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PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI 

ÖZET 

Proje, belirlenmiş bir hedefe yönelik olarak amaçlanan gelişmeyi sağlamak için uygulamaya 

geçilmeden önce bir ürün ya da hizmet şeklinde gerçekleştirilen ön çalışma planıdır. Projeler 

geçicidir. Buradaki geçicinin anlamı projelerin başlangıç ve bitiş zamanlarına sahip 

olduğudur. 

Projelerin amaçları incelendiğinde zaman ve maliyet amaçlarını ön planda tuttukları görülür. 

Bu amaçlarına ulaşabilmek için de çeşitli teknikler kullanırlar. Bu tekniklerin en bilinenleri 

Gantt Şemaları, PERT ve CPM’dir.  

Bu yüksek lisans çalışmasında, projelerin hedeflerine ulaşmada kullanacakları başka bir proje 

planlama modeli önerilmektedir. Bu modelde, projelerin maliyet ve zaman amaçlarını 

gerçekleşebilirliğini saptamak için hedef programlama yaklaşımı tercih edilmiştir; ancak 

projelerin belirsiz doğasından dolayı bulanık hedeflerle çalışmayı olanaklı kılan bulanık hedef 

programlama modeli kullanılmıştır.  

Geliştirilen model, ayakkabı üretimi yapan bir firmanın yeni sezon için üreteceği yeni bir 

modelin prototipinin üretilmesi projesinde uygulanmış ve elde edilen sonuçlar mevcut proje 

planlama tekniğinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.   

Proje Planlama, Bulanık Mantık, Bulanık Kümeler, Hedef Programlama, Bulanık 

Hedef Programlama 
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FUZZY GOAL PROGRAMMING APPROACH IN PROJECT PLANNING 

SUMMARY 

A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service. In this 

definition the word “temporary” means that any project has to have a start date and end date. 

The primary objectives of all projects are minimizing the project duration and minimizing the 

total project cost. In order to achieve these objectives, many techniques such as Gantt Charts, 

PERT and CPM are widely used in project planning.  

In this study a different planning technique is proposed. This technique uses goal 

programming formulation in order to achieve project objectives. On the other hand, due to the 

fuzzy environment of the projects a fuzzy goal programming which allows working with 

fuzzy goals is used to formulate a new model.  

This model is applied to the prototype shoe production of a shoe manufacturer in Istanbul. 

The results of fuzzy goal programming model are compared to those of conventional project 

planning techniques. 

Project Planning, Fuzzy Logic, Fuzzy Sets, Goal Programming, Fuzzy Goal 

Programming 
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1. GİRİŞ 

Yeryüzünde yaşamın merkezinde yer alan insanoğlu, önceden tahmin edilemeyen ve 

kontrol edilemeyen çevre koşulları ile başa çıkabilmek için çok eski çağlardan beri 

planlamadan yararlanmaktadır. Ancak ilk çağlarda bu planlar yağmur yağınca 

mağaralara toplanmak, yiyeceği gerektiğinde kullanmak üzere depolamak gibi en 

temel gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelikti. Bugünkü anlamda ilk planlama 

etkinlikleri ise 1700’lerdeki sanayileşme faaliyetlerinin başlamasıyla görülebilir. O 

güne kadar genellikle kırsalda yaşayan insanlar sanayilerin gelişmesiyle birlikte 

şehirlere göç etmeye başladılar. Şehirler hızla büyüdü. İnsanlar, bugünkü konforun 

çok uzağındaki bir kent yaşamıyla tanıştılar. Bu kent yaşamı çok kısa sürede sağlık 

sorunlarını da beraberinde getirdi. İşte bu sağlık sorunlarının üstesinden gelmek için 

kullanılan araç bilimsel anlamdaki ilk planlama faaliyetidir. Bu faaliyetin amacı 

çalışan insanların sağlık koşullarını düzeltmek ve bu sayede onların daha fazla 

çalışmasını sağlamak ve devletin sağlık harcamalarını kısmak olarak açıklanmıştır.  

Şehirler için yapılan bu planlama faaliyetleri 1900’lü yılların başında sanayide 

üretimi artırmak için kullanılmaya başladı. Bunu 2. Dünya Savaşı sonrası gelişen 

tekniklerle planlamanın bilimsel olarak da hayatın her alanında kullanılır hale 

gelmesi izledi. Günümüzde planlama, bir öğrencinin sınavda başarılı olmak için 

izlenmesi gereken yoldan, bir ülkenin milli gelirini artırmak için yapılacak 

faaliyetlere kadar çok geniş bir alana yayılmaktadır. 

Planlamanın esası belirlenen bir hedefe ulaşmak için izlenmesi gereken yoldan 

oluşur. Hedefe ulaşırken bir başka amaç da zamanı en kısa olan ve maliyeti de 

mümkün olduğunca düşük olan yolu seçmektir. Bu yolu belirlemek için insanlar 

yüzyıllardır farklı yöntemler kullanmışlardır. 1900’lerin başında kullanılmaya 

başlanan Gantt Şemaları sonraları yerlerini PERT ve CPM gibi daha ayrıntılı 

çalışmalar yapmaya olanak sağlayan yöntemlere bırakmışlardır. Günümüzde, hemen 

hemen her evde bulunan bilgisayarlar sayesinde, insanlar hedeflerine ulaşmada 

karşılaşabilecekleri muhtemel olumsuzlukları önceden görebiliyor ve belirsizlikler 

karşısında atması gereken adımları belirleyebiliyorlar.  
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Bu çalışmanın ortaya çıkışında işletmelerin belirli hedeflere yönelik olarak 

başlattıkları projelerin karşılaştıkları belirsizliklerin çokluğu etkili olmuştur. 

İşletmeler, bu belirsizlikleri yok etmek için kimi zaman proje maliyetlerini çok 

aşarak iflasa sürüklenmişler kimi zaman da projeyi bitirebilmek için yılları 

harcamışlardır. Kuşkusuz, onların dışında gelişen bir şeyi kontrol etmeleri mümkün 

değildi ancak doğru bir proje planlamasıyla olacakları öngörebilir ve olacaklara karşı 

önceden davranış geliştirebilirlerdi. Bu çalışmada oluşturulacak model ile projelerin 

sahip olduğu bu belirsizlik, bulanık hedef programlama yöntemi kullanılarak yok 

edilecek ve işletmeler projeye başlamadan önce projenin gelişimini gösterecek bir 

araca sahip olacaklardır. Bu sayede projenin sonuçlanmasını etkileyecek bir olayı 

hemen görecek ve gerekli tedbirleri zamanında alabileceklerdir. 

Bu doğrultuda çalışmanın 2. bölümünde, proje planlamanın önemi, proje planlama 

teknikleri ve projeleri sıkıştırma hakkında bilgi verilecek, ardından 3. bölümde hedef 

programlama konusuna genel bir bakış yapılacaktır. Çalışmanın 4. bölümünde 

bulanık mantık kavramı hakkında bilgi verilecek ve daha sonra bulanık mantık 

kavramının klasik mantık kavramından ayrılmasını sağlayan bulanık kümeler 

kavramına değinilecektir. Çalışmanın 5. bölümünde bu çalışmanın ve uygulamanın 

temel felsefesini oluşturan bulanık hedef programlama yöntemine değinilecektir. Bu 

konuda literatürdeki çalışmalardan uygulamamıza esas teşkil edenleri hakkında bilgi 

verilecek ve 6. ve son bölüme geçilecektir. Bu son bölümde, geliştirilecek olan 

bulanık hedef programlama modeli ayakkabı üretimi yapan bir işletmenin kış sezonu 

için model üretim projesinde uygulanacaktır. Elde edilen sonuçlar, geleneksel proje 

planlama tekniklerinden PERT ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılacaktır. 
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2. PROJE PLANLAMA 

2.1. Proje Planlamanın Önemi 

Karmaşık bir süreç olarak, projelerde her zaman kontrol dışına çıkabilme durumu 

mevcuttur. Dolayısıyla proje planlarındaki ilk ve esas amaç projenin kontrolünü 

sağlamaktır. Bazı kişiler projeleri kontrol etmede diğerlerine göre daha iyidirler 

ancak bu kişilerin bile yapabilecekleri sınırlıdır. Kontrolü sağlamak için insan dışı 

bazı araçlara ihtiyaç vardır ve planlama bu araçların en iyisidir. Proje planları, 

projeleri daha basit alt süreçlerine ayırarak karmaşık birer süreç olan projelerin 

kontrol edilebilirlikleri mümkün kılar. Bu durum gözden kaçan ve muğlak olan 

görevlerin kontrolü ile proje kontrolünde objektif bakış açısı sağlar; adım ve 

olayların gözden geçirilmesini kolaylaştırır. Tüm bunların yanında, proje 

planlamanın en önemli faydası, projenin gidişatında meydana gelebilecek fırsat ve 

olumsuzlukları öngörüp olumsuzluklardan kaçınmak için önlem almayı ve 

zamanında müdahale etmeyi sağlamasıdır. (Barutçugil, 1984) 

Proje planları kesin, tam ve mümkün olduğunca ayrıntılı olarak hazırlanmalı. 

Kesinlik, bütünlük ve detay sahip olunan zaman ve kaynaklara bağlı olsa da projenin 

başarıyla tamamlanması için gerekli olan en önemli unsurlardandır. Dolayısıyla, 

neyin, niçin, nasıl ve ne zaman yapılacağını tanımlayan, projedeki işlerin 

yürütülmesini ve projedeki çalışanların yönetimini sağlayan planlama çalışmaları 

yapılmaksızın, projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması 

mümkün değildir. Barutçugil’e göre proje planlarının geliştirilmesi aşamasında en 

önemli çalışmalar görev ve sorumlulukların belirlenmesi, proje zaman cetvelinin 

hazırlanması ve proje bütçelerinin çıkarılmasıdır.(Barutçugil, 1988) 

Bir proje içerisindeki faaliyetlerin birbirleriyle ilişkilerini ve zamanlarının 

belirlenerek sıraya konulması ve projenin kaynak gereksinimini de göz önünde 

bulundurarak tahmin edilen süre içinde projenin gidişatının programlanmasına proje 

programlama denir. (Temiz Kutlu, 2001) Buna ek olarak tüm faaliyetlerin başlangıç 
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ve bitiş zamanlarını gösteren bir faaliyet-zaman diyagramı hazırlanır. Proje 

programının en önemli faydası projenin bitirilmesi için önem arz eden kritik 

faaliyetleri göstermesi ve faaliyetlerin boşluk süreleri ile gecikmeleri hakkında bilgi 

vermesidir. (Halaç, 1995) 

Projedeki faaliyetlerin durumunu değerlendirip planlanan durumla karşılaştırmak ve 

sorun olması durumunda zamanında müdahalelerle düzeltici önlemler almak için 

yapılan faaliyetler proje kontrol faaliyetleridir. Bu kontrol faaliyetleri sayesinde 

projenin yürütülmesi esnasında sorun yaratabilecek kritik faaliyetler üzerinde 

yoğunlaşmak mümkündür (Heizer ve Render, 2001) 

2.2. Proje Planlama Teknikleri 

Proje planlama tekniklerinin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar 1950’li yılları 

sonlarına rastlamaktadır. Bu konuda geliştirilen yöntemlerden en yaygın 

kullanılanları Gantt şemaları, PERT (Project Evaluation and Review Technique – 

Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği) ve CPM (Critical Path Method – 

Kritik Yol Yöntemi)’dir. Bunun dışında PEP (Project Evaluation Procedure – Proje 

Değerlendirme Prosedürü), LESS ( Less Cost Estimating and Scheduling – En Düşük 

Maliyet Tahmini ve Programlaması), GERT (Graphical Evaluation and Review 

Technique – Grafik Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği) ve PDM 

(Precedence Diagramming Method – Öncelik Diyagram Yöntemi) de diğer 

yöntemler olarak sıralanabilir. (Spinner, 1997) Proje planlama teknikleri genel olarak 

üretim ve dağıtım projeleri planlama, kuruluş yeri seçme, kaynak yönetimi, finansal 

planlama problemleri, inşaat sektörü ile araştırma-geliştirme projelerinde 

kullanılmaktadır 

2.2.1. Gantt Şeması 

Proje planlamasında kullanışlı tekniklerden biri Gantt şemalarıdır. Gantt şemaları en 

basit ifadesiyle bir çizelgenin görsel olarak gösterilmesidir. Gantt şemaları 1. Dünya 

Savaşı sırasında Henry L. Gantt tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir. (Shtub ve diğ., 

1994) Gantt şemalarında, zaman yatay eksende gösterilirken şemanın solunda düşey 

olarak projedeki görevler gösterilmektedir. Şemada, yatay çubuklar görevin süresini 

belirtir. Kilometretaşları (dönüm noktaları) genellikle tek bir nokta veya elmas 

dörtgen tarafından ifade edilir – üçgen ifadelere de rastlanır. Görevler arasındaki 
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bağlar dikey kesikli çizgilerle veya bağlı oklarla gösterilir. Oklar projenin devamı 

için görevlerin hangi sırada bitirileceğini gösterir. 

   

 

 

Şekil 2.1: Gantt Şeması örneği 

Yukarıdaki şemada ‘Üretim Aşaması 1’in üç tane alt sınıfa ayrıldığı görülebilir. 

‘Çekirdek veritabanı’, ‘hesap ekranları’ ve ‘satış modülü’ ayrı birer aşama olarak 

gösterilmiştir. Üçü birlikte ilk üretim aşamasını oluşturup alfa versiyonu dönüm 

noktası tarafından takip edilirler. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, 

birlikte gerçekleşen ‘çekirdek veritabanı’ ve ‘hesap ekranları’ aşamalarında farklı 

kişiler görev alabileceği gibi aynı kişiler fazla mesai de yapabilir. Gantt şeması 

PERT’in esasını teşkil eder.  

Her ne kadar bu görsel çizelge oluşturmaya katkı sağlayacaksa da unutulmamalıdır ki 

Gantt şeması sadece bir araçtır. Şemanın ayrıntılı ve tatmin edici olması işin 

zamanında bitirilmesi için yeter tek koşul değildir, işin zamanında bitmesini garanti 

etmez. Ancak yapılan ve yapılmayan işler Gantt şeması yardımıyla ortaya konulup 

bir denetim aracı olarak şemadan yararlanılabilir. 

Gantt şemaları endüstri alanında dört ana alanda kullanılır: 

• İnsan ve aletlerin kayıt şemaları 

• Proje şemaları 

• Yükleme şemaları 

• Geliştirme şemaları. 
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2.2.2. CPM (Critical Path Method - Kritik Yol Metodu) 

Bu teknik, DuPont ve UNIVAC tarafından 1950’lerin sonlarında kimya 

fabrikalarında bakım için oluşacak durmaların programlanması amacıyla 

geliştirilmiştir. Proje ağının çizilmesi ve analizlerin bu ağ üzerinde gerçekleştirilmesi 

yöntemidir. CPM aşağı yukarı PERT ile aynı zamanda ama birbirinden bağımsız 

olarak geliştirilmiştir. Genel olarak PERT tekniği ile benzerlik gösterirler ancak 

PERT’ten farklı olarak CPM, faaliyet sürelerinin kesin olarak bilindiğinin 

varsayıldığı, deterministik bir yöntemdir. Aslında bu durum aynı zamanda CPM’in 

zayıf yönünü de oluşturur. Zira faaliyet sürelerinin bilindiğini varsayılması 

belirsizliklerin çok olduğu günümüz dünyasında gerçekçi değildir. Fakat daha 

önceden yapılmış, tekrarlanan projelere için oldukça uygun bir yöntemdir. Çünkü, bu 

tür projelerde süre tahmininde bir hatanın olmayacağı varsayılır. (Shtub ve diğ., 

1994) 

 

 

 

   Şekil 2.2: Örnek bir proje ağı. 

2.2.3. PERT (Project Evaluation and Review Technique – Proje Değerlendirme 

ve Gözden Geçirme Tekniği) 

PERT tekniği 1950’lerin sonlarında Booz, Allen, Hamilton ve Lockheed şirketlerinin 

bilim adamları tarafından ABD Deniz Kuvvetleri Polaris Füze Programı kapsamında 

geliştirilmiş bir tekniktir. Bu tekniğin esası da CPM’de olduğu gibi proje ağına 

dayanır. CPM gibi iş sırası ve faaliyetler arası ilişkileri ortaya koyar.  

CPM ve PERT yöntemlerinin anlaşılabilmesi bazı kavramların anlaşılmasına 

bağlıdır. 
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Proje ağı: Projedeki faaliyetlerin birbiri ile ilişkilerini gösteren grafik gösterimidir. 

Faaliyetlerin birbirinden önce ve sonra gelme sıraları göz önünde bulundurularak 

oluşturulur. 

Faaliyet: Projenin tamamlanabilmesi için gerçekleştirilmesi gereken her bir iş veya 

görev. Proje ağı çiziminde okla ifade edilir. (   �    )  

Önceki Faaliyet: Bir faaliyetin başlayabilmesi için bitirilmesi gereken faaliyeti temsil 

eder. Önceki faaliyet bitirilmeden ardından gelen faaliyet başlayamaz. 

Olay: Belirli bir görev veya faaliyetin başlangıcını veya bitişini ifade eden 

noktalardır. Proje ağının çiziminde içi numaralanmış bir daire ile ifade edilir. (  O  ) 

Kukla Faaliyet: Projede gerçekte var olmayan, gerçekleştirilme zamanı sıfır olan ve 

yalnızca proje ağını çizmede yararlanılan faaliyetlerdir. İki faaliyetin başlangıç ve 

bitiş olayları aynı ise kukla faaliyetler kullanılır.  

İyimser zaman (a): Bir faaliyetin en iyi koşullar altında gerçekleştirilebileceği 

zamanı belirtir. 

Kötümser zaman (b): Bir faaliyetin olabilecek en olumsuz koşullar altında 

gerçekleştirilebileceği zamanı belirtir. 

Olası zaman (m): Bir faaliyetin normal çalışma koşullarında bitirilebileceği zamanı 

belirtir. 

Beklenen zaman: Bir faaliyetin iyimser, kötümser ve olası zaman tahminlerine bağlı 

olarak hesaplanan beklenen tamamlama zamanını ifade eder. 

En erken başlama zamanı: Bir faaliyetin kendisinden önce gerçekleşen faaliyetlerin 

tamamlanması koşuluyla başlayabileceği en erken zamanı belirtir. 

En erken bitiş zamanı: En erken başlama zamanına faaliyet süresinin (ya da beklenen 

zamanın) eklenmesiyle bulunan zaman değeridir. 

En geç başlama zamanı: Bir faaliyetin kendisinden sonra gelen faaliyetlerin tümünün 

gerçekleşmesini sağlayacak ve proje tamamlanma zamanını değiştirmeyecek şekilde 

başlatılabileceği en geç zamanı ifade eder. 

En geç bitiş zamanı: En geç başlama zamanına faaliyet süresinin (ya da beklenen 

zamanın) eklenmesiyle bulunan zaman değeridir. 



 8 

Boşluk: Bir faaliyetin en erken ve en geç başlama (ya da bitiş) zamanları arasındaki 

farktır. Proje geciktirilmeden bir faaliyetin geciktirilebileceği süreyi ifade eder. 

Kritik Yol: Proje ağında tamamlanma süresi en uzun olan bu nedenle de proje 

süresini belirleyen faaliyetler dizisidir. 

2.3. Faaliyetlerin Beklenen Zamanlarının Hesaplanması 

PERT tekniği projede yer alan faaliyetlerle ilgili zamanların rassal değişkenler 

olduğunu varsayar ve iyimser, olası ve kötümser zaman tahminleri yoluyla beklenen 

faaliyet zamanını hesaplamaya çalışır. Bu hesaplamada genelde Beta Dağılımı 

kullanılır.   

Beta dağılımı kullanılarak beklenen zamanın hesaplanması formülasyonu: 

 
6

4 bma
t

++
=                                                                                              (2.1) 

Beklenen zamanlar bulunduktan sonra boşluk analizi yapılarak projenin kritik yolu 

bulunur. Daha sonra faaliyetlerin ve projenin varyans değeri ve standart sapma 

değerleri bulunur. Faaliyetlerin varyans değerleri: 

2

2

6 




 −
=

ab
σ                   (2.2) 

formülü ile bulunur. Projenin varyans değerini bulmak için de aşağıdaki formül 

kullanılır: 

 ∑= 22
Pr KritikYoloje σσ                                                                                       (2.3) 

Daha sonra, normal dağılım varsayımı altında projenin belirli bir zaman dilimi içinde 

bitirilebilme olasılığı hesaplanabilir. Bunun için beklenen zaman ile ifade edilen 

normal dağılım eğrisi standart normal dağılım eğrisine dönüştürülmeli ve eğri altında 

istenen alan bulunarak olasılık değerine ulaşılmalıdır. Bu amaçla Z dağılımı 

kullanılır. Herhangi bir zamana karşılık gelen Z değerini bulmak için aşağıdaki 

formülden yararlanılır: 

 
2
Pr oje

olasihedef TT
Z

σ

−
=                                                                                          (2.4) 
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Bulunan bu Z değeri kullanılarak EK-A’da verilen normal dağılım tablosunda Z’ye 

karşılık gelen P değeri okunur. Bu sayede istenen hedefe ne oranda ulaşıldığı 

saptanabilir. 

  

Şekil 2.3: Standart Normal Dağılım eğrisi ve projenin belirli bir hedef zamandan 
önce bitirilme olasılığı 

2.4. Proje Sıkıştırma (Crashing - Hızlandırma) 

Projenin kritik yolunun belirlenmesinin ardından ilk akla gelen soru projenin 

süresinin kısaltılıp kısaltılamayacağıdır. Projenin bütününün veya faaliyetlerin 

sürelerinin kısaltılmasına sıkıştırma (crashing) denir. Birçok projede, proje sahibi 

projenin erken bitirilmesi karşılığında belirli bir bedel ödemeyi kabul eder. Örneğin, 

ABD’de bir yol tamir projesinde projenin hedeflenen tarihten erken bitirildiği her 

gün için 5000–25000 dolarlık ek bedellerin ödenmesi çok sık rastlanan bir durumdur.  

2.4.1. Proje Sıkıştırmanın Değeri ve Maliyeti 

Proje sıkıştırmanın bir değeri vardır. Projeyi sıkıştırmak için bir veya birden fazla 

faaliyet sıkıştırılmalıdır. Bir faaliyetin sıkıştırılmasının da bir maliyeti vardır. Bir 

faaliyetin sıkıştırılıp sıkıştırılmayacağı kararı için bu sıkıştırmanın projeyi ne kadar 

erken sonuçlandıracağı kadar maliyetini de göz önünde bulundurmayı gerektirir. 

Dolayısıyla bu tür bir kararı almak proje sorumlusu ile projenin sonuçlarından 

faydalanacak olanlar arasındaki pazarlığa da bağlıdır. 

Genel olarak bir faaliyeti sıkıştırmak demek o faaliyet için kullanılan işgücünü 

artırmak demektir. Buna bağlı olarak, örneğin vardiya sayısı artırılacak olursa 2. 

vardiyanın 1. vardiyanın 1.5 katı, 3. vardiyanın da 1. vardiyanın 2 katı kadar daha 

yüksek maliyete sahip olması beklenebilir.  
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Kriter Gantt Şeması CPM PERT 

Uygulanabilirlik 

Kısa faaliyet sürelerinde ölçümler arası hata 
çıkabilir. Faaliyetler arası ilişkileri göstermek için 
açık bir yöntemi yoktur. 

İş sırası ve faaliyetler arası ilişkileri doğru bir şekilde 
ortaya koyar. Tahmincinin olası zaman tahmininin 
kesinliği hata payını azaltır. 

İş sırası ve faaliyetler arası ilişkileri CPM’deki 
gibidir. Küçük projeler için fazla karmaşıktır. Olan üç 
zaman tahmininin varlığı sonuçlarının doğruluk 
derecesini artırır. 

Güvenilirlik 

Her faaliyet için tek bir zaman tahmininin 
bulunması aşırı karmaşıklıktan doğabilecek hataları 
önler. Güvenilirliği tahmincinin yargılarına 
bağlıdır. Büyük projelerde küçük güvensizlikler 
projenin durumunu etkiler. 

Her faaliyet için tek bir zaman tahmini bulunması aşırı 
karmaşalıktan doğabilecek hataları önler. Büyük bir 
projenin faaliyetlerindeki küçük güvensizliklerin 
toplamı tüm projenin durumunu belirlemede kararları 
etkileyebilir. 

Olasılıklı zaman tahminleri tek zaman tahmininden 
daha doğrudur. Her faaliyet için üç tahminin elde 
edilmesi daha fazla bilgi gerektirir ve fazladan hataya 
neden olabilir. 

Uygulama 

Tüm sistemler arasında en kolayıdır ve en kolay 
anlaşılır. Zaman standartlarının bulunmadığı 
işlemlerin kontrolünde uygulanması çok zordur. 

İş sıralarının ve faaliyetler arası ilişkilerin grafik 
gösterimi karmaşık projelerin yöneticileri tarafından 
tercih edilir. Sistemi alışık olmayanlara açıklamak 
zordur. Programlamanın karmaşıklığı müşterinin gözünü 
korkutabilir. 

İş sıralarının ve faaliyetler arası ilişkilerin grafik 
gösterimi karmaşık projelerin yöneticileri tarafından 
tercih edilir. Tam bir PERT sistemi karmaşıktır ve 
uygulanması zordur. İlk kez kullananları ve 
müşterileri korkutabilir. 

Simülasyon 

Yeteneği 

Belirgin bir yetkinliği yoktur. Bilgisayarlı bir uygulamada zaman-maliyet-kaynak 
konuları da göz önüne alındığında alternatif planların 
değerlendirilmesi için mükemmeldir. Çok küçük 
projeler dışında tüm projeler için bilgisayar gerektirir. 

Bilgisayarlı bir uygulamada zaman-maliyet-kaynak 
konuları da göz önüne alındığında alternatif planların 
değerlendirilmesi için mükemmeldir. Çok küçük 
projeler dışında tüm projeler için bilgisayar gerektirir. 

Güncelleme 

Durumu 

Önemli program değişiklikleri yoksa grafikleri 
periyodik olarak bilgisayar kullanımı olmadan 
güncellemek kolaydır. Mevcut şemaları 
güncelleyememe nedeniyle grafiklerin yeniden 
çizilmesi gerekebilir. 

Yeterliliği iyidir. Faaliyetler açıkça tanımlanmıştır ve 
gerektiğinde zaman tahminleri elde edilebilir. Orta 
derecede karmaşık projeler için bile programlar 
bilgisayar kullanımı gerektirir. 

Olaylar açıkça tanımlanmıştır ve gerektiğinde geçen 
zaman elde edilebilir. Faaliyet zamanları ile ilgili 
tahminler zaman alıcıdır ve beklenen zamanların 
hesaplanması bilgisayar kullanımı gerektirir. 

Esneklik 

Kaynak gereksinimlerini tahmin etmek için de 
kullanılabilir. Sıklıkla bakış açısı değişiklikleri 
gerçekleşiyorsa, birçok grafiğin tamamen yeniden 
hazırlanması gerekebilir. 

Bilgisayarlı uygulamalarda farklı bakış açılarını 
yansıtmak için ağ kolaylıkla değiştirilebilir. Zaman 
ölçeğinde çizilirse kaynak gereksinimlerinin tahmini için 
kullanılır. Orta karmaşıklıktaki projeler için bile 
programlama bilgisayarla yapılır. 

Proje değiştikçe, ağ ve yeni zaman tahminleri hemen 
değişiklikleri yansıtacak biçimde değişir. Zaman 
ölçeğinde çizildiğinde kaynak gereksinimlerini 
tahminlemede kullanılabilir. Orta derecede karmaşık 
projeler için bile programlar bilgisayar kullanımı 
gerektirir. 

Maliyet 

Veri toplama ve işleme nispeten ucuzdur. Mevcut 
grafikler güncellenebilir durumda ise ve ucuz 
materyaller kullanılmışsa ucuz olabilir. Grafikler 
esnek olmadığından program değişiklikleri zaman 
alır ve yüksek maliyetli yeni grafikler gerektirir.  

Daha iyi planlama ve kontrol yoluyla toplam proje 
maliyetlerini belirgin biçimde azaltabilir. CPM’i hem 
planlama hem de durum bildirme aracı olarak 
kullanabilmek için önemli miktarda veri ve bilgisayar 
kullanımı gereklidir. Bu nedenle maliyet oldukça 
yüksektir. 

Daha iyi planlama ve kontrol yoluyla toplam proje 
maliyetlerini belirgin biçimde azaltabilir. Diğer tüm 
sistemlerden daha fazla veri ve hesaplama gerektirir. 
Bu nedenle sistemin maliyeti yüksektir. 

Tablo 2.1: Proje planlama tekniklerinden Gantt şeması, CMP ve PERT’in bazı kriterlere göre karşılaştırılması. (Cleland, 1990)
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Projenin ne kadar sıkıştırılması gerektiğine karar vermek üzere iki yaklaşım 

kullanılmaktadır:  

a) Proje süresi ve hedef süreye ulaşmak için gerekli sıkıştırma süresi 

belirlenir. 

b) Farklı günlerde (saat, zaman) sıkıştırmanın maliyeti tahmin edilir. (Lindo 

Systems, 2003)  
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3. HEDEF PROGRAMLAMA 

3.1. Literatürde Hedef Programlama 

Geleneksel DP, çatışan amaçları ele almada; çatışan amaçların olduğu durumlarda, 

çözüm bulmada yetersiz kalmaktadır (Maria ve diğ., 2003). Oysa modern karar 

analizinde öncelikli güçlük, çok sayıda çatışan amacın varlığıdır (Nagarur ve diğ., 

1997). Böyle bir durumda karar alıcıların temel arzusu gerçek hayattaki durumu 

çoklu amaçlarla ele alabilen bir model geliştirebilmektir (Baykasoğlu, 2001). Temeli 

DP’ye dayanan HP işte bu ihtiyaca cevap vermektedir.  

HP genel olarak, çok sayıda hedef veya amacın bulunduğu DP problemlerine 

uygulanan bir yöntemdir. Karar vericiden amaçlarını önem derecesine göre 

sıralaması ve her bir amaç için erişilmesini istediği bir hedef değer belirlemesi 

istenir. Daha sonra, gerçekleşmiş sonuçlar ile belirlenen bu hedef değerler arasındaki 

sapmaları minimize ederek uygun çözüm bulunur. HP, çatışan amaçları yönetmek 

amacıyla kullanılır. Yapılan araştırmalar, olası hataları önlemek için karar alıcının 

değişik önem sırası ve hedefler ile problemi bir kaç kez çözmesini tavsiye etmektedir 

(Leung ve diğ., 2001). 

HP tekniği, ilk kez Charnes ve diğ. (1955) tarafından ortaya konmuş ve DP 

tekniğinin bir versiyonu olarak tanımlanmıştır. Bu ilk çalışmada, tekniğin genel 

matematiksel şekli ve örnek birkaç uygulama yer almıştır. Charnes ve Cooper 

tarafından 1961 yılında yapılan bir başka çalışma ise bu tekniği belli kısıt 

denklemleri altında, hedeflere olabildiğince yakın ulaşacak şekilde amaç 

fonksiyonunun optimizasyonuna yarayan bir teknik olarak tanımlamıştır. Bu teknik 

sayesinde, her bir amaç fonksiyonunda oluşan sapmaları (pozitif, negatif veya her 

ikisi birden) ortaya koyma ve bu sapma değişkenlerini başarma fonksiyonuna 

koyarak minimize etme suretiyle çözümü olmayan DP problemlerinin 

çözümlenebileceği gösterilmiştir. Bunun yanında HP tekniğinin önceliklendirme ve 

ağırlıklandırma metodolojileri de bu çalışmada yer almıştır. 
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1965 yılında Ijiri HP tekniğinin prosedürü ve prensiplerini ayrıntılı olarak ele alan bir 

çalışma yapmıştır. Ijiri bu çalışmasıyla HP tekniğini çözüm elde edilebilen daha 

kullanışlı bir hale getirmiştir. Çalışmada, ana yönetim amaçlarını birbiri ile ilgili alt 

amaçlara ayırarak bu alt amaçları daha kolay saptamak, ölçmek, ağırlıklandırmak ve 

önceliklendirmek amaçlanmıştır. Daha sonra HP tekniğinin ağırlıklandırma ve 

önceliklendirme metodolojileri bir araya getirilerek bir veya daha fazla alt amaca 

sahip bir veya birden fazla amaca yönelik formülasyonlar ortaya konmuştur. Bu 

şekilde amaçların önceliklendirilmesi ile aynı öncelik düzeyindeki amaçlara ilişkin 

sapmaların ağırlıklandırılması konularına açıklık getirilmiştir (Wu, 1981).  

1968 yılında da Contini HP’yi belirsizlik durumlarına, Jaaskelainen ise toplu üretim 

planlamasına uyarlamıştır. Daha sonraları akademik, finans, işletme yönetimi, medya 

gibi birçok değişik dalda uygulama alanı bulmuştur. Bunların çoğu Sang Lee’nin 

“Goal Programming for Decision Analysis” isimli kitabı ve Lee ve Jaaskelainen’in 

geliştirdiği bilgisayar programları sayesinde gerçekleştirilmiştir (Wu, 1981). 

Lee (1972) kitabında HP tekniğinin tarihçesi, matematiksel formu ve örnek 

uygulamaları konusunda ayrıntılı bilgiler vermiştir. Bu kitapta varsayıma dayalı olan 

veya deneysel çok sayıda çalışma sunulmuş ve problemlerin simpleks çözümünde 

kullanılmak üzere Fortran isimli bir bilgisayar programı da kitapla birlikte 

verilmiştir. Birden fazla sayıda amacın önceliklendirilebilmesi HP tekniğini DP 

tekniğinden ayıran en önemli özelliklerden biridir. Lee (1972), Charnes ve Cooper 

(1961)’dan farklı olarak amaçları karşılaştırmanın mümkün olmadığı durumlarda 

karar vericinin bu amaçları önceliklendirebileceğini belirtmiştir. Bunun yanında 

değişen amaç önceliği sıralamaları, sağ taraf değerleri, matris katsayıları 

(değişkenler) veya yeni kısıtların ilavesi gibi en uygunluk sonrası duyarlılık 

analizleri için yöntemler de vermiştir. Kitaba getirilebilecek tek olumsuz eleştiri 

tartışılan örneklerin 5-10 değişkenli basit örnekler olmasıdır. 

Kornbluth (1973), HP tekniğinin iki ana tipi olarak ağırlıklandırma ve 

önceliklendirme teknikleri olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, ağırlıklandırılmış doğrusal 

amaçlar, önceliklendirilmiş doğrusal amaçlar, ağırlıklandırılmış kesirli amaçlar ve 

önceliklendirilmiş kesirli amaçlar diye sınıflandırdığı dört tip amaç yapısından 

bahsetmiştir. Çalışmada, her bir tip için ayrı ayrı matematiksel teori ve hesaplama 

yöntemlerini belirtmiştir. Karar vericinin, çözüme kişisel tercihlerine göre etki 
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edebilmesini HP yönteminin diğer yöntemlere göre en önemli üstünlüğü olduğunu 

belirtmiştir.   

Ignizio (1976), doğrusal, doğrusal olmayan, doğrusal tamsayılı ve doğrusal 0-1 HP 

yöntemlerine yönelik yaklaşımlar ve çözümlemeler konusunda açıklamalarda 

bulunarak örnek problemler vermiştir. Bunun yanında, doğrusal HP tekniğine 

yönelik Fortran bilgisayar dilinde yazılmış bir bilgisayar programı da geliştirmiştir.  

HP tekniği geliştirildiği günden bu yana çok geniş bir uygulama alanına sahip 

olmuştur. Lin (1980), HP tekniğinin çeşitli sektörlerdeki önemli uygulamalarını liste 

halinde belirtmiştir. Ignizio (1983), GHP tekniğini Yöneylem Araştırması / Yönetim 

Bilimi ve Sistem Mühendisliği alanı için bir çalışmada toplamıştır. Böylece, bu 

tekniğe yönelik bir genel giriş ve inceleme sağlamıştır. Çalışmada GHP tekniği 

altında yatan felsefe tanımlanmış ve yaklaşımın tamamını kapsayacak şekilde 

modellerin belli alt sınıfları gösterilmiştir. Yazar, hem HP tekniğinin ve hem de GHP 

tekniğinin evrensel olarak kabul görmüş tek bir tanımının bulunmadığını ve GHP 

tekniğinin çok amaçlı matematiksel programlamaya yönelik önerilen birkaç felsefe 

ve metodolojiden birini temsil ettiğini belirtmiştir. Çalışma sonucunda GHP 

tekniğinin, çok amaçlı matematiksel programlama problemlerinin modellenmesi ve 

çözümüne yönelik kullanımı için pratik ve sağlıklı bir araç olduğu ifade edilmiştir. 

Ayrıca çok amaçlı matematiksel programlama problemlerinin tüm tipleri için en iyi 

çözümü veren tek bir yaklaşımın bulunmadığı ve belki de asla olmayacağı 

vurgulanmıştır.  

Öte yandan Walker (1985), HP tekniğine alternatif bir yaklaşım tanımlamıştır. Bu 

yaklaşım sapma değişkenlerinin ağırlıklandırılmasını ve önceliklendirilmesini bir 

araya getirmektedir. Böylelikle, amaçlara yönelik hedef düzeylerinin önceden 

belirlenmesine gerek duymama yönünde HP tekniğine yenilik getirilmiştir. 

Uygulanabilir ve en uygun olan çözüm takımlarını ortaya koymak üzere öncelik 

sıralaması kullanılmıştır. Daha sonra karar vericinin ağırlıklandırmadan tatmin 

olması ve uyum çözümüne ulaşmasına kadar etkileşimli bir şekilde 

ağırlıklandırmalar yapılmıştır. Karar vericinin uygulama yönünde alternatif en uygun 

çözümlerden birisini seçinceye kadar bu alternatiflerin elemeden geçirilmesini 

sağlamak için, amaçların önceliklendirilmesi ve amaçların ağırlıklandırılması bir 

arada kullanılmıştır.  
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Buna karşın Mendoza (1986) HP tekniğindeki etkin hedef düzeylerinin tahmin 

edilmesinde deneyimsel programlama yaklaşımının kullanımını önermiştir. Önerilen 

yöntem uygulandığında farklı amaçlar için etkin hedef düzeylerine ulaşılmaktadır. 

Bu yaklaşım, HP problemlerindeki karar uzayının belirlenmesi etkinliğini iyileştirme 

yönünde tasarlanmıştır. Böylece karar uzayının belirlenmesindeki hesaplama yükü 

azaltılmaktadır. Dahası bu yaklaşım karar uzayının belirlenmesinde karar vericinin 

aktif katılımına da imkan vermektedir. Sonrasında bu hedef düzeyleri, 

gerçekleştirilecek HP çözümlemelerinde kullanılabilir. Yazar, bu yöntemi açıklamak 

için hipotetik bir örnek de sunmuştur.  

Romero (1986), yaptığı çalışmada, 1970 yılından 1982 yılına kadar olan HP tekniği 

konusundaki literatürü incelemiştir. Bu çalışmada, HP tekniği konusundaki 

metodolojik ve uygulamalı yaklaşık 300 adet kaynak, 18 adet uygulama alanı ve 12 

adet farklı HP tipine göre sınıflandırılmıştır.  

Mendoza (1987) ise, HP tekniğinin birden fazla sayıda amaç içeren karar 

problemlerinin çözümüne yönelik en geniş şekilde kabul gören araçlardan birisi 

olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada HP formülasyonlarının genel bir incelemesi ve 

açıklamalı örnekleri ile geleneksel ve son HP metodolojileri incelenmiştir. Dahası bu 

teknikle ilgili eleştiriler de tartışılmış ve bunları düzeltmeye yönelik bazı yaklaşımlar 

(çözüm etkinliğinin sağlanması, baskın çözümlerin belirlenmesi, alternatif optimal, 

HP tekniğini etkileşimli yaklaşımlara bağlayan bazı tekniklerin açıklanması) 

belirtilmiştir. Sonuçta her ne kadar HP tekniğinin bazı zayıflıkları ve kısıtlamaları 

olsa da, basitliği ve geniş kabulünden dolayı faydalı bir analitik ve operasyonel bir 

karar verme aracı olmaya devam edeceği ve bu tekniğin zenginleştirilmesi ve 

iyileştirilmesine yönelik araştırma çabalarının süreceği vurgulanmıştır.  

Ayrıca son zamanlarda ilgi çeken bir diğer yaklaşımın da “Etkileşimli HP tekniği” 

olduğu ve bu tekniğin özellikle çok amaçlı faydalanmaya yönelik karmaşık planlama 

problemlerindeki gibi analist ile karar verici etkileşiminin önemli olduğu durumlarda 

daha çok önem taşıdığı ifade edilmiştir. Bu konuda Rustagi ve Bare (1987), iki 

aşamalı ve etkileşimli bir HP yaklaşımı sunmuşlardır. Bu yaklaşımın birden fazla 

sayıda ve birbiri ile çatışan amaçların mevcut olduğu Çok Amaçlı Faydalanma 

problemlerinin çözümünde faydalı olacağı belirtilmiştir. Burada altı çizilen 

etkileşimli HP tekniği, karar vericinin bütün olası etkin çözümler arasından en iyi 

uyum çözümünü belirlemeye yardım etme yönünde bir yaklaşımdır.  
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Öte yandan ülkemizde de HP tekniğinin farklı alanlarda uygulama örnekleri 

bulunmaktadır. Ziraatta, sanayide süreç kontrolünde, üretim planlamasında, karışık 

modellerin montajında ve ekonomide HP’nin kullanıldığı birçok uygulama 

görülebilir. 

3.2. Hedef Programlama Problemlerinin Gösterimi 
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4. BULANIK MANTIK 

4.1. Bulanık Mantık Teorisi ve Uygulamaları 

Aristo mantığı üzerine inşa edilen klasik mantık teorisi, kavramları ikili mantık yani 

doğru ve yanlış olarak ikiye böler ve bunun dışındaki bütün seçenekleri gözardı eder. 

Halbuki günlük yaşantı içerisinde tercihler yapılırken, kararlar verilirken ve 

gelecekle ilgili tahminlerde bulunulurken belirsizlik var olduğu için, kesinlik ifade 

eden doğru veya yanlış gibi ifadeler yerine genellikle belirsizlik taşıyan nitel ifadeler 

kullanılır (Lee, 2005). Bulanık küme teorisi, insan beynindeki bu düşünce şeklini 

temel alan kabullere dayanmaktadır. Bu nedenle insan düşünce yapısına en uygun 

matematiksel teorinin bulanık mantık teorisi olduğu söylenebilir.  

Bulanık mantık kavramı ilk kez 1960’ların ikinci yarısında literatüre girmiş olsa da 

insan hayatındaki yeri çok daha eskilere dayanır. İran asıllı Amerikalı matematikçi 

ve bilgisayar uzmanı Lotfi Zadeh, 1965 yılında yayınladığı“Fuzzy sets” isimli 

çalışmasında gerçek hayatta karşılaştığımız bazı nesneleri belli bir sınıfa 

yerleştirmenin zorluğuna işaret eder. Örneğin, hayvan sınıfı köpekleri, kuşları, atları 

vb. hayvanları içerirken taşları, sıvıları veya bitkileri içermez. Ancak doğada varılan 

denizyıldızı, bakteri gibi bazı varlıklar kesin olarak hayvan sınıfının içinde veya 

dışında diye tanımlanamaz. Benzer şekilde güzel kadınlar veya uzun boylu erkekler 

diye sınıflar oluşturulacak olursa da bu sınıfları klasik mantık ve matematik sınırları 

içerisinde tanımlamak zordur. Bunun için Zadeh, her bir elemanın (değişken) bir 

sınıfa üyelik derecesine sahip olduğu bir fonksiyon (üyelik fonksiyonu) 

tanımlamıştır. Bu şekilde de belirsizliğin rassal değişkenlerin varlığına değil belli 

kriterlerle ifade edilememeye ait olduğu bu problemlere bir çözüm yolu getirmeyi 

amaçlamıştır (Zadeh, 1965). Bu şekilde belirsiz kavramları temel bilimler, 

mühendislik bilimleri veya iktisadi bilimler gibi alanlarda matematiksel olarak ifade 

edebilecek bir yöntem ortaya çıkmıştır. 1967 ve 1969 yıllarında Goguen, iki 

çalışmasıyla, bulanık mantık kavramına L-tipi bulanık kümeler kavramını eklemiş ve 
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Zadeh’in tanımlamasından doğabilecek karmaşalara bir çözüm getirmeyi 

amaçlamıştır (Goguen, 1967 ve Goguen, 1969). Bu çalışmalar, deterministik bir 

anlayışa sahip olan klasik mantık yaklaşımına ters düştüğünden ilk başlarda fazlaca 

sıcak karşılanmasa da 1980’lerin sonuna doğru, özellikle Uzakdoğulu bilim 

adamlarının başarılı uygulamaları ile kabul görmüştür (Woodall ve Davids, 1994). 

Zadeh’in temel tanımlamalarını yaptığı bulanık kümeler kavramı yapılan yeni 

tanımlamalarla oldukça geniş uygulama alanlarına kavuşmuştur. 1979 yılında 

Zimmermann, ağırlıklı veya ağırlıksız aritmetik ortalama ve geometrik ortalamanın 

parametrik (belirli bir değişkene bağlı) olmayan ortalama alma operatörleri olduğuna 

dair çalışmasında bulanık mantık modelinin insan karar verme sürecinin açıklanması 

için yeterli ve uygun bir model olduğunu ileri sürmüştür. Hemen ertesi yıl 

Zimmermann bu sefer Zysno ile birlikte bulanık mantık kümesinde birleşim ve 

kesişim işlemleri için bir operatör önerisi getirmiş ve bu önerisini deneysel olarak 

test etmiştir. 1981 yılında Hirota üyelik fonksiyonunun değerinin bir rassal değişken 

olduğunu ileri sürmüştür. 1984 yılına gelindiğinde Werners’in ‘bulanık ve’ ve 

‘bulanık veya’ operatörlerine ait önerisini Norwich ve Turksen’in beraber ortaya 

attıkları Stokastik Bulanık Model önerileri izlemiştir. Bu öneriye göre bulanık 

kümeler yoğunluk fonksiyonları rastlantısal olarak tahmin edilebilen rassal 

değişkenlerdir (Zimmermann, 1990). Dubois ve Prade, daha önce yayımladıkları ve 

bir başvuru kaynağı olarak kabul edilen çalışmalarından sonra farklı araştırmacıların 

zaman içerisinde bulanık mantık teorisine farklı yaklaşımları eklemeleri sonucu 

oluşan karmaşıklığa bir çözüm olarak üçgensel conormlar (t-conorms) çalışmalarıyla 

bulanık kümelerin agregasyon operasyonları için genel bir sınıf tanımlamışlardır 

(Dubois ve Prade, 1983 ve 1985).  

Bütün bu çalışmalar incelendiğinde, ilk on yıllık süreçte bulanık mantık alanındaki 

çalışmaların genellikle teorik çalışmalar, öngörülen uygulamalar veya laboratuar 

ortamında gerçekleştirilen gerçek uygulamalarla sınırlı kaldığı görülür. Bu 

dönemdeki en verimli çalışmalar Mamdani tarafından başlatılan bulanık kontrol 

kavramı etrafında gerçekleştirilmiştir. Bu kavramın ortaya çıkışı kontrol davranışının 

nitel algoritmik tanımlanışına dayanır. Buhar kazanının otomatik kontrolü bu alanda 

laboratuarda gerçekleştirilen ilk uygulama olmuştur. Çimento fırını uygulaması da 

ticari ilk uygulama olarak dikkat çekmektedir. Bu çalışmaları takiben bulanık kontrol 

alanında ticari olan ve olmayan birçok çalışma yapılmıştır. Ancak aynı zamanda, 
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sınıflandırma problemleri, kalıp tanımlama, veritabanı yönetimi, kimyasal 

proseslerin modellemesi, yöneylem araştırması vb. gibi alanlarda da çalışmalara 

devam edilmiştir. Bunların yanında yine Zadeh’in yenilikçi çalışmaları, bulanık 

mantık yöntemiyle yapay zeka ve bilgi yönetimi alanlarında gelecek vaat eden 

çalışmalar yapılmasına önayak olmuştur. Bu alanda yapılan bu çalışmalardaki asıl 

amaç, belirsizliğin (anlaşılmazlığın) nitel bilgilerden hareketle doğrudan veya dolaylı 

yoldan açıklanmasıdır. Bu düşüncelerin ışığında, bulanık kümeleri modele uygun 

değişkenlerin veya bu değişkenlerin üyelik değerlerinin esnek kısıtları olarak 

yorumlamak mümkündür. Bu alandaki çalışmalar kullanıcı dostu insan-makine 

diyalog sistemleri ile birlikte doğal dil bilgisinin hatırlanması ve anlamlandırılmaya 

başlanmasına yol açmıştır. Kuşkusuz en büyük ilgiyi bu çalışmaların uzman sistem 

tasarımlarına tam entegrasyonu görmüştür.  

Bulanık mantık teorisi ışığında günümüzdeki çalışmalar daha çok bulanık kontrol ve 

bulanık bilgilerin bilgi tabanları ve uzman sistemlerde kullanımı üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Bulanık kontrol sistemleri alanındaki çalışmalar yapılmış olan çok 

ileri uygulamalar sayesinde eski popülerliğini kaybetse de bulanık mantık ve 

uslamlama alanında teorik birçok problem çözüm beklemektedir (Bandemer ve 

Gottwald, 1995).   

4.2. Bulanık Kümeler 

Klasik yaklaşımda birey, eleman veya çalışma alanı içerisindeki ölçümler tanımlanan 

kümeye ya aittirler ya da ait değildirler. Bu özellikteki kümeleri belirtmek için özel 

bir fonksiyon tanımlanabilir ve bu fonksiyona karakteristik fonksiyon adı verilir. 

Karakteristik fonksiyon her bir elemana, o elemanın üyelik durumuna göre 0 veya 1 

değerlerinden birini atayarak, evrensel küme üzerinde tanımlanan ve istenen 

özellikleri taşıyan elemanlarca oluşturulan kümeyi belirler. Bu durumda X evrensel 

kümesi üzerinde belirli bir özelliği taşıyan elemanların oluşturduğu A kümesi: 

 ,Xx ∈∀




∉

∈
=

Ax

Ax
xA

,0

,1
)(χ                                                                       (4.1) 

Karakteristik fonksiyonuyla ifade edilebilir. Fonksiyon A kümesine ait elemanlara 1 

değerini atarken bunun dışındaki elemanlara 0 değerini atamaktadır. Başka bir 

deyişle, 1 değerini alan elemanlar A kümesini belirleyen ortak özelliği taşıyan 
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elemanlardır. Burada da görüldüğü gibi klasik yaklaşımda üyelikten üye olmamaya 

geçiş çok kesin bir şekilde tanımlanmıştır. Fakat bulanık küme yaklaşımında evrensel 

küme içerisindeki elemanların bu geçişi derecelidir. Elemanların bir kümeye ait olup 

olmamaları yerine o elemanların kümeye ait olma dereceleri söz konusudur. Bu 

derecelendirme sebebiyledir ki bulanık kümelerin klasik kümelerde olduğu gibi kesin 

sınırları yoktur, yani sınırları belirsizdir. Bu belirsizliğe bağlı olarak elemanların bir 

kümeye aitliği de belirsizliğin derecesini belirten bir fonksiyonla tanımlanır. 

Fonksiyon tanımına göre, evrensel kümedeki her elemanın belirli bir aralıktaki bir 

gerçel sayı karşılığı vardır ve bu karşılıklardan yararlanılarak elemanın fonksiyona 

üyeliği derecelendirilir. Sayının büyük oluşu o elemanın fonksiyondaki üyelik 

derecesinin yüksekliğini gösterir. İşte bu fonksiyona üyelik fonksiyonu, fonksiyonun 

oluşturduğu kümeye bulanık küme denir. Bulanık kümeler altına yazılan bir tilde 

işareti, “~”, ile gösterilir 
~~

,( XA gibi). Bulanık kümelerin üyelik fonksiyonları ise 

)(xAµ ile gösterilir. Buna göre, X eğer boş olmayan klasik bir küme ise X’deki 

bulanık bir A kümesi: 

 Xx ∈∀  için [ ]1,0)( →xAµ                                                                                (4.2) 

fonksiyonu ile belirtilir. )(xAµ , A’nın elemanlarının istenilen özelliği ne kadar 

sağladığının ölçüsüdür. 

Daha önce de belirtildiği üzere, bulanık kümeler belirsiz ve bulanık kavramları 

temsil edip matematiksel olarak ifade edebilmeyi sağlarlar. Bu temsil işlemi sadece 

kavramın kendisine değil, kavramın kullanıldığı yere de bağlıdır. Örneğin, “uzun 

boylu erkekler” kavramı ile yetişkin erkekler için boy ortalamasının 169,7 cm. 

olduğu Çin için oluşturulabilecek bulanık kümeyle bu ortalamanın 186 cm. olduğu 

Eski Yugoslavya ülkelerinde oluşturulabilecek küme birbirinden tamamen farklı 

olacaktır. (http://en.wikipedia.org/wiki/Human_height) 

Bulanık küme grafiklerinde 0’dan 1’e geçişler genelde farklı şekillerde olur. 

Uygulama alanındaki dilsel terimlerin grafiksel karşılığının kesin olarak 

belirlenememesi bunun temel sebebidir. Çalışılan uygulama alanına ait verilerin 

yeterliliği, kullanılmak istenen özel şekillerin kullanılıp kullanılamayacaklarını 

belirler. Bulanık kümelerin, uygun üyelik fonksiyonlarının çizilmesi konusundaki 

hassasiyetlerinin yüksek olmayışı dolayısıyla matematiksel kolalıklar sağlayan basit 
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şekiller kullanılır ki bunlardan en sık kullanılanları üçgen biçimli üyelik 

fonksiyonlarıdır.  

  

  Şekil 4.1: Üçgen şeklinde bulanık sayı, X 

 

Şekilde de görülebileceği gibi üyelik fonksiyonu içerisinde en az bir elemanın üyelik 

değeri 1 olan kümelere normal bulanık kümeler denir. Bu tanımın dışında kalan 

durumlardaki kümelere de normal olmayan bulanık kümeler denir. 

Bir üçgen bulanık sayısı genellikle (m1/m2, m2/m3) veya m1, m2, m3 şeklinde 

gösterilir. m1, m2, m3 sırasıyla bulanık kümedeki olayda gerçekleşebilecek en küçük 

değeri, en olası değer ve gerçekleşebilecek en büyük değeri ifade etmektedir. 

Buna göre şekildeki üçgen biçimli üyelik fonksiyonu şu şekilde tanımlanabilir: 
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4.3. Bulanık Kümeler Üzerinde İşlemler 

Kümeler üzerinde yapılan işlemleri bulanık kümeler üzerinde de yapmak 

mümkündür. Ancak bu işlemleri yapabilmek için bulanık kümelerde tanımlanmış 

yöntemleri kullanmak gerekir. Bu yöntemlerin ortaya çıkışı hakkında daha önce bilgi 
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verildiğinden bu kısımda sadece yöntemler hakkında genel bir bilgi verilecektir. 

Bulanık kümelerde en sık karşılaşılan işlemler ve tanımlamaları şu şekilde gösterilir. 

4.3.1. Kümelerin Birleşimi 

İki veya daha fazla kümenin ortak noktalarının bulunması durumunda kümeler 

birbirleri ile ‘veya’ mantığı ile bağlanır. Bunun sonucunda, oluşan yeni kümenin alt 

kümelerinden biri tüm kümelerin kapladığı toplam alanı kapsar. Birleşim işlemindeki 

nitel işlem, klasik mantıktaki ‘veya’ kelimesinin anlamından gelir. Bu durum, 

bulanık kümeler için matematiksel olarak: 

 
~~
BA∨  

şeklinde ifade edilir. 

Örneğin 
~
A  ve 

~
B gibi iki kümenin birleşmesi sonucu oluşan ortak alandaki 

elemanların üyelik dereceleri,
~
A  ve 

~
B ’deki üyelik derecelerinin en büyüğü alınarak 

tespit edilir. Üyelik derecelerinin birleşimine ait grafik aşağıdaki gibidir:  

  

Şekil 4.2: A ve B bulanık kümelerinin birleşim kümelerinin üyelik fonksiyonları 
yardımı ile gösterilmesi  

Bu grafikteki bir elemanın üyelik derecesi matematiksel olarak: 

 [ ])(),())((,
~~~~

xxmaksxBAXx BA µµ=∨∈∀                                                     (4.4) 

şeklinde gösterilir. 

Burada kullanılan maks operatörü ile X’in aynı elemanına 
~
A  ve 

~
B bulanık kümeleri 

tarafından verilen üyelik derecelerinin büyüğünün alınması gerektiğini ifade 

etmektedir. 
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4.3.2. Kümelerin Kesişimi 

Birleşme işleminden farklı olarak iki kümenin ‘ve’ ifadesi ile bir araya getirilmesi 

işlemidir. Kullanılan ‘ve’ ifadesi ile iki veya daha fazla kümenin ortak elemanlarının 

oluşturduğu küme anlaşılmalıdır. Bu sayede daha dar kapsamlı yeni bir küme elde 

edilmiş olur. Bulanık kümeler için kesişim işlemi: 

 
~~
BA∧  

matematiksel notasyonu ile ifade edilir. 

İki tane 
~
A  ve 

~
B gibi bulanık kümenin kesişimi durumunda ortak elemanların üyelik 

durumunu belirlemek için bu elemanların 
~
A  ve 

~
B ’deki üyelik derecelerinden küçük 

olanı kullanılır. Bu durumun grafiksel ifadesi aşağıdaki gibidir: 

  

Şekil 4.3: A ve B bulanık kümelerinin kesişim kümelerinin üyelik fonksiyonları 
yardımı ile gösterilmesi 

Sonuç olarak 
~
A  ve 

~
B bulanık kümelerinin kesişim kümesine ait olan ortak bir 

elemanın üyelik derecesi: 

 [ ])(),(min))((,
~~~~

xxxBAXx BA µµ=∧∈∀                                                      (4.5) 

ifadesiyle gösterilir. 

Burada min operatörü ile X’in aynı elemanına 
~
A  ve 

~
B bulanık kümeleri tarafından 

verilen üyelik derecelerinin küçüğünün alınması gerektiğini ifade etmektedir. 

 



 24 

4.3.3. Tamamlayıcı Kümeler 

Bir 
~
A  bulanık kümesinin ‘değil’ ifadesi ile bulunan tamamlayıcı kümesi,

_

~
A , ve 

üyelik fonksiyonlarının gösterimi şekilde verilmiştir. 

  

Şekil 4.4: A ve B bulanık kümelerinin tamamlayıcı kümesinin üyelik fonksiyonları 
yardımı ile gösterilmesi 

4.4. Bulanık Kümelerde Bazı Temel Matematiksel İşlemler 

~
A = (1, 2, 3) ve 

~
B = (4, 5, 6) şeklinde tanımlanmış ve üçgen biçimli üyelik 

fonksiyonuna sahip iki küme olsun. Bu şekilde tanımlanmış 
~
A  ve 

~
B  bulanık 

kümeleri için temel matematiksel işlemler aşağıda gösterilmiştir. 

4.4.1. İşaret Değiştirme  

 Θ (1, 2, 3) = (-3, -2, -1) veya  Θ (4, 5, 6) = (-6, -5, -4) 

4.4.2. Toplama 

 
~~
BA⊕ = (1+4, 2+5, 3+6) ve k sabit bir sayı olmak üzere, 

 ⊕k  (1, 2, 3) = (k+1, k+2, k+3) veya ⊕k  (4, 5, 6) = (k+4, k+5, k+6) 

4.4.3. Çıkarma 

 
~~
BAΘ = (1-4, 2-5, 3-6) ve k sabit bir sayı olmak üzere, 

 (1, 2, 3) kΘ  = (1-k, 2-k, 3-k) veya (4, 5, 6) kΘ  = (4-k, 5-k, 6-k) 
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4.4.4. Çarpma  

 
~~
BA⊗ = (1x4, 2x5, 3x6) ve k sabit bir sayı olmak üzere, 

 ⊗k  (1, 2, 3) = (kx1, kx2, kx3) veya ⊗k  (4, 5, 6) = (kx4, kx5, kx6) 

4.4.5. Bölme  

 
~
A ∅

~
B = (1/4, 2/5, 3/6) 
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5. BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA 

HP modeli ardışık olarak sıralanan çok sayıda hedefi sağlayan kabul edilebilir 

çözümleri bulabilmek için oldukça kullanışlı bir modeldir. Ancak, her hedefin hedef 

değerine ulaşmak, bu değeri belirlemek karar verici için oldukça zordur. Bu 

belirsizliğe çözüm bulmak ve formülasyonda daha kesin değerlerle çalışmak için HP 

modellerinde bazı yaklaşımlar kullanılır. Bunlar, olasılık dağılımı, ceza 

fonksiyonları, bulanık sayılar ve farklı tipteki eşik değerlerdir. Bu şekilde, içinde 

belirsizlik bulunduran hedefleri formüle etmek için Martel ve Aouni (1996) ve Aouni 

ve diğ. (1997) standart HP modelinin yeniden formüle etmişlerdir. Bu yeniden 

formülasyonda HP içerisine hedef fonksiyonundaki hedeflerden sapmayı belirlemek 

için tatmin düzeyi fonksiyonunu eklemişlerdir. Hedef değerlere ait belirsizliği 

karakterize etmek için tatmin düzeyi fonksiyonunda kayıtsızlık eşiği kavramı 

kullanılmıştır. Bu yaklaşımla karar verici formülasyona kendi tercihini belirgin bir 

şekilde ekleyebilir. 

Bulanık bir ortamda hedeflerin belirsiz olan hedef değerlerini belirli kılmak için 

Narasimhan üyelik fonksiyonlarını kullanarak BHP yöntemini önermiştir 

(Narasimhan, 1980). Bu ve bazı diğer çalışmalar Zimmermann tarafından ortaya 

atılan bulanık programlama yaklaşımından etkilenmişlerdir (Zimmermann, 1978). 

BHP yaklaşımının transportasyon problemlerinin çözümü, tasarım optimizasyonları, 

mekanik ve yapısal sistemlerin optimizasyonu, yerleşim planlamasının 

optimizasyonu gibi farklı alanlarda birçok uygulamaları vardır. Chen (1985), Hannan 

(1981), Ignizio (1976), Tiwari (1987), Rao (1987), Yang (1991) gibi bazı 

araştırmacılar BHP alanında problem formülasyonu, göreceli önem derecesi ve 

bulanık hedeflerin bulanık önceliklerine dair çalışmalar yapmışlar ve bunlara ait 

çözüm önerileri geliştirmişlerdir. Bulanık hedef programlama formülasyonunda 

Tiwari ve diğ. (1987) dışındaki araştırmacıların çoğu bulanık hedef ve kısıtları 

gerçekleyen, sağlayan, bulanık kararlara ulaşmak için minimizasyon operatörlerini 

kullanmışlardır. Bundan sonra da maksimizasyon kararı olarak bulanık kararın 
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maksimum üyelik derecesine sahip karara bakılmıştır. Günümüzdeki yaklaşıma göre, 

bulanık kararın bulanık hedefler ile bulanık kısıtların kesişimi olduğu kabul 

edilmektedir. Bundan dolayı da kararlar arasında bir farklılık olmadığı kabul edilir. 

Bu yaklaşım her ne kadar hesaplama açısından doğruysa da, uygulamada hedeflerden 

bazılarının mutlaka gerçeklenmesinin istendiği durumlarda tek bir üyelik fonksiyonu 

meydana getirebilir (Chen ve Tsai, 2001). 

BHP problemlerinde hedeflerin farklı önem ve önceliğe sahip olması gerçeğe 

uygunluk bakımından önemlidir. Narasimhan (1980), çok önemli, orta düzeyde 

önemli gibi dilsel ifadeleri kullanarak hedeflerin bulanık ağırlıklarını belirlemiş ve 

önem derecelerini göstermek için bunlara karşılık gelen üyelik fonksiyonu 

aralıklarını tanımlamıştır. Ancak, bu durumda da bazı sonuçsuz çözümler bulunabilir 

(Hannan, 1981a). Hannan (1981) ve Tiwari (1987) hedeflerin birbirlerine göre önem 

derecelerini belirlemek için farklı hedeflere farklı ağırlıklar atama yöntemini 

kullanmışlardır. Bu ağırlıkları da amaç fonksiyonunun katsayıları olarak 

kullanmışlardır. Bu çalışmada hedeflerin birbirine göre önemlerinin değişmesi gibi 

yaklaşımların beklenenin aksine çözümleri ortaya çıkarabileceğini göstermiştir 

(Hannan, 1981b ve Tiwari ve diğ., 1987). Çalışmada önemi değiştirmek için karar 

vericinin hedef başarı düzeyi eklenmiştir.  

Buna ek olarak, karar vericiler hedeflerin hangi sıraya göre gerçekleşeceklerine karar 

verebilirler ve bu şekilde bazı hedeflerin öncelikli olarak gerçeklenmesi 

amaçlanmaktadır. Literatürde, varolan yaklaşımlar bulanık hedefleri ‘k’ tane öncelik 

derecesine sahip olacak şekilde sınıflandırır. Önemli bir nokta olarak ‘k’ sayısının 

bulanık hedeflerin sayısından küçük olduğu belirtilmiştir. Bundan sonra alt öncelik 

sırasındaki hedeflerin ek kısıtları olan yüksek öncelik sırasına sahip bulanık hedefler 

için ulaşılması arzulanan üyelik değerleri belirlenerek ‘k’ tane alt problem çözülür. 

Bu şekilde karar vericinin önceliklerini tatmin edici bir sonuç elde edilebilse dahi 

öncelik sırası arttıkça hesaplamaların etkinliği azalır. Eğer önceliklendirme yapısı tek 

bir formülasyonla ifade edilebilirse hesaplamanın etkinliği artırılabilir (Chen ve Tsai, 

2001). 

Narasimhan’dan sonra BHP’nin işlemsel etkinliğini artırmak için birçok yeni çalışma 

yapılmıştır. Hannan, geleneksel sapma değişkenlerini modele eklemiştir. Bu sayede 

geleneksel DP ile çözüm yapılabilmektedir. Ancak bu durum, formülasyondaki 

değişkenlerin sayısını artırmaktadır. Parçalı doğrusal yakınlaşmaya dayanarak Yang 
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ve diğ. (1991) modeli daha az değişkenli olacak şekilde yeniden oluşturmuşlar ve 

Narasimhan (1980) ile Hannan’ın (1981) sonuçlarını elde etmişlerdir (Yang ve diğ., 

1991). Yang ve diğ.’nin modeli aşağıdaki gibi formüle edilebilir: 
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Sonuçta şu DP modeli elde edilir: 

  

Maks. λ  

s.t.    
2

)(
1

k

kk

d

bxG −
−≤λ                                                                               (5.2) 

         
1

)(
1

k

kk

d

xGb −
−≤λ  

           0, ≥xλ , ∀ k için. 

Yukarıda bahsedilen modellerde hedefleri bir araya getirmek, karar kümesini 

belirlemek ve bu kümeyi maksimize etmek için min-operatörü kullanılmaktadır. 

Tiwari ve dig. (1987) BHP modellerini formüle etmek için basit bir yöntem 

geliştirmişlerdir. Onların notasyonundan yararlanarak m bulanık hedef içeren BHP 

modelinde )(xGk için x’in çözüm kümesi bulunmuştur (Tiwari ve diğ., 1987). 

 ik gxG
~

)( >  (veya ik gxG
~

)( < ); i=1, 2,...., m 

      s.t.  bAx ≤ ;                                                                                                (5.3) 

         0≥x  

Zimmermann’in (1978) tanımına göre i’nci bulanık hedefin doğrusal üyelik 

fonksiyonu: 
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Bu fonksiyonlar, toplu modele aşağıdaki şekilde eklenir: 

 Maks.  ∑
=

=
n

k

kf
1

)( µµ    

 s.t.     
ii

ii

i
Lg

LxG

−

−
=

)(
µ , bazı i, 

           
ii

ii

j
gU

xGU

−

−
=

)(
µ , bazı j, j≠i                                                         (5.5) 

           bAx ≤  

           1, ≤ji µµ  

           0,, ≥jix µµ ; i, j ∈{1, 2,....., n} 

Problem tüm hedeflerin başarı düzeylerinin maksimizasyonu şeklinde optimize 

edilir. Toplu modelin bu şekilde kullanımı hedeflerin başarı düzeylerinin en yüksek 

toplamını elde ettirir. Daha da önemlisi, bazı hedeflerin başarı düzeyi elde edilmesi 

zor olan belli bir hedef yüzünden düşmez. Eğer aynı koşullar altında min-operatörü 

kullanılacak olursa tüm hedeflerin başarı düzeyleri daha az olur. Bu da toplu modelin 

min-operatör kullanımına göre en önemli avantajıdır. 

Geleneksel HP’de hedeflerin birbirlerine göre önemlerini belirtmek için hedef 

değerlerinden sapmaların ağırlıklı ortalamaları kullanılır. Hannan (1981), bu yöntemi 
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bulanık önceliğe sahip BHP modellerinin amaç fonksiyonlarını formüle etmek için 

kullanmıştır. Tiwari ve diğ. (1987) de her hedefin ağırlığının amaç fonksiyonuna 

eklendiği ağırlıklı toplu modeli önermişlerdir. 

  ∑
=

=
n

k

kkwf
1

)( µµ                                                                                          (5.6) 

 ∑
=

=
n

k

kw
1

1 

Ağırlıklı toplu modelde ağırlıklar, bulanık hedeflerin birbirlerine göre önemlerini 

belirtirler. Ancak, ağırlıklar değişince model istenmeyen sonuçlar verebilir. 

Ağırlıklı toplu model yerine, her bir hedef için ayrı ayrı başarma düzeyleri eklenerek 

önem derecesi belirtilebilir. Bu, daha önemli bir hedefin daha yüksek başarma 

düzeyine sahip olması gerektiği anlamına gelir. Bu sayede, daha önemli hedeflerde 

daha yüksek başarı düzeyi sağlanır. Tiwari ve diğ. (1987), bunu sağlamak için 

modeli istenen başarı düzeyini ( ii w≥µ ) ekleyerek yeniden formüle etmişlerdir.  

Bu yöntemi kullanırken, herhangi bir hedef için arzu edilen başarı düzeyini 

belirlemek bulanık bir ortamdaki karar verici için zor olabilir. İstenen başarı 

düzeylerini kesin sayısal değerler olarak atamak yerine önemli, orta derecede önemli, 

çok önemli gibi dilsel değişkenlerden yararlanılabilir. Bu dilsel değişkenlere karşılık 

üyelik fonksiyonları oluşturulup bulanık sayılar gerçel sayılara dönüştürülebilir. Elde 

edilen gerçel sayı bulanık hedef için arzulanan başarı düzeyi olur. 

Bu şekilde, bulanık hedeflerin önemini belirlemek için istenen başarı düzeyini 

kullanmak kolay ve etkili olup tatmin edici sonuçlar vermektedir. Ancak, karar verici 

bütün hedeflerden çok yüksek başarı düzeyi elde etmeyi arzularsa uygun çözüm 

bulunamayabilir. Bu durumda karar verici hedefler arasında kendi tercihini ortaya 

koymalı. 

Hedeflere ulaşmak için karar vericiler genellikle kendi öncelik tercihlerini 

kullanırlar, çünkü karar vericiye göre bazı hedeflerin diğerlerine göre sonsuz bir 

önceliği vardır. Hannan, minimum başarı düzeyini sağlayan bir çözüm bulmak 

amacıyla bulanık hedeflerin başarı düzeyleri ve onların sapmalarını HP modeline 

ekler. Tiwari ve diğ. (1987) bu problemi karar verici tarafından belirlenen k tane 

öncelik seviyesine sahip k tane alt-probleme ayırır. İlk başta, birinci öncelik 
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seviyesindeki alt-problemlerin başarı düzeylerine ulaşılır. Ondan sonra, başarılan alt-

problemler ikinci öncelik seviyedeki bulanık hedeflerin kısıtları olur. Bu şekilde k 

tane alt-problem öncelik seviyelerine bulunur. Her ne kadar bu yöntem tatmin edici 

sonuçlara ulaşmayı mümkün kılsa da k tane öncelik sırası için k tane alt-problem 

çözülmelidir. Chen, Tiwari ve diğ.’nin (1987) modelini daha etkin hesaplamalar 

yapabilmek için değiştirmiş ancak k tane öncelik sırası için çözülmesi gereken 

problem sayısı değişmediğinden uzun çözüm süreci kısalmamıştır.  

Tiwari ve diğ. (1987) i’nci alt-problemi tanımlayarak bir çözüm getirmişlerdir. Buna 

göre önerilen formülasyon şu şekildedir: 

 Maks. ∑=
s

ps i
f )()( µµ  

 s.t.    
ss

ss

s
Lg

LxG

−

−
=

)(
µ  , 

          bAx ≤  , 

          
rr pp *)()( µµ =  , r = 1, 2,....., i-1 ,                                                       (5.7) 

          1≤sµ  , 

          0, ≥jx µ  ; j = 1, 2,....., n  

Bu çalışma, söz konusu problemin çözümü için bir yöntem önerisi getirmektedir. 

Öncelik seviyelerinin sayısına bakılmaksızın problemlerden bir tanesinin çözülmesi 

yeterlidir. Sadece istenen durumu sağlayan değil tüm bulanık hedeflerin başarı 

düzeylerinin toplamında en uygun çözümü veren bir sonuca ulaşmak için Chen ve 

Tsai bu formülasyona tercihli öncelik yapısını eklemişlerdir. Bu modelin Tiwari’nin 

(1987) sonuçlarından daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. (Chen & Tsai, 2001) 

Öncelik seviyelerini probleme başka şekillerde de eklenebilir. İlk olarak, daha önce 

de anlatıldığı gibi karar verici öncelik seviyelerine bağlı kalarak arzulanan başarı 

düzeylerini belirleyebilir. Bu durumda aynı öncelik seviyesine sahip bulanık 

hedeflerin en az başarı düzeyleri aynıdır. Bu başarı düzeyleri probleme kısıt olarak 

eklenir. Ayrıca, karar verici problemin öncelik seviyelerini belirlemekle kalmaz aynı 

zamanda aynı öncelik seviyesindeki bulanık hedefler için belirli minimum başarı 

düzeyleri belirleyebilir.  
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6. BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMINI MODEL ÜRÜN 

ÜRETİMİNDE KULLANIMA YÖNELİK BİR UYGULAMA 

6.1. Çalışmanın Amacı 

Günümüzde işletmelerin en önemli problemlerinden birisi, birbiriyle çatışan birçok 

hedefin bulunduğu projelerin optimize edilmesi problemleridir. Proje sorumluları, 

proje planlaması yaparak projenin gidişatında meydana gelebilecek fırsat ve 

olumsuzlukları öngörüp olumsuzluklardan kaçınmak için önlem alır ve sorunlara 

zamanında müdahale etmektedirler. Ancak, bunu gerçekleştirmek için kullanılan 

geleneksel proje planlama ve kontrol teknikleri yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizlik 

gerçek hayatta her zaman deterministik verilerle çalışmanın mümkün olmaması ve 

olaylar üzerinde belirsizliklerin etkili olmasından ileri gelmektedir.  Bulanık Hedef 

Programlama (BHP) yaklaşımı geleneksel tekniklerin bu yetersizliklerini 

gidermektedir. Bu çalışmanın amacı, geleneksel tekniklerin bu yetersizliğini 

giderecek bir teknik olarak BHP yaklaşımının bir proje planlama ve kontrol tekniği 

olarak kullanılmasını sağlamaktır. 

Chen ve Tsai’nin (2001) toplu bulanık hedef programlama modelinin temel alındığı 

bu çalışmada bir ayakkabı üreticisinin yeni sezon için üreteceği modellerin 

prototiplerinin (ilk örneklerinin) hazırlanması projesi ele alınmakta ve çok hedefli bir 

karar verme ortamında proje yöneticisine kolaylık sağlayacak bir model 

oluşturulmasına çalışılmaktadır.. Toplu BHP modelinin kullanılmasının sebebi, bu 

yöntemin belirsizlikleri gidermek için karar vericinin öznel değerlendirmeler 

yapmasını engellemesi ve elimizdeki verilerle elde edilecek bir çözümün 

geliştirilmesine imkan vermesidir. Toplu BHP modelinin kullanımı sayesinde karar 

verici, en iyi çözümle birlikte bu çözümü sağlayan her bir hedefe hangi düzeyde 

erişildiği bilgilerine sahip olabilmektedir. Karar verici, bu çözüm çerçevesi içerisinde 

gerekli gördüğü değişiklikleri kolayca sisteme adapte edebilmektedir.  
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Bu çalışmada, geleneksel proje planlama teknikleriyle yapılan çözümlere de yer 

verilmiş olup bu sayede kullanılan modelin geleneksel modellerle kıyaslaması 

yapılabilmektedir. Bu kıyaslama, kullanılan modelin faydalarını ve yetersizliklerini 

görmeyi kolaylaştırmakta, gelecekte bu alanda yapılabilecek çalışmalar için bir yol 

göstermektedir. 

6.2. Şirket ve Problem Hakkında Genel Bilgi 

Çalışmada, İstanbul’da faaliyet gösteren ve genellikle yurtdışı pazarlara yönelik 

üretim yapan orta ölçekli bir ayakkabı üreticisi ile çalışılmaktadır. Şirketin stratejisi, 

farklı segmentlerdeki erkek müşterilere hitap edebilmek olduğundan şirkette farklı 

kalite ve modellerde erkek ayakkabıları üretilmektedir.  

Bu çalışmaya temel olarak, üretimi yapılan birçok model arasından,  kış sezonu için 

üretimi planlanan “termo plastik kalın tabanlı içi naturel kürklü bot” üretiminin 

model hazırlanma sürecine ilişkin problem ele alınmaktadır. Bu süreç, fuar 

ziyaretleri, yurtiçi ve yurtdışı pazar araştırmalarıyla oldukça uzun sürmekle birlikte 

bu çalışmada taban tasarımı ile başlayıp seri üretime geçişle sonuçlanan faaliyetler 

dizisi üzerinde çalışılmaktadır.  

Faaliyetlerin belirlenmesi aşamasında, öncelikle şirketin müdür ve ortaklarıyla 

birebir görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler esnasında faaliyetler hakkında detaylı 

bilgiler alınmıştır. Her ne kadar pazarlama ve araştırma etkinlikleri bu çalışmada yer 

almayacak olsa da, pazarlama faaliyetleriyle ilgilenen departman ve yurtdışı 

pazarlara yönelik şirket ürünlerinin satışını gerçekleştiren bir şirket ile de görüşülüp 

onların verdiği bilgiler doğrultusunda bu çalışmada ele alınan faaliyetler Tablo 

6.1’de gösterilmiştir.  

Model üretim süreci, eş zamanlı olarak devam edebilen taban tasarımı ve malzeme 

seçimi faaliyetleri ile başlar. Taban tasarlandıktan sonra, önce bu tasarıma uygun 

olarak sadece bir ayakkabı numarasına ait tabanın tahta maketi üretilir. Tahta 

maketin başarılı bir şekilde üretimini alüminyum kalıp üretimi takip eder. 

Alüminyum kalıplar, üretici tarafından ayakkabı imalatının en önemli unsurları 

olarak tanımlanmaktadır. Alüminyum kalıpta olabilecek en küçük bir hata ürünleri 

geri döndürülemez bir şekilde etkileyeceğinden kalıpların üretimine özel bir ihtimam 

gösterilir. Alüminyum kalıplar üretildikten sonra bu kalıplardan yararlanılarak 



 34 

tabanlar, tabanlardan yararlanılarak iç kalıp prototipleri ve bu prototiplerden 

yararlanılarak iç kalıplar üretilir. Sadece bir ayakkabı numarası için yapılan 

alüminyum kalıp, taban, iç kalıp prototipi ve iç kalıp üretimi takımın diğer 

numaraları için de yapılır (Not: Uygulama yapılan işletmede bir takım kalıp 40-45 

arası ayakkabı numaralarını üretmek için gerekli 6 farklı büyüklükteki kalıptan 

oluşmaktadır). Bu esnada, seçilen malzemelerin satınalmaları da yapılır. Malzeme 

seçimi ve satınalma faaliyetleri istenen malzemelerin cinsi, tedarikçilerin ellerindeki 

stokların durumu, piyasa koşullarına göre sırasıyla 2 ve 5 günde tamamlanabilecek 

olsa da genelde her birinin tamamlanması 10 günü bulmaktadır. Seçilen malzemeler 

ve sezonun rağbet görmesi muhtemel tarzları gözönünde bulundurularak model 

çizimleri gerçekleştirilir. Sonrasında, üretilecek ayakkabılara en uygun olacak 

şekilde proses ve üretim planları yapılır. Bu esnada prototip modeller son ürün 

halinde üretilir. Prototipler ürünün tıpatıp örneği olup seri üretime geçmeden önce 

varsa prototip üzerinden değişiklikler yapılabilir. Prototiplerin hazırlanmasından 

sonra takım olarak kesim bıçakları hazırlanır. Seri üretime geçişten önce son olarak 

deneme üretimi yapılır. Deneme üretimleri sonucunda ortaya çıkan ürün istenen ürün 

ise seri üretime geçilir.      

Tablo 6.1: Proje faaliyetleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet Açıklama 

A Taban Tasarımı 

B Malzeme Seçimi 

C Satınalma 

D Tahta Maket Hazırlama 

E Alüminyum Kalıp Üretimi 

F Taban , İç Kalıp Prototipi ve İç Kalıp Üretimi 

G Diğer Numaralar için Alüminyum Kalıp Üretimi 

H 
Diğer Numaralar için Taban, İç Kalıp Prototipi ve İç Kalıp 

Üretimi 

I Model Çizimi 

J Proses ve Üretim Planlama 

K Prototip Model Hazırlama 

L Kesim Bıçaklarını Hazırlama 

Kukla Kukla faaliyet 

M Denemelik Model Üretimi 

N Seri Üretime Geçiş 
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Tablo 6.2’de her bir faaliyetin önceki faaliyetlerini, olası ve sıkıştırılmış faaliyet 

süreleri ile normal maliyetler ve günlük sıkıştırma maliyetlerini görülmektedir. 

Tablonun Normal Maliyet sütununda görülen “50*SÜRE” biçimindeki maliyetler 

faaliyet süresi ile 50’nin çarpımı sonucu o faaliyetinin maliyetinin bulunabileceğini 

göstermektedir. Öte yandan, Günlük Sıkıştırma Maliyeti sütunundaki “-50” şeklinde 

gösterilen maliyetler de faaliyetin sıkıştırılması durumunda maliyetin her gün için 50 

para birimi azaldığını belirtmektedir.  

Tablo 6.2: Faaliyetlerin süre ve maliyet bilgileri 

Faaliyet 
Önceki 

Faaliyet 

Normal 

Faaliyet 

Süresi 

Sıkıştırılmış 

Faaliyet 

Süresi 

Normal 

Maliyet 

(Para Birimi) 

Günlük Sıkıştırma 

Maliyeti (Para 

Birimi) 

A - 2 1 100 50 

B - 10 2 50*SÜRE -50 

C B 10 5 1500 100 

D A 5 3 350 75 

E D 7 5 1500 500 

F E 3 3 220 0 

G E 7 5 7500 2500 

H G 3 3 1100 0 

I F 1 1 150 0 

J C, I 3 2 50*SÜRE -50 

K C, I 1 1 60 0 

L K 5 3 1500 250 

Kukla J 0 0 0 0 

M 
H, L, 

Kukla 
1 1 60 0 

N M 2 1 50*SÜRE -50 

 

Tablo 6.1’de belirtilen faaliyetler ve Tablo 6.2’de gösterilen bu faaliyetlerin önceki 

faaliyetlerinden yararlanılarak Şekil 6.1’deki faaliyetlerin birbirleriyle ilişkilerini 

gösteren şebeke diyagramı oluşturulmuştur.  
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Şekil 6.1: Prototip ayakkabı üretimine ait şebeke diyagramı 

6.3. Kritik Yol Metodu ile Problemin Çözülmesi 

İlk olarak, Tablo 6.1 ve Tablo 6.2 ile Şekil 6.1’deki verilerden yararlanılarak 

problemin kritik yol yöntemiyle çözümü yapılmaktadır. Bunun için Hamdy A. 

Taha’nın “Operations Research: An Introduction” isimli kitabıyla birlikte 

kullanılmak üzere geliştirilen TORA isimli yazılımdan yararlanılmaktadır. Bu 

yazılımın Proje Planlama – Kritik Yol Yöntemi modülü kullanılarak problemin 

herhangi bir hedefe bağlı olmaksızın kaç günde bitirilebileceği hesaplanabilmektedir. 

Bu hesaplama sonucuna göre, sürecin son faaliyeti olan N faaliyeti (ya da Seri 

Üretime Geçiş faaliyeti) 29’uncu günün sonunda bitmektedir. TORA ile elde edilen 

Kritik Yol Yöntemi Proje Çizelgesi Tablo 6.3’teki gibidir. Bu tabloda yıldızlı (*) 

faaliyetler projenin kritik faaliyetleridir. Buna göre projenin kritik faaliyetleri:  

B – C – K – L – M – N faaliyetleri şeklinde sıralanır.  

Tablo 6.2’deki faaliyetlerin normal maliyetleri ve Tablo 6.3’te elde edilen faaliyet 

sürelerini kullanarak projenin sıkıştırma olmaksızın toplam maliyeti 

bulunabilmektedir. Tablo 6.2’deki verilere göre normal sürede toplam proje maliyeti, 

tablo ile ilgili verilen açıklamadaki istisnalar gözönünde bulundurulmak üzere tüm 

faaliyetlerin normal maliyetlerinin toplanmasıyla bulunmaktadır. Matematiksel 

olarak ifade edilecek olursa:  

Toplam Proje Maliyeti (Normal sürede) ∑=
),( ji

ijC , )( ji <        (6.1) 

          =i 1, 2, 3,...12 

         =j 2, 3, 4,...13 
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Bu formülde ijC , i olayı ile başlayıp j olayı ile biten bir faaliyetin normal süredeki 

tamamlanmasına ilişkin maliyetini göstermektedir.  

Tablo 6.3: CPM Sonuç Tablosu 

Faaliyet Süre 

En Erken 

Başlangıç 

Zamanı 

En Geç Bitiş 

Zamanı 

Toplam 

Bolluk 

Serbest 

Bolluk 

A 2 0 4 2 0 

B* 10 0 10 0 0 

C* 10 10 20 0 0 

D 5 2 9 2 0 

E 7 7 16 2 0 

F 3 14 19 2 0 

G 7 14 23 2 0 

H 3 21 26 2 2 

I 1 17 20 2 2 

J 3 20 26 3 0 

K* 1 20 21 0 0 

Kukla 0 23 26 3 3 

L* 5 21 26 0 0 

M* 1 26 27 0 0 

N* 2 27 29 0 0 

Eğer proje sıkıştırılıyorsa, toplam proje maliyetini bulmak için; normal faaliyet 

maliyetlerine sıkıştırma maliyetleri de eklenmektedir. ijI  günlük sıkıştırma maliyeti, 

ijt  projenin normal faaliyet süresi, ijx  de projenin sıkıştırılmış faaliyet süresi olmak 

üzere sıkıştırılmış bir projenin maliyeti aşağıdaki formülden yararlanarak 

hesaplanabilir:  

Toplam Proje Maliyeti (Sıkıştırılmış sürede) [ ]∑ −+=
),(

)(
ji

ijijijij xtIC  , )( ji <      (6.2)    

          =i 1, 2, 3,...12 
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              =j 2, 3, 4,...13 

Sonuç olarak, B – C – K – L – M – N kritik faaliyetlerine sahip olan projenin 29 

günde bitirilmesinin toplam maliyeti: 

7500220150035015001050100 +++++×+       

147902506001500603501501100 =×+++++×+++  Para Birimi’dir. 

Tüm faaliyetlerin sıkıştırılması durumunda ise kritik yollar  

A – D – E – F – I – K – L – M – N veya  

A – D – E – G – H – M – N faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bu durumda, 

TORA kullanılarak bulunan toplam proje süresi 19 güne düşmekte, toplam proje 

maliyeti ise: 

)10(1001500)10(50500)2(50100 281213 xxx −++−−+−+  

)3(0220)7(5001500)5(75350 564534 xxx −++−++−++  

)1(0150)3(01100)7(25007500 6871157 xxx −++−++−++  

)5(2501500)1(060)3(50150 101181089 xxx −++−++−−+  

)2(50100)1(060)0(00 12131112911 xxx −−+−++−++  

005000010001505004005014790 +++++++−+=  

214905000500050 =−++++−  Para Birimi’ne çıkmaktadır. 

6.4. Hedef Programlama ve Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımlarının 

Probleme Uygulanması ve Problemlerin Çözülmesi 

Yukarıda uygulaması yapılan geleneksel proje planlama tekniği olan Kritik Yol 

Metodu’ndan farklı olarak bu çalışmadaki amaç doğrultusunda uygulama için yeni 

bir proje planlama yaklaşımı kullanılacaktır. Bunun için projelerde sıkıştırma için 

önerilen hedef programlama yaklaşımı ile toplu bulanık hedef programlama 

modellerinden (Chen ve Tsai, 2001) yaralanılacaktır. Modelin geliştirilmesi sırasında 

da Şekil 6.2’deki yollar takip edilecektir.  

Şekil 6.2’de görüleceği gibi öncelikle problemin HP modeli geliştirilmelidir. Bunu 

yapmak için ilk olarak sistem kısıtlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu modelde 3 

grup sistem kısıtı kullanılmaktadır. 
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Şekil 6.2: BHP modelinin geliştirilme süreci 

Sistem kısıtlarının ayrıntılı yazılışları Tablo 6.4’te gösterilmekte olup her grup sistem 

kısıtı farklı bir kabule dayanmaktadır. Bunlar:  

1. Grup Kısıtlar: Sıkıştırılmış faaliyet süresi o faaliyetin normal süresinden fazla 

olamaz.  

2. Grup Kısıtlar: Sıkıştırılmış faaliyet süresi o faaliyetin olası sıkıştırma 

süresinden az olamaz. 

3. Grup Kısıtlar: Sıkıştırılmış faaliyet süresi o faaliyetin bitiş olayı ile başlangıç 

olayı arasındaki farktan fazla olamaz. 

 

Tablo 6.4: Sistem kısıtları 

 

HP Modelinin 

Geliştirilmesi 

Her Hedef için 

Üyelik 

Fonksiyonlarının 

Belirlenmesi 

Her Üyelik 
Fonksiyonu 

için Doğrusal 
Modelin 

Oluşturulması 

Doğrusal 

Modellerin Uygun 

DP Problemi 

olarak İfade 

Edilmesi 

DP Probleminin 

Çözülmesi 

Çözüm Kabul 

Edilebilir mi? 

Modelin 

Yeniden 

Düzenlenmesi 

Uygun Çözüm 
Evet 

Hayır 

Kabul Edilebilir 

Çözüm 

Düzeyinin 

Belirlenmesi 
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1. Grup Kısıtlar 2. Grup Kısıtlar 3. Grup Kısıtlar 
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           1x

           0x

           5x

           1x

            3x

             1x

             3x

             7x

            3x

             7x

             5x

            01x

             01x

            2x
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1112
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89
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28

12

13

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤

≤
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1011
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≥

≥

≥

≥

≥

≥

≥

≥

≥

≥

≥

≥

≥

≥

≥

             0xE-E
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             0xE-E
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12131312

11121211

911119

10111110

810108

8998

6886

711117

5775

5665

4554

3443

2882
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1331

≤+

≤+

≤+

≤+

≤+
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≤+

≤+

≤+

≤+

≤+

≤+

≤+
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Geleneksel HP yaklaşımı kullanılarak her bir hedef için ayrı ayrı çözüm yapabilmek 

için hedefler de belirlenmelidir. Karar verici tarafından bu projede ulaşılması 

amaçlanan hedefler 7 grup olarak aşağıda sıralanmaktadır: 

Grup 1: İşletme, modeli 28 gün içinde üretime hazır hale getirmeyi 

amaçlamaktadır. Bu hedefe ulaşabilmek için proje en fazla 26 günde 

bitirilmeli. Hedefin 28 gün yerine 26 gün olarak belirlenmesinin nedeni 

işverenin seri üretime başlamadan önce 2 günlük bir aranın bırakılması 

isteğidir.  

Hedef 1: 2613 ≤E  

Grup 2:  Bazı projelerde projenin başarısı ardışık bazı faaliyetlerin başarısına 

bağlıdır. Bu tür faaliyetlerin hepsinin sıkıştırılması projenin başarısını 

doğrudan etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, karar vericiler bu faaliyetler 

üzerindeki kontrolü sağlayabilmek için bu faaliyetlerin sıkıştırılmalarını 
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sınırlı tutmayı tercih etmektedirler. Ayakkabı modeli üretiminde; Taban 

Tasarımı (A), Tahta Maket Üretimi (D) ve Alüminyum Kalıp Üretimi (E) 

faaliyetleri en önemli faaliyetlerden olup burada gözden kaçacak bir hata 

kendisini ancak son üründe gösterir. Dolayısıyla bu faaliyetlerin sürekli 

kontrolü önemlidir. Karar verici bu kontrolü sağlayabilmek için projenin 12 

günden önce bitirilmesini istememektedir.  

Hedef 2: 12453413 ≥++ xxx  

Grup 3: Hedeflenen kalitenin sağlanamayabileceği düşüncesiyle projenin çok 

erken bitirilmesi arzu edilmemektedir. Buna yönelik olarak projenin 

sıkıştırılarak 23. günden sonra bitirilmiş olması amaçlanmaktadır. 

Hedef 3: 2313 ≥E  

Grup 4: Bazı faaliyetlerin bitirilme süreleri için maksimum değer olmalı. Bu 

amaçla Tahta Maket Üretimi (D)’nin en fazla 4 gün, Alüminyum Kalıp 

Üretimi (E)’nin en fazla 6 gün ve Kesim Bıçaklarının Hazırlanması (L)’nin en 

fazla 4 günde bitirilmeli.. 

Hedef 4: 434 ≤x  

Hedef 5: 645 ≤x  

Hedef 6: 41011 ≤x  

Grup 5: Sıkıştırma ile birlikte kalite unsurlarından ödün vermemek için bazı 

faaliyetlerin bitirilme süreleri için minimum değer olmalı. Bu sayede hem 

işler hedeflenen sürede bitirilebilir hem de hedeflenen kaliteye ulaşılabilir. 

Karar verici,  satınalma (C)’nin en az 7 gün ve Alüminyum Kalıp Üretimi 

(E)’nin en az 5 günde bitirilmesini hedeflemektedir.  

Hedef 7: 728 ≥x  

Hedef 8: 545 ≥x  

Grup 6: Projelerde süre kadar önemli bir diğer unsur da maliyetlerdir. Karar 

vericiler projenin kısa sürede bitirilmesini hedefledikleri kadar maliyetin de 

minimum düzeyde kalmasını arzu etmektedirler. Karar verici, toplam proje 

maliyetinin 20000 Para Birimi’ni geçmemesini amaçlamaktadır. Bu hedefe ait 
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modeli oluşturmak için, normal proje maliyetinin 14790 Para Birimi olduğu 

gözönünde bulundurulursa hedef maliyet ile normal maliyet arasındaki fark 

olan 5210 Para Birimi, sıkıştırma maliyeti olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla 

hesaplama yapılırken, sıkıştırma maliyetinin 5210 Para Birimi’ni geçmemesi 

hedeflenmektedir. 

Hedef 9: 57564534281213 25000500751005050 xxxxxxx −−−−−+−  

17765500025005000 1213111291110118108968711 −≤+−−−−+−− xxxxxxxx  

Grup 7: Karar verici, seri üretime erken geçerek cirosunu artırabileceği 

düşüncesiyle 17500 Para Birimi’nin üzerindeki toplam maliyeti kabul 

edilebilir bulmaktadır. Bu durumda, sıkıştırma maliyetinin 2710 Para 

Birimi’nden fazla olması hedeflenmektedir. 

Hedef 10: 57564534281213 25000500751005050 xxxxxxx −−−−−+−   

20265500025005000 1213111291110118108968711 −≥+−−−−+−− xxxxxxxx  

Bu hedefler ve Tablo 6.4’teki kısıtlar, denklem (3.1)’deki model formülasyonuna 

uygun olarak HP modeli olarak yazılıp Lindo yazılımı ile önce her bir hedef grubu 

için tek tek, sonra tüm hedefler için toplu olarak çözülmüştür. Bu çözümlere ait 

sonuçlar Tablo 6.5’te verilmiştir. Matematiksel hedef programlama modelinin Lindo 

yazılımındaki yazımı ve problemin çözümü ise bu çalışmanın sonunda yer alan EK-

B’de görülebilir.  

Öte yandan, karar verici bu çözümleri kullanarak hedefler için olası değer aralıklarını 

belirler. Bu değer aralıklarının belirlerken karar verici, kişisel bilgi ve deneyiminden 

yararlanır. Bundan sonra, her bir aralığa karşılık gelen üyelik değerleri belirlenerek 

her bir hedef için ayrı ayrı üyelik fonksiyonları oluşturulur. Üyelik fonksiyonları, 

hedeflerin belirsizliğini yok edip hedefleri sağlayan olası değerlerin çözüm aralığını 

belirtmektedir.  

 

 

 

Tablo 6.5: Problemin HP kullanılarak bulunan sonuç tablosu 
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Amaç 

Fonk. 

 

Faaliyet 

CPM 
GRUP 

1 

GRUP 

2 

GRUP 

3 

GRUP 

4 

GRUP 

5 

GRUP 

6 

GRUP 

7 

HP 

Modeli 

A 2 2 2 2 1 1 1 1 2 

B 10 10 10 7 10 2 3 3 10 

C 10 10 10 10 5 5 10 10 5 

D 5 5 5 5 3 3 3 3 4 

E 7 7 5 5 5 5 5 5 6 

F 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

G 7 5 5 5 7 5 
5,37818

2 

6,28727

3 
5,46 

H 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

J 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

L 3 3 3 3 3 3 
3,37818

2 

4,28727

3 
3,46 

Kukla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Süre 29 26 26 23 21 19 
19,3781

82 

20,2872

73 
23 

Maliyet 14790 20240 21240 21090 16440 21490 15490 18290 18515 
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Elde edilen bu sonuçlar ve daha önce belirtilen veriler ışığında, bu çalışmanın 

amacına uygun olarak Chen ve Tsai’nin (2001) toplu modeline göre bir BHP modeli 

geliştirmek için hedeflerin üyelik fonksiyonları  kullanılır. Üyelik fonksiyonlarının 

kullanılmasının ana amacı, bir hedefe ulaşabilme düzeyini saptamaktır. Daha önce de 

açıklandığı gibi, üyelik fonksiyonları [0,1] aralığında değerler almakta olup 

fonksiyonun değeri, fonksiyondaki değişkenin hangi oranda fonksiyonun bir elemanı 

olduğunu belirtir. Bu çalışmadaki modelde kullanılan değerlerin üyelik fonksiyonları 

aşağıdaki gibidir: 

7

1913
1

−
=

E
µ  

2

14 453413
2

xxx −−−
=µ  

6

29 13
3

E−
=µ  

3
1

3
34

34
4 −=

−
= x

x
µ  

5
1

5
45

45
5 −=

−
= x

x
µ  

3
1

3
1011

1011
6 −=

−
= x

x
µ  

3

10 28
7

x−
=µ  

2

7 45
8

x−
=µ  

4510

5025050250050075100505022275 1213101189574534281213
9

xxxxxxxxx +−+−−−−+−
=µ

 

4015

5025050250050075100505016250 1213101189574534281213
10

xxxxxxxxx −+−++++−+−
=µ

 

Bu değerler hesaplanırken sırasıyla aşağıdaki üyelik fonksiyonlarına ait grafiklerden 

yararlanılmaktadır.  
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Şekil 6.3:Hedef 1 için Üyelik Fonksiyonu Grafiği    Şekil 6.4:Hedef 2 için Üyelik Fonksiyonu Grafiği 
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Şekil 6.5:Hedef 3 için Üyelik Fonksiyonu Grafiği    Şekil 6.6:Hedef 4 için Üyelik Fonksiyonu Grafiği 
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Şekil 6.7:Hedef 5 için Üyelik Fonksiyonu Grafiği    Şekil 6.8:Hedef 6 için Üyelik Fonksiyonu Grafiği 
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Şekil 6.9:Hedef 7 için Üyelik Fonksiyonu Grafiği  Şekil 6.10:Hedef 8 için Üyelik Fonksiyonu Grafiği 
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Şekil 6.11:Hedef 9 için Üyelik Fonksiyonu Grafiği   Şekil 6.12:Hedef 10 için Üyelik Fonksiyonu Grafiği 

  

Buna göre, denklem (5.5)’deki modele uygun olarak problemin BHP modeli 

aşağıdaki gibi oluşturulur: 

Maks. ∑
=

=
10

1

)(
k

kf µµ  

 

s.t.  
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E
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E−
=µ  

3344 −= xµ  
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5455 −= xµ  

310116 −= xµ  
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            0xE-E
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            0xE-E

            0xE-E

            0xE-E

            0xE-E
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10,....,1,1 =≤ kkµ  

10,....,1,0, =≥ kx kµ  

Modeli oluşturduktan sonra modelin çözümünün yeterli olup olmayacağını anlamaya 

yönelik olarak bir kabul edilebilir çözüm düzeyi belirlenmiştir. Bu çalışma için 

belirlenen kabul edilebilirlik değeri 10,....,1,5,0 =≥ kkµ ’dır. Modeli çözmek için 

Lindo yazılımı kullanılmıştır. Lindo’da yapılan hesaplamada model için uygun 

çözüm bulunmuştur. Modelin Lindo’da yazımı ve sonuç tablosu bu çalışmanın 

sonunda EK-C’de görülebilir. Tablo 6.6, problemin CPM, HP ve BHP modeli 

şeklinde çözümünde elde edilen sonuçları göstermektedir. Koyu olan süreler o 

faaliyetin kritik olduğunu göstermektedir.  

Tablo 6.6: CPM, HP ve BHP ile çözümlerde bulunan sonuçlar 

 A B C D E F G H I J K L Kukla M N 
Toplam 

Süre 

Toplam 

Maliyet 

CP

M 
2 

1

0 

1

0 
5 7 3 7 3 1 3 1 5 0 1 2 29 14790 

HP 2 
1

0 
5 4 6 3 

5,46 

(6) 
3 1 2 1 

3,4

6 

(4) 

0 1 1 23 18515 

BH

P 
2 2 9 4 6 3 

6,18

6 (7) 
3 1 2 1 3 0 1 1 24 15465 

Bu sonuçlara göre, projenin BHP kullanılarak bulunan toplam süresi 23,186 (24) gün 

olup proje maliyeti 15465 Para Birimi’dir. Projenin kritik yolu: 
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   A – D – E – G – H – M – N faaliyetlerinden oluşmaktadır. 

Tablo 6.6’da görülebileceği gibi CPM kullanılarak elde edilen sonuç en düşük 

maliyetli alternatif olmasına rağmen bitiş süresi hedeflenen değerler içerisinde 

değildir. CPM kullanılarak bitiş süresi hedeflenen değerler içine getirilebilmekte 

ancak bu durumda maliyet kriterini kontrol etmek zorlaşmaktadır. Öte yandan 

hedeflere göre hesaplama yapılan HP modelinde, projenin bitiş süresi azalmakta 

ancak buna bağlı olarak sıkıştırmanın maliyetinden dolayı toplam proje maliyeti 

artmaktadır. BHP modelinde ise maliyet düşmekte ve projenin bitiş süresi ise çok az 

artmaktadır. Tablo 6.6’da bu fark 1 gün olarak görülse de bu yuvarlamadan 

kaynaklanmaktadır. Lindo’da elde edilen sonuçlara göre HP modeli kullanılarak 

proje 23 günde bitirilmekteyken BHP kullanılarak proje 23,186 günde 

bitirilmektedir. Aradaki fark 23,186 – 23 = 0,186 gündür. Buna karşın maliyetler 

arasındaki fark 18515 – 15465 = 3050 Para Birimi olup bu da yaklaşık olarak 

(3050/0,186) = 16400 Para Birimi/gün’e karşılık gelmektedir. (Not: Lindo ile 

bulunan çözüme rağmen bulunan faaliyet sürelerinden yaralanılarak yapılan proje 

süresi hesaplamasında HP modeli için toplam proje süresi 22,46 gün olarak 

hesaplanmaktadır. Bu durumda HP ve BHP modellerinin bitiş süreleri arasındaki fark 

23,186 – 22,46 = 0,726 gün olup yaklaşık günlük maliyet farkı (3050/0,726) = 4200 

Para Birimi/gün’dür) Projenin normal sürede bitirilme maliyeti olan 14790 Para 

Birimi gözönünde bulundurulduğunda 1 günlük maliyet farkının önemsenemeyecek 

bir fark olmadığı görülmektedir. 

Son olarak, Tablo 6.7’de Lindo’da yapılan çözüm sonucu bulunan belirlenen 

hedeflerin üyelik fonksiyonu değerleri gösterilmektedir. Bu değerlere göre projedeki 

2, 4, 6, 7 ve 10. hedefler tam olarak sağlanmaktadır. 9. hedef ise %44,5676 oranında 

sağlanmaktadır. Wang ve Liang (2004)’e göre bu değer aynı zamanda projenin 

toplam başarı düzeyini de yansıtır. Wang ve Liang, bu çalışmalarında çok hedefli bir 

projenin genel tatmin düzeyinin tatmin düzeyi en yavaş olan hedefe göre 

belirlenebileceğini savunmaktadırlar. Bunun açıklamak için de bulanık mantığın 

temel özellikleri olan bulanık fonksiyonların kesişimi özelliğini kullanmaktadırlar 

(Wang ve Liang, 2004). Denklem (4.5)’e göre bulanık fonksiyonların kesişiminin 

değeri, kesişen fonksiyonların her birinin değerlerinin en küçük olanına eşittir. Buna 

göre bu çalışmada Hedef 9’da hedeflenen değerlerin altında kalınmıştır. Ancak, bu 

değere bakıp projeyi başarısız kabul etmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Karar 
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verici tarafından belirlenen Hedef 9’a göre amaçlanan, toplam maliyetin 20000 Para 

Birimi’nin altında kalmasıdır. Projenin bitirilme maliyeti olan 15465 Para Birimi (ya 

da faaliyet sürelerinde yuvarlama yapılmaması durumunda ortaya çıkan 17500 Para 

Birimi) bu hedefi karşılamaktadır. Buradaki sorun, toplam maliyet ile ilgili 

kısıtlardan birinin tam olarak sağlanması diğerini etkilemesi durumudur. Ancak 

önemli olan bu etkiyi minimize edebilmektir. İleride yapılacak çalışmalarda bu 

durumun da gözönünde bulundurulması yerinde olacaktır. 

Tablo 6.7: Hedeflerin üyelik fonksiyonu değerleri 

Hedef Karşılık Gelen Üyelik Değeri (µk) Hedef Karşılık Gelen Üyelik Değeri (µk) 

1 0,598 6 1 

2 1 7 1 

3 0,969 8 0,666667 

4 1 9 0,445676 

5 0,5 10 1 
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7. SONUÇ VE YORUMLAR 

Bu çalışmada, ilk önce problem ortaya konulmuş ve daha sonra çalışmanın amacına 

uygun olarak eldeki verilere dayanarak bu probleme geleneksel yaklaşımların dışında 

bir yöntemle çözüm arayışına girilmiştir. Bu arayış esnasında geleneksel proje 

planlama tekniklerinden Kritik Yol Yöntemi de kullanılmıştır. Daha sonra, bu 

yöntemden çok daha farklı bir yöntem olan HP modeli kullanılarak belirlenen belirli 

hedeflere yönelik olarak projenin bitiş süresi ve maliyetinin nasıl değiştiği 

hesaplanmıştır. HP modelindeki hedeflerin belirsizliğinden hareketle de bu 

çalışmanın ana amacı olan BHP modeline geçiş yapılmıştır. Bu geçiş yapılırken 

BHP’nın temelini oluşturan üyelik fonksiyonlarının belirlenmesi gereği ortaya 

çıkmış bunları belirlemek için de hem karar vericinin deneyimlerinden hem de 

çözüm hakkında öngörü sağladığından dolayı HP modelinin çözüm aralıklarından 

yararlanılmıştır. Üyelik fonksiyonlarının grafikleri belirlendikten sonra hedeflerin 

niceliğine göre üyelik fonksiyonları matematiksel olarak ifade edilmiş ve önceki 

bölümlerde açıklanan denklem (5.5) modeline göre çözüm yapılmıştır.  

Sonuçlar karşılaştırıldığı zaman, HP modeli ile BHP modeli arasında ilk bakışta pek 

bir fark görülmemesine karşın dikkat edilince BHP modelinin HP modeline göre 

artıları ortaya çıkmaktadır. Bunların en önemlisi BHP modelinin hedefleri en yüksek 

başarı düzeyiyle sağlamayı amaçlarken HP modelinin sadece hedefleri sağlamayı 

yeterli görmesidir. Benzer bir şekilde, HP modeliyle yapılan çözümlerde sadece 

çözüm bulunabilmekte ancak bu çözüm modeli kısmen ya da tamamen 

iyileştirilebilmek için karar vericiye yeterli veri içermemektedir. BHP modelinde ise 

üyelik fonksiyonu değerleri kullanarak karar verici hedefin ne kadar uzağında 

kaldığını görebilir ve buna göre iyileştirmeler yapabilir. Bu çalışmanın 6. bölümünde 
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belirtilen sonuçlar ve BHP’nin burada belirtilen avantajları nedeniyle proje 

planlamasında geleneksel yöntemlerin yerine BHP modelini kullanmak karar verici 

ve projeler açısından daha yararlı ve iyi sonuçlar verebilir. 

Her ne kadar bu çalışmada önerilen model yeterli ve iyi sonuçlar verse de en iyi 

yöntemi bulmak için gelecekte farklı uygulama alanlarında BHP modeli 

uygulamaları yapılmalıdır. Bu çalışmadan farklı olarak, gelecekteki çalışmalarda 

kısıtların ve birbiriyle çatışan hedeflerin sayısı artırılmalıdır. Bunun için de daha 

karmaşık projelerin planlanmasında BHP modeli kullanılmalıdır. Özellikler üretim 

yapan işletmelerdeki birçok departmanın aynı anda faaliyet gösterdiği projeler tercih 

edilmelidir. Bu çalışmada uygulamaları yapılamayan örneğin hedeflerin 

önceliklendirilmesi, hedeflerin kabul edilebilir sapmaları gibi BHP kısıtları da 

gelecekte oluşturulacak modellere eklenebilir. Çok önemli bir başka alan olarak 

projenin toplam başarı düzeyi için de hedefler belirlenmeli, projede buna göre gerekli 

düzenlemeler yapılmalıdır.  

Sonuç olarak, bu çalışmada önerilen BHP yaklaşımı proje planlamasında başarılı 

sonuçlar vermektedir. İlk uygulamadaki zorluklar, üyelik fonksiyonlarının 

belirlenmesinde yaşanabilecek olumsuzluklara rağmen en azından HP yaklaşımı 

kadar iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Dolayısıyla belirsizliğin ve süreçlerin 

karmaşıklığının arttığı günümüz dünyasındaki proje uygulamaları için BHP 

önerilebilecek bir modeldir. 
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EK-A – NORMAL DAĞILIM EĞRİSİ ALTINDA KALAN ALAN 
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EK-B – UYGULAMANIN HP MODELİ VE ÇÖZÜMÜ 

NOT: HP Modeli Lindo’ya yazılırken X değişkenlerinin indisleri çalışmada 

kullanılan şeklinden farklı bir şekilde kullanılmıştır. Her bir faaliyet için bir indis 

belirlenmiş ve Lindo’da bu indislere göre hesaplama yapılmıştır. Buna göre faaliyet 

indis eşleşmeleri şu şekildedir:  

A-1, B-2, C-3, D-4, E-5, F-6, G-7, H-8, I-9, J-10, K-11, L-12, Kukla-13, M-14, N-15 

HP MODELİ: 

MIN d1 + d4 + d6 + d7 + d9 + d11 + d14 + d16 + d18 + d19 + d22 
 
SUBJECT TO 
 
 X1<=2             
 X2<=10              
 X3<=10             
 X4<=5              
 X5<=7              
 X6<=3             
 X7<=7              
 X8<=3              
 X9<=1              
 X10<=3             
 X11<=1             
 X12<=5             
 X13<=0             
 X14<=1             
 X15<=2                        
 X1>=1              
 X2>=2              
 X3>=5              
 X4>=3              
 X5>=5              
 X6>=3              
 X7>=5              
 X8>=3              
 X9>=1              
 X10>=2             
 X11>=1             
 X12>=3             
 X13>=0             
 X14>=1             
 X15>=1                                    
 E1-E3+X1<=0       
 E1-E2+X2<=0       
 E2-E8+X3<=0     
 E3-E4+X4<=0       
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 E4-E5+X5<=0       
 E5-E6+X6<=0       
 E5-E7+X7<=0       
 E7-E11+X8<=0       
 E6-E8+X9<=0       
 E8-E9+X10<=0     
 E8-E10+X11<=0     
 E10-E11+X12<=0   
 E9-E11+X13<=0   
 E11-E12+X14<=0   
 E12-E13+X15<=0    
 E13-d1+d2<=26 
 X1+X4+X5-d3+d4>=12 
 E13-d5+d6>=23 
 X4-d7+d8<=4 
 X5-d9+d10<=6 
 X12-d11+d12<=4 
 X4-d13+d14>=7 
 X5-d15+d16>=5 
 X12-d17+d18>=3 
 -50X1+50X2-100X3-75X4-500X5-2500X7+50X10-250X12+50X15-d19+d20<=-
17765 
 -50X1+50X2-100X3-75X4-500X5-2500X7+50X10-250X12+50X15-d21+d22>=-
20265 
 
LINDO ÇÖZÜMÜ: 
 
LP OPTIMUM FOUND AT STEP     42 
 
        OBJECTIVE FUNCTION VALUE 
 
        1)      3.000000 
 
  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST 
       D1                0.000000          1.000000 
       D4               0.000000          1.000000 
       D6       0.000000          1.000000 
       D7        0.000000          0.000000 
       D9        0.000000          1.000000 
       D11               0.000000          1.000000 
       D14                3.000000          0.000000 
       D16         0.000000          1.000000 
       D18           0.000000          1.000000 
       D19           0.000000          1.000000 
       D22           0.000000          1.000000 
       X1             2.000000          0.000000 
       X2          10.000000          0.000000 
       X3          5.000000          0.000000 
       X4                 4.000000          0.000000 
       X5              6.000000          0.000000 



 60 

       X6            3.000000          0.000000 
       X7          5.460000          0.000000 
       X8          3.000000          0.000000 
       X9          1.000000          0.000000 
       X10         2.000000          0.000000 
       X11         1.000000          0.000000 
       X12         3.460000          0.000000 
       X13         0.000000          0.000000 
       X14         1.000000          0.000000 
       X15         1.000000          0.000000 
       E1          0.000000          0.000000 
       E3          2.000000          0.000000 
       E2        11.000000          0.000000 
       E8        16.000000          0.000000 
       E4           6.000000          0.000000 
       E5        12.000000          0.000000 
       E6       15.000000          0.000000 
       E7          17.459999          0.000000 
       E11         20.459999          0.000000 
       E9           18.000000          0.000000 
       E10          17.000000          0.000000 
       E12           21.459999          0.000000 
       E13         23.000000          0.000000 
       D2           0.000000          0.000000 
       D3         0.000000          0.000000 
       D5          0.000000          0.000000 
       D8           0.000000          1.000000 
       D10         0.000000          0.000000 
       D12          0.540000          0.000000 
       D13          0.000000          1.000000 
       D15           1.000000          0.000000 
       D17           0.460000          0.000000 
       D20             0.000000          0.000000 
       D21           0.000000          0.000000 
 
 
       ROW   SLACK OR SURPLUS          DUAL PRICES 
       2)          0.000000            0.000000 
       3)         0.000000            0.000000 
       4)          5.000000            0.000000 
       5)          1.000000            0.000000 
       6)          1.000000            0.000000 
       7)          0.000000            0.000000 
       8)          1.540000            0.000000 
       9)          0.000000            0.000000 
       10)        0.000000            0.000000 
       11)        1.000000            0.000000 
       12)        0.000000            0.000000 
       13)        1.540000            0.000000 
       14)        0.000000            0.000000 
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       15)        0.000000            0.000000 
       16)        1.000000            0.000000 
       17)        1.000000            0.000000 
       18)        8.000000            0.000000 
       19)        0.000000            0.000000 
       20)        1.000000            0.000000 
       21)        1.000000            0.000000 
       22)        0.000000            0.000000 
       23)        0.460000            0.000000 
       24)        0.000000            0.000000 
       25)        0.000000            0.000000 
       26)        0.000000            0.000000 
       27)        0.000000            0.000000 
       28)        0.460000            0.000000 
       29)        0.000000            0.000000 
       30)        0.000000            0.000000 
       31)        0.000000            0.000000 
       32)        0.000000            0.000000 
       33)        1.000000            0.000000 
       34)        0.000000            0.000000 
       35)        0.000000            0.000000 
       36)        0.000000            0.000000 
       37)        0.000000            0.000000 
       38)        0.000000            0.000000 
       39)        0.000000            0.000000 
       40)        0.000000            0.000000 
       41)        0.000000            0.000000 
       42)        0.000000            0.000000 
       43)        0.000000            0.000000 
       44)        2.460000            0.000000 
       45)        0.000000            0.000000 
       46)        0.540000            0.000000 
       47)        3.000000            0.000000 
       48)        0.000000            0.000000 
       49)        0.000000            0.000000 
       50)        0.000000            1.000000 
       51)        0.000000            0.000000 
       52)        0.000000            0.000000 
       53)        0.000000                    -1.000000 
       54)        0.000000            0.000000 
       55)        0.000000            0.000000 
       56)        0.000000            0.000000 
       57)     2500.000000            0.000000 
 
 NO. ITERATIONS=      42 
 
 
 RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: 
 
                           OBJ COEFFICIENT RANGES 
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 VARIABLE             CURRENT    ALLOWABLE  ALLOWABLE 
                               COEF            INCREASE        DECREASE 
      D1          1.000000        INFINITY         1.000000 
      D4          1.000000        INFINITY         1.000000 
      D6          1.000000        INFINITY         1.000000 
      D7          1.000000        1.000000           0.000000 
      D9          1.000000        INFINITY         1.000000 
      D11        1.000000        INFINITY         1.000000 
      D14        1.000000        0.000000           1.000000 
      D16        1.000000        INFINITY         1.000000 
      D18        1.000000        INFINITY         1.000000 
      D19        1.000000        INFINITY         1.000000 
      D22        1.000000        INFINITY         1.000000 
      X1          0.000000        0.000000           INFINITY 
      X2          0.000000        0.000000           INFINITY 
      X3          0.000000        INFINITY         0.000000 
      X4          0.000000        1.000000           0.000000 
      X5          0.000000        0.000000           1.000000 
      X6          0.000000        INFINITY         0.000000 
      X7          0.000000        0.000000           0.000000 
      X8          0.000000        INFINITY         0.000000 
      X9          0.000000        INFINITY         0.000000 
      X10        0.000000        INFINITY         0.000000 
      X11        0.000000        INFINITY         0.000000 
      X12        0.000000        0.000000           0.000000 
      X13        0.000000        INFINITY         0.000000 
      X14        0.000000        INFINITY         0.000000 
      X15        0.000000        INFINITY         0.000000 
      E1          0.000000         INFINITY        0.000000 
      E3          0.000000         0.000000          0.000000 
      E2          0.000000         0.000000          0.000000 
      E8          0.000000         1.000000          0.000000 
      E4          0.000000         1.000000          0.000000 
      E5          0.000000         1.000000          0.000000 
      E6          0.000000         1.000000          0.000000 
      E7          0.000000         0.000000          0.000000 
      E11        0.000000         0.000000          0.000000 
      E9          0.000000         1.000000          0.000000 
      E10        0.000000         1.000000          0.000000 
      E12        0.000000         0.000000          0.000000 
      E13        0.000000         1.000000          0.000000 
      D2          0.000000        INFINITY         0.000000 
      D3          0.000000        INFINITY         0.000000 
      D5          0.000000        INFINITY         0.000000 
      D8          0.000000        INFINITY         1.000000 
      D10        0.000000        INFINITY         0.000000 
      D12        0.000000        0.000000           0.000000 
      D13        0.000000        INFINITY         1.000000 
      D15        0.000000         0.000000          1.000000 
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      D17        0.000000         0.000000          0.000000 
      D20        0.000000        INFINITY         0.000000 
      D21        0.000000        INFINITY         0.000000 
 
                           RIGHTHAND SIDE RANGES 
 
      ROW  CURRENT        ALLOWABLE            ALLOWABLE 
                    RHS                 INCREASE                 DECREASE 
      2        2.000000          0.000000          1.000000 
      3       10.000000          1.000000          8.000000 
      4       10.000000         INFINITY          5.000000 
      5        5.000000          INFINITY          1.000000 
      6        7.000000          INFINITY          1.000000 
      7        3.000000          INFINITY          0.000000 
      8        7.000000          INFINITY          1.540000 
      9        3.000000          INFINITY          0.000000 
      10        1.000000          INFINITY          0.000000 
      11        3.000000          INFINITY          1.000000 
      12        1.000000          INFINITY          0.000000 
      13        5.000000          INFINITY          1.540000 
      14        0.000000         INFINITY          0.000000 
      15        1.000000          INFINITY          0.000000 
      16        2.000000          INFINITY          1.000000 
      17        1.000000          1.000000          INFINITY 
      18        2.000000          8.000000          INFINITY 
      19        5.000000          1.000000          5.000000 
      20        3.000000          1.000000          INFINITY 
      21        5.000000          1.000000          INFINITY 
      22        3.000000          0.000000          0.594000 
      23        5.000000          0.460000          INFINITY 
      24        3.000000          0.000000          0.506000 
      25        1.000000          0.000000          0.594000 
      26        2.000000          1.000000          2.000000 
      27        1.000000          0.000000          0.594000 
      28        3.000000          0.460000          INFINITY 
      29        0.000000          0.000000          INFINITY 
      30        1.000000          0.000000          1.000000 
      31        1.000000          0.530357          1.000000 
      32        0.000000          1.000000          0.540000 
      33        0.000000          INFINITY          1.000000 
      34        0.000000          INFINITY          1.000000 
      35        0.000000          1.000000          0.540000 
      36        0.000000          1.000000          0.540000 
      37        0.000000          0.594000          0.506000 
      38        0.000000          0.506000          0.594000 
      39        0.000000          0.506000          0.594000 
      40        0.000000          0.594000          0.506000 
      41        0.000000         18.000000          2.460000 
      42        0.000000          0.594000          0.506000 
      43        0.000000          0.594000          0.506000 
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      44        0.000000          INFINITY          2.460000 
      45        0.000000         21.459999          0.540000 
      46        0.000000          INFINITY          0.540000 
      47       26.000000          INFINITY          3.000000 
      48       12.000000          0.555140          0.000000 
      49       23.000000          3.000000          0.540000 
      50        4.000000          0.000000          INFINITY 
      51        6.000000          0.000000          1.000000 
      52        4.000000          INFINITY          0.540000 
      53        7.000000          INFINITY          3.000000 
      54        5.000000          1.000000          INFINITY 
      55        3.000000          0.460000          INFINITY 
      56   -17765.000000      1265.000000                 1485.000122 
      57   -20265.000000      2500.000000          INFINITY 
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EK-C – UYGULAMANIN BHP MODELİ VE ÇÖZÜMÜ 

NOT: BHP Modeli Lindo’ya yazılırken X değişkenlerinin indisleri çalışmada 

kullanılan şeklinden farklı bir şekilde kullanılmıştır. Her bir faaliyet için bir indis 

belirlenmiş ve Lindo’da bu indislere göre hesaplama yapılmıştır. Buna göre faaliyet 

indis eşleşmeleri şu şekildedir:  

A-1, B-2, C-3, D-4, E-5, F-6, G-7, H-8, I-9, J-10, K-11, L-12, Kukla-13, M-14, N-15 

 

BHP MODELİ: 

MAX M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 + M10 
 
SUBJECT TO 
 
 E13-7M1=19 
 2M2+X1+X4+X5=14 
 6M3+E13=29 
 X4-M4=3 
 2M5+X5=7 
 2M6+X12=5 
 4M7-X3=-5 
 3M8-X5=-4 
 50X1-50X2+100X3+75X4+500X5+2500X7-50X10+250X12-
50X15+4510M9=22275 
 -4015M10+50X1-50X2+100X3+75X4+500X5+2500X7-50X10+250X12-
50X15=16250 
 X1<=2             
 X2<=10              
 X3<=10             
 X4<=5              
 X5<=7              
 X6<=3             
 X7<=7              
 X8<=3              
 X9<=1              
 X10<=3             
 X11<=1             
 X12<=5             
 X13<=0             
 X14<=1             
 X15<=2                        
 X1>=1              
 X2>=2              
 X3>=5              
 X4>=3              
 X5>=5              
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 X6>=3              
 X7>=5              
 X8>=3              
 X9>=1              
 X10>=2             
 X11>=1             
 X12>=3             
 X13>=0             
 X14>=1             
 X15>=1                                    
 E1-E3+X1<=0       
 E1-E2+X2<=0       
 E2-E8+X3<=0     
 E3-E4+X4<=0       
 E4-E5+X5<=0       
 E5-E6+X6<=0       
 E5-E7+X7<=0       
 E7-E11+X8<=0       
 E6-E8+X9<=0       
 E8-E9+X10<=0     
 E8-E10+X11<=0     
 E10-E11+X12<=0   
 E9-E11+X13<=0   
 E11-E12+X14<=0   
 E12-E13+X15<=0    
 M1<=1 
 M2<=1 
 M3<=1 
 M4<=1 
 M5<=1 
 M6<=1 
 M7<=1 
 M8<=1 
 M8<=1 
 M9<=1 
 M10<=1 

 

LİNDO ÇÖZÜMÜ: 

LP OPTIMUM FOUND AT STEP     49 

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

1) 8.179343 

 

  VARIABLE         VALUE          REDUCED COST 
       M1           0.598000          0.000000 
       M2           1.000000          0.000000 
       M3           0.969000          0.000000 
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       M4           1.000000          0.000000 
       M5           0.500000          0.000000 
       M6           1.000000          0.000000 
       M7           1.000000          0.000000 
       M8           0.666667          0.000000 
       M9           0.445676          0.000000 
       M10           1.000000          0.000000 
       E13                 23.186001          0.000000 
       X1           2.000000          0.000000 
       X4           4.000000          0.000000 
       X5           6.000000          0.000000 
       X12           3.000000          0.000000 
       X3           9.000000          0.000000 
       X2           2.000000          0.000000 
       X7           6.186000          0.000000 
       X10           2.000000          0.000000 
       X15           1.000000          0.000000 
       X6           3.000000          0.000000 
       X8           3.000000          0.000000 
       X9           1.000000          0.000000 
       X11           1.000000          0.000000 
       X13           0.000000          0.000000 
       X14           1.000000          0.000000 
       E1           0.000000          0.023810 
       E3           2.000000          0.000000 
       E2           7.000000          0.000000 
       E8                   16.000000          0.000000 
       E4           6.000000          0.000000 
       E5                  12.000000          0.000000 
       E6            15.000000          0.000000 
       E7            18.186001          0.000000 
       E11           21.186001          0.000000 
       E9             18.000000          0.000000 
       E10            17.000000          0.000000 
       E12             22.186001          0.000000 
 
       ROW   SLACK OR SURPLUS      DUAL PRICES 
        2)         0.000000            -0.142857 
        3)         0.000000            -0.185714 
        4)         0.000000             0.166667 
        5)         0.000000             0.162619 
        6)         0.000000             0.500000 
        7)         0.000000             0.500000 
        8)         0.000000            -0.000952 
        9)         0.000000             0.333333 
       10)        0.000000             0.000222 
       11)        0.000000            -0.000231 
       12)        0.000000             0.162381 
       13)        8.000000             0.000000 
       14)        1.000000             0.000000 
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       15)        1.000000             0.000000 
       16)        1.000000             0.000000 
       17)        0.000000             0.000000 
       18)        0.814000             0.000000 
       19)        0.000000             0.000000 
       20)        0.000000             0.000000 
       21)        1.000000             0.000000 
       22)        0.000000             0.000000 
       23)        2.000000             0.000000 
       24)        0.000000             0.000000 
       25)        0.000000             0.000000 
       26)        1.000000             0.000000 
       27)        1.000000             0.000000 
       28)        0.000000            -0.000476 
       29)        4.000000             0.000000 
       30)        1.000000             0.000000 
       31)        1.000000             0.000000 
       32)        0.000000             0.000000 
       33)        1.186000             0.000000 
       34)        0.000000            -0.023810 
       35)        0.000000             0.000000 
       36)        0.000000            -0.000476 
       37)        0.000000             0.000000 
       38)        0.000000            -0.497619 
       39)        0.000000             0.000000 
       40)        0.000000            -0.023810 
       41)        0.000000            -0.024286 
       42)        0.000000             0.023810 
       43)        5.000000            0.000000 
       44)        0.000000             0.000000 
       45)        0.000000             0.023810 
       46)        0.000000             0.023810 
       47)        0.000000             0.000000 
       48)        0.000000             0.023810 
       49)        0.000000             0.023810 
       50)        0.000000             0.000000 
       51)        0.000000             0.000000 
       52)        0.000000             0.000000 
       53)        1.186000             0.000000 
       54)        3.186000             0.000000 
       55)        0.000000             0.023810 
       56)        0.000000             0.023810 
       57)        0.402000             0.000000 
       58)        0.000000             1.371429 
       59)        0.031000             0.000000 
       60)        0.000000             1.162619 
       61)        0.500000             0.000000 
       62)        0.000000             0.000000 
       63)        0.000000             1.003810 
       64)        0.333333             0.000000 
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       65)        0.333333             0.000000 
       66)        0.554324             0.000000 
       67)        0.000000             0.071518 
 
NO. ITERATIONS=      49 
 
RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: 
                            

OBJ COEFFICIENT RANGES 
  
VARIABLE             CURRENT       ALLOWABLE        ALLOWABLE 
                     COEF              INCREASE             DECREASE 
       M1          1.000000         0.166667          0.311722 
       M2          1.000000         INFINITY          1.371429 
       M3          1.000000         0.267191          0.142857 
       M4          1.000000         INFINITY          1.162619 
       M5          1.000000         INFINITY          0.324762 
       M6          1.000000         INFINITY          0.995238 
       M7          1.000000         INFINITY          1.003810 
       M8          1.000000         0.487143          INFINITY 
       M9          1.000000         0.080335          INFINITY 
      M10          1.000000         INFINITY          0.071518 
      E13          0.000000         0.023810          0.044532 
       X1          0.000000         INFINITY          0.162381 
       X4          0.000000         INFINITY          1.162619 
       X5          0.000000         0.162381          INFINITY 
      X12          0.000000         0.497619          INFINITY 
       X3          0.000000         INFINITY          0.250952 
       X2          0.000000         0.000476          INFINITY 
       X7          0.000000         0.023810          0.044532 
      X10          0.000000         0.000476          INFINITY 
      X15          0.000000         0.024286          INFINITY 
       X6          0.000000         0.000000          INFINITY 
       X8          0.000000         0.023810          INFINITY 
       X9          0.000000         0.000000          INFINITY 
      X11          0.000000         0.000000          INFINITY 
      X13          0.000000         0.000000          INFINITY 
      X14          0.000000         0.023810          INFINITY 
       E1          0.000000         0.023810          INFINITY 
       E3          0.000000         0.023810          0.162381 
       E2          0.000000         0.000000          0.000000 
       E8          0.000000         0.000000          INFINITY 
       E4          0.000000         0.023810          0.162381 
       E5          0.000000         0.023810          INFINITY 
       E6          0.000000         0.000000          INFINITY 
       E7          0.000000         0.023810          0.044532 
      E11          0.000000         0.023810          0.044532 
       E9          0.000000         0.000000          INFINITY 
      E10          0.000000         0.000000          INFINITY 
      E12          0.000000         0.023810          0.044532 
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                           RIGHTHAND SIDE RANGES 
 
      ROW         CURRENT     ALLOWABLE        ALLOWABLE 
                         RHS            INCREASE              DECREASE 
        2        19.000000         4.186000          2.814000 
        3        14.000000         1.000000          0.232500 
        4        29.000000         0.186000          5.814000 
        5          3.000000         1.000000          1.000000 
        6           7.000000         1.000000          1.000000 
        7         5.000000         0.000000          2.000000 
        8        -5.000000        4.000000          1.000000 
        9         -4.000000        1.000000          2.000000 
       10       22275.000000      2500.000000           2009.999878 
       11       16250.000000      2009.999878            465.000000 
       12            2.000000        1.000000          1.000000 
       13        10.000000        INFINITY          8.000000 
       14        10.000000        INFINITY          1.000000 
       15          5.000000        INFINITY          1.000000 
       16         7.000000        INFINITY          1.000000 
       17        3.000000        INFINITY          0.000000 
       18        7.000000        INFINITY          0.814000 
       19         3.000000        INFINITY          0.000000 
       20         1.000000        INFINITY          0.000000 
       21         3.000000        INFINITY          1.000000 
       22         1.000000        INFINITY          0.000000 
       23         5.000000        INFINITY          2.000000 
       24        0.000000        INFINITY          0.000000 
       25         1.000000        INFINITY          0.000000 
       26         2.000000        INFINITY          1.000000 
       27         1.000000        1.000000          INFINITY 
       28         2.000000        5.000000          2.000000 
       29          5.000000        4.000000          INFINITY 
       30          3.000000        1.000000          INFINITY 
       31         5.000000        1.000000          INFINITY 
       32         3.000000         0.000000          3.000000 
       33               5.000000        1.186000          INFINITY 
       34          3.000000        0.000000          0.186000 
       35          1.000000        0.000000          1.000000 
       36               2.000000        1.000000          2.000000 
       37       1.000000         0.000000          1.000000 
       38        3.000000         1.078182          0.000000 
       39         0.000000         0.000000          INFINITY 
       40        1.000000         0.000000          0.186000 
       41        1.000000         1.000000          0.182353 
       42         0.000000         0.186000          2.814000 
       43          0.000000        INFINITY          5.000000 
       44          0.000000        INFINITY          5.000000 
       45          0.000000         0.186000          2.814000 
       46          0.000000         0.186000          2.814000 



 71 

       47          0.000000         5.000000          1.186000 
       48          0.000000         0.186000          2.814000 
       49          0.000000         0.186000          2.814000 
       50          0.000000         5.000000          1.186000 
       51          0.000000        18.000000          3.186000 
       52          0.000000        17.000000          1.186000 
       53          0.000000        INFINITY          1.186000 
       54          0.000000        INFINITY          3.186000 
       55          0.000000         0.186000          2.814000 
       56          0.000000         0.186000          2.814000 
       57          1.000000        INFINITY          0.402000 
       58          1.000000         0.116250          0.500000 
       59          1.000000        INFINITY          0.031000 
       60          1.000000         1.000000          1.000000 
       61           1.000000        INFINITY          0.500000 
       62          1.000000        INFINITY          0.000000 
       63          1.000000         0.250000          1.000000 
       64          1.000000        INFINITY          0.333333 
       65          1.000000        INFINITY          0.333333 
       66          1.000000        INFINITY          0.554324 
       67          1.000000         0.500623          0.115816 
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