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Bu projede, Türkiye’nin sanayileşmiş bölgelerinden Gebze’de bulunan bir temizlik 

kimyasalları fabrikası için geliştirilen ve test edilen bir Karar Destek Sistemi (KDS) hakkında 

bilgiler verilecektir. Fabrika çalışanları bu yeni Karar Destek Sistemini uygulamaya başladıktan 

sonra firma 1 haftada yaklaşık 1 ton su tasarrufu sağlamışlardır. Su tasarrufuyla birlikte, enerji 

ve işgücü kazançları da gözlemlenmiştir.   

Bu KDS, dünya çapında 60’tan fazla ülkede 15.000’den fazla çalışanı ile endüstriyel 

temizlik kimyasalları konusunda ürün ve hizmet sunan bir firmanın (JohnsonDiversey), su 

kullanımını azaltmak için tasarlanmıştır. Projenin başlangıçta hedefi JohnsonDiversey Gebze 

fabrikasında belli bir ürün grubunun üretildiği tek bir mikserdeki su kullanımını azaltmaktır. 

Mikserde üretilen bir üründen bir diğer ürüne geçişte ürün özelliklerine bağlı olarak temiz su 

ile mikserin yıkanması gerekmektedir.  

 

Karar Destek Sistemi (KDS) 

Proje kapsamında JohnsonDiversey Gebze fabrikasında seçilen bir mikserdeki üretim 

çizelgeleme problemi ele alınmış ve etkileşimli olarak verimli bir üretim çizelgesi öneren bir 

karar destek sistemi geliştirilmiştir. Sistem 7 ay boyunca test edilmiş ve bu şekilde pilot 

uygulaması da aynı fabrikada tamamlanmıştır.  

Fabrikada mikser yıkamalarında sıcak yumuşak kuyu suyu kullanılmaktadır. Şehir suyu 

öncelikle reçinelerden geçirilerek magnezyum ve kalsiyumdan arındırılmaktadır. Daha 

sonrasında ters ozmos ile minerallerinden arındırılmakta ve iletkenliği çok düşük bir su elde 

edilmektedir. Gün içinde suyun kalitesi kontrol edilerek uygunluğu takip edilmektedir. 

Çalışmada incelenen tek mikserde klorlu sıvılar üretilmektedir. Ara yıkamalarda kalıntı 

kimyasallar temizlenerek bundan sonraki kimyasalın tepkimeye girmesi ve zarar görmesi 

engellenmektedir. Temizlik için kullanılan su da daha sonra arıtılarak çevreye bırakılmaktadır. 

Sistem, üretimle ilgili kritik bilgileri bir veri tabanından okuyup fabrikadaki 

mikserlerden birinde üretim sıralama problemi için en iyi çözümü veya “iyi” sayılabilecek 

çözümleri üretebilmektedir. Çalışma, literatürde ilk kez olmak üzere ürün gruplarını 

tanımlama, acil siparişlerle başa çıkabilme, üretim planlarının etkili bir şekilde 

görselleştirilmesi gibi pek çok önemli özelliği bir araya getirmektedir.  



Sistemin çalışmasını anlatan Aktivite Diyagramı 

  



Karar destek sisteminde belli bir zaman dilimi içinde üretilecek ürünler teker teker ya da grup 

halinde seçilebilmektedir.  

 

Yazılımın ana penceresinde ürün listesi ve seçilen ürünlerin listesi 

 

Ayrıca grup olarak seçilen ürünlerin sırasının değiştirilebilmekte ya da sabitlenmiş olması da 

belirtilebilmektedir. Karar destek sistemi de bu seçilen ürünler için bir çizelge önermekte ve 

bu çizelgeyi görüntüleyebilmektedir.  

 

Seçilen bir grup ürünün çizelgeleme öncesi durumu. Kalın dikey çizgiler yıkamaları 

göstermektedir. Bu rastgele çizelgede 5 yıkama gerekmektedir. 

 

 



Ürün sayısının az (15’ten az) olduğu durumlarda en iyi çözüm bulunabilmekte, fazla olduğu 

durumlarda ise sezgisel bir algoritma yardımıyla “iyi” bir çözüm önerilmektedir.  

 

Aynı ürün kümesinin KDS tarafından çizelgelenmesi sonrası durumu. Kalın dikey çizgiler 

yıkamaları göstermektedir. Yeni çizelgede 2 yıkama gerekmektedir. 

 

 

Pilot uygulamalarda karar destek sisteminin hali hazırdaki karar mekanizmasına kıyasla 

önemli miktarda su tasarrufu sağlayabileceği görülmüştür. 

 

 

 

Kaynaklar: 
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