oluşan fazla iş yüklerinin, 
düzensizliklerin ve 
operatörlerin değer 
katmayan hareketlerinin 
iyileştirilmesi 

− İnsan yetkinliklerini aşan 
hatalar için metot veya araç 
önerisi ile iyileştirme yapma 

−  Zaman kayıplarını önlemek 
ve parti tipi üretimin 
iyileştirilmesi 

− 3M (Muri, Mura, 
Muda) sisteminin 
kurulması ve 
uygulanması 

− Hücre ve hat bazlı 
hata önleyici Poka-
Yoke uygulamaları 

− Tek parça akışı 
sisteminin 
uygulanması 
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− Sürekli olarak tezgâhlar arası 
taşımaların iyileştirilmesi 

− Oluşabilecek arızaların belirli 
analizlerle (yağ analizi, 
makine titreşim, makine 
sıcaklık vb.) tespit edip 
sistemin bakımının 
yapılması; sıfır hata prensibi 
ile kalitenin artırılması  

− Üretim hatalarını bulma ve 
en aza indirgeme 

− Grup teknolojisine 
göre yerleşimin 
düzenlenmesi 

− Birimler arası 
hareket şeması ile 
rota belirlenerek 
tezgâh yerleşimi 

− SMED ile hızlı ürün 
dönüşü sağlanması 

− Kestirimci bakım 
sistemlerinin 
kurulması 

− Toplam kalite 
yönetimi 
sisteminin 
kurulması 

− Otomasyon 
sisteminin 
kurulumu 

Hizmet 

− Hizmette beklemeler sonucu 
kuyruk oluşumunu önlemek 
ve israf yaratan hareketlerin 
iyileştirilmesi 

− Verilen hizmetteki hata 
oranlarının azaltılması 

− İş akışının planlamasını 
yapmak, beklemeleri ve 
taşımaları azaltmak 

− Oluşabilecek arızaların 
maddi ve manevi kayıpların 
önceden kestirilip önüne 
geçilmesi 

− Sıfır hata prensibi ile 
kalitenin artırılması 

− 3M (Muri, Mura, 
Muda) sisteminin 
kurulması ve 
uygulanması 

− Karmaşık hataların 
önlenmesi için 
Poka-Yoke 
uygulaması 

− Grup teknolojisine 
göre yerleşimin 
düzenlenmesi 

− Kestirimci bakım 
sistemlerinin 
kurulması 

− Toplam kalite 
yönetimi 
sisteminin 
kurulması 

İleri Kaizen (Çok 
karmaşık ve sürekli 
olan kayıpların üç 
aydan uzun süre 

boyunca iyileştirmesi) 

İmalat 

− Mevcut talebe göre üretim 
akışını yönlendirme, WIP 
(süreç içi stok) 
iyileştirmeleri 

− Sistemin uyumsuz  
çalışmasına yol açan hatanın 
tekrar oluşmasını 
engellemek 

− Müşteriye ulaşmadan önce 
kalite problemlerinin 
giderilmesi 

− Müşteri şikâyetlerini ve 
çevrim sürelerini düşürme 
ve hatalar üzerinde köklü bir 
iyileştirme hedefleme 

− Kanban sisteminin 
kurulması 

− Proses nokta 
analizinin 
uygulanması 

− Deney tasarımı 
tekniğinin 
uygulanması 

− Büyük sistemler 
için kapsamlı 
Poka-Yoke 
sistemlerinin 
tasarlanması 

− Tüm işletmede 
kapsamlı hat 
dengeleme 
çalışmalarının 
yapılması 

− Altı sigma 
uygulamasının 
başlatılması ve 
sistemin kurulumu 

− Yaratıcı problem 
çözme teorisinin 
(TRIZ) 
uygulanması 

− ECRS analizinin 
uygulanması 

Hizmet 

− Hizmet sektöründeki 
süreçlerin uygun hızda ve 
verimde gerçekleştirilmesi, 
müşteri akışlarının izlenmesi 

− Yapılan yanlışların tekrar 
etmesini önlemek 

− Hizmet kalitesini artırmak 
için sürekli iyileştirme 
çalışması yürütmek 
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6 
İyileştirme 
kazanımları 

Yapılacak 
iyileştirmenin maliyet 

ve kazanç 
değerlendirmesi 

İmalat 
Hizmet 

− İşletmeler tarafından 
yapılacak proje/ ürün/ 
hizmetin maliyetlerine karşı 
elde edilecek finansal kazanç 
gibi faydaların toplamını 
göstermek  

− Fayda/maliyet 
analizi 

7 
Takip ve 

sürdürülebilirlik 

Çalışana yetkinlik 
kazandırılması, 
iyileştirmelerin 

standartlaştırılması ve 
desteklenmesi 

İmalat 
Hizmet 

− Çalışanlara yetkinlik 
kazandırılması, 
iyileştirmelerin 
standartlaştırılması ve 
görsellerle desteklenmesi 

− TND (Tek Nokta 
Dersi) 

− SOP (Standart 
Operasyon 
Prosedürü) 

− Görsel Yönetim 

Odaklanmış iyileştirme hem hizmet hem de imalat 
sistemlerinde kullanılabilen bir yaklaşım olmasına 
rağmen literatürde bu sektörlerde odaklanmış 
iyileştirmenin kullanımına yönelik yönlendirici bir 
metodoloji bulunmamaktadır. Bu nedenle 
odaklanmış iyileştirmeyi özellikle ilk defa kullanacak 
kişiler için bu süreç zaman alıcı olabileceği gibi bazen 
teknik bilgi yetersizliğinden dolayı metot seçememe 
gibi bir durum da hem zaman kaybına hem de 
sürecin yavaşlamasına neden olabilecektir. Önerilen 
metodolojinin bu sorunlara çözüm olabileceği 
düşünülmektedir. 

 

4. Problem Tanımı ve Uygulama 

Bu çalışmada kompresör üretimi yapan bir firmada 
dünya klasında üretim uygulaması yapılmıştır. 
Uygulama için üreticinin montaj hattı video ile 
izlenmiş ve gözlemlenen NVAA’ların en fazla olduğu 
süreç üzerinde bir iyileştirme çalışması 
planlanmıştır. İyileştirme çalışması yürütülürken bir 
önceki bölümde odaklanmış iyileştirme için önerilen 
metodoloji kullanılmıştır. İyileştirme çalışması için 
öncelikle süreç üzerinde zaman etüdü yapılarak 
darboğazlar tespit edilmiştir. Daha sonra ise 
darboğazlara sebep olan kayıplar pareto analizi ile 
sınıflandırılıp iyileştirme yapılması gereken problem 
ve bu problemin ana nedenleri tespit edilmiştir. 
Uygulama yeri imalat sektörü içinde yer aldığı için 
önerilen metodolojide imalat sektörü ile ilgili 
adımlar ve faaliyetler takip edilmiştir. İyileştirme 
yapacak ekip belirlendikten sonra iyileştirme 
noktasına majör kaizen araçlarından 3M yaklaşımı 
uygulanmış ve iyileştirmenin firmaya maliyet ve 
kazanç katkısı fayda/maliyet analizi ile 
değerlendirilmiştir. Bu iyileştirme süreci için 
odaklanmış iyileştirmenin adımları Tablo 2'de 
önerilen metodoloji ile aşağıdaki gibi uygulanmıştır:  

Adım 0: Odaklanmış iyileştirme sütunu için çalışma 
ekibi yetkinlik matrisine göre belirlenmiş ve ilgili 
süreç analiz edilmiştir. 

Adım 1: Bu çalışma, kompresör üretimi yapan bir 
işletmede yapıldığı için Tablo 2’de imalat 
sektörlerinde kullanılacak metotlar göz önüne 
alınmıştır. Çalışmada montaj sürecinin sadece bir 
süreci (kasa toplama süreci) ele alınmıştır. İlgili 
firma tarafından kayıplar arasında özellikle majör-
minör duruşların çok sık olduğu belirtilmiştir. Bu 
sebeple Tablo 2’nin birinci adımda majör-minör 
duruşların tespiti için Tablo 3'te sunulan iş akış 
şeması oluşturulmuştur. 
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Tablo 3 
Kasa toplama sürecinin iş akış şeması 

 
 

NO İŞ AÇIKLAMA D SÜRE (sn)

1 Yapılacak montajı üretim listesinde işaretleme * 3

2 Doli kutularını boş- dolu transfer edilmesi (iş emrinin eksik listesi ve işi kimin yaptığının kağıdı koyulması) * 20

3 Üretim setini alma ve montaj tezgahı ile birleştirme * * 9

4 Saç kasa parçalarının dağıtılması * 44

5 Vida seçimi ve çekiç alma * 19

6 Konveyör tablasının yükseltilmesi veya alçaltılması * 37

7 Tabana perçin çakma * 16

8 Motor şasesine perçin çakma * 13

9 Vida alma * 3

10 Motor şasesine perçin çakma * 14

11 Malzeme istasyonunu iterek yer değiştirme * 5

12 Matkap alma (yürüyerek) * 3

13 Perçinlerin sabitlenmesi * 28

14 Alet değişimi * 3

15 Perçinlerin sabitlenmesi * 19

16 Titreşim takozlarının alınması * 4

17 Montaj edilmesi * 12

18 Montaj edilen takozun kontrolü (sıkılması) * 4

19 Vida - somon alma * 13

20 Motor şasesinin takoza montaj edilmesi * 5

21 Vida- somon alımı * 8

22 Vida - somon yerleşimi * 24

23 Matkap alımı (uç değişimi) * 10

24 Vida - somon sabitleme * 12

25 Makine bırakma * 4

26 Konveyör yön değişimi * 5

27 Davrumbazlı dirsek parça alma (yerleştirme) * 12

28 Vida - somon alma * 12

29 Taban ve davlumbazlı dirseğin birleştirilmesi * 38

30 Sabitleme aracı alımı (uç değişimi) * 8

31 Montaj edilmesi * 15

32 Vida  alımı * 4

33 Tornavidayla vida sıkma * 8

34 Konveyörü döndürme * 10

35 Stoklama * 15
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Adım 2: İş akış şeması ile duruşlara sebep olan 
kayıpların önem derecelerine göre 
önceliklendirilmesi için Tablo 2’deki araçlardan 
pareto analizi tercih edilmiştir. Pareto analiziyle 
kayıplar saniyeler bazında Tablo 4'te 
sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma sonucunda 
birikimli yüzdede %70’lik dilimde yer alan kayıplar 

üzerine odaklanılmasına karar verilmiştir. Analiz 
sonucunda kayıpların %36,11'inin malzeme ve alet 
tedarikinden, %17,46'sının sac kasa parçalarının 
dağıtılmasından ve %14,68'inin ise konveyör 
tablasının yükseltilmesi ve alçaltılmasından kaynaklı 
olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4 
Pareto Analizi 

 

 

 
Adım 3: Belirlenen kayıpların değerlendirilmesi için 
Tablo 2’deki kayıpların zaman, maliyet ve işçilik 
açısından değerlendirilmesinde imalat sektörü için 
önerilen işçilik maliyeti yöntemine başvurulmuştur. 
Bir çalışanın aylık 25 gün boyunca 8 saatlik çalışması 
sonucu aldığı brüt asgari ücret (3.577 TL) üzerinden 
süreçteki bir kasa toplama montajının toplam işlem 
süresi 459 sn olup bu işlemin 252 sn’si kayıp süre 
olarak hesaplanmış ve kayıp süreler üzerinden yıllık 
işçilik maliyeti hesaplanmıştır. Saniye bazında tespit 

edilen kayıpların her birinin yarattığı toplam yıllık 
işçilik zararı Tablo 5'te gösterildiği gibi 23.580 TL 
olarak hesaplanmıştır. Yapılan pareto analizinde 
yaklaşık %70’lik kısımda yer alan kayıpların işçilik 
maliyetindeki kayıp (yıllık montaj adedi ile bir 
montaj boyunca işçilik maliyetindeki kayıpların 
çarpımlarının toplamları) 16.093,4 TL olarak 
hesaplanmıştır. Bu çalışmada yıllık kayıp işçilik 
maliyeti en küçüklenmeye çalışılacaktır.  
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Tablo 5 
Kayıpların İşçilik Maliyeti 

 

 
Adım 4: Tablo 2’de belirtildiği üzere projenin 
yürütülmesi için 5 kişilik bir ekip oluşturulmuştur. 
Ekip, üç yüksek endüstri mühendisinden ve iki 
endüstri mühendisliği öğrencisinden oluşmaktadır. 

Adım 5: Oluşturulan ekip ile Adım 2'de tespit edilen 
kayıplar üzerinde iyileştirme çalışmalarına 
başlanmıştır. Tablo 2’de iyileştirme çalışmalarının 
yürütülmesi için kayıpların karmaşık ve sürekli 
olduğu, yapılacak iyileştirmelerinse bir-üç ay 
arasında zaman alacağı düşünülerek majör kaizen 
tercih edilmiştir. Majör kaizende imalat sektörü için 
önerilen metotlar arasında yer alan; oluşan fazla iş 
yüklerinin, düzensizliklerin ve operatörlerin değer 

katmayan hareketlerinin iyileştirilmesi için 3M 
analizinin uygulanmasına karar verilmiştir. İş 
akışındaki adımlar üzerinde muda analizi yapılarak 
bir operatörün operasyonu yaparken yaptığı işler 
temel olarak katma değeri olan işler (Value added 
activities-VAA) ve katma değeri olmayan işler 
(NVAA) olmak üzere sınıflandırılmıştır. Üzerinde 
çalışılan montaj sürecinin ortalama 252 sn NVAA, 
ortalama 207 sn VAA’lardan oluştuğu tespit 
edilmiştir. Belirlenen NVAA’ların yüzdelikleri 
hesaplanarak Şekil 2'de sunulmuştur. Görüldüğü gibi 
üzerinde durulması gereken kayıplar pareto 
analizinde tespit edilen kayıplarla örtüşmektedir. 

 

Şekil 2. Muda Analizi NVAA Dağılımı 

Mura analizi ile iyileştirme yapılacak süreç üzerinde 
işlem yapan üç ayrı çalışan için video görüntüleri 
elde edilmiştir. Bu videolar incelenerek çalışanların 

iş yapma şekilleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca her 
çalışanın süreçteki ortalama çevrim süreleri de 
incelenmiştir. Operatörlerin çevrim sürelerinin 
ortalaması referans alınarak diğer çalışanların 
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çevrim süresi iyileştirilerek bu seviyeye çekilmeye 
çalışılacaktır. Mevcut süreçteki VAA ve NVAA'ya 
sahip faaliyetler ayırt edilerek, ortalama süresiyle 
beraber aşağıdaki Şekil 3 oluşturulmuştur. 

 

 

Şekil 3. Operatörlere Göre Süreçlerdeki Süre Değişimi 

 
Muri analizinde operatörler üzerindeki iş 
yüklerinden kaynaklanan ergonomik problemleri 
belirlemek amacıyla Adım 2’de belirlenmiş olan 
öncelikli kayıplar ve NVAA’lar üzerine ergonomik 
olarak aşırı yüklenmeleri tespit edebilmek için muri 
analizi yapılmıştır. Çalışmada, muri analizi için 
operatörlerin kas-iskelet sistemindeki yüklenmeyi 
ve sistemin neden olduğu kötü duruşları belirlemeye 
yarayan gözleme dayalı bir çalışma duruşu analizi 
olan "9 nokta metodu" kullanılmıştır. Video 
üzerinden 9 nokta metodu ile ergonomik açıdan 
iyileştirme yapılması gereken yerler 
değerlendirilmiştir. Yürütülen muri analizi 
sonucunda oluşturulan ergonomik kırınım grafiği 
Şekil 4'te sunulmuştur. Şekil 4'te 1 puanına sahip 

kırınım bölgeleri operasyonlar bazında ergonomik 
açıdan aşırı yüklenmenin olmadığını ifade 
etmektedir. Amaç, 3 puanlı kırınım noktalarını 2 
puanlı kırınım noktasına çekmek, mümkünse 2 
puanlı kırınım noktalarını da 1 puana sahip kırınım 
bölgelerine çekmektir. Bir operasyon için yapılan 
hareket 3 puansa ve/veya toplam puan 15 puandan 
fazlaysa iyileştirme yapılması gerekmektedir. Bu 
şekil doğrultusunda 8 farklı kırınım noktasının 
(belden eğilme, belin dönmesi, kolların çalışma 
yüksekliği, dizlerin bükülmesi, dirsek ve bileklerin 
döndürülmesi, parça/malzeme alma, vücudun 
dönmesi, taşıma) iyileştirmeye açık olduğu tespit 
edilmiştir. 

 

Şekil 4. Ergonomik puan kırınımı 
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Yürütülen 3M analizi ile aşağıdaki iyileştirme 
önerileri sunulmuştur. Adım 2’de pareto analizi 
sonucunda "malzeme tedariki, sac kasa parçalarının 
dağıtılması ve konveyör tablasının 

yükseltilmesi/alçaltılması" gibi kayıplar birikimli 
yüzdede %70’lik dilimde yer aldığı için bu kayıpların 
iyileştirmelerine odaklanılmıştır. 

 

Tablo 6 
3M’de tespit edilen kayıplar için iyileştirme önerileri 

Faaliyet Tespit edilen Problem 
Yıllık İşçilik Maliyeti 

Kaybı (TL) 
İyileştirme Önerisi 

Muda Ekipman alma/bırakma 8.514,5 TL − Vida/somon için avadanlık standı 
kurulması 

− Alet için takım asma panosu 
kurulması 

Mura Sac kasa parçalarının 
dağıtılmasındaki zaman kaybı 

4.117 TL − Sac kasa parçası düzeneği 
kurulması 

Muri Konveyör tablasının 
yükseltilmesi/alçaltılması 
işleminde çalışanın ergonomik 
düzey bozukluğu 

3.461,9 TL − Konveyör yükseltme/alçaltma 
düğme sisteminin kurulması 

 

Muda analizi ile Şekil 2’deki %40’lık kısmı oluşturan 
"malzeme tedariki kaynaklı kayıpları" önlemek için 

aşağıdaki şekillerdeki gibi çeşitli iyileştirme önerileri 
sunulmuştur. 

 

 

Şekil 5. Alet İçin Takım Asma Panosu (Starçelik, 
1976) 

 

Şekil 6. Vida/Somon İçin Avadanlık Standı (Maggi 
Technology,1963) 

Matkap ve aletleri düzenlemek için, Şekil 5’teki pano 
örneğinin konveyör tablasının yanına yerleştirmesi 
ile hem düzeni hem de operatöre erişim kolaylığı 
sağlayacağı ön görülmektedir. Vida ve somunlar için 
ise Şekil 6’da gösterilen örneğin uygulanması yani 
konveyör tablasının yanında olacak şekilde vida 
kutuları yerleştirerek ve vida kutularını etiket 

yöntemi ile sınıflandırarak karışıklığın önlenmesi 
düşünülmektedir. 

Mura analizinde Şekil 3’teki Süreç 6’da (sac kasa 
parçalarının dağıtılmasında), operatör tarafından 
parçaların yığma şekilde yerleştirilmesi yerine Şekil 
7’de görünen örnekteki gibi tekerlekli ve parçaların 
boyutuna uygun bir bölmeli düzeneğin kullanılması 
ve bu düzeneğin istasyonun hemen arkasına 
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yerleştirilmesi için bir tasarım yapılması 
önerilmiştir. 

 

 

Şekil 7. Sac Kasa Parçası Düzeneği (Maggi Technology, 1963) 

Muri analizi sonucunda ergonomik açıdan konveyör 
tablasının yükseltilmesi ve alçaltılması aşamasında 
oluşan belden eğilme ve güç uygulamasının önüne 

geçilebilmesi için Şekil 8’deki gibi operatörün bel 
hizasına gelecek bir yükseklikte düğme sistemi 
kurulması önerilmiştir. 

 

 

Şekil 8. Konveyör Yükseltme/Alçaltma Düğme Sistemi (Maggi Technology, 1963) 

 

Adım 6: Tablo 2’deki metot önerilerinden Adım 6'da 
belirtilen iyileştirme kazanımlarını belirlemek ve 
yapılacak iyileştirmenin maliyet ve kazanç 
değerlendirmesinin yapılabilmesi için fayda/maliyet 
analizi yapılmıştır. Temelde olarak  iyileştirmelerin 
maliyetlerine karşı elde edilecek sağlık 
masraflarında azalma, zaman tasarrufu ve 

üretkenlikte artış, işçilik veriminde artış gibi 
faydalar öngörülmeye çalışılmıştır. Malzeme ve alet 
tedarikindeki kayıp süre 91 sn iken önerilen 
vida/somun için avadanlık standı ve alet için takım 
asma panosunun montaj tezgâhının sağına ve soluna 
yerleştirilmesi ile hem işçinin ergonomik kırınımı 12 
seviyesinden 10 seviyesine düşürülmeye çalışılmış 
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hem de malzeme alet tedarikindeki kayıp sürenin 40 
sn süreye ineceği tahmin edilmiştir. Önerilen 
iyileştirmelerin uygulama maliyeti 2.500 TL (alet 
için takım asma panosu: 322 TL, sabit tek yönlü 
avadanlık standı: 1.762 TL, tezgâh sabitlemek için U 
profil kesiti 4 adet fiyatı: 40TL) olarak 
hesaplanmıştır. Vida/somun için avadanlık standı ve 
alet için takım asma panosunun kurulması sonucu 
toplam 51 sn kazanç sağlanmıştır ve bunun 
sonucunda yıllık işçilik maliyet kazancı; bir 
saniyedeki kayıp maliyeti (0,00497 TL/sn) ve kazanç 
sağlanan 51 sn’nin çarpımı ile yıllık montaj adedinin 
çarpılması sonucu 4.771,6 TL olarak hesaplanmıştır. 
Yapılan fayda/maliyet analizine göre önerilen 
iyileştirmelerin işletmeye fayda sağlayacağı tespit 
edilmiştir. Sac kasa parçalarının dağıtılmasındaki 
kayıp süre 44 sn iken önerilen sac kasa parçası 
düzeneği kurularak hem işçinin ergonomik kırınımı 
19 seviyesinden 11 seviyesine düşürülmesi hem de 
kayıp sürenin yok edilmesi öngörülmüştür. Önerilen 
iyileştirmenin uygulama maliyeti pazar 
araştırmasına göre yaklaşık 2.000 TL olarak tahmin 
edilmiştir. Sac kasa parçası düzeneği kurulması 

sonucu toplam 44 sn kazanç sağlanmıştır ve bunun 
sonucunda yıllık işçilik maliyet kazancı; bir 
saniyedeki kayıp maliyeti (0,00497 TL/sn) ve kazanç 
sağlanan 44 sn’nin çarpımı ile yıllık montaj adedinin 
çarpılması sonucu 4.117 TL olarak hesaplanmıştır. 
Fayda/maliyet analizine göre önerilen iyileştirme 
işletmeye fayda sağlayacaktır. Konveyör tablasının 
yükseltilmesi/alçaltılmasındaki kayıp süre 37 sn 
iken önerilen konveyör yükseltme/alçaltma düğme 
sistemi kurulması ile operatörün ergonomik 
kırınımının 17 seviyesinden 9 seviyesine düşeceği 
öngörülmüştür. Önerilen konveyör 
yükseltme/alçaltma düğme sisteminin uygulama 
maliyeti yaklaşık 5.000 TL’dir. Önerilen iyileştirme 
sonucunda maddi olarak bir kazanç sağlanmayıp 
operatörün ergonomik açıdan duruşunun düzelmesi 
açısından bir tasarım önerilmiştir. İşletme, sunulmuş 
olan iyileştirmeleri uygulayacak olursa toplamda 
9.500 TL maliyet ile bir montaj sürecinde toplamda 
95 sn kazanç sağlayacağı ve yıllık olarak 8.888,6 TL 
kayıp işçilik maliyetinde de kazanç sağlayacağı, 
yapılan harcamaların ise kendini yaklaşık 1 yıl 1 
aylık sürede amorti edeceği analiz edilmiştir.

 

Tablo 7 
İyileştirmelerin fayda/maliyet analizi 

Faaliyet Tespit edilen Problem 

Yıllık İşçilik 

Maliyeti 

Kaybı (TL) 

İyileştirme Önerisi 

Önerilen 

İyileştirmeleri

n Maliyeti 

(TL) 

Sağlanan 

fayda 

(TL) 

Mud

a 

Ekipman 

alma/bırakma 

8.514,5 TL − Vida/somon için 

avadanlık standı 

kurulması 

− Alet için takım asma 

panosu kurulması 

2.500 TL 4.771,6 

TL 

Mura Sac kasa parçalarının 

dağıtılmasındaki 

zaman kaybı 

4.117 TL − Sac kasa parçası 

düzeneği kurulması 

2.000 TL 4.117 TL 

Muri Konveyör tablasının 

yükseltilmesi/alçaltıl

ması işleminde 

ergonomik düzey 

bozukluğu 

3.461,9 TL − Konveyör 

Yükseltme/Alçaltma 

düğme sistemi 

kurulması 

5.000 TL - 

 
Adım 7: Fayda/maliyet analizinden elde edilen 
sonuçta fayda görülmesi ve işletmenin 
iyileştirmeleri uygulama kararından sonra diğer 
alanlarda iyileştirmeye gidilerek gelişmeler benzer 
hat süreçlerine ve ekipmanlarına uygulanmalıdır. 
Tablo 2’deki metodolojide önerildiği gibi yapılan 
iyileştirmelerin takip ve sürdürülebilirliği için işi 

yapacak olan operatörlere; çalışan yetkinliği, 
iyileştirilme standartlaştırılması ve desteklenmesini 
sağlamak amacıyla tek nokta dersi (TND) ile eğitim 
verilmesi önerilmiştir. 
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5. Sonuç ve Değerlendirmeler 

Bu çalışmada dünya klasında üretim yaklaşımını 
kullanan firmalara, odaklanmış iyileştirme 
adımlarını sistematik hale getirmeleri için bir 
metodoloji önerilmiştir. Bu metodoloji sayesinde her 
adım için dağınık bir bilgi havuzundaki bilgileri bir 
araya toplamaya ve bu bilgileri ilişkilendirmeye fazla 
zaman harcanmamıştır. Böylece sektöre uygun 
metot seçimine odaklanmak yerine metotların 
gerçekleştirilmesine ve iyileştirme önerilerine 
odaklanılmıştır. Bu da uygulamanın daha düzenli bir 
şekilde ilerlemesine yardımcı olmuştur. 

Bu metodolojinin test edilmesi için kompresör 
üretimi yapan bir firmada dünya klasında üretim 
uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamada odaklanmış 
iyileştirme sütunu için majör kaizende 3M metodu 
kullanılarak işletmeye iyileştirme önerileri 
sunulmuştur. Sunulan iyileştirmeler üzerine yapılan 
analiz sonucunda toplamda 9.500 TL maliyet ile bir 
montaj sürecinde toplamda 95 sn ve kayıp işçilik 
maliyetinde de yıllık olarak 8.888,6 TL kazanç 
sağlanacağı, yapılan harcamaların ise kendini 
yaklaşık 1 yıl 1 aylık sürede amorti edeceği tespit 
edilmiştir.  

Odaklanmış iyileştirme sütunu için önerilen 
metodoloji tablosunun, uygulama aşamasında metot 
seçimde zaman kaybını önlemesi ve yol gösterici 
olması açısından kullanışlı olduğu görülmüştür. 
Özellikle bu metotlara yabancı olan araştırmacılar 
için bu metodolojinin iyi bir başlangıç noktası olacağı 
düşünülmektedir. Önerilen metodoloji hem imalat 
sektörleri hem de hizmet sektörleri için geliştirilmiş 
olup geniş bir çalışma alanını kapsamaktadır. 
Metodoloji tablosunda genellikle Sanayi 3.0 
üzerinden önerilerde bulunulmuştur. Teknolojik 
gelişmelerle birlikte Sanayi 4.0 baz alınarak bu tablo 
revize edilebilir ve sektörler kapsamında daha net 
bir sınıflandırma yapılarak metodoloji metotlar 
açısından geliştirilebilir. 
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