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ÖN SÖZ 

Üretim ekonomik refahın temel prensipleri arasındadır. Her alanda 

üretim yapmak var olan üretimi hem kemiyet hem de keyfiyet 

anlamında artırmak için devletler ve özel girişimler yatırım 

yapmaktadır. Üretimi yapılan başlıca ürünlerden biri hayvancılıktır. 

Hayvancılık üretimini balıkçılık ve hayvancılık şeklinde iki başlık 

altında toplamak mümkündür. Bunun yanı sıra enerji üretimi de 

gelişmiş sanayinin köşe taşlarından biridir. Fosil yakıtlarının 

kullanımının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının artırılması için çalışmalar hızlanarak devam etmektedir. 

Üretimin yapılması ve artırılması için teknolojik denetim sistemleri 

hali hazırda kullanılmakla birlikte her geçen gün daha da akıllı yapıya 

ulaşmaktadır.  

Akıllı Üretim ve Denetim Sistemlerini anlattığımız bu kitap beş bölüm 

olarak sunulmuştur. Birinci bölümde balıkçılığın 20 yıllık serüveni 

çeşitli analizlerle “Türk Balıkçı Filosunun Son 20 Yıllık Gelişimi” 

başlığı altında ele alınırken akıllı besicilik için bir destek programı 

“Besi Çiftliklerinde Sürü Yönetimi için Bir Karar Destek Sistemi” ile 

ikinci bölümde tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde Covid-19 altında enerji 

üretimi “COVID-19 Pandemisinin Türkiye’nin Hidroelektrik Enerji 

Sektörüne Etkisi” ile sunulmuştur. Dördüncü bölümde PID denetim 

sistemi uçak iniş takımı özelinde “Uçak İniş Takımı Tasarımı PID 

Denetleyici ile Kontrolü” başlığı ile sunulmuştur. Beşinci ve son 

bölümde yeni bir üretim sistemi “Bir Üretim Sisteminde İsrafların 
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Önceliklendirilmesi ve Hücresel Üretim Sistemi Önerisi”, önerilmiştir. 

Her bölümün sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. 

Bu kitaba değerli katkılarını sunarak kitabın size ulaşmasını sağlayan 

tüm yazarlara ve İKSAD Yayınevine teşekkür ederiz. Bu kitabın 

üretim ve denetim anlamında yapılacak olan uygulama ve 

araştırmalara kaynak olmasını temenni ederiz. 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜLDAL 

Aralık, 2021 

 



 
 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1 

 

TÜRK BALIKÇI FİLOSUNUN SON 20 YILLIK GELİŞİMİ 

 

Prof. Dr. K. Turgut GÜRSEL1 

Yük. Müh. Ayberk SÖZEN2 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Gemi İnşaatı 

Programı, İzmir-Türkiye; turgut.gursel@deu.edu.tr; 

ORCID ID: 0000-0002-9681-680X. 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Gemi İnşaatı 

Programı, İzmir-Türkiye; ayberk.sozen@deu.edu.tr; 

ORCID ID: 0000-0002-9657-5567. 

mailto:turgut.gursel@deu.edu.tr
mailto:ayberk.sozen@deu.edu.tr


 
4 AKILLI ÜRETİM VE DENETİM SİSTEMLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 5 

GİRİŞ  

Türkiye, Doğu ve Güneydoğu’daki kara sınırları haricinde dört 

denizle çevrili bir ülke durumunda olup, deniz komşularına göre 

oldukça büyük bir balıkçı filosunu liman, marina ve çekek yerlerinde 

barındırmaktadır. Türkiye’yi çevreleyen Karadeniz, Marmara Denizi, 

Ege Denizi ve Akdeniz birer kapalı deniz olup tuzluluk ve sıcaklıkları 

farklı olduğundan farklı ekolojik özelliklere sahiptirler. Bu nedenle de 

başta balık olmak üzere çok farklı deniz ürünleri için uygun bir habitat 

oluşturmaktadırlar. 

Kıyılarımızda yakın mesafe balıkçılığı olarak bilinen yakın sahil 

balıkçılığı ile orta mesafe balıkçılığı olarak bilinen kıyı balıkçılığı 

yapılmaktadır. Dolayısıyla, filoyu oluşturan gemilerin genel özellikleri 

bu iki gruba uygun nitelikler taşımaktadır. Türkiye’de bu gemilerle 

avlanan balığın yaklaşık %70-75’lik bölümü Karadeniz’den, %10-15’i 

Marmara Denizi’nden, yaklaşık %10’u Ege Denizi ile %5’lik kısmı 

Akdeniz’den elde edilmektedir. Son yıllarda Türk balıkçı filoları, 

Moritanya açıklarında da yoğun balıkçılık faaliyetleri 

sürdürmektedirler. Bu şekilde açık deniz balıkçılığı da filolarımız 

tarafından icra edilmeğe başlamıştır.  

Daha önceleri kalfalık dönemlerini geride bırakan ustalar tarafından 

ayrıntılı olarak projelendirilmeden inşa edilen balıkçı gemileri, 

günümüzde gemi inşa mühendisleri tarafından tasarlanıp ayrıntılı 

projeleri hazırlandıktan ve Türk Loydu’nun onayından geçtikten sonra 

inşa edilmektedir. Bunun dışında yurt dışından alınan projeler de 

uygulanmak üzere Türk Loydu’nun onayına sunulmaktadır. Ancak, 
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sınırlı oranda da olsa, inşaatına başlanan, hatta inşa edilen balıkçı 

gemilerinin projeleri gecikmeli olarak hazırlatılarak Loyd onayına 

sunulabilmektedir. 

Balıkçı gemilerinin tasarımında ilk dikkat edilecek parametre, işletme 

maliyetinin minimize edilmesi açısından düşük direnç, dolayısıyla 

düşük ana makina gücüne ihtiyaç duyması bakımından narin bir sualtı 

formuna (CB) sahip olmasıdır. Aynı nedenden dolayı Genişlik/Su 

çekimi (B/T) oranının çok büyük seçilmemesi ve Boy/Genişlik (L/B) 

oranının da küçük olmaması gerekmektedir. Bu arada kötü hava 

koşullarında çalışma ve ağır ağ operasyonları nedeniyle de gemilerin 

stabilite özelliklerinin çok iyi bir seviyede olması gerekir. Kuşkusuz 

belirlenen bu oranların yüksek denizcilik, manevra ve depolama 

hacmi talepleriyle çelişmesi nedeniyle, bu özellikler arasında 

optimizasyon sağlanmalıdır. Son aşamada gemiciler için belirli oranda 

konfor şartları aranmaktadır. Balıkçı gemilerinin temel tasarım 

özellikleri (Kafalı, 1989; Aydın, 2005; Aydın ve Şalcı, 2008; 

Papanikolaou, 2014) kaynaklarında ayrıntılı olarak ele alınarak 

tasarımcılar için önemli bilgiler verilmektedir.  

Bu çalışmada 2000-2019 tarihleri arasında hizmete alınan balıkçı 

gemilerinin ana boyutları ile kapasite ve temel özellikleri incelenerek, 

1960-1999 yılları arasında inşa edilerek kullanılan balıkçı gemileri ile 

karşılaştırması yapılmaktadır. Böylelikle Türk balıkçı filosunun son 

20 yıllık gelişimini, daha önceki 40 yıl ile karşılaştırmak ve yaklaşık 

60 yıllık filo sürecini tasarım ve ekonomik işletmecilik açılarından 

genel olarak ortaya koymak mümkün olmuştur. 
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1. MATERYAL VE YÖNTEM  

Türkiye’deki su ürünleri üretiminin gelişimi Tablo 1’de verilmektedir; 

buna göre, son 20 yılda deniz ve içsularda balık avcılığı ile 

gerçekleşen üretimin düştüğü, balık çiftlikleri aracılığıyla gerçekleşen 

balık üretiminin de etkili bir şekilde arttığı, sonuç olarak bu ürünlerle 

ülkenin ihtiyacı belirli ölçüde karşılanırken, yaklaşık ¼’nün de ihraç 

edildiği anlaşılmaktadır (BSGM, 2021). Bunun nedenleri şu şekilde 

sıralanabilir: Birincisi, geçmişte Tarım ve Orman Bakanlığı, hem 

balıkçı gemisi sayısını sınırlandırmak, hem de filoyu yenileyebilmek 

amacıyla balıkçılıktan çekilen tekne sahiplerine her tekne başına 

teşvikler vermiştir. İkincisi, bazı bölgelerde gerçekleştirilen kontrol 

dışı aşırı balık avcılığı balık popülasyonunu azaltmıştır. Ayrıca, artan 

deniz kirliliğine bağlı olarak bozulmaya yüz tutan denizel ekosistem 

de balık popülasyonunun azalmasında önemli bir etkendir. 

Balıkçı gemisi inşaatında, 2002 yılından 2011 yılına kadar düşüşler 

gerçekleşmiştir. Bunun en önemli nedeni, yukarıda da belirtildiği gibi 

eski balıkçı teknelerinin Tarım ve Orman Bakanlık’ı tarafından satın 

alınarak filodan çıkarılması olmuştur (Şekil 1). Böylelikle 2011 

yılından sonra talebin etkili bir şekilde arttığı görülmektedir. Ayrıca, 

son yıllarda açık deniz şartlarına uygun, daha büyük gemilerin inşa 

edilmesi de söz konusudur (Şekil 1). 
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Tablo 1. Türkiye’de Su Ürünleri Üretimi (ton) (BSGM, 2021) 

 

 

 

Şekil 1. Son 20 Yılda İnşa Edilen Balıkçı Gemilerinin Sayısı 
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Son 20 yılda inşa edilen ortalama tekne sayısında çok büyük 

değişimler olmasa da, gemilerin büyüklüğünün özellikle gross ton 

temelinde 2009’dan sonra giderek arttığı ve 2017’den sonra yeniden 

eski seviyelerine indiği görülmektedir (Şekil 2). Bu gross tonaj 

artışında, kıyı balıkçılığının yanında, Moritanya’nın açık denizlerinde 

balık avcılığına başlanmasının etkisi büyüktür. Açık denizlerde yeni 

av sahalarına yönelme olmayınca, yeni yüksek tonajlı gemi inşaatına 

olan talep 2017 yılından sonra Şekil 2’de görüldüğü gibi düşmeye 

başlamıştır. 

 

Şekil 2. Yeni İnşa Edilen Teknelerin Yıllara Göre Toplam Gross Tonaj Değişimi 

Şekil 3 incelendiğinde, son 20 yılda balıkçı tekne boylarının ağırlıklı 

olarak 5-10 m arasında yoğunlaştığı, 704 tekneden oluşan diğer bir 

grupta ise tekne boyunun 10-15 m arasında değiştiği görülür.  Bu 

sonuç, ülkemizde genel olarak yakın sahil balıkçılığı ve düşük oranlı 

orta mesafe kıyı balıkçılığı yapılmasının bir göstergesidir. Son 

yıllarda, özellikle Moritanya açıklarında boyu 30 metrenin üzerindeki 
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gemilerle açık deniz balıkçılığı yaparak balık avlamaya başlayan az 

sayıda tekne de filomuza katılmıştır. 

 

Şekil 3. 2000-2019 Döneminde Hizmete Alınan Balıkçı Filosundaki Gemilerin Boy 

Dağılımı 

Son 20 yılda inşa edilen gemilerde tam boy ile Boy/Genişlik (L/B) 

arasındaki ilişkinin L/B=2-4 arasında değiştiği ve ortalama değerin 

L/B=3 civarında olduğu Şekil 4’ten anlaşılmaktadır. Kuşkusuz boyu 

25 metreye kadar değişen çok sayıda teknede bu oran hâlâ L/B=2-3 

arasında değişmekte ve bu teknelerin tasarımları hakkında kuşkulara 

yol açmaktadır (Şekil 4).  
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Şekil 4.  2000-2019 Döneminde Hizmete Alınan Gemilerin Tam Boy ile L/B 

Oranları 

 

Yaklaşık 25 metreye kadar boya sahip olan teknelerde genişliğin boya 

göre lineer olarak arttığı ve bu değerin üzerindeki teknelerde bu artışın 

azaldığı görülmektedir. Bu noktada armatörün ve/veya tasarım 

mühendisinin seçimlerinin etkili olmaya başladığı söylenebilir (Şekil 

5). 1960-1999 dönemindeki balıkçı teknelerinin değerlendirildiği 

Alkan ve diğ. (2003) ait çalışma incelendiğinde son 20 yıl içinde ana 

boyutlar, yani tam boy ile genişlik ve tam boy ile L/B değerleri 

açısından büyük bir değişim gerçekleşmediğini söylemek mümkündür 

(Şekil 4-6).  
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Şekil 5. Son 20 Yılda İnşa Edilen Teknelerde Boy ve Genişlik Arasındaki İlişki 

 

Balıkçı gemilerinin yaklaşık %95’nin üzerindeki bir bölümünde 

boy/genişlik oranları L/B= 2-4 aralığında değişmektedir. Bu nedenle 

gemilerin büyük bir kısmında genişlikler 1,78-4,83m arasında değişim 

göstermektedir (Şekil 5-7).  
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Şekil 6. 20 Yıl Öncesi Balıkçı Filomuzdaki 1359 Gemiye Ait Ana Değer Ve 

Oranların Dağılımı (Alkan ve diğ., 2003) 

2000 yılından sonra inşa edilen balıkçı gemilerinin projelerinin Gemi 

Mühendisleri Odasına onaylatılması gerekliliği ve 24 metre ile 150 

gross ton üstü teknelerin klaslanması zorunluluğu, gemi ana boyut ve 

oranlarını gemi mühendisliği esaslarına uygun aralıklara çekmeye 
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başlamıştır. Özellikle Karadeniz bölgesinde B/T oranları aşırı büyük 

tasarlanarak inşa edilen taka tipi teknelerdeki bu durum 2000 yılından 

sonra değişmeye başlamıştır. 

 

Şekil 7. 2000-2019 Döneminde Hizmete Alınan Balıkçı Filosundaki Gemilerin 

Genişlik Dağılımı 

Boyu L=5-15 m arasında değişen teknelerde Genişlik/Su çekimi 

oranının ortalama B/T=3 civarında olduğu ve tekne boyu arttıkça bu 

oranının B/T=4’e yaklaştığı görülmektedir (Şekil 8). Ancak Şekil 

8’den de anlaşıldığı gibi çok yüksek genişliğe sahip, yani B/T=3,5-5 

arasında değişen çok sayıda tekne bulunmakta olup, belirli servis 

hızları için bu gemilerin çok yüksek ana makina gücüne sahip 

olacakları ve dolayısıyla yüksek işletme maliyetlerine neden 

olacakları aşikârdır. Şekil 9 incelendiğinde aynı eğilimin aynı boy 

aralıklarında Genişlik/Yükseklik (B/D) oranı için de geçerli olduğu 

anlaşılmaktadır.  
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2000-2019 döneminde hizmete alınan balıkçı filosundaki gemilerin 

yaklaşık % 95’lik bölümünün yükseklikleri 2 metrenin altındadır. 

Böylelikle bu tip tekneler küçük liman, marina ve barınak gibi yerlere 

yanaşıp bağlanabilmektedir (Şekil 10). Tekne yüksekliğinin L=22 m 

boya kadar lineer arttığı, bu değerin üzerinde ise bu artışın azaldığı 

görülmektedir. Bunun temel nedeni, balıkçı gemisinin boşaltılması ve 

ağ operasyonlarının kolaylaştırılması eğiliminden kaynaklanmaktadır 

(Şekil 11). 

 

Şekil 8. Son 20 Yılda İnşa Edilen Teknelerde Tam Boy ile B/T Arasındaki İlişki 
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Şekil 9. Son 20 Yılda İnşa Edilen Teknelerde Tam Boy ile B/D Arasındaki İlişki 

 

 

Şekil 10. 2000-2019 Döneminde Hizmete Alınan Balıkçı Filosundaki Gemilerin 
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Şekil 11. Son 20 Yılda İnşa Edilen Teknelerde Tekne Yüksekliğini Boy ile Değişimi 

 

Şekil 12 incelendiğinde, son 20 yılda inşa edilen Boy/Genişlik oranı 

L/B=2-3,5 arasında olan gemilerin güç dağılımı 500 BHP’ye kadar 

ulaşırken, bir grup gemide bu oran 3.000 BHP’ye kadar 

dayanmaktadır. Bu gemilerde Genişlik/Su çekim oranı B/T=1,5-6 

arasında değişim gösterirken, L/B=3 civarındaki gemilerin ana makina 

gücü 3.000 BHP’ye kadar yayılmaktadır (Şekil 12,13). Bu sonuçlar 

1960-1999 dönemini değerlendiren Alkan ve diğ. (2003) ait 

kaynaktaki sonuçlarla karşılaştırıldığında bu oranlarla yani, L/B-Ana 

makina gücü, B/T-Ana makina gücü, Tam boy-Ana makina gücü ve 

Gross Ton-Ana makina gücü ile ilgili olarak da herhangi bir değişim 

olmadığı sonucuna varılır (6, 12-15). 
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Şekil 14. Son 20 Yılda İnşa Edilen Balıkçı Gemilerinde Ana Makina Gücünün Boya 

Göre Dağılımı 

 

 

Şekil 15. Son 20 Yılda İnşa Edilen Balıkçı Gemilerinde Ana Makina Gücünün 

Gross Tona Göre Dağılımı 
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30 metrenin üzerindeki teknelerdeki güç dağılımı 

karmaşıklaşmaktadır. Benzer eğilim 80 GRT’nin üzerindeki 
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seçimlerinin etkili olduğu ifade edilebilir. Bazı armatörler filolarındaki 

gemileri avcı ve taşıyıcı olarak gruplandırmakta, bunun sonucu olarak 

sonarların yardımıyla saptanan balık sürüsünün bulunduğu bölgeye 

rekabet nedeniyle önce ulaşmak için yüksek sürate sahip avcı 

gemilerinin ilgili noktaya çok hızlı intikalini ve ava başlamasını 

sağlamaktadırlar. Bir grup gemi sahibinin ise hâlâ prestij amaçlı 

olarak yüksek yatırım ve işletme maliyetlerini göze alarak teknelerini 

çok yüksek motor güçleri ile donattıkları düşünülmektedir. 

 

Şekil 16. Son 20 Yılda İnşa Edilen Balıkçı Gemilerinin İnşa Malzemeleri 

Balıkçı gemilerimizin büyük çoğunluğu, ormancılık faaliyetlerinin 

yoğun olarak yapıldığı Karadeniz bölgesinde, kültürel geleneğin 

etkisinden dolayı ahşap tekne olarak inşa edilmektedir (Şekil 16). 

Büyük balıkçı gemilerinin ana yapım malzemesi çeliktir. Alüminyum 

yüksek maliyeti ve kaynak hassasiyeti nedeniyle balıkçı teknelerinde 

tercih edilmemektedir. Fiberglas teknelerin yaygınlaşmamasının temel 
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nedeni yüksek kalıp maliyeti ve dolayısıyla pahalı olmaları ve ayrıca 

hâlâ bu malzemeye yeterince güven duyulmaması olarak 

yorumlanabilir. Bilindiği gibi, kompozit malzemeler sahip oldukları 

yüksek mukavemet/ağırlık oranı sebebiyle sağlamlıklarını 

kanıtlamışlardır. Ayrıca korozyona karşı dirençli oldukları için bakım-

tutum maliyetleri de ahşap teknelere göre daha düşük olmaktadır. 
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SONUÇ 

Türkiye, dört kapalı denizle çevrili bir ülke durumunda olup, deniz 

komşularına göre oldukça büyük bir balıkçı filosunu liman, marina ve 

çekek yerlerinde barındırmaktadır. Balıkçı gemileri, balık avlama 

mevsiminde yani her yılın Eylül-Nisan ayları arasında genellikle ağır 

deniz koşullarında çalışmak zorunda olduğundan, tasarım, 

konstrüksiyon ve ekonomik işletme yönlerinden optimal seviyelerde 

olmak zorundadırlar.    

Bu çalışmada 2000-2019 tarihleri arasında hizmete alınan balıkçı 

filosunun tasarım özellikleri ile kapasite ve toplam büyüklüğü 

incelenerek, 1960-1999 yılları arasında inşa edilerek hizmete alınan 

filo ile karşılaştırılmış, Türk balıkçı filosunun son 20 yıllık gelişimi, 

daha önceki 40 yıl ile birlikte değerlendirilerek yaklaşık 60 yıllık filo 

süreci tasarım ve ekonomik işletmecilik açılarından irdelenmiştir. 

Balıkçı gemilerinin tasarımı ele alındığında optimal olarak 

değerlendirilecek ana boyutlara ait oranlar için aşağıdaki irdelemeler 

yapılabilir. Boy ve genişlik (L/B) oranının, boyu 30 m’nin altında olan 

tekneler için 3,5-4,0 arasında değişmesi uygundur. Yüksek stabilite 

ihtiyacı geniş gemi gerektirdiğinden, bunun sonucu hidrodinamik 

direnç yüksekliği nedeniyle ana makina gücünün arttırılması da 

işletme maliyetlerinin yükselmesi sonucunu doğurur. Dolayısıyla 

işletme maliyeti sorununun odaklandığı genişlik-su çekimi oranının 

(B/T) 2,30-2,50 arasında olması, stabilitenin çok arttırılması 

gerektiğinde de oranın 2,75’e yükseltilmesi uygundur. Stabilite 

açısından yedek rezerv niteliği taşıyan gemi yükseklikleri, maliyetleri 
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düşürmek ve ayrıca ağ ve boşaltma operasyonlarını kolaylaştırmak 

için düşük tutulmakta, genellikle genişlik-yükseklik (B/D) oranı 1,7-

3,4 arasında değişmektedir. Hem hidrodinamik açıdan hem de yük 

kapasitesi açısından önemli olan dolgunluk katsayısının CB=0,40-0,45 

arasında değişmesi, ambar hacim kapasitelerinin arttırılması 

gerektiğinde, servis hızının düşürülerek, değerin CB=0,50’ye 

yükseltilmesi uygundur.  

Önceleri egemen olan sistemde, gemi sahiplerinin ve/veya 

ustabaşıların görüşleri doğrultusunda gemi ölçülerinin ve oranlarının 

belirlenmesi eğiliminin, giderek yerini gemi tasarım ilkeleri 

doğrultusunda boyutlandırmaya bıraktığını ifade etmek mümkündür. 

Ancak, yine de gemilerin boyu ile genişliğini ve ana makina güç 

değerlerini, yani tam boy ile genişlik, tam boy ile L/B, L/B-Ana 

makina gücü, B/T-Ana makina gücü, Tam boy-Ana makina gücü ve 

Gross Ton-Ana makina gücü değerlerini kapsayan oranlar 

değerlendirildiğinde son 20 yılda tasarım açısından çok büyük 

değişimler olmadığı ifade edilmek zorundadır. 
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GİRİŞ               

Türkiye'de hayvancılık ve tarım oldukça eski zamanlardan beri gelir 

kaynağı olarak görülmektedir. Hayvancılık sektörü günümüze kadar 

gelişerek devam etmiş ve önemini korumuştur. Yapılan ihracatlar da 

göz önüne alındığında sektörün önemi ortaya çıkmaktadır. İnsanın 

sağlıklı kalabilmesinin yanı sıra, beyin gelişimi bakımından da önemli 

olan sekiz adet aminoasit, sadece hayvansal kökenli proteinlerde 

yeterli miktarda bulunmaktadır. Hayvansal besinlerdeki protein 

miktarları ette %15–20, balıkta %19–24, yumurtada %12, sütte %3-4, 

peynirde ise %15-25‟tir. Sağlıklı beslenmek için hayvansal ürünlerin 

düzenli olarak tüketilmesi gerekmektedir [1]. 

Hayvancılık sektörü beslenme ihtiyacını karşılama dışında sanayiye 

hammadde sağlama, yeni istihdam alanları oluşturma, milli gelire 

katkı sağlama, dış ülkelere satıştan dolayı döviz gelirlerinde artışa 

sebep olma gibi önemli ekonomik fonksiyonlara sahiptir. Hayvancılık, 

gıda üretim sektörü içinde olması nedeniyle kesintisiz nakit akışı 

sağlamakta ve hayvanların tükettiği yemlerden ötürü tarıma katkısı 

bulunmaktadır. Bu yönden bakıldığında ülke ekonomisi için benzersiz 

bir gelir kapısı durumundadır [2].  

Günümüzün teknolojisi, tüm sektörlerde kendine yer bulmuştur. 

Gelişen teknolojinin belirli oranda hayvancılık sektörüne de yansıdığı 

görülmektedir. Bunlara örnek olarak; sağım istasyonları, kızgınlık 

ölçme cihazları, otomatik kantarlar verilebilir. Düzenli tartım yapmak 

besi çiftliklerinin yönetimi açısından oldukça önemli bir konudur. 

Düzenli tartım yapılmadığı durumlarda yönetici, hayvanlarının kg 
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istikrarı, çiftliğin genel durumu gibi analizleri yalnızca gözlemleri ve 

deneyimleriyle yapmaktadır. Bu durum da hataları ve yem, yer, ilaç 

gibi pek çok konuda israfları beraberinde getirmektedir. Bir besi 

sığırının, günlük yem maliyeti göz önüne alındığında, yalnızca birkaç 

besi sığırının bile zamanından sonra kesilmesinin çok büyük 

maliyetlere yol açacağı görülmektedir. Hayvancılık sektöründe israf 

yönetimi konusunun dikkate alınmasının ülke ekonomisine de katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

İşletmede kayıtlı ve düzenli üretim yapmak ve bu durumu 

sürdürebilmek, zarar eden bir işletmenin kâra geçmesini, kâr eden bir 

işletmenin ise kârının artmasını sağlayacağı düşünülmektedir. 

İşletmelerde en çok gelir kaybına yol açan başlıca faktörler; yönetim 

eksikliği, kayıtların tutulmaması ve planlamanın yapılmamasıdır [3]. 

Ekolojik tarım kadar ekolojik hayvancılık da ülkemiz için önemli bir 

konudur. Yoğun yetiştiricilik yöntemlerinin uygulanması hayvanlarda 

önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Hayvanların sıkışık 

olarak barındırılması, yeterli hareket alanlarının bulunmaması ve 

beslenmenin kontrol edilmemesi hayvanlarda bağışıklık sistemini 

zayıflatmaktadır. Tüketici sağlığı da düşünüldüğünde, bu gibi 

çalışmalara daha fazla önem verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Bunun için hayvanların hastalıklarının doğru şekilde takip edilmesi 

önemlidir. Hayvanların önceki hastalıklarında uygulanan tedavilerin 

kaydının tutulması, takiplerinin yapılması, sorunların gözlemlenmesi 

ve önlemlerin alınması gerekmektedir. Tedavi süresinin uzaması, 

ölüm oranlarını arttırabileceği gibi hayvandan alınan verimi de 
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düşürecek ve kârı etkiyecektir. Önerilen takip sistem ile bu sorunların 

önüne geçilebileceği düşünülmektedir. 

İşletmeler, geçmiş yıllarda tuttukları kayıtlarından faydalanarak 

geleceğe yönelik planlar yapabilirler. Bu kayıtların eksiksiz ve 

sorunsuz bir şekilde kaydedilmesi çok önemlidir. Eğer kayıtlar eksik 

veya sorunlu bir şekilde tutulursa, yapılan planlamada da hatalar 

ortaya çıkabilir. Bu hatalar da işletmenin zarar etmesi anlamına 

gelmektedir. Kırsal bölgelerde yaşayan, tarım ve hayvancılık 

sektöründeki işletme sahiplerinin yeteri kadar eğitim alamadıkları için 

kayıt tutmaya gerekli önemi vermedikleri görülmüştür. Bu da 

hayvancılık sektörünün gelişimini uzun bir süre yavaşlatmıştır. Bir 

hayvancılık işletmesinin başarılı ve kârlı olabilmesi için bilgi 

yönetiminin son derecede önemli olduğu düşünülmektedir [4]. 

Besi çiftlikleri için veri yığınları arasında, işe yarar verileri 

enformasyona çeviren ve elde edilen enformasyonu veteriner 

hekimlere/çiftlik danışmanlarına kolay yorumlatarak, bilgiye 

dönüşmesini sağlayan bir sistemin gerekli olduğu gözlemlenmiştir. Bu 

amaçla çalışmada büyükbaş besi çiftlikleri için karar vericilerin 

karşılaştıkları durumlara yönelik bir karar destek sistemi önerilmiştir. 

Karar vericilerin tercihleri doğrultusunda kendilerine öneriler 

sunulabilmektedir. Önerilen sistemde karar verici için tartım sonucu 

satış kararı, yatırım için ırk seçimi, bütçe sıkışıklığında satılacak 

hayvan seçimi kararları ele alınabilmektedir. Bunun dışında hastalık 

sayısı, doygunluk ve kilo artış ölçütlerini AHP-SAW bütünleşik 
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yaklaşımıyla birlikte ele alan çok ölçütlü bir karar verme problemi için 

çözüm önerisinde de bulunulmuştur.   

1.KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (KDS) VE LİTERATÜR 

ARAŞTIRMASI  

Karar destek sistemleri, karar vericilere yardımcı olmak amacıyla veri, 

belge, bilgi ve iletişim teknolojilerini ve/veya modelleri kullanarak 

problemleri tanımlama ve çözme işlemlerine destek vererek, karar 

verme sürecini tamamlamayı sağlayan interaktif bilgisayar 

sistemleridir [5]. 

Peter G. Keen 1972 yılında karar destek sistemi kavramı ile ilgili 

düşünceler ortaya atmıştır. Keen, karar destek sistemi kavramını, 

yöneticiye karar verirken destek sağlayan fakat yerini tam anlamıyla 

dolduramayan bir bilgi sistemi olarak tanımlanmıştır. Karar destek 

sistemi, verilmesi gereken kararla ilgili veriyi daha iyi anlayarak, etkin 

karar seçenekleri oluşturma, alternatifleri belirleme ve değerlendirme 

işlevlerine destek sağlayan ve doğru karar verme olasılığını artıran 

sistemlerdir.  Bu sistemler, genellikle sıralama veya alternatifler 

arasından seçim yapmaya dayanmakta ve bu süreçte kullanılan bütün 

veri ve teknolojiler, karar destek sistemi olarak nitelendirilmektedir 

[6]. 

İşletme yönetiminde çoğu zaman farklı durumlar için birçok karar 

alınmaktadır. Kararların o günün koşullarına uygun ve hızlı bir şekilde 

alınabilmesi, işletmeye diğerlerine göre bir adım önde olma avantajını 

kazandırmaktadır. Bu sebeple karar destek sistemleri, işletmeler için 

hayati bir öneme sahiptir [6].  
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Literatürde ve uygulamalarda hayvancılık ile ilgili kavramlar 

kullanılmaktadır. Padok, hayvanların gruplar halinde bulundukları 

etrafı çit ile çevrili alan; rasyon, bir hayvanın yirmi dört saatlik periyot 

için enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı ve karkas ise 

hayvanların tüm organlarının çıkartılıp sadece et ve kemiklerinden 

elde edilen, üzerinde yağ, deri, kas, sinir ve kan damarı bulunan et 

kısımlarının geneline verilen isimdir.  

Literatürde birçok farklı sektörde yapılmış KDS çalışmaları 

bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında sadece tarım ve hayvancılık 

alanındaki çalışmalara Tablo 1‟de yer verilmiştir. Çalışmaların 

çoğunlukla kullanılan yemlerin karkas performansına etkisi, rasyon 

hazırlanmasına yönelik karar destek sistemi, farklı ağırlıklarda kesilen 

tek bir ırka ait büyükbaş veya küçükbaş hayvanların kesim ve karkas 

özellikleri gibi konular hakkında olduğu görülmüştür. Bu alandaki 

çalışmaların sınırlı sayıda ve kendi problemlerindeki koşullara özgü 

olduğu anlaşılmıştır. Çiftliklere yönelik tasarlanan yazılımlar 

incelendiğinde ise daha çok belirli durumları hatırlatma, süzme ve 

takip etme amaçlı yazılımların mevcut olduğu görülmüştür [7]. Bu 

çalışmada ise ırktan, rasyondan veya benzeri özelliklerden bağımsız 

bir takip ve karar destek sistemi sunulmaktadır. Çiftliklerde, birden 

fazla ırk bulunması ve birden fazla rasyon planı uygulanması 

nedeniyle diğer çalışmalardan farklı olan bu noktanın önemli olduğu 

düşünülmektedir. Aynı zamanda kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik 

farklı dört karar noktası belirlenmiş olup, karar vericiye çözüm 

önerileri sunulmuştur. Önerilen KDS karar vericiye tek ölçütle çözüm 

yaklaşımı sunulabildiği gibi, istenirse çok ölçütlü karar verme tekniği 
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desteğiyle de yol gösterici olabilmektedir. Bunun yanında ırk veya 

rasyon özelindeki birçok makalenin istatistiki çalışmalar olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu tür çalışmalarda gösterilen gelişim, SYKDS için 

girdi olacağı için de önemli görülmektedir. Aynı zamanda önerilen 

sistem, karar vericiye yeterince esneklik sağlamakta ve tüm 

parametreler değiştirilebilmekte, böylelikle çiftliğe göre 

özelleştirilebilmektedir. Bu çalışmanın alandaki diğer çalışmalardan 

bir başka farkı ise israfları ve katlanılan fırsat maliyetlerini en 

küçüklemeye yönelik çözüm önerileri sunmasıdır. Bunun sayesinde 

çiftliklerin en az israfla daha fazla kazanç elde edebilecekleri 

düşünülmektedir. 

Tablo 1. Alandaki Bazı KDS Çalışmaları  

Sektör Yazar(lar) 

Tarım ve Hayvancılık Backus G.B.C., Timmer G.Th., 

Dijkhuizen A.A., Eidman V.R. ve King 

R.P., 1995 [8]; Backus G.B.C, Timmer 

G.Yh., Dijkhuizen A.A., Eidman V.R. 

ve Vos F., 1995 [9]; Udovc A., 1997 

[10]; Holst P.J., 1999 [11]; Salt C.A., 

Dunsmore M.C., Wilson M., Hansen 

H.S., Kircher G., Lettner H. ve 

Rekolainen S., 1999 [12]; Donnely J.R., 

Freer M., Salmon L., Moore A.D., 

Simpson R.J., Dove H. ve Bolger T.P., 

2002 [13];  Rasmussen G.A., 2003 [14]; 

Çiçek H. ve Şenkul Ç., 2006 [15]; Polat 

H. E., 2007 [16]; Cole J.B., 2007 [17]; 

Xiong B., Luo Q., Lü J., Yang L., 2008 

[18]; Ezcurra-Ciaurriz X. ve Plà-

Aragonès L.M., 2010 [19]; Yıldız A.K. 

ve Tarhan S., 2012 [20]; Andrieu N., 

Dugue P., Gal P.Y.L., Rueff M., 

Schaller N. ve Sempore A., 2012 [21];  

Akın T., Yıldırım C. ve Çakan H., 2014 

[22]; Akıllı A. ve Atıl H., 2014 [23]; 

Nassor O.M., 2017 [24]; Cadero A., 
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Aubry A., Brun F., Dourmad J.Y., 

Salaun Y. ve Garcia-Launay F., 2017 

[25]; Cadero A., Aubry A., Dourmad 

J.Y, Salaün Y. ve Garcia-Launay F., 

2018 [26]; Kurç H.C., 2018 [27]; Özen 

İ., Şimşek Z.C., Özçelik F. ve Saraç T., 

2019 [28]; Gümüş M.G. ve Durduran 

S.S., 2020 [29]; Davoudkhani M., Mahe 

F., Dourmad J.Y., Gohin A., Darrigrand 

E. ve Garcia-Launay F., 2020 [30]. 

 

2. SÜRÜ YÖNETİMİ İÇİN KARAR DESTEK SİSTEM (SYKDS) 

ÖNERİSİ  

Bu çalışmada, besi çiftlikleri sürü yönetimi için bir KDS önerilmiştir. 

Besi çiftliklerinde sığır takiplerinin daha doğru ve kolay yapılmasını 

amaçlayan bir bilgi sistemidir. Uygulama alanlarına bakıldığında süt 

çiftlikleri için yazılımlar görülürken, besi çiftlikleri için seçenek sayısı 

oldukça azdır. Önerilen sistem; tartım takibi, hastalık ve uygulanan 

tedavi takibi, ilaç ve yem stok takibi gibi birçok işlevi karşılamaktadır. 

Önerilen KDS, besi çiftlikleri için doğru zamanlarda doğru kararlar 

vermeyi hedeflemektedir.  

SYKDS, anlık ve uzun vadedeki durum analizlerini yaparak, şu anda 

ve gelecekte yapılacak yatırımlara yön verip, çiftliğin kârını en 

büyüklemeyi amaçlamaktadır. Alınan ırkların analizini yapmakta ve 

uzun vadede hangi ırktan daha fazla kâr edildiğini tespit etmektedir. 

Bunun yanında ırkların karşılaştırmalı grafiği ile hangi ırkın daha 

fazla ortalama günlük kilogram aldığını göstererek, rasyon planının 

hangi ırka daha uygun olduğunun tespitini sağlamaktadır.  
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2.1. Sistem Gereksinimleri 

Önerilen sistemde C# programlama dili kullanılmıştır. Veri tabanı 

olarak da MS Access seçilmiştir. Sistemin çalıştırılması için internet 

bağlantısı gerekli değildir. Kullanıcı dostu olarak tasarlanan SYKDS 

sade bir görünümde olup, kullanıcı için birçok kolaylık 

sağlamaktadır. Önerilen sistemin çalıştırılabilmesi için ilgili 

bilgisayarın Win7 SP1 ve üstü Microsoft Windows İşletim 

Sistemine sahip olması, 4.5.2 ve üstü Microsoft .NET Framework 

yüklü olması ve en az 800x600 çözünürlükte ekrana sahip olması 

gerekmektedir.  

2.2. Önerilen Sistem 

SYKDS‟nin çiftlik bünyesinde bulunan tüm besi sığırlarının tartım, 

hastalık ve maliyet bilgilerinin takibini sağlama, yapılacak işleri ve 

tartım gününü hatırlatma, satılması gereken besi sığırlarını tespit etme, 

yem ve ilaç stok takibini sağlama, satın alma ve irsaliye işlemlerini 

düzenleme, tahmini kâr ve randıman hesaplamaları yapma, padok 

takibini sağlama ve akıllı raporlamalar sunma gibi birçok işlevi 

bulunmaktadır. Çalışma yapılırken, 700 baş kapasiteli bir besi 

çiftliğinin verileri kullanılmıştır.  

Bu çalışmada önerilen karar destek sistemi, veri tabanı, karar 

mekanizması ve kullanıcı arayüzü olmak üzere üç ana bileşenden 

oluşmaktadır. Çalışma kapsamında, karar mekanizması ve kullanıcı 

arayüzü tasarımı için Microsoft Visual Studio, veri tabanı bileşeni için 

Microsoft Access yazılımları kullanılmıştır. 
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Sistem girdileri;  

 Tır geliş tarihleri ve tonaj değerleri, 

 Hayvan giriş tarihleri, 

 Hayvan giriş kg değerleri, 

 Hayvan giriş maliyetleri, 

 Hayvanların tüm tartım tarihleri ve değerleri, 

 Çiftliğin rasyon bilgileri, 

 Son satıştaki hayvan listesi, 

 Satış kararı verilip henüz satılmayan hayvan listesi, 

 Günlük hayvan başı yem maliyeti 

 Çiftliğin genel imalat giderleri olarak belirlenmiştir.  

Sistem çıktıları ise; 

 Tartım sonucu satış kararı 

 Yatırım için ırk seçimi  

 Bütçe sıkışıklığında satılacak hayvan seçimi olarak 

belirlenmiştir.  

 

2.2.1. Veri tabanı  

Sistemin veri tabanı bileşeni Microsoft Access kullanılarak 

tasarlanmıştır ve Şekil 1‟de, veri tabanının varlık-ilişki diyagramı 

verilmiştir. Detaylı varlık-ilişki diyagramı, ilgilenen araştırmacıların 

sorumlu yazarla iletişime geçmeleri halinde kendileri ile 

paylaşılabilmektedir. 
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Şekil 1. Veri Tabanı Varlık-İlişki Diyagramı 

 

2.2.2. Karar Mekanizması 

Karar mekanizmasında karar vericinin karşılaştığı durumlara 

yönelik dört farklı durum ele alınmıştır. Bunlar sırasıyla tartım 

sonucu satış kararı, yatırım için ırk seçimi, bütçe sıkışıklığında 

satılacak hayvan seçimi ve çok ölçütlü karar verme problemidir.  

Çok ölçütlü karar verme probleminde AHP-SAW bütünleşik 

yaklaşımıyla hastalık sayısı, doygunluk ve kilo artış ölçütleri birlikte 
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ele alınmış ve çözüm önerisinde bulunulmuştur. Karar 

mekanizmasını gösteren ekran görüntüsü Şekil 2.a‟da verilmiştir.  

          

    Şekil 2.a. Karar mekanizması 

 

   

                                      Şekil 2.b. Ayarlar ekranı 

 

Kullanıcı, tüm parametreleri Şekil 2.b‟deki “Ayarlar” ekranından 

değiştirebilmekte ve böylece dönemsel değişiklikleri interaktif 

olarak sisteme girebilmektedir.                                    

Önerilen algoritmanın karar noktaları, tercih fonksiyonlarıyla ve 

sözde kodlarıyla birlikte verilmiştir. Tüm karar noktalarındaki 

parametreler, karar verici tarafından belirlenebilmektedir.  
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1.  Karar Noktası: Tartım Sonucu Satış Kararı 

Çiftlik yönetimi doygunluk değerine ulaşmış olan hayvanların en 

kısa sürede satılmasını istemektedir. Çiftlikteki hayvan sayısı 

arttığında bu durumu takip etmek zorlaştığından bu modül 

eklenmiştir. 

Parametreler; 

 xi : i. hayvanın satılma durumu 

 zi : i. hayvanın son tartım değeri 

 cj : i. hayvanın ırkı olan j. ırkın doygunluk değeri 

 ti : i. hayvanın düşük kg sayısı 

 d : Karar vericinin izin verdiği maksimum düşük kg sayısı 

 pi: i. hayvanın kârı 

 

 Karar değişkeni Eşitlik (1)‟ de verilmiştir: 

   {
                    

                             
                                  

Amaç fonksiyonu Eşitlik (2)‟ de verilmiştir: 

               ∑  

 

   

                                             

Sözde Kod  

 

1. Başla 

2. i = 0 

3. i = i + 1, Eğer; i > Hayvan Sayısı ise 21. adıma git. Değilse; 4. 

adıma git. 

4. Son Tartım Tarihi = i. hayvanın son tartım tarihini bul. 

5. Son Tartım Değeri = i. hayvanın son tartım değerini bul. 
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6. Tartım Sayısı = i. hayvanın kaçıncı tartımda olduğunu bul. 

7. Irk Ort Günlük Kg = i. hayvanın ırkının alması gereken 

ortalama günlük kg‟yi bul.              

(Veterinerin Veri Tabanı Kaydından) 

8. Irk Doygunluğu = i. hayvanın ırkının maksimum kaç kg olması 

gerektiğini bul.                    

(Veterinerin Veri Tabanı Kaydından) 

9. Tarih farkı = Bugünün tarihinden i. hayvanın son tartım 

tarihini çıkart. 

10. Kilogram farkı = Girilen Tartım değeri - Son Tartım Değeri 

11. Ort Günlük Kg = Kilogram farkı / Tarih farkı 

12. Eğer;  Girilen Tartım değeri >=  Irk Maks Kg ise i. hayvanı 

Satış Listesi‟ne aktar. 

13. Eğer;  Ort Günlük Kg <  Irk Ort Günlük Kg ise 14. adıma git. 

Değilse; 3. adıma git. 

14. j = 0 

15. Düşük Kg Sayısı = 0 

16. j = j + 1, Eğer; j > Tartım Sayısı ise 20. adıma git. Değilse; 17. 

adıma git. 

17. Eğer; i. hayvanın j. Ort Günlük Kg < Irk Ort Günlük Kg ise 18. 

adıma git. Değilse 19. adıma git. 

18. Düşük Kg Sayısı = Düşük Kg Sayısı + 1, 16. adıma git. 

19. Düşük Kg Sayısı = 0, 16. adıma git. 

20. Eğer; Düşük Kg Sayısı >= Karar Vericinin İzin Verdiği Maks. 

Düşük Kg Sayısı ise i. hayvanı Satış Listesi‟ne aktar, 3. adıma 

git. 
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21. Eğer; Satış Listesi‟nin eleman sayısı > 0 ise Satış Listesi‟ni aç, 

22. adıma git. 

22. Bitir 

2. Karar Noktası: Yatırım İçin Irk Seçimi 

 

Satın alınan hayvanların kayıtları tutulmadığında detaylı analiz 

yapmak mümkün olmamaktadır. Bu kayıtların tutulmasını sağlamak, 

elde edilen verilerden raporlar çıkartabilmek ve kullanıcıya yatırım 

kararlarında destek olabilmek için bu modül eklenmiştir. 

 

Parametreler;     

 

 yi : i. hayvanın satış fiyatı 

 ui : i. hayvanın yem maliyeti 

 qi : i. hayvanın tedavi maliyeti 

 wi : i. hayvanın genel imalat gideri 

 mi: i. hayvanın toplam maliyeti 

 pi: i. hayvanın kârı 

 

Toplam maliyet formülü Eşitlik (3)‟ de, kâr formülü Eşitlik (4)‟ de ve 

amaç fonksiyonu Eşitlik (5)‟ de verilmiştir: 

 

                                                                                 

                                                                                        

               (  (
∑   

 
   

 
)      (

∑   
 
   

 
))       

Sözde Kod  

1. Başla 
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2. i = 0 

3. j = 0 

4. i = i + 1, Eğer; i > Irk Sayısı ise 16. adıma git. Değilse; 5. 

adıma git. 

5. Irktan Satılan Sayısı = 0 

6. Irk Toplam Kâr = 0 

7. j = j + 1, Eğer; j > Satılan Hayvan Sayısı ise 13. adıma git. 

Değilse; 8. adıma git. 

8. Eğer; j. hayvan i. ırktan ise 9. adıma git. Değilse; 7. adıma git. 

9. Irktan Satılan Sayısı = Irktan Satılan Sayısı + 1 

10. Toplam Maliyet = Yem Maliyeti + Tedavi Maliyeti + Genel 

İmalat Gideri 

11. Kâr = Satış Fiyatı –Toplam Maliyet 

12. Irk Toplam Kâr = Irk Toplam Kâr + Kâr, 7. adıma git.  

13. Irk Ortalama Kâr = Irk Toplam Kâr / Irktan Satılan Sayısı 

14. i. Irkın ismini ve Irk Ortalama Kâr‟ı grafiğe bas. 

15. i. Irkın ismini ve Irktan Satılan Sayısı‟nı listeye ekle, 3. adıma 

git. 

16. Bitir  

 

3. Karar Noktası: Bütçe Sıkışıklığında Satılacak Hayvan Seçimi 

 

Çiftlik yönetimi belirli dönemlerde doygunluğa ulaşmamış hayvanları 

satmak durumunda kalmaktadır. Bu hayvanlardan elde edilen tahmini 

kârı en büyükleyecek şekilde kullanıcıya destek verilmesi için sisteme 

bir modül eklenmiştir. 

Parametreler; 
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 zi : i. hayvanın son tartım değeri 

 g : Standart karkas çarpanı (%50-%60 [31]) 

 h : Karkas fiyatı 

 mi : i. hayvanın toplam maliyeti 

 

Amaç fonksiyonu Eşitlik (6)‟ de verilmiştir: 

                                                     

 

Sözde Kod  

1. Başla 

2. Eğer; Satış Listesi‟nin eleman sayısı > 0 ise 15. adıma git. 

Değilse; 3. adıma git. 

3. i = 0 

4. i = i + 1, Eğer; i > Hayvan Sayısı ise 14. adıma git. Değilse; 5. 

adıma git. 

5. i. hayvanın Son Tartım Değeri‟ni bul. 

6. i. hayvanın Toplam Maliyeti‟ni bul. 

7. Karkas Fiyatı güncel mi? sorusunu kullanıcıya sor. 

8. Eğer; fiyat güncel ise 10. adıma git. Değilse; 9. adıma git. 

9. Karkas Fiyatı = Kullanıcının yeni girdiği fiyat 

10. Tahmini Karkas = Son Tartım Değeri * Karar Vericinin 

Belirlediği Tahmini Karkas Çarpanı 

11. Tahmini Satış Fiyatı = Tahmini Karkas * Karkas Fiyatı 

12. Tahmini Kâr = Tahmini Satış Fiyatı - Toplam Maliyet 

13. i. hayvanın Küpe Numarası‟nı ve Tahmini Kâr‟ını listeye 

aktar, 4. adıma git. 

14. Listeyi Tahmini Kâr‟ı azalan şekilde sırala, 16. adıma git. 



 

 
 43 

15. Satış Listesi‟ni aç, 16. adıma git. 

16. Bitir 

 

4. Karar Noktası: AHP-SAW Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme 

 

Çiftlik yönetimi ile görüşmeler sonucu birden fazla ölçütün satış 

kararını etkilediği anlaşılmıştır. Bu ölçütler hastalık sayısı, doygunluk 

ve kilo artış değerleri olup, bu çalışmada çok ölçütlü karar verme 

problemi olarak ele alınmıştır. Çözüm yaklaşımı olarak da AHP-SAW 

bütünleşik yaklaşımı önerilerek sisteme eklenmiştir.  

Analitik Hiyerarşi Prosesi, 1977 yılında Thomas L. Saaty tarafından 

geliştirilmiştir. AHP ikili kıyaslamaya dayanrak çoklu ölçüt ve önem 

düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan bir yaklaşımdır. Churchman 

ve Ackoff (1954) tarafından portföy seçim problemine uygulanılarak 

literatüre kazandırılan SAW (Simple Additive Weighting) yöntemi ise 

literatürde Ağırlıklı Toplam Model (Weighted Sum Model) olarak da 

bilinmektedir. Bu yöntemde her ölçütün katkılarının toplamıyla bir 

indeks oluşturulmaktadır. Birbirinden farklı birimler toplanamayacağı 

için SAW metodunda diğer yöntemlerde olduğu gibi veriler normalize 

edilmektedir. Daha sonra her alternatife ait toplam skor, alternatifin 

boyutsuz değerlendirmeleri ile kriterlere ait ağırlıklarının çarpılıp, 

toplanması ile elde edilmektedir [32]. 

Önerilen bütünleşik yaklaşımın adımları aşağıda verilmiştir:  

Adım 1. Etkili ölçütleri yönetim ile görüşerek belirle. 

Adım 2. Ölçütleri satış kararına göre yönetim ile birlikte ikili olarak 

kıyaslayarak ve tutarlılığı dikkate alarak karar matrisini oluştur.  
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Ölçütlerin belirlenmesiyle Tablo 2‟deki ikili karşılaştırmalar ölçeği 

kullanılarak veriler toplanmakta ve böylece ikili karşılaştırmalar 

matrisi elde edilmektedir. Şekil 3‟deki Ayarlar ekranındaki karar 

matrisi oluşturulmuştur. 

Tablo 2. Saaty‟nin İkili Kıyaslama Ölçeği  

 

Önem Derecesi Diğer Tanımları 

1 Eşitlik 

3 Az Önemli (Az Üstünlük) 

5 Oldukça Önemi (Fazla Üstünlük) 

7 Çok Önemli (Çok Üstünlük) 

9 Son Derece Önemli (Keskin Üstünlük) 

2,4,6,8 Ara Değerler (Uzlaşma Değerleri) 

 

Adım 3. Ölçüt ağırlıklarını AHP ile hesapla. 

Adım 4.  Eşitlik (7)‟deki gibi SAW ile hayvanların puanlarını hesapla.  

   ∑      

 

   

                            

Si: i. hayvanın puanı 

wj: j. ölçütün ağırlık değeri 

vij: i. hayvanın j. ölçüte göre değeri 

n=3, m: hayvan sayısı 

Adım 5. Sonuçları raporlayarak karar vericiye öneri sun. Önerilen 

bütünleşik yaklaşım sonucu elde edilen rapor Şekil 3‟de verilmiştir.  
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                            Şekil 3. Önerilen Bütünleşik Yaklaşım 

 

 

2.2.3. Kullanıcı Arayüzü   

SYKDS‟nin ana menüsü Şekil 4.a‟daki gibi olup, menü açılır-kapanır 

yapıda olması nedeniyle solunda sık kullanılan ekranların kısa yolları 

bulunmaktadır. İlgili ekranlar birbiri ile ilişkilendirilerek 

gruplandırılmıştır. Gruplandırılmış sekmeler; “Tanımlamalar”, 

“Raporlar”, “Satın almalar", “Harcanan yem” ve “Enjeksiyon” 

sekmeleridir. “Tanımlamalar” sekmesi altında; “Irk tanımlama”, 

“Ayrılma nedeni tanımlama”, “Personel tanımlama”, “Müşteri 

tanımlama”, “Toptancı tanımlama”, “Yem türü tanımlama” ve “İlaç 

tanımlama” ekranları bulunmaktadır. “Raporlar” sekmesinde ise 

önerilen algoritmalara bağlı olarak hazırlanmış ve grafiklerle 

desteklenmiş çok sayıda rapor bulunmaktadır. “Satın almalar” 

sekmesinde yem ve ilaç satın almalarının yanında irsaliye düzenleme 

ekranları da yer almaktadır. “Harcanan yem” sekmesinde de harcanan 
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yem girişi ve düzenleme ekranları mevcuttur. “Enjeksiyon” 

sekmesinde ise enjeksiyon girişleri ve düzenlemeleri yapılmaktadır. 

Şekil 4.b‟de "Durum göstergeleri" verilmiştir. Durum göstergeleri 

çiftlik takibini kolaylaştırma amacı taşımaktadır. Burada bulunan her 

gösterge, aynı zamanda bir kısa yol butonudur. 

 

                                                                       

 Şekil 4.a. SYKDS‟nin ana menüsü                        Şekil 4.b. Durum göstergeleri                              
 

“Irk tanımlama" ekranı Şekil 5.a‟da verilmiştir. Bu ekranda çiftlikte 

bulunan ırkların isimleri, ortalama günlük kg değerleri ve ortalama 

satılması gereken kg değerleri tanımlanmaktadır. Ortalama satış ve 

ortalama günlük kg değerleri ırklara göre değişkenlik göstermektedir. 

Buradaki değerler mevsimsel değişiklik gösterdiği için güncellenebilir 

bir yapı tercih edilmiştir. SYKDS, burada belirlenen değerlere göre 

hayvanların karşılaştırmasını yapmakta ve buna göre kullanıcıya 

ihtiyacı olan raporları sunmaktadır. Bu değerlerin, çiftlik veterineri 
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veya çiftlik danışmanı tarafından tanımlanması gerekmektedir. 

Önerilen sistemde "Müşteri tanımlama", "Toptancı tanımlama" ve 

"Personel tanımlama" ekranları da bulunmakta ve ilgili işlemler ancak 

burada tanımlanmış kayıtlarla yapılabilmektedir.  

                              

            Şekil 5.a. Irk tanımlama ekranı  

 

                                   

           Şekil 5.b. Yem tanımlama ekranı 

 “Yem tanımlama” ekranı Şekil 5.b‟de verilmiştir. Bu ekranda yem 

türleri ve stok sınır değerleri tanımlanmaktadır. SYKDS, yem 

türlerinden herhangi birinin stok miktarı, asgari stok miktarı altına 

indiğinde uyarı vermektedir. “İlaç tanımlama” ekranı da sistem 

mevcut olup, bu ekran ile benzer özellikler taşımaktadır. 
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"Hayvan giriş işlemleri" ekranı Şekil 6.a‟da verilmiştir. Gelen 

hayvanlar tek tek küpe numarasına göre sisteme girilmektedir. "Tarihi 

kesinleştir" butonu sayesinde yanlış tarihe giriş yapma ihtimali 

azaltılmıştır. İnternet bağlantısı olması durumunda SYKDS merkez 

bankasına bağlanarak, o tarihteki kur fiyatları otomatik olarak 

çekmektedir. Kullanıcı farklı kur fiyatından hayvan aldığında veya 

kullanılan bilgisayarın internet bağlantısı olmadığında kur fiyatları 

elle girilebilmektedir. Irk tanımlama ekranında tanımlanan ırklar 

otomatik olarak buradaki listeye aktarılmaktadır. Eğer hayvanlara, 

“Geliş fiyatı ($)” veya "Geliş fiyatı (£)” girilirse, “Geliş fiyatı (₺)” 

otomatik olarak hesaplanmaktadır. Aynı zamanda, eski verileri 

Excel‟de bulunan kullanıcılar için “Excel‟den aktar" ekranına geçiş 

bulunmaktadır.  

                           

                         Şekil 6.a. Hayvan Giriş Ekranı 

 

                                          

                       Şekil 6.b. Genel giderler ekranı 
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“Genel imalat giderleri” ekranı Şekil 6.b.‟de verilmiştir. Burada 

çiftliğin genel imalat giderleri, türlerine göre tanımlanmaktadır. Her 

gider kaydına not girilebilmektedir ve gider türüne veya tarihe göre 

arama yapılabilmektedir. Filtrelenmiş kayıtlar MS Excel‟e 

aktarılabilmekte veya yazdırılabilmektedir. Burada tanımlanan tüm 

giderler, çiftlik bünyesinde bulunan tüm hayvanların maliyetlerine eşit 

olarak eklenmektedir. 

Şekil 7.a‟da “Yem satın alma” ekranı gösterilmektedir. Yem ve firma 

seçenekleri, “Tanımlamalar” ekranındaki kayıtlardan liste halinde 

getirilmektedir. “İlaç satın alma” ekranı da aynı özellikleri 

taşımaktadır. “Yem irsaliye düzenleme” ekranı Şekil 7.b‟de 

verilmiştir. Bu ekranda satın alınan yem türleri tekrar 

düzenlenebilmektedir. “Tarih” alanı ve “Alınan firma” alanı 

haricindeki değişiklikler, “Yem stok” raporunu etkilediği için tekrar 

hesaplanmaktadır. Verilerin üstünde kolayca gezilebilmesini sağlamak 

için, ekranın en üst bölümüne bir navigasyon çubuğu yerleştirilmiştir. 

Ekranın üst kısmında iki filtreleme seçeneği bulunmakta olup, belirli 

bir tarih aralığı için arama yapılabilmektedir. 

                                                      

                             Şekil 7.a. Yem satın alma ekranı 
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Şekil 7.b. Yem irsaliye düzenleme ekranı 

 

Şekil 8.a‟da “Otomatik rasyon” ekranı verilmiştir. Bu ekranda 

planlanan rasyon bilgileri gösterilmektedir. Bu bilgiler; “Gruptaki 

hayvan sayısı”, “Hayvan başına maliyet”, “Sabah%”, “Akşam%” 

şeklindedir. Seçilen padoklara yeni hayvanlar gelmesi durumunda 

veya kullanılan yem türlerinin maliyetleri değişmesi durumunda tüm 

bilgiler otomatik olarak güncellenmektedir. Aynı zamanda yeni 

rasyonlar oluşturulabilmekte, eski rasyonlar düzenlenebilmekte veya 

silinebilmektedir. Çiftlik çalışanlarına verilmek üzere istenilen 

rasyonun çıktısı alınabilmektedir. Kullanıcı, kaydedilmiş bir yem 

planını uygulamak istediğinde, seçili rasyonun bilgileri “Harcanan 

yem girişi” ekranına otomatik olarak aktarılmaktadır. 

                                 

                                              Şekil 8.a. Otomatik rasyon ekranı 
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     Şekil 8.b. Rasyon oluştur ekranı 

“Rasyon oluştur” ekranı, Şekil 8.b‟de verilmiştir. Bu ekranda yeni 

rasyonlar kaydedilmektedir. Rasyon farklı padoklara göre de 

tanımlanabilmektedir. Bu nedenle bu ekran istenildiği kadar 

gruplandırmaya izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda her 

gruba ayrı yüzdelikler verilebilmektedir. Kullanıcı her yeni yem 

türünü ve rasyon oranını girdiğinde, SYKDS otomatik olarak hayvan 

başına düşen yem maliyetini güncellemektedir.                                                                                                

Şekil 9.a‟da “Harcanan yem girişi" ekranı verilmiştir. Bu ekrana 

erişim iki şekilde sağlanmaktadır. İlki "Otomatik rasyon" ekranından 

"Seçili rasyonu kullan” butonu aracılığıyladır. Bu buton aracılığı ile 

erişildiğinde seçilmiş olan rasyonun tüm bilgileri otomatik olarak 

aktarılmaktadır. Rasyon oluşturulduktan sonra padoklardaki hayvan 

sayısındaki veya yem maliyetlerindeki değişim otomatik olarak 

uygulandığı için ekrana aktarılırken de problem oluşmamaktadır.  
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                                 Şekil 9.a. Harcanan yem girişi ekranı  

 

                             

                                  Şekil 9.b. Enjeksiyon ekranı 

Diğer erişim şekli ise “Harcanan yem" sekmesindeki “Harcanan yem 

girişi” butonuna tıklayarak gerçekleşmektedir. Bu şekilde ise çiftlikte 

yapılmış son harcanan yem kaydı otomatik olarak yüklenmektedir. 

Bunun yanında istenirse üzerinde değişiklik yapılabilmekte veya 

tamamen farklı bir kayıt girilebilmektedir. “Harcanan yem girişi” 

ekranında maliyetler, “Genel imalat giderleri” ekranından farklı olarak 

eşit biçimde dağıtılmamaktadır. Maliyetler, padoklara verilen yem 

türünün maliyetine ve günlük rasyon oranlarına göre ilgili padoklarda 

bulunan hayvanların yem maliyeti üzerine eklenmektedir. Diğer kayıt 

ekranlarında olduğu gibi bu ekranında düzenleme kısmı vardır.  
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“Enjeksiyon” ekranı Şekil 9.b‟de verilmiştir. Bu ekranda besilere 

uygulanan, aşı tedavileri girilmektedir. Hayvan listesi ekranın üst 

kısmında yer alan filtrelemeyle değiştirilebilmektedir. Hayvanlar, bu 

listeden hasta olarak veya iyileşti olarak işaretlenebilmektedir. “Aşı 

yapılacak” listesine aktarılan hayvanlara, toplu şekilde tedavi 

uygulanabilmektedir. Tedavileri süren hayvanların, uygulanacak ilaç 

listesi günlük olarak “Bugün enjeksiyon yapılacaklar” göstergesinde 

görüntülenmektedir. Günlük olarak yenilenen bu göstergenin rapor 

çıktısı alınabilmektedir. 

Sistemde “Tartım girişi” ekranı bulunmakta ve bu ekranda hayvanlar, 

bulundukları padok numaralarına göre sıralı şekilde yüklenmektedir. 

Son tartım tarihinden bu yana henüz 20 gün geçmemiş olan 

hayvanların, “Tartım” sütunları otomatik olarak sarıya boyanmaktadır. 

Ekranın üstünde bulunan kutucukla hayvan filtrelemesi 

yapılabilmektedir. SYKDS, her hayvanın kaçıncı tartımında olduğunu 

otomatik olarak tespit etmektedir. Hayvanların tartım değerlerinin 

girilmesi sonucunda, önerilen sistem kullanıcıya birtakım raporlar 

sunmaktadır. Hayvanların geçmiş tartımları Excel‟den aktarılabilmek-

tedir. 

Şekil 10.a‟da “Çiftlik istatistikleri” ekranı verilmiştir. Burada çiftlikte 

yapılan son tartım ile alakalı detaylı arama yapılabilmektedir. Aynı 

zamanda ekranın sol kısmında altı aylık ortalama günlük artışı 

gösteren “Aylara göre çiftliğin ortalama günlük artış” grafiği 

bulunmaktadır. Bu grafik sayesinde, tüm çiftliğin genel durumu 

rahatlıkla takip edilebilmektedir. Grafiğin üstünde bulunan butona 
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tıklandığında ise, sistem kullanıcıya karkas fiyatının güncelliğini 

sorarak, çiftliğin altı aylık tahmini kârını hesaplamaktadır. 

“Kıyaslı artış-1” grafiği ekranı Şekil 10.b‟de verilmiştir. Bu raporun 

amacı, hayvanların tartım değerlerinin istenilen seviye ile arasındaki 

farkı grafik üzerinde göstermektir. İncelenen hayvanın, tartım 

değerleri, sınır değerler ile kıyaslanarak aradaki fark hesaplanmakta 

ve kullanıcıya gösterilmektedir. Farkın pozitif veya negatif olma 

durumu, kullanıcıya renk değişimi ile anlatılmaktadır. Benzer şekilde 

farklı amaçlar için de grafikler oluşturulmaktadır.  

 

                        

                                      Şekil 10.a. Çiftlik istatistikleri ekranı 

                                                                          

                                           Şekil 10.b. Kıyaslı artış-1 grafiği 

Önerilen sistemde, “Yem stok” ve “İlaç stok” ekranları bulunmakta ve 

iki ekran da aynı mantıkla çalışmaktadır. Bu ekranlarda, tanımlanmış 

yem veya ilaç türlerinin elde bulunan stok miktarları ve ortalama 
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fiyatları gösterilmektedir. İrsaliyelerde değişiklik yapılması sonucunda 

değerler otomatik olarak güncellenmektedir.  

“Besi ayrılış işlemleri” ekranı Şekil 11‟de verilmiştir. Burada ölen 

veya satılan hayvanlar kaydedilmektedir. Ekranın üst bölümünde küpe 

numarasına, padok numarasına ve ırka göre arama seçenekleri 

bulunmaktadır. Kullanıcıdan, ayrılan hayvanlara ait karkas değeri ve 

karkas fiyatı alınmakta, diğer değerler otomatik olarak 

hesaplanmaktadır. Çiftlik sahibinin ilerideki yatırımlarına yön 

vermesine yardım edecek raporlar da oluşturulmaktadır. 

 

                          

                                      Şekil 11. Besi ayrılış işlemleri ekranı                              

Uygulamada, Şekil 12.a‟daki “Kg artış raporu” elde edilmiştir. 

Parametre, çiftlik danışmanı tarafından 3 olarak belirlenmiş ve çiftlik 

sahibi tarafından fark edilemeyen üst üste 3 defa düşük kilogram almış 

birçok hayvan tespit edilmiştir. Fark edilmediği için bu hayvanlar 

zamanında satılamamıştır. Dolayısıyla hayvanlar üzerinde ek maliyet 

oluşmuş ve zarara sebep olmuştur.  

Şekil 12.b‟ de “Gün-kg” grafiği verilmiştir. Ahırın içine bile 

girmeden, şekildeki grafik analiz edilerek sorunlu hayvanların tespit 

edilebildiği gözlemlenmiştir. Parametre, çiftlik danışmanı tarafından 
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150 gün-225 kg olarak belirlenmiş ve çiftlikte 150 gün sınırını aşmış 

fakat hala istenilen performansta kilogram alamamış 8 hayvan tespit 

edilmiştir. 

 

                        

                                            Şekil 12.a. Kg artış raporu 

 

                                                

                                               Şekil 12.b. Gün-kg grafiği  

Şekil 13.a‟da “Besi kartı” verilmiştir. Besi kartında “Besinin genel 

bilgileri”, “Tartım bilgileri”, “Kg artış bilgileri”, “Hastalık bilgileri” 

ve “Maliyet bilgileri” sekmeleri yer almaktadır. Seçilen hayvan ile 

ilgili tüm bilgilere buradan ulaşılabilmektedir. Uygulama yapılan 

çiftlikte, özellikle hayvanların aşı bilgilerinin tutulmasında 

zorlanılmaktadır. Besi kartının, hastalık bilgileri bölümünden 

hayvanın tüm aşılarının takip edilebilmesi sayesinde, hayvanın bir 

sonraki hastalığında aynı tedavi yönteminin tekrarlanmamasının 

sağlanabileceği gözlemlenmiştir. Böylelikle hayvanların hastalanma-
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ları durumunda tedavi süresinin, yanlış ilaçlardan dolayı uzamayacağı 

öngörülmüştür. Bazı besiler, topallıktan dolayı istenilen verimle 

kilogram artışı sağlayamamaktadırlar. Bazı durumlarda ise kilogram 

artışı neredeyse durma noktasına gelmektedir. Bu sebeple bu 

hayvanların tahmini kârının hesaplanıp, kârlılık durumuna göre 

satılması tercih edilebilmektedir. Bu nedenle, besi kartında bu durumu 

karşılayacak tahmini kâr hesabı bulunmaktadır. Tahmini kârın 

otomatik olarak hesaplanması sayesinde, verilen satış kararlarının 

daha isabetli ve daha hızlı alınacağı düşünülmektedir. 

                                       

                                                       Şekil 13.a. Besi kartı 

                       

                                      Şekil 13.b. Irklara göre artış grafiği 

 

Uygulama yapılan çiftliğin bundan sonraki hayvan alımlarında, 

öncelikle hangi ırkları tercih edeceği de SYKDS‟deki “Irklara göre 
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artış” grafiği yardımıyla öngörülmüştür. Bu grafik Şekil 13.b.‟de 

verilmiştir.                                                           

Uygulama yapılan çiftlikte çiftlik danışmanı tarafından kaba yemlerin 

yem vagonu tarafından yeterince öğütülemediği tespit edilmiştir. Bu 

sorunu tespit etmek için belirli bir araç bulunmamaktadır. Bu yüzden 

sisteme “Padoklara göre artış” grafiği de eklenmiştir. Hayvanların tek 

tek incelenmesinin fayda sağlamayacağı durumlar yalnızca yem 

dağıtımı sorunları ile sınırlı değildir. Bazı durumlarda padoktaki 

hayvanlar yem yerken, zayıf olan hayvanın yemesine izin 

vermeyebilmekte veya hastalık, hava sıcaklığı gibi durumlar 

hayvanlardan bazılarını etkileyebilmektedir. Bu sorunların tüm 

padokları etkileyip etkilemediğini tespit etmek gerekmektedir. Bunun 

yanında padok mevcutlarının doğru şekilde belirlenmesi 

gerekmektedir. Önerilen sistem sayesinde optimum yaşam alanı için 

padoklardaki hayvan sayısının değişimi de gözlemlenebilmektedir. 

Böylece hayvanların sıkışık olarak barındırılması, yeterli hareket 

alanlarının bulunmaması ve beslenme sıkıntıları yaşanması gibi 

problemlerin de önüne geçilebilmektedir.  

2.3. Önerilen Sistemin Değerlendirilmesi  

Uygulama yapılan çiftliğin verileri Excel ortamında tutulmakta olup, 

incelemeler sırasında birçok hata ile karşılaşılmıştır. Yanlış veriler, 

tartım girişi yapılırken alınan sistem uyarısı sayesinde ortaya 

çıkmıştır. Alınan uyarıda, hayvanın günlük ortalama artışının 10 

kg‟dan fazla olduğu tespit edilmiş ve veri girişine izin verilmemiştir. 

SYKDS‟de belirli bir düzen içerisinde kontrollerle hata riski de 
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olabildiğince azaltılmıştır. Verilerde aynı küpe numarasına sahip 

hayvanlar da olduğu fark edilmiş ve bu gibi hatalı kayıt işlemlerinin 

önüne geçilebilmiştir. Önerilen sistem ile mevcut durumun kıyası 

Tablo 3‟de verilmiştir. 

Tablo 3. Önerilen sistem ile mevcut durum değerlendirmesi 

Karar Noktaları Mevcut Durum Önerilen Sistemdeki 

Durum 

1.  Tartım sonucu 

satış kararı  

Doygunluk takip 

edilebilmektedir fakat art 

arda alınan düşük kg 

değerlerini takip etmekte 

zorlanılmaktadır. 

Doygunluk ve art arda 

alınan düşük kg değerleri 

takip edilebilmiştir. 

2. Yatırım için ırk 

seçimi 

Veri kategorize 

edilmediğinden yalnızca 

gözleme dayalı 

yapılmaktadır. 

Veri kategorize edilmiş, 

analizleri yapılmış ve rapor 

haline dönüştürülmüştür. 

3.Bütçe 

sıkışıklığında 

satılacak hayvan 

seçimi 

Hayvanların tüm gider 

türlerindeki maliyetleri net 

biçimde 

hesaplanmadığından 

zorlanılmaktadır. 

Hayvanlara tüm gider 

türlerindeki maliyetleri 

yansıtılmış ve rapora 

dönüştürülmüştür. 

4. Çok ölçütlü 

karar verme 

problemi 

Böyle bir uygulama 

bulunmamaktadır. 

Farklı durumlara göre 

kullanıcı tarafından 

parametreler 

değiştirilebilmekte ve karar 

vermede destek olmaktadır.  

 

Çiftlikteki son hayvan satışı öncesindeki veriler de incelenmiştir. 

Verilere göre 59 adet hayvan satılmış ve çiftlik sahibi 1 hafta içinde 

45 adet hayvan daha satmayı planlanmıştır. SYKDS‟ye bu veriler 

girildiğinde ise toplam 143 adet satışa hazır hayvan tespit edilmiş ve 

SYKDS tarafından önerilen satışa hazır hayvanların listesi üretilmiştir. 

Çiftlik sahibinin sattığı ve satmayı planladığı tüm hayvanların, 

sistemin satışa ayırdığı hayvan listesinde yer aldığı görülmüştür. 

Kalan 39 hayvan ise gözden kaçan veya net olarak tahmini kâr değeri 



 

 
60 AKILLI ÜRETİM VE DENETİM SİSTEMLERİ 

hesaplanmamış, satışa hazır hayvanlardır. Satış kriterleri, çiftlik 

danışmanı ve veterineri tarafından rasyon planları ve ırk özellikleri 

dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Çiftlik, satış kriterlerine uygun 

olduğu halde satmadığı her hayvan için fırsat maliyetine ve yem 

maliyetine katlanmaktadır. Bunun nedeni, maksimum kilograma 

ulaşmış veya günlük hedef kilogramın altında kalan hayvanların, aynı 

yem miktarını yemesine karşın çok az canlı ağırlık kazanmasıdır. 

İnceleme yapılan dönem içerisinde, SYKDS‟nin satış kriterlerine uyan 

hayvanların tespitinde %27,27‟lik bir iyileştirme oluşturduğu 

görülmüştür. Buna bağlı olarak, yem ve yer israfının da azalacağı 

düşünülmüştür. Bu durum da maliyetleri etkileyecektir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Türkiye‟de hayvancılık sektöründe yer alan işletmelerin büyük 

çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Bu işletmelerde et 

talebinin yüksek ve sürekli olduğu görülmektedir. Bunun yanında 

hayvancılık sektörü, kurumsallaşmaya en uzak sektörlerden biri 

konumundadır. Besi işletmelerine yönelik yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, sürü yönetim sistemlerinin çok fazla alternatifi 

görülememiştir. Hayvancılık sektöründe bu durum kendini yeni 

göstermeye başlamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada büyükbaş besi 

çiftliklerine yönelik sürü yönetimi için bir karar destek sistemi 

önerilmiştir. 

Önerilen sistem sayesinde karar vericinin karşılaştığı farklı durumlara 

yönelik karar verme süreçleri için önerilerde bulunulmuştur. 

Çiftliklerde tartım sonucu satış kararı, yatırım için ırk seçimi kararı ve 
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bütçe sıkışıklığında satılacak hayvan seçimi kararı alınabilmektedir. 

Bu karar noktaları önerilen sisteme eklenmiş olup aynı zamanda 

hastalık sayısı, doygunluk ve kilo artış ölçütlerini birlikte ele alan çok 

ölçütlü bir karar verme problemi için de çözüm önerisi sisteme dahil 

edilmiştir. Böylece karar verici kendi durumuna göre karar 

mekanizmasında seçim yapabilecektir. Aynı zamanda önerilen sistem 

ile padoklardaki hayvan sayısının değişiminin padoktaki etkisi takip 

edilmiş ve çiftlik sahiplerinin salgın hastalıklardan daha erken 

haberdar olabileceği öngörülmüştür. Hayvanların tedavilerinin takip 

edilmesi mevcut durumlarda kolay olmamaktadır. Besi kartlarından, 

hayvanın tüm tedavilerinin detaylarıyla birlikte takip edilebilmesi ile 

tedavi sürelerinin uzamayacağı öngörülmektedir. Buna dayanarak 

ölüm oranlarının düşeceği beklenmektedir. 

SYKDS ile oluşturulan raporlar sonucunda kullanıcının, hayvanlarını 

daha kolay ve doğru şekilde analiz edebildiği ve doğru yatırım 

kararları verebileceği görülmüştür. Uygulama yapılan çiftliğin sonraki 

hayvan alımlarında SYKDS‟nin önerilerini dikkate alabileceği 

düşünülmektedir. Eldeki verilere göre öncelikle „Simental‟ ırkını, 

sonrasında ise „Şarole‟ ve ‟Limuzin‟ ırklarını tercih edeceği 

öngörülmüştür. Bunlar dışında „Açık Simental‟, ‟Montofon‟ ve 

„Holştayn‟ ırklarından da alım yaparak incelemeye devam edeceği ve 

izleyen dönemlerde „Belçika Mavisi‟ ırkından alım yapmayacağı 

düşünülmektedir. 

Önerilen sistemin ekolojik hayvancılığa da destek olacağı 

düşünülmektedir. Ekolojik hayvancılık ile kaliteli ve sağlıklı ürünler 
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üretilebilecek, çevre dostu ortamlarda hayvan yetiştirme imkânı 

sağlanabilecek, hayvan hastalıkları ile mücadele edilerek sürü sağlığı 

korunabilecek, hayvanların barınma ortamları iyileşebilecek ve 

israfların önüne geçilip gelirde artış gözlemlenebilecektir. Önerilen 

sistemin içinde bulunan farklı modülleri ile sürü takip edilebilmekte, 

problemler gözlemlenebilmekte ve çözümler önerilebilmektedir. 

SYKDS, farklı çiftliklerde de kullanılabileceği gibi işletmeye ait özel 

durumlar sisteme eklenerek güncellemelerin de gerçekleştirilebileceği 

düşünülmektedir.  
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GİRİŞ 

1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei eyaletinin başkenti olan 

Vuhan’da ortaya çıkan koronavirüs hastalığı (COVID-19) hızlı bir 

şekilde yayılarak tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün 28 Eylül 2021’de yayınlamış olduğu rapora göre Dünya 

genelinde 232 milyona yaklaşan onaylanmış COVID-19 vakası ve 4,7 

milyondan fazla ölüm bildirilmiştir (WHO. 2021). Liang ve ark., 

COVID-19 salgını ile 1918 İspanyol grip salgınını karşılaştırarak 

COVID-19 pandemisinin geçtiğimiz yüzyılda gelişen medikal 

teknolojilerle birlikte daha az ölümcül olacağını ancak şimdiden 

ekonomik açıdan verdiği zararın çok daha fazla olduğunu öne 

sürmüşlerdir (Liang, vd. 2021). Ülkeler salgından korunmak için 

karantina, sosyal mesafe ve kapanma gibi birçok önleme başvurmak 

durumunda kalmıştır. Tüm bu önlemler, üretim, finans, spor, sağlık, 

turizm, tarım ve enerji gibi birçok sektörde sosyal ve ekonomik açıdan 

derin yaralara neden olmuştur. 

Enerji sektörü, COVID-19 salgınıyla doğrudan etkileşim gösteren bir 

sektör olarak görünmemesine rağmen pandemiden etkilenen tüm 

sektörlerin enerjiye ihtiyaç duyması açısından arka planda büyük 

önem arz etmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA. 2021a) 

istatistik ve projeksiyon verilerine göre, ülkelerin kapanma 

politikalarının sona ermesiyle 2021 ve 2022 yıllarında enerji talebinde 

artış beklenmektedir. Küresel enerji talebinin 2021 yılında %5, 2022 

yılında ise %4 artması beklenmektedir. Salgının yayıldığı ve tüm 

dünyada önlemlerin arttığı 2019 ve 2020 yıllarında küresel enerji 
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üretimleri, 2010-2019 yıllarındaki ortalama değerlerine göre 

kıyaslandığında kömür santrallerinde %5, doğalgaz santrallerinde %2, 

nükleer enerji santrallerinde %2 enerji üretimleri azalmıştır. Ancak 

yenilenebilir enerji santrallerinde enerji üretimi %8 artmıştır (IEA. 

2021b). COVID-19 etkisinde küresel enerji talebi azalırken farklı tip 

enerji santrallerinde üretilen enerjiye yansımaları farklılaştığı 

görülmüştür. Özellikle yenilenebilir enerji sektörünün enerji 

üretiminde artışı sürdürmesi dikkat çekmektedir. Bu durumun daha 

detaylı bir şekilde incelenmesi için, bu çalışmada yenilenebilir enerji 

kaynakları arasında üretimde en çok payı bulunan hidroelektrik enerji 

sektörünün COVID-19 döneminden nasıl etkilendiği ile ilgili 

araştırmalar verilecektir. 

1. HİDROELEKTRİK ENERJİ  

Hidroelektrik enerji akan suyun gücü kullanarak elde edilen enerjidir. 

Hidroelektrik enerji, 19. Yüzyılın sonlarında İngiliz kökenli Amerikalı 

bir mühendis olan James Francis tarafından ilk modern su türbinin 

geliştirilmesiyle elektrik kaynağı haline gelmiştir (Nunez. 2019). 

1882’de dünyanın ilk hidroelektrik enerji santrali Amerika Birleşik 

Devletleri’nde kurulmuştur (Nunez. 2019). O yıllardan bugüne yerli, 

ucuz, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynağı olması sebebiyle 

hidroelektrik enerji tüm dünyada enerji üretiminde önemli bir pay 

sahibidir.  

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın 8 Ağustos 2021’de 

yayınladığı rapora göre 2019 yılında yenilenebilir enerji 

kaynaklarından sağlanan toplam elektrik üretimi 6963 TWh olarak 
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bildirilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen bu 

üretimin yaklaşık %61’ini (4207 TWh) hidroelektrik sağlamaktadır. 

Hidroelektriğin ardından rüzgar (1412 TWh), güneş (693 TWh), 

biyoenerji (558 TWh), jeotermal enerji (92 TWh) ve deniz enerjisi (1 

TWh) gelmektedir (Resim 1). 

 

Resim 1: 2019 Yılındaki Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 

Payı  (IRENA. 2021) 

1.1. Türkiye’de Hidroelektrik Enerji 

Türkiye’nin gelecekte Avrupa’nın hidroelektrik enerji sektöründe 

önde gelen pazarlardan olacağı düşünülmektedir (IHA. 2019). Asya ve 

Avrupa’yı birleştiren önemli bir jeopolitik konumda bulunan Türkiye, 

sınır aşan Dicle ve Fırat nehirleri de dahil olmak üzere 25'in üzerinde 

nehir havzasına sahip yüksek rakımlı bir ülkedir (Resim 2). 

Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları 

Hidroelektrik

Rüzgar

Güneş

Biyoenerji

Jeotermal

Deniz

%61 
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Resim 2: Türkiye’nin Akarsu Havzaları ve Yükseklik Haritası 

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın istatistiklerine göre 

Türkiye’de 2010-2020 yılları arasında kurulu güç ve enerji üretimleri 

Resim 3’de gösterilmiştir.  Grafiklerden de anlaşıldığı gibi 

Türkiye’deki yenilenebilir enerjinin büyük bir kısmını hidroelektrik 

enerji oluşturmaktadır. 2020 yılı verilerine göre Türkiye’de 

yenilenebilir enerjide kurulu gücün %62,7’sini (30984 MW) 

hidroelektrik enerji oluşturmaktadır. Hidroelektriğin ardından rüzgar 

(1412 TWh), güneş (693 TWh), biyoenerji (558 TWh), jeotermal 

enerji (92 TWh) ve deniz enerjisi (1 TWh) gelmektedir (Resim 1). 
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Resim 3: 2010-2020 Yılları Arasında Türkiye’nin Yenilenebilir Enerjide Kurulu 

Güç ve Elektrik Enerjisi Üretimleri (IRENA. 2021b) 

2. COVID-19 DÖNEMİNİN HİDROELEKTRİK ENERJİ 

SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

2.1. Küresel Etkisi 

COVID-19 salgını tüm dünyayı ülkelerin kapanma politikalarına 

geçmesiyle sosyal ve ekonomik olumsuz etkilemiştir. 2019 yılından 

itibaren salgın yayılım hızının artmasıyla birlikte ülkeler kapanma 

politikaları ardı ardına açıklamıştır. Enerji sektörü genel olarak bu 

kapanmalardan enerji talebinin düşmesi buna bağlı olarak enerji 

üretimlerinin düşmesi şeklinde etkilenmiştir. Kömür, doğalgaz, 

nükleer santrallerin enerji üretimleri düşerken yenilenebilir enerji 

santrallerinin pandemi sürecinde enerji üretimlerini arttırmaya devam 

ettiği görülmüştür (IEA. 2021b). Yenilenebilir enerji kaynaklarının en 

çok enerji üretim kapasitesine sahip olan hidroelektrik enerji 

santralleri 2020 yılı itibariyle, kapanmaların etkin olduğu bir yıllık 
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süreçte küresel kurulu gücünde 22 GW’lık artış göstermiştir (IHA. 

2021). Dünya Sağlık Örgütü’de baş bilim adamı olarak görev yapan 

Dr. Soumya Swaminathan Financial Times’ın Küresel Yönetim 

Kurulu webinarında pandeminin 4-5 yıllık bir zaman dilinde kontrol 

altına alınabileceğini belirtmiştir (Meredith. 2020). Bu bilgiler 

ışığında bu çalışmada, 2015-2019 yılları arası COVID-19 dönemi 

öncesi, 2020-2025 yılları arası COVID-19 dönemi sonrası olarak 

değerlendirilmiştir. Uluslararası Hidroelektrik Birliği’nin raporlarına 

göre hidroelektrik enerji santrallerinin kurulu güç verileri 

incelendiğinde COVID-19 öncesi dönemde (2015-2019) kurulu 

güçteki yıllık ortalama artış %1,95 olduğu görülmüştür. Pandeminin 

etkisinin fazlaca görüldüğü 2020 yılında ise bir önceki yıla göre artış 

%1,68 olarak hesaplanmıştır. Pandemi öncesi ve sonrası dönemlerin 

kurulu güç artış yüzdelerinin ortalaması alınarak gelecek 5 yıldaki 

hidroelektrik kurulu güç tahminlemesi yapılmıştır (Resim 4).  

 

Resim 4: Hidroelektrik Enerjide Küresel Kurulu Güç Projeksiyonu 
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Resim 4’te verilen grafik incelendiğinde pandemi dönemi öncesine 

göre daha düşük bir hızda da olsa hidroelektrik küresel kurulu 

gücünde artışın devam edeceği tahmin edilmektedir.  Bu durum, 

COVID-19 pandemisinin küresel ekonomide yarattığı güvensizlik 

ortamının bir sonucu olacağı tahmin edilmektedir (IHA. 2020a). 

Hidroelektrik enerjide kurulu güçteki artışın devam etmesi küresel 

ısınmadaki artışın devam etmesine bağlı olarak yenilenebilir enerjiye 

yatırımların devam etmesi şeklinde açıklanabilir. Dünya’nın iklim 

sorunuyla mücadelesinde temiz enerjiye geçişleri hızlandırmanın, 

emisyonları azaltmanın tüm ülkeleri kapsayan büyük bir koalisyonla 

gerçekleşebileceği belirtilmiştir (IEA. 2020a). Uzun vadeli iklim 

hedeflerine ulaşmak için bu koalisyonun (hükümetler, endüstri 

sektörü, yatırımcılar ve sivil toplum örgütleri) yenilenebilir enerjiye 

yatırım stratejilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Tüm bu bilgiler 

ışığında, COVID-19 dönemi sonrasında da hidroelektrik enerjide 

yatırımların devam edeceği kurulu gücün 2025 yılında 1455 GW ‘a 

ulaşacağı tahmin edilmiştir. Aynı şekilde hidroelektrik enerji üretimi 

2025 yılında 5012 TWh değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir (IEA. 

2020b). 

2.1. Türkiye’deki Etkisi 

Türkiye gelişen ülkeler sınıfında bir ülke konumunda olduğundan 

sürekli ve sürdürülebilir bir elektrik enerjisi gereksinimine ihtiyaç 

duymaktadır. Koronavirüs salgının tüm dünyada neden olduğu sosyal 

ve ekonomik buhrandan Türkiye’de nasibini almıştır. Yapılan bir 

çalışmada, Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 
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2020 tarihini içeren hafta ile normalleşmenin başladığı haftaya kadarki 

süreçte elektrik enerjisi talebinin hızla azaldığı belirtilmiştir (Bulut. 

2021). Bir başka çalışmada ise, Türkiye ekonomisinde COVID-19 

öncesinde yaşanan teknolojik gelişmelere ve yeniliklere bağlı olarak, 

COVID-19 sonrası dönemde yenilenebilir enerji ile enerji güvenliği, 

enerji verimliliği hususlarının önem kazanacağı belirtilmiştir 

(Karadağ. 2021). Gelecek 10 yıl içerisinde beklenen elektrik 

talebindeki artışın büyük çoğunluğu, düşük maliyetli ve finansmanı 

daha kolay olan yenilenebilir enerji teknolojileriyle karşılanabilir 

(Acar ve Saygın. 2020). Bu kapsamda, Türkiye’nin COVID-19 

dönemi ve sonrasında yenilenebilir enerjiye dönüşüm politikasına 

devam ederek enerjide dışa bağımlılığını azaltabilir. Türkiye’de 

yenilenebilir enerjideki en önemli paya sahip olan hidroelektrik 

enerjide, COVID-19 öncesi dönemde (2015-2019) yıllık ortalama 

kurulu güç artışı %6,86 iken,  COVID-19 döneminde (2019-2020) 

%8,70 olduğu görülmüştür. Dünya genelinde hidroelektrik enerjide 

kurulu güç artış hızı COVID-19 dönemi öncesine göre %0,27 

azalırken, Türkiye’de %1,84 artmıştır. Uluslararası Hidroelektrik 

Birliği’nin raporuna göre, 2020 yılında 2480 MW ile Avrupa’da 

hidroelektrik enerjide kurulu gücünü en çok arttıran ülke Türkiye’dir 

(IHA. 2021). Tüm bu bilgiler ışığında, çalışma kapsamında 

Türkiye’nin COVID-19 öncesi ve sonrası hidroelektrik enerjide 

kurulu güç projeksiyonu yapılmıştır (Resim 5). 
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Resim 5: Türkiye’nin Hidroelektrik Enerjide Kurulu Güç Projeksiyonu 

Resim 5’te görüldüğü gibi Türkiye’nin hidroelektrik enerji kurulu 
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hızı göstererek 2025 yılında 45064 MW’a ulaşacağı öngörülmektedir. 

Benzer bir çalışmada, ARIMA modeline göre yapılan tahminlemede 

hidrolik enerjinin kurulu güç kapasitesinin 2030 Ocak ayında 45.250 

MW’a ulaşacağı belirtilmiştir (Güllü ve Kartal. 2021).  
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da meydana gelmiştir.  Bu ekonomik hasarın hangi sektörlerde ne 

kadar olduğunun araştırılması büyük önem arz etmektedir. Bu 

çalışmada, özellikle birçok sektörün bağlı olduğu enerji sektörü 

üzerine araştırmalar yapılmıştır. Pandemi dönemi boyunca ülkeler 

tarafından alınan kapanma kararları sonrası küresel enerji talebinin 

düştüğü görülmüştür. Bu durumun tüm enerji tiplerinde üretimi 

olumsuz etkileyeceği beklenmekteydi. Ancak bu süreçte yenilenebilir 

enerji üretim hızı artmaya devam etmiştir. Bu durum yenilenebilir 

enerji kaynaklarını kullanan enerji sektörünün fosil enerji kaynaklarını 

kullananlara oranla pandemiden daha az etkilendiğini söyleyebiliriz. 

Yenilenebilir enerjide en büyük üretim payına sahip hidroelektrik 

enerjinin durumu bu çalışmada detaylı olarak irdelenmiştir.  Dünya’da 

kapanmaların politikalarının uygulandığı dönemde birçok sektörün 

aksine hidroelektrik enerji sektörü kurulu güç kapasitesini arttırmaya 

devam etmiştir. Özellikle, bu çalışmada ele alınan Türkiye’nin, enerji 

sektörünün gelecek planlamalarında önemli bir yer tutan hidroelektrik 

enerjinin durumu ele alınmıştır. Yapılan çalışma sonuçlarına göre 

COVID-19 tedbirlerinin en sıkı olduğu dönemde Avrupa’da 

hidroelktrik kurulu gücünü en çok arttıran ülke Türkiye olmuştur. 

Enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye, yerli kaynaklarını 

kullanarak enerji teknolojilerini geliştirme stratejisini bu dönemde de 

kararlılıkla sürdürdüğü görülmüştür. Türkiye, tüm su kaynaklarını en 

etkin bir şekilde kullanarak hidroelektrik enerjide kurulu güç 

kapasitesini arttırmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu çalışmada 

yapılan gelecek tahminlemelerinde Türkiye’nin hidroelektrik enerji 

kurulu gücünde 2025 yılında 45000 MW değerlerine çıkması 
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beklenmektedir. COVID-19 tedbirleri, tüm dünyada hidroelektrik 

enerji kurulu gücünde artış hızını %0,27 yavaşlatırken, Türkiye’de 

artış hızı %1,84 artmıştır. Bu durum Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerin enerji bağımsızlığını kazanma yolunda projelerine devam 

ettiklerini göstermiştir. Sonuç olarak, bu çalışma ile birlikte son 

verilere göre hidroelektrik enerjinin COVID-19’dan ne yönde 

etkilendiği ortaya konulmuştur.  
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GİRİŞ 

Kontrol sistemleri, bir makine veya mekanizmanın çalıĢma süreci 

içerisinde değiĢen çalıĢma parametrelerinden etkilenip etkilenmediğini 

belirleyebilmek ve/veya öngörülen çalıĢma Ģartlarını düzenlemek 

amacı ile geliĢtirilmiĢtir (Köse, vd., 2010, Uçar,2007, Gökçe, vd., 

2017). Otomatik kontrol ise herhangi bir nedenle değiĢen çalıĢma 

parametrelerin hızla arzulanan değerler seviyesi getirmek, sistemleri 

kontrolsüz yükleme durumlarına karĢı korumak ve geri bildirim 

yoluyla haberleĢmeye imkân sağlar (Bolton, 1999,  Bingöl, 2005, 

Ersin, 2020). 1930‟lu yıllarda keĢfedilerek geliĢim sürecini devam 

ettiren PID kontrol; otomasyon sistemlerinin hassas bir Ģekilde 

kontrolü, özellikle hidrolik ve pnömatik uygulamalarında kontrollü 

akıĢın (basıncı, hızı ve sıcaklığı gibi) hassas bir Ģekilde sağlanması,  

uzay, havacılık ve savunma sanayisinde bütünün en kritik 

mekanizmalarının hassas ve güvenle kontrol edilebilmesine olanak 

sağlar. Ġlk olarak yüksek teknoloji ihtiva eden endüstri alanlarında 

kullanılsa da günümüzde kullanım alanının hızla geniĢlediği 

görülmektedir (Köse, vd., Aström vd., 2006).  

Köse vd. sabit mıknatıslı fırçalı bir Doğru Akım (DC) motorunun hız 

kontrolünü, PID ve bulanık mantık yöntemleri ile gerçek zamanlı 

olarak incelemiĢler ve sonuçların birbirleri ile uyumlu olduklarını 

belirtmiĢlerdir (Köse, 2013). CoĢkun ve Terzioğlu, DA motorunun ani 

yük değiĢimlerine bağlı hız değiĢimine olan etkisini azaltmak için PID 

kontrolü geliĢtirmiĢlerdir. DeğiĢen yükleme Ģartlarında DA motorun 

hız kontrolünün hassas bir Ģekilde kontrol edilebildiğini ifade 
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etmiĢlerdir (CoĢkun, 2009). Özbulur yaptığı çalıĢmada 

Matlab/Simulink yazılımı kullanılarak PID Kontrol ve Kesir Mertebeli 

Kayan Kipli Kontrol yöntemlerini mukayese etmiĢtir (Özbulur,2017). 

Çeven ve Albayrak, PID ve LQR kontrol yöntemlerini Matlab 

yazılımında matematiksel olarak modellenen bir çift eklemli ters 

sarkaç üzerinde uygulamıĢlar ve sonuçları karĢılaĢtırmıĢlardır (Çeven, 

Albayrak,2020). Koç vd. gerçek zamanlı DC motorun konum-hız ve 

konum-hız-tork kontrol performanlarını kaskad PID denetleyiciler ile 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Gerçek zamanlı uygulamalarla ve farklı referans 

değerlerinde sistemden elde edilen sonuçları kontrolcü performansı 

açısından analiz etmiĢlerdir (Ko., vd., 2021). ġahin vd. DC motor hız 

kontrolü için Meta-Sezgisel algoritma tabanlı PID denetleyici tasarımı 

geliĢtirmiĢlerdir. GeliĢtirdikleri sistemi optimum PID kontrol 

parametreleri açısından balina optimizasyonu (WOA) ve güve-alevi 

optimizasyonu (MFO) algoritmaları kullanılarak optimize etmiĢlerdir 

(ġahin, vd., 2021). Kelek vd. yük hücresi temelli iki tekerlekli denge 

robotunun PID kontrolör kullanarak gerçek zamanlı uygulamasını 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. %99 kolerasyon değeri ile dengelemenin 

baĢarıyla sağlanabileceğine vurgu yapmıĢlardır (Kelek, vd., 2021). 

Budaklı ve Yılmaz, ayak bileği ve diz rehabilitasyonunda pasif 

egzersizler için stewart platform tabanlı ve PID kontrolünü 

birleĢtirerek bir rehabilitasyon robotu tasarlamıĢlardır (Budaklı, 

Yılmaz, 2021). Oktay ve Özen, dört rotorlu insansız hava aracı ile 

aynı faydalı yük kapasitesi ve aynı uçuĢ süresine sahip Ģekil 

değiĢtirebilen dört rotorlu sistemin tasarımını ve kontrolünü 

gerçekleĢtirmiĢlerdir (Oktay, Özen, 2020). Özcan ve Bayezit, nano 
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uydu prototipi üzerine yerleĢtirilmiĢ 4 adet tepki tekerleği ve atalet 

algılayıcılarıyla uydunun yönelim kontrolünü yapmıĢlardır. Doğrusal 

olmayan uydu yer test sistemi zaman bölgesinde seçilen kriterlere 

göre PID kontrolcü ile 3 eksende kontrol edilebildiğini ve doğrusal 

olmayan sistemin yönelim kontrolünde baĢarıya ulaĢıldığına vurgu 

yapmıĢlardır (Özcan, 2021). 

Bir uçağın yer ile temasını sağlayan, uçak yer ile temas halineyken 

dikey ve eksenel yükleri taĢıyan iniĢ takımları uçağı bütünleyen en 

kritik parçalarından biridir (Balta, vd.,2016, Raymer, 1999, Currey, 

1988). ĠniĢ takımlarında oluĢabilecek muhtemel problemler, özellikle 

uçağın iniĢinde, kalkıĢında, yer manevralarında ve park sırasında 

uçağın kararlı duruĢunu (dengesini) bozarak kazalara sebebiyet 

verebilmektedir (Uludağ, 2017, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 

2014). Özellikle iniĢ takımlarında ortaya çıkan arızaların büyük 

çoğunluğunun uçağın iniĢi sırasında meydana geldiğine vurgu 

yapılmıĢtır (Yetkin, Koca, 2017). Bu nedenlerden ötürü iniĢ 

sistemlerinin performanslarını en iyi Ģekilde sergilemesi oldukça 

önem arz etmektedir. Gereksinimlere bağlı olarak sabit ve katlanabilir 

iniĢ takımları yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle tek motorlu ve 

hafif küçük uçaklarda sabit iniĢ takımları (hava akıĢına maruz kalırlar) 

tercih edilirken ticari yolcu/kargo taĢımacılığı yapan uçaklarda ve 

savaĢ uçakları gibi yüksek tonajlı uçaklarda katlanabilir iniĢ takımları 

(uçak içine katlanarak hava sürtünme direnci düĢürülür) tercih edilir 

(Kundu, 2010, Wikipedia, 2021). 
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ĠniĢ takımlarının etkin bir Ģekilde ve ön görülen çalıĢma sürelerinde 

çalıĢabilmeleri uçağın yer ile teması sırasında oluĢan titreĢimleri 

sönümleyebilmelerine, tam açılma ve kapanma konumlarına 

zamanında gelebilmeleri ile mümkündür (ġahin, vd., 2002, Howell, 

vd., 1988). Teknolojinin geliĢmesi ile beraber günümüz uçaklarında 

iniĢ takımları olası iniĢ Ģartlarını tahmin ederek yer ile temas sonucu 

oluĢabilecek muhtemel yükleri belirleyebilmektedir. Ayrıca bu olası 

durumlar için gerekli olan konumlamaları ve hız düzenlemelerini 

yapabilmektedir (ġahin, vd., 2002). 

Birçok araĢtırmacı iniĢ takımlarını etkileyen durumları incelemiĢ, 

matematiksel modeller geliĢtirmiĢ ve bunlara bağlı analizler 

yapmıĢlardır. Yıldırım vd. bir savaĢ uçağının (F16) ön iniĢ takımının 

pürüzlü pistlerde hareketinin oluĢturacağı titreĢimleri çeĢitli 

değiĢkenlere bağlı olarak analitik yöntemler ile belirlemiĢlerdir 

(ġahin, vd., 2002). Tung vd. iniĢ sistemlerinin, nonlineer pnömatik 

yay, viskoz sönüm ve Coulomb sürtünme yasası ile matematiksel 

modellini geliĢtirmiĢlerdir (Tung, 1964). Reddy vd. iniĢ takımlarının 

performanslarını artırmak amacı ile nonlineer iniĢ takımı modeli 

geliĢtirmiĢler ayrıca kuvvetin zamana bağlı değiĢimini incelemiĢlerdir 

(Reddy, vd., 1983). Yadav vd. pürüzlü pistlere iniĢlerde oluĢan 

titreĢimlere karĢılık uçağın tepkisini ve stabilitesini korumak amacı ile 

manivelalı hidrolik-pnömatik iniĢ takımlarını geliĢtirmiĢlerdir (Yadav, 

Kapadia, 1990). 
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Bu çalıĢmada, katlanabilir bir kuyruk iniĢ takımının PID kontrolü 

yapılmıĢtır. Tek serbestlik dereceli olarak tasarlanan lineer sistemin 

simulink modeli çıkarılmıĢ ve PID denetleyici ile kontrolü 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

1. MATERYAL VE METOT 

1.1. Sistemin Tasarımı 

Uçak iniĢ takımları uçak kalkıĢ yaptığı sırada kapanan, inerken açılan 

bir mekanizmaya sahiptir. Uçak piste iniĢ yaparken iniĢ takımlarını 

açmakta ve durma süresine kadar iniĢ takımları fren yapmaktadır. 

Uçak iniĢ yaptığı esnada iniĢ takımlarına tonlarca yük binmektedir. 

ĠniĢ takımlarının kontrollü açılamaması uçağın sarsılmasına yol 

açmaktadır. Yapılan bu çalıĢmada SolidWorks CAD yazılımında bir 

uçak iniĢ takımı tasarlanmıĢtır. Tasarımda Uçak iniĢ takımlarının tek 

eksende hareket edebileceği bir yapı ve 2 adet teker eklenmiĢtir. ĠniĢ 

takımları bu eksen sayesinde yatayda açılma ve kapanma 

yapabilmektedir. Solidworks CAD yazılımında tasarlanan iniĢ 

takımlarının kapalı görüntüsü Ģekil 1‟de gösterilmiĢtir. 

 

Şekil 1: Kapalı ĠniĢ takımlarının görüntüsü 
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Kapalı Ģekilde bulunan iniĢ takımları uçak iniĢ yaparken açılıp uçağın 

pist üzerinde yavaĢlamasını sağlamaktadır. Uçak iniĢ takımlarının açık 

hali Ģekil 2‟de gösterilmiĢtir. 

 

Şekil 2: Açık iniĢ takımlarının görüntüsü 

Sistemin SolidWorks CAD yazılımında parçaların içyapısı Ģekil 3‟te 

gösterilmiĢtir. 

 

Burada;  

: Mekanizma serbestlik derecesi 

: Sabit (Düzlemsel mekanizma 3 kullanılır) 

: Sabit uzuv dâhil mekanizmadaki uzuv sayısı (Tekerlek dâhil 7 

uzuv) 
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: Mekanizmadaki mafsal sayısı (7 adet döner + 1 adet kayar mafsal = 

8 adet mafsal) 

: Mekanizma mafsalların serbestlik derecesi toplamı 

( ) 

  

Mekanizmaya tekerlek dâhil edildiği için serbestlik derecesi 2 olarak 

bulunmuĢtur (iniĢ takımının açılıp-kapanma hareketi ve tekerleğin 

kendi ekseninde dönmesi). 

 

Şekil 3:ĠniĢ takımının iç yapısı  

 

1.2. Sistemin Simülasyonu 

Sürekli denetim türleri P denetleyici, I denetleyici, D denetleyici ve bu 

denetimlerden birkaçının bir araya gelerek PI denetleyici, PD 
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denetleyici ve PID denetleyici denetim organları oluĢur. PID kontrol 

yöntemi üç ayrı parametreyi içerir. P (oransal), I (integral) ve D 

(türevsel) parametreleri mevcuttur. Bir PID denetleyici çıkıĢtan geri 

besleme (feedback) ile gelen sinyali giriĢ (referans) sinyali ile 

karĢılaĢtırır ve farkından bir hata oluĢur. Bu oluĢan hataya göre PID 

denetleyici hatayı en aza indirgemeye çalıĢarak bir etki yapar ve çıkıĢa 

göndermektedir. Bu Ģekilde hata en aza indirilene kadar çıkıĢtan giriĢe 

sürekli geri besleme ile hatalar belirlenir ve denetleyici etkisini çıkıĢa 

göndererek hata azaltmaktadır. Yapılan bu çalıĢmada uçak iniĢ 

takımları tasarlanıĢ ve Solidworks CAD yazılımında simülasyonu ve 

kontrolünün gerçekleĢtirilebilmesi için Simulink yazılımına export 

edilmiĢtir. Export edilen tasarımın görüntüsü Ģekil 4‟te gösterilmiĢtir. 

 

Şekil 4: Export edilen sistemin görüntüsü 

 

Export edilen sistemde uçağın hareketini sağlayan 5 adet revolute 

bloğu bulunmaktadır. Bu blok sayesinde sisteme hareket kabiliyeti ve 

bu hareketlerin kontrolü sağlanmaktadır. Revolute blokları export 

edildiğinde Ģekil 3‟teki gibi bir giriĢ bir çıkıĢ olacak Ģeklindedir. Blok 

üzerinde kontrolün gerçekleĢtirilebilmesi için sistemde bulunan 5 adet 
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revolute bloklarının giriĢ ve çıkıĢ sayıları 2 ye çıkarılmıĢtır ve buraya 

PID kontrol blokları bağlanmıĢtır. PID kontrol blokları bağlanan 

sistemin simulink modeli Ģekil 5‟te gösterilmiĢtir. 

 

 

Şekil 5: PID bloğu eklenen sistemin görüntüsü 

Tasarımı ve simülasyonu gerçekleĢtirilen sistemin simülasyon 

görüntüsü Ģekil 6‟da gösterilmiĢtir. 
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Şekil 6: Simülasyonu gerçekleĢtirilen sistemin görüntüsü  

 

Uçak iniĢ takımlarının sarsıntısız bir Ģekilde açılması ve uçağı 

sarsmaması için sistem PID denetleyici ile kontrol edilmiĢtir. 

Simulink modeline eklenen PID bloğunda bulunan constant bloğu 

sabit bir değer atamak ve sabit değerle aynı boyutlara sahip bir matris 

çıkartmak için kullanılmaktadır.  „Sum‟ bloğu ise sistemin geri 

besleme yapması için tercih edilmiĢtir. PID bloğu 5 ayrı hareket 

kabiliyeti olan tasarıma bağlanmıĢtır. PID kontrolü için ayrı ayrı bu 5 

harekete farklı P değeri, I değeri ve D değeri girilmiĢtir. PID kontrol 

bloğu için sistemin cevap zamanı ve referans takibi grafik üzerinden 

ayarlanmıĢ ve bu referans grafiğine göre her bir PID kontrol ünitesinin 

değerleri atanmıĢtır. Sistem geri besleme ve PID kontrolü için 5 er 

adet „joint actuator‟ ve „joint sensor‟ eklenmiĢtir. Joint actuator tork 
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veya doğrusal / açısal konum, hız ve ivme hareket sinyalleri 

çalıĢtırmak için kullanılmaktadır. Taban takipçi dizisi ve eklem ekseni 

ileri hareketin iĢaretini belirlemektedir. „Joint sensor‟ de sistemin 

doğrusal / açısal konumunu, hızını, ivmesini, hesaplanan kuvvetini / 

torkunu ve reaksiyon kuvvetini,  torkunu ölçer. Taban izleyici dizisi 

ve eklem ekseni ileri hareketin iĢaretini belirler. Sistemdeki çıkıĢlar 

Simulink sinyalleridir. Birden fazla çıkıĢ sinyali tek bir sinyale 

birleĢtirebilmektedir.  

Sistemde bulunan ve 5 farklı revolute bloğuna hareket kontrolünü 

belirli açı değerleriyle sabitleyerek kullanılan „slider gain‟ bloğu 

eklenmiĢtir. Sistemin simülasyonu yapıldıktan sonra PID kontrol ile 

hata değerleri optimum seviyeye çekilmiĢ ve 5 slider gain ile 

hareketleri kazanç değerleri girerek sağlanmıĢtır. Ayrıca Sistemin geri 

beslemesi ve PID kontrolü için eklene bir diğer blok da „scope‟ 

bloğudur. Scope bloğu simülasyon sinyallerini göstermek için 

bağlanmıĢtır. Sistem ilk olarak PID kontrolsüz çalıĢtırılmıĢ ve 

bağlanan 5 ayrı scope ekranından sinyaller gözlemlenmiĢtir. Daha 

sonra sisteme PID kontrol eklenerek tekrar scope ekranları açılmıĢ ve 

aradaki sinyal farkları tespit edilmiĢtir. 

SONUÇLAR 

Uçak iniĢ takımları, uçağın ağırlığını taĢıyan, uçağın yerde hareket 

etmesini sağlayan elemanlardır ve en kritik uçak bileĢenlerinden 

biridir. Havacılık ve uçak sektörü geliĢtikçe, iniĢ takımlarında da 

sürekli yeniden yapılanma ve iyileĢtirmeler görülmektedir. Yapılan bu 

çalıĢmada Solidwork CAD yazılımında uçak iniĢ takımı tasarlanmıĢ 
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ve bu tasarımın PID denetleyici ile kontolü gerçekleĢtirilmiĢtir. Uçak 

iniĢ takımlarının en az titreĢimle hareketi kararlı çalıĢması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Tasarımı gerçekleĢtirilen sistemin simülasyonu 

PID denetleyici ile sağlanmıĢtır. 5 farklı hareket kabiliyeti olan uçak 

iniĢ takımının Simulink yazılımındaki hareket bloklarına ayrı ayrı 

kontrol ve geri besleme blokları eklenmiĢtir. Sistemin kararlı 

çalıĢması için Simulink programına girilen P değeri: 92.4 

I değeri: 94.6 

D değeri:18.98 

Filtre Katsayısı:22.57 Ģeklindedir.  

 Sistem bu değerler ile simülasyonda kararlı çalıĢtığı gözlemlenmiĢtir.  
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GİRİŞ 

Artan rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için 

müşteri memnuniyetini arttırmaları, bunu sağlayabilmek için de daha 

kaliteli ürünü daha düşük maliyetle ve daha kısa sürede müşteriye 

sunmaları gerekmektedir. Yalın üretim sistemi işletmelere bu imkanı 

sunmaktadır. Yalın Üretim sisteminde son kullanıcı için değersiz ve 

kullanışsız olan ve her türlü değer yaratmayan işlem veya durum 

israftır. Bunlar; hatalar, aşırı üretim, stoklar, beklemeler, gereksiz 

işler, gereksiz hareketler, gereksiz taşımalardır. Bu çalışmada 

israfların ortadan kaldırılarak maliyetleri minimize edip, müşteri 

memnuniyetinin arttırılması hedeflenmiştir. Çalışmada israfların 

öncelik düzeylerinin belirlenmesi için çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden analitik hiyerarşi prosesi kullanılmıştır. En önemli 

israf kaynağını ortadan kaldırmak için ise yalın üretim tekniklerinden 

Hücresel Üretim tekniği kullanılmıştır. 

1. PROBLEMİN TANIMLANMASI 

Çalışma, endüstri ürünleri sanayisinde yer alan orta ölçekli bir 

işletmede gerçekleştirilmiştir. İşletmede kullanılan hammadde 

çelikleriyle farklı ebat ve şekillerde dişli, kaplin, ray ve denge 

makaraları, kremier, modül dişli, triger, eksen, adaptör, dirsek, filtre, 

enjeksiyon gibi çok çeşitli ürünler üretilmektedir. Büyük orandaki bu 

ürün çeşitliliği işletmede üretim sürecinde karmaşıklığa ve israflara, 

israflar da maliyetin artmasına sebep olmaktadır. 

İşletme yöneticileri, tam kapasite üretim anlayışıyla hareket edip, 

müşteri istek ve ihtiyacı doğrultusunda oluşturulan talepleri dikkate 
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almadan üretim yapmaktadır. Bu nedenle de işletmede ihtiyaçtan fazla 

ürün ile Aşırı Üretim israfı ortaya çıkmaktadır. İşletme içerisinde 

işlem gören mamul/yarı mamuller bir atölyeden diğerine geçerken 

geçici olarak bekletilmesi, çalışanların çalıştıkları malzemesinin 

tükenmesi veya önceki işlem için makineyi, bakımı, işçiyi 

beklemesiyle işletme içerisinde oluşan Beklemeler gözlenmiştir. Bu 

beklemeler gerçekleşirken mamul/yarı mamul bir yerden bir yere 

geçici olarak taşınarak yanında Gereksiz Taşıma israfını da 

getirmektedir. İşletme müşterilerin ihtiyaçlarını belirli özelliklere 

sahip şekilde karşılayabilen parasal olarak fiyatını ödemeye razı 

olduğu mamul/yarı mamullerin dışında ürüne değer katmayarak 

müşterinin para ödemediği daha fazla işlemin yapılmasıyla Gereksiz 

İşlem israfı ortaya çıkmaktadır. İşletme stoka ürün üretmektedir. 

Üretilen ürünlerin stokta beklemesi sonucu işletmede Stok israfı ortaya 

çıkmaktadır. İşletme içerisindeki mamul/yarı mamullerin makinelerde 

işlem için bir atölyeden diğerine gitmesi, gittiği atölyeden başka 

atölyeye tekrardan gitmesi ya da aynı atölyeye tekrardan gelmesi, 

işlem görmese bile o atölyeden geçmesi gibi işletme içerisinde 

Gereksiz Hareketten oluşan israf gözlenmiştir. İşletmede her üretilen 

ürün %100 istenilen gibi olmamaktadır. Bazı mamul/yarı mamuller 

hatalara maruz kalmaktadır. Hatalara maruz kalan mamul/yarı 

mamuller tekrardan zaman, enerji, işgücü harcanarak Hataları 

Düzeltme israfını ortaya çıkardığı görülmektedir. 

Çalışmada işletme içerisinde belirlenen tüm bu israfların öncelik sırası 

analitik hiyerarşi prosesi (AHP) yöntemiyle belirlenmiş, en önemli 
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israfının neden kaynaklandığı balık kılçığı diyagramı ile analiz edilmiş 

ve ortadan kaldırılması için Hücresel Üretim yöntemi kullanılmıştır. 

2. ÇALIŞMADA KULLANILAN YÖNTEMLER 

2.1.AHP Yöntemi  

Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) 1977 yılında Saaty tarafından çok 

kriterli karar verme yöntemi olarak geliştirmiştir. AHP modeli ikili 

hiyerarşik karşılaştırmaya dayanan öznel bir ölçüm metodudur. Saaty 

AHP modelini 4 iterasyona göre tasarlamıştır ( Saaty,1986). 

Karşılık olma özelliği: Matrisin ikili karşılaştırma genel yapısı olarak 

önem derecesi 𝑎𝑖𝑗 =
1

𝑎𝑗𝑖
 olacaktır. 

Homojenlik özelliği: İkili karşılaştırma matrisinin 𝑎𝑖𝑗 ve 𝑎𝑗𝑖 

değerlerinden biri, diğerine göre ∞ kez üstün kabul edilemez. 

Bağımsızlık özelliği: Bu teknik kullanırken alternatifler ve kriterler 

uzmanlar tarafından belirleneceğinden kendi içinde birbirlerine bağlı 

değillerdir. Ve son iterasyon olarak: Karmaşık birimlerin hiyerarşik 

yapısı ikili karşılaştırma ile oluşturulabilir. AHP yöntemini diğer çok 

kriterli karar verme yöntemlerinden ayıran özellik ikili 

karşılaştırmanın tutarlılık oranı hesabıdır. Analitik Hiyerarşi Proses 

uygulama adımları şu şekildedir: ilk adımda ikili karşılaştırma matrisi 

Saaty tarafından geliştirilen ölçek yardımıyla oluşturulur (Saaty,1980). 
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Tablo 1: İkili Karşılaştırma Ölçeği (Saaty,1980) 

Önem 

Derecesi 

Tanım Açıklama 

1 Eşit Derecede Önemli Her iki faktör aynı öneme sahiptir. 

3 Orta Derecede Önemli Tecrübe ve yargılara göre bir faktör 

diğerine göre biraz daha önemlidir. 

5 Kuvvetli Derecede 

Önemli 

Bir faktör diğerinden kuvvetle daha 

önemlidir. 

7 Çok Kuvvetli Derecede 

Önemli 

Bir faktör diğerine göre yüksek 

derecede kuvvetle daha önemlidir. 

9 Mutlak Derecede Önemli Faktörlerden biri diğerine göre çok 

yüksek derecede önemlidir. 

2,4,6,8 Ara Değerleri Temsil 

Etmektedir 

İki faktör arasındaki tercihte 

yukarıdaki açıklamalarda bulunan 

derecelerin ara değerleridir. 

 

İkinci olarak, karşılaştırma matrisini standartlaştırma işlemi için her 

sütuna ait elemanlar, kendi sütunundaki hücrelerin toplamıyla oranı 

alınarak normalize edilmiş matris değeri elde edilir. Daha sonra, 

öncelikler vektörü hesabı için her satırın ayrı ayrı satır ortalaması 

alınır. Ve son adımda, ağırlıklar elde edildikten sonra karşılaştırma 

matrisinin tutarlılık oranı hesaplanır. Eğer tutarlı değilse karşılaştırma 

matrisi ağırlıkları kullanılmaz. Eğer tutarlı ise bu değerler 

yorumlanabilir. Öncelikler vektörü ile karşılaştırma matrisi çarpılır. 

Elde edilen matris elemanları ise öncelikler vektörü elemanlarına 

bölünür. Sonrasında ise  λmaks için bu değerlerin toplamının 

ortalaması alınmaktadır (Saaty,1990 ). 
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Tablo 2: Rassallık İndeksi (Saaty,1980) 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

R
I 

0
.0

0
 

0
.0

0
 

0
.5

8
 

0
.9

0
 

1
.1

2
 

1
.2

4
 

1
.3

2
 

1
.4

1
 

1
.4

5
 

1
.4

9
 

1
.5

1
 

1
.4

8
 

1
.5

6
 

 

Uyum indeksi için CI =
λMAX−n

n−1
 formülüyle CI değeri hesaplanır ve 

Rasallık İndeksi (RI) yardımıyla matris boyut halini alır (CR = CI / 

RI).Tutarlılık oranı 0,1 den daha az olması yapılan çalışmanın tutarlı 

olduğunu göstermektedir. Hesaplanan tutarlılık oranı 0,1 den büyük 

ise değerler yeniden gözden geçirilmelidir. 

2.2.Balık Kılçığı Diyagramı 

Balık Kılçığı tekniği ilk olarak 1943 yılında Japon Profesör Kaoru 

Ishikawa tarafından ortaya atıldığı için diğer ismi ‘’Ishikawa 

Diyagramı’’ olarak da bilinir. Balık Kılçığı Tekniği Uygulama 

Adımları ise 6 aşamada gerçekleşir (Ishikawa,Lotus,1990). 

Aşama 1: İlgilenilen konu hakkında çalışanlar, uzmanlar, kıdemliler, 

yöneticiler ile bilgi sahibi olan bir grup insan bir araya gelerek mevcut 

problemin ne olduğuna karar verir. Aşama 2: Problemin genel hatları 

ile beyin fırtınası uygulanarak büyük bir balık kılçığı çizilir. Aşama 3: 

Ana okun ucunda problemi ifade yazılarak, neden olan sebepler alt 

dallara ayrılarak yazılır. Aşama 4: Belirlenen mevcut problemin 

potansiyel nedenlerini ‘’Neden oldu? Nasıl oldu?’’ gibi sorularla 

beyin fırtınası yaplır. Aşama 5: Alt nedenler için ise teker teker 

‘’Neden oldu? Nasıl oldu?’’ diye sorular sorulmaya devam edilerek 

beyin fırtınasına devam edilir. Aşama 6: Bir grup insanın fikirleri 

bitince Balık Kılçığı sonlanır. 
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2.3.Hücresel Üretim 

Derece sırasına göre kümeleme (Rank Order Clustering (ROC))  

metodu, 1980 yılında King tarafından geliştirilmiştir. ROC metodu 

parça-makine matrisinin satır ve sütunların sıralamasına dayanan bir 

kümeleme metodudur. ROC metodunda benzerlik katsayısı 

kullanılmadan ikilik sayı sistemi ile işleme tabi tutulur. Bu değerler 

onluk sisteme dönüştürüldükten sonra yeniden sıralama yapılır. Bu 

teknik parça-makine gruplarını analitik biçimde, diyagonal 

yerleştirilmiş grupların oluşturulması için yapılan gruplandırma 

tekniğidir (King, 1980; Kusiak, 1988). 

ROC uygulamasında ikilik sayı sistemine göre toplam değer 

hesaplandıktan sonra bu değerlere ait veriler büyükten küçüğe 

sıralanır. Sıralanan bu veriler büyükten küçüğe sıralanıp ayrı ayrı 

iterasyon işlemleri uygulanır. Her iterasyon hem satır hem sütun için 

ikilik sayı değerleri satır ve sütundaki 0 ve 1 değerleri ile çarpılarak 

toplanır. Devamında ise satır ve sütundaki toplam değere göre 

sıralama yapılır. İterasyon başka işleme gerek duyulmadığı anda 

sonlandırılır. İşlem adımları aşağıdaki gibidir (King, 

Nakornvhai,1982). 

İşlem 1: Mamullerin işleme tabi tutulduğu makinalara ‘’1’’, işleme 

tabi tutulmayan makinelere ‘’0’’ vererek matris oluşturulur. İşlem 2: 

Mamul/yarı mamul-makine matrisinin her satırı için ‘’1’’ değerli 

olanları ikili sisteme uygulayarak, sıralamasını derecelendir. Eğer aynı 

derece varsa matrise uygun yap. İşlem 3: Şimdiki matris İşlem 2’nin 

aynısı ise işlemleri sonlandır ve sonuç bulundu demektir. Değilse 
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İşlem 4 ‘e git. İşlem 4: Azalan derece sırasına göre satırları düzenle. 

Şimdi ise matrisin her sütunu için ikili sistem ile derecelendir. Aynı 

değerli sütun varsa matrise uygun yap. İşlem 5: Matris İşlem 4’ün 

aynısı ise algoritmayı bitir ve sonuç bulundu demektir. Değilse İşlem 

6’a git. İşlem 6:  Azalan dereceye göre sütunları sırala ve İşlem 2’ e 

git. 

Literatüre bakıldığında işletmelerde hücresel üretim yöntemi 

kullanımının arttığı görülmektedir. Demirtaş (2004) çalışmasında 

hücre oluşturma yöntemlerine ilişkin gelişmeleri ve uygulamalarda 

karşılaşılan sorunları ele almıştır. 2 boyutta sınırlandırılan hücresel 

üretim çok boyutlu hale getirilmesinde öneriler verilmiştir. Güven vd. 

(2004), tarım alet ve makinaları üreten bir fabrikada hücresel üretim 

sistemi ile grup teknolojisinin bilgisayar destekli uygulamasını 

sunmuştur. Kulak ve Durmuşoğlu (2004) çalışmalarında, hücresel 

üretim sistemi tasarımı için aksiyomlarla tasarım prensiplarine dayalı 

bütünsel bir yöntem sunmuşlardır. Saraç ve Özçelik (2006), üretim 

hücrelerinin genetik algoritma kullanılarak oluşturulmasını 

incelemişlerdir. Ancak geliştirilen algoritma alternatif rotanın hücre 

probleminde değil, genel hücre probleminde başarılı olmuştur. 

Başaran ve Çelikçapa (2009) bir vinç atölyesinde ikili verilere dayalı 

hücre oluşturma yöntemleri ile hücre oluşturulmasını ele almışlardır. 

Çalışma ikili matris deneme yanılma yöntemiyle istisnai elemen sayısı 

minumum yapılabilmiştir. Öztürk (2013) çalışmasında, bir otomobil 

fabrikasının şanzıman üretim bölümü için hücresel üretim sistemi 

önermiştir. Hücresel üretim uygulanıp uygulanmaması arasındaki 

farkla anlatılmıştır. Kiriş ve Tüysüz (2017), imalat hücresi 
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oluşturulması için farklı kümeleme yöntemlerini incelemiş ve bu 

yöntemlerin performanslarını karşılaştırmışlardır. İnşaat ekipmanı 

üreticisinin silindir bölümü için gerçekleştirilen çalışma en etkin 

yöntemi belirtmiştir. 

3.UYGULAMA 

3.1.AHP Yöntemi Kullanılarak İsraf Önceliklerinin 

Belirlenmesi 

Kriter ağırlıkları belirlenirken işletmede görev alan uzman kişilerin 

(vardiya amirleri, ustabaşları, üretim sorumluları, üretim yöneticisi…) 

görüşleri alınmıştır. Yalın üretim sisteminde tanımlı yedi israf 

Tablo3’de görüldüğü gibi kriter olarak tanımlanmıştır. Tablo4’de ikili 

karşılaştırma matrisi, Tablo5’de normalize edilmiş matris ve 

Tablo6’da öncelikler vektörü verilmiştir. 

Tablo 3: İsraf Türleri 
İSRAF TÜRÜ SEMBOLÜ 

Hatalar İ1 

Aşırı Üretim İ2 

Stoklar İ3 

Beklemeler İ4 

Gereksiz İşler İ5 

Gereksiz Hareketler İ6 

Gereksiz Taşımalar İ7 

 
Tablo 4: İkili Karşılaştırma Matrisi  

Kriterler İ1 İ2 İ3 İ4 İ5 İ6 İ7 

İ1 1 1 0,5 0,250 1,5 0,213 0,188 

İ2 1 1 0,375 0,3 0,75 0,213 0,188 

İ3 2 2,666 1 0,75 3 0,5 0,5 

İ4 4 3,333 1,333 1 2 0,3 0,188 

İ5 0,666 1,33 0,333 0,5 1 0,213 0,213 

İ6 4,695 4,695 2 3,333 4,695 1 0,375 

İ7 5,320 5,319 2 5,319 4,695 2,666 1 

TOPLAM: 18,68 19,343 7,541 11,452 17,64 5,105 2,652 
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Tablo 5:Normalize Edilmiş Matris  

Kriterler İ1 İ2 İ3 İ4 İ5 İ6 İ7 

İ1 0,053 0,051 0,066 0,022 0,085 0,042 0,070 

İ2 0,053 0,051 0,050 0,026 0,042 0,042 0,070 

İ3 0,107 0,138 0,132 0,065 0,170 0,098 0,189 

İ4 0,214 0,172 0,177 0,087 0,113 0,059 0,070 

İ5 0,035 0,068 0,044 0,043 0,057 0,042 0,080 

İ6 0,251 0,242 0,265 0,291 0,266 0,196 0,141 

İ7 0,285 0,275 0,265 0,464 0,266 0,522 0,377 

 

Tablo 6: Öncelikler Vektörü  

Kriterler İ1 İ2 İ3 İ4 İ5 İ6 İ7 Kriter 

Ağırlık 

İ1 0,053 0,051 0,066 0,022 0,085 0,042 0,070 0,056 

İ2 0,053 0,051 0,050 0,026 0,042 0,042 0,070 0,048 

İ3 0,107 0,138 0,132 0,065 0,170 0,098 0,189 0,128 

İ4 0,214 0,172 0,177 0,087 0,113 0,059 0,070 0,127 

İ5 0,035 0,068 0,044 0,043 0,057 0,042 0,080 0,053 

İ6 0,251 0,242 0,265 0,291 0,266 0,196 0,141 0,236 

İ7 0,285 0,275 0,265 0,464 0,266 0,522 0,377 0,350 

 

CR = CI / RI               

CR = 0.055 / 1.32 = 0.04                    

Tutarlılık Oranı: 0.04 

Sonuç olarak tutarlılık oranı 0.04 < 0.1 olduğu için uyum sınırları 

içerisindedir. Tutarsızlık kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu için 

anket sonucu oluşan öncelikli vektör değerleri yorumlanabilir. Anketi 

yanıtlayan vardiya amirleri, üretim sorumluları, ustabaşılar, üretim 

yetkilileri tarafından sonuçlanan kriter ağırlık değerlerine bakıldığında 

işletmede oluşan israfların en büyük kısmını 0,350 değeri ile Gereksiz 

Taşımalar ( İ7 ) kriterinin oluşturduğu görülmektedir. Sonrasında ise 

bu değere en yakın olan 0,236 değeri ile Gereksiz Hareketler ( İ6 ) 

değerlendirmede etkili bir kriter olarak görülmektedir. 
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3.2.Balık Kılçığı Diyagramı 

Gereksiz Taşımanın sebeplerini araştırmak için vardiya amirleri, 

sorumlu ustabaşılar ve üretim sorumluları ve üretim yetkilileri ile 

gerçekleştirilen Beyin Fırtınası sonucu oluşturulan Balık Kılçığı 

diyagramı Şekil 1 ’de görüldüğü gibidir. 

 
 

Şekil 1: Balık Kılçığı Diyagramı 

 

3.3. Hücresel Üretim İle Gereksiz Taşımaların Ortadan 

Kaldırılması 

Hücresel üretim sisteminde tasarım ve imalat özellikleri açısından 

benzer şekilde işlem gören ürünlerin benzer bir şekilde üretilmesi 

mantığını ele alınmaktadır. Bu mantıkla benzer verileri gruplamayı 

veya kümelemeyi amaçlamaktayız. Bu gruplamayı, kümelemeyi 

yaparken her hücrenin özel bir ürün ailesini üretilebilecek seviyede 
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olmasını, her hücrede gerekli ihtiyaçların bulunması gerektiği baz 

alarak tasarlanacaktır. 

 

 
 

Şekil 2: Yerleşim Planı  

 

 
 

Şekil 3: Malzeme Akışı 
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İşletmenin yerleşim planı Şekil 2 ’deki gibidir. Hammadde stoktan 

seçilen parçalar ailelere göre gruplamanın avantajı da yukarıdaki 

yerleşim planında görülen karmaşıklığı engellemektir. Bu yerleşimde 

çeşitli makineler işlevlerine göre düzenlenmiştir (torna bölümü, freze 

bölümü, kaplama bölümü vb.). Fonksiyonel olarak yerleştirilen benzer 

makineler ile mamul / yarı mamulü işlemek için bölümler arasında 

taşınmakta ve belki de aynı bölüme birkaç kez uğramaktadır. Bu 

durum çok fazla malzeme taşınmasına, büyük işlem içi envantere, 

birçok tezgah hazırlığına ve yüksek maliyete neden olmaktadır.  

Hücresel yerleşime geçilmesi durumunda belirli bir parça ailesi 

oluşturmak için düzen oluşturulacaktır. Böylelikle azaltılmış malzeme 

taşımaları, daha az hazırlık işlemleri, daha az işlem içi envanter ve 

daha kısa tamamlanma süresi oluşturulacaktır. 

İşletmede ürün ve hacim esnekliği görülmektedir. Ayrıca talep 

miktarları farklılık göstermektedir. İşletme içerisindeki malzeme akış 

sürelerinin uzun olduğu gözlenmiştir. Yerleşim düzenine bakıldığında 

örneğin tornalar bir bölümde, kama çeşitleri farklı bir bölümde 

bulunmaktadır. Böylece preslenecek olan yarı mamul veya hammadde 

önce torna bölümüne gelir, freze, dik kama, yatay kama pres 

bölümüne gider. Gereksiz taşımanın çok olmasının kaynağının 

yerleşim yerinde olduğu belirlenmiştir. Bu durum süreç içi stokun 

artmasına da sebep olmaktadır. İşletmede üretilen belirli ürünlerin 

kataloğu olduğundan ve bazı ürünler farklı özelliklere sahip 

olduğundan, sırası gelen işlem için makine ayarı ve/veya aparat 

değişimi yapılmaktadır. Böylece standart süreler artmaktadır. Gereksiz 
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taşımaların sebepleri balık kılçığıyla incelendiğinde israfları ortadan 

kaldırmak için hücresel üretim sistemi önerilmeye karar verilmiştir. 

Çalışmada işletmeye gelen siparişlerin ve ürün kataloğu 

incelendiğinde, toplam getirinin %80 civarında olması sebebiyle x-l 

triger, h triger, 8m triger, b-l triger, 3m/5m serisi, t10 triger, göbeksiz 

modül dişli, 1p1 kaplin, düz kaplin, burçlu zincir dişli, üç sıra zincir 

dişli, göbekli modül dişli, b-h serisi,  dç serisi kaplin, tek sıra zincir 

dişli ürünleri dikkate alınmıştır. Kodlanan benzer parçalara aynı kod 

numarası verilmiştir ve el tezgahları da makine olarak 

değerlendirilmiştir. 

Tablo 7: İşletmede Kullanılan Makinalar 

KOD Makine Adı Makine Sayısı 

M1 Testere 5 

M2 Torna Makinesi ( 2 Eksen ) 11 

M3 Torna Makinesi ( 3 Eksen, Çap 300’den 

fazla) 

1 

M4 Torna Makinesi ( 3 Eksen ) 4 

M5 Fellow ( Dik Çalışan Freze ) 3 

M6 700 mm’e kadar Azdırma ( Freze ) 4 

M7 1.5 m’e kadar Azdırma ( Freze ) 1 

M8 Azdırma ( Freze ) 13 

M9 Kremier Azdırma 1 

M10 Broş Makinesi 2 

M11 Dik Kama 1 

M12 Yatay Kama 3 

M13 Dik Matkap 2 

M14 Klavuz Makinesi 3 

M15 Press Makinesi 3 

M16 Yıkama Makinesi 2 

M17 Fosfat Kaplama 1 

M18 Galvaniz Kaplama 2 

M19 Paketleme Makinesi 1 

M20 Isıl İşlem 2 

M21 Taşlama 1 

M22 Dövme Makinesi 1 

M22 Teksiyen Makinesi 1 
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Tablo 8: İşletmede Bulunan Ürünler 

X-L Serisi H Serisi 
8M Serisi B-L Serisi 
T-10 Serisi Göbeksiz Modül Dişli 
Modül Dişli DÇ Serisi kaplin 
Göbekli Modül Dişli Üç Sıra Zincir Dişli 
Kaplin Tek Sıra Burçlu 
Düz Kaplin Kavi Kampana Serisi 
1P1 Kaplin Depo Emiş Filtresi 
Zincir Dişli Silindir Piston 

Tek Sıra Zincir Dişli B – H Serisi 

Burçlu Zincir Dişli Denge Makaraları… 

Çift Sıra Burçlu Filtreler… 

Diğer Ürünler (Sipariş Bazlı) L Serisi 

Hidrolik Pompa Bağlantı Kampanaları Hidrolik Bakım Kapağı     ZİNCİR                                        

Hidrolik Bakım Kapağı Vida Hidrolik Bakım Kapağı Standart 

Kavi Kampana Serisi Adaptörler… 

Depo Emiş Filtresi 14M Serisi 

Silindir Piston 3M / 5M Serisi 

Depo Dolum Kapağı Zincir Hafif Pompa Adaptörleri Düz 

Depo Dolum Kapağı Vida Hafif Pompa Adaptörleri Dirsek 

 
Tablo 9: 1.Hücre 

                                                               1.Hücre 
Testere-2- 
Klavuz Makinesi-3- 
Dik Matkap 
Torna Makinesi ( 3 Eksen ) 
Fellow ( Dik Freze) 
Dik Kama 
Galvaniz Kaplama 
Pres-3- 
Dövme Makinesi 
Pres-1 
Yatay Kama-1- 

 
Tablo 10: 3.Hücre 

3.Hücre 
Testere-3- 
Fosfat Kaplama 
Yatay Kama-2- 
Torna Makinesi ( 300mm den fazla) 
1.5. Azdırma Freze 
Klavuz Makinesi-2- 
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Isıl İşlem-1- 
Taşlama Makinesi 
Kaynak 

Broş Makinesi 

 
Tablo 11: 2.Hücre 

2.Hücre 
Torna Makinesi ( 2 Eksen) 
Testere-1- 
Paketleme Makinesi 
700 mm Azdırma Freze 
Klavuz Makinesi-1- 
Isıl İşlem-2- 
Pres-2- 
Yıkama Makinesi 
Kremier Azdırma 

 

Tablo9, Tablo10 ve Tablo11’de görüldüğü gibi üretimde hücrelerin 

kullanılmasını gerektiren 3 hücre oluşturulmuştur. Benzer ürünlerin 

üretimi için gerekli işgücü ve makineler birbirine yakın yerleştirilerek 

geleneksel üretimden daha etkili sonuç alan sistem elde edilecektir. 

Azaltılmış süreç içi stoklar, azaltılmış parti büyüklükleri, azaltılmış 

üretim süreleri, azaltılmış süreç içi işlem maliyeti, daha iyi operasyon 

kontrolü, arttırılmış kalite ve esneklik sağlanacaktır. 

 
Şekil 5: İşletmeye Göre Hücrelerin Yerleşimi 
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Şekil 6: İşletmede Hücrelere Göre Oluşturulan Yerleşim Planı 

 

SONUÇ 

Yapılan bu çalışmada, endüstri ürünleri üreten bir işletme için 

hücresel üretim sistem önerisi sunulmuştur.  Amaç az sayıda 

oluşturulan parça aileleriyle çalışarak verimliliği arttırmaktır. Grup 

teknolojisinin işletme yerleşime uygulanarak her hücre bir parça 

ailesini üretecek şekilde özelleştirilmiştir. Getirilerin %80’nini 

oluşturan ürünlerle işlem yapılan çalışmada oluşturulan aileler 

içerisinde parçalar birbirinden geometrik özelliklerle farklıdır ancak 

imalat aşaması açısından aynı aile grubundan olacak kadar birbirine 

yakın olduğu için farklı ürünlerden oluşan ürün ailesi oluşturulmuştur. 

Çalışmada, işletmede gözlenen israfların ( Hatalar ( İ1 ), Aşırı Üretim 

( İ2 ), Stoklar ( İ3 ), Beklemeler ( İ4 ), Gereksiz İşler ( İ5 ), Gereksiz 

Hareketler ( İ6 ), Gereksiz Taşımalar ( İ7 ) ) öncelik düzeyleri AHP 

yöntemiyle belirlenmiş ve en yüksek ağırlığa sahip israf türünün 

oluşma nedeni balık kılçığı diyagramı ile analiz edilmiştir. Belirlenen 

en önemli israfın ortadan kaldırılması için yalın üretim tekniklerinden 
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hücresel üretim yöntemi kullanılmıştır. Böylece yerleşim planında 

görülen karmaşıklık engellenmiş ve azaltılmış süreç içi stok, 

azaltılmış parti büyüklüğü, azaltılmış üretim süreleri, azaltılmış süreç 

içi işlem maliyeti, daha iyi operasyon kontrolü, arttırılmış kalite ve 

esneklik oluşturulmuştur. İşletmedeki maliyetlerin azaltılıp, verimlilik 

artacağı öngörülmüştür. İşletmede belirlenen diğer israfların da 

ortadan kaldırılması için işletmenin yalın üretim tekniklerini tam 

olarak benimsemesi ve uygulanmasının uygun olduğu 

düşünülmektedir. 
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