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Verimliliğin ulusal refahı arttırmadaki rolü, bugün herkes tarafından kabul edilmektedir. Buna karşın, 
bazı sağlık kurumları hem insan hem de sermaye kaynaklarını etkili ve verimli kullanamamaktadır. 
Verimliliği arttırmak için, hızla değişen iç ve dış faktörler dikkate alınmalı ve sağlık örgütünün 
kapasitesi değişimlere ayak uyduracak biçimde planlanmalıdır. Performansın verimliliğinin ya da 
herhangi bir boyutunun ölçülmesi, herhangi bir verimlilik iyileştirme çabasının vazgeçilmez bir 
parçasıdır. Bunun nedeni, “sadece ölçülebilen şeylerin yönetilebileceği” gerçeğidir. 

Bu çalışmada, Sağlık hizmeti sunucularından biri olan eczacıların yasal boyutu irdelenmiş olup, üç 
eczane şubesinin Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi ile verimlilik ölçümü yapılmıştır. Verimlilik 
ölçümü için girdi değişkenleri olarak personel sayısı, alan ve yıllık kira masrafı, çıktı değişenleri 
olarak ise müşteri sayısı ve ciro belirlenmiştir. Daha sonra etkin olmayan karar verme birimin 
verimli hale getirecek girdi ve çıktı miktarları belirlenmiştir.

ABSTRACT

The role of productivity in enhancing national prosperity is recognized by all today. However, 
some health institutions cannot use both human and capital resources effectively and efficiently. 
In order to increase efficiency, rapidly changing internal and external factors should be taken into 
account and the capacity of the health organization should be planned to keep up with changes. 
Measurement of the productivity or the performance of any size, is an indispensable part of any 
efficiency improvement efforts. 

The reason for this, “the only thing that can be measured can be managed” is the truth. In this 
study, the legal dimension of pharmacists, who are one of the healthcare service providers, 
was examined, and productivity measurements were made using Data Envelopment Analysis 
(DEA) method of three pharmacy branches. Productivity measurement for input variables as the 
number of personnel, space and annual rental costs, output is determined as the number of 
customers and incremental revenue. Then, the input and output amounts that will make the 
ineffective decision-making unit efficient are determined.
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1. GİRİŞ
Türkiye’de 2002 yılında 19.021, 2019 yılı itibariyle de 26.558 olan serbest eczane sayısı ilaç sektöründe perakende 
satışların çoğunlukla gerçekleştirildiği birinci basamak sağlık kuruluşudur (Türk Eczacılar Birliği, 2020). Sağlık hizmeti 
sunucularından biri olarak kabul edilen eczacıların, mesleki uzmanlıkları ile sağlık hizmeti sunabilecek yetiye sahip 
olmakla birlikte halkla iç içe ve kolay erişim sağlanabilen bir konumda olmaları neticesinde topluma en yakın sağlık 
danışmanlarıdır (Demir ve Eke, 2018). 

Eczacı, sağlık sisteminin paydaşı olan bir “sağlık profesyonelidir”. Eczacıya dair doğrudan bir tanımın ayrıntıları ulusal 
mevzuat veya düzenlemelerde çok nadir olarak verilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre serbest eczacılar, halk için 
kolay ulaşılabilir sağlık mesleği mensuplarıdır. Reçeteye göre ve/veya kanuni olarak izin verildiği takdirde reçetesiz olarak 
ilaç satarlar. İlaçlar konusunda; hastalara danışmanlık yapma, sağlık mesleği kapsamında bulunanlara ve hastalara bilgi 
verme hususunda ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesine katkıda bulunurlar. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde diğer 
sağlık mesleği kapsamında ki kişilerle ilişkilerini sürdürmektedirler (WHO, 2019; Aktaran: TEB 2020).

Ulusal mevzuatta; 6197 sayılı Eczacılık ve Eczaneler Hakkında Kanunun 1. Maddesinde Eczacılığın bir sağlık hizmeti 
olduğu belirtilmekle birlikte eczacının tanımı yer almamaktadır. Ancak ilgili kanunun düzenleyici işlemi olan Eczacılar ve 
Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 4-1(c) bendinde Eczacı, eczacılık faaliyetlerini yürütmeye yetkili sağlık mensubu olarak 
düzenlenmiştir. Yine, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev 
Tanımlamalarına Dair Yönetmeliğin 4/1(b) maddesinde Eczacının bu meslek grubu dâhilinde yer aldığı belirtilerek, Ek1 
maddesinde ise Eczanın görev tanımlaması yapılmıştır. 

Görüldüğü üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından ve ulusal mevzuatta yapılan tanımlamalarda eczacının bir “sağlık 
mensubu” olarak belirtildiği görülmektedir. Ancak, sağlık mensubu da sağlık personeli şeklinde değerlendirilebilir mi? 
Konu ile ilgili olarak, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanunun 2. Maddesinde, sağlık personelinin 
tanımı şöyle yapılmıştır: “Sağlık hizmetlerinde” maaş, ücret, yevmiye ve mukavele ile istihdam edilen ve bu sahada 
mesleki eğitim görerek yetişmiş olanlardır. Böylece, kanun koyucu tarafından sağlık alanında yetişmiş kişilerin ister kamu 
ister özel sektörde çalışan olsun sağlık personeli olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 224 sayılı Kanunun 
ilgili maddesinde ki lafzından Eczacılık alanını düzenleyen 6197 sayılı Yasaya göre eczacılığın da bir sağlık hizmeti olarak 
tanımlandığı ve eczacının da sağlık hizmeti alanında çalışan bir sağlık mensubu olduğu göz önüne alındığı vakit sağlık 
mensubu olan eczacının aslında bir sağlık personeli olduğu değerlendirmesi yapılabileceği kanaatine ulaşılmaktadır. 
“Sağlık hizmeti alanında faaliyette bulunma konusunda kanun koyucu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yerine 
getirilen tüm işlem ya da eylemler tıbbi faaliyet olarak nitelendirilebildiği için” (Çakır, 2015) eczanın da sağlık hizmeti 
kapsamında gerçekleştirdiği hizmetler tıbbi faaliyet olarak belirtilebilir. 

Hastaya ve/veya hasta yakınına eczacı tarafından verilen hizmet, daha önce belirtildiği üzere, sağlık hizmeti niteliğinde 
olup; bu hizmet tabi olduğu mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir. Eczacıların ve eczanelerin tabi oldukları yasal 
mevzuatın uygulanması Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yerine getirilirken, 
kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türk Eczacıları Birliği’nin de sorumluluğu bulunmaktadır. 

Sağlık sisteminin önemli paydaşlarından biri olarak kabul edilen eczaneler, kamusal niteliği olan sağlık hizmetlerini Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 27.10.2015 tarihinde yayımladığı kılavuzda yer alan İyi Eczacılık Uygulamalarına en uygun 
şekilde yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Ancak, eczanelerin kamusal niteliklerinin yanı sıra (İyi Eczacılık Uygulaması 
md.4-m) birer ticari işletme oldukları (Demir ve Eke, 2018) da unutulmamalıdır. Dolayısıyla, rekabetçi bir piyasada ticari 
işletmelerin kâr amacı gütmelerinin kaçınılmaz olması nedeniyle verimlilik, etkililik ve ekonomiklik unsurlarının yanı sıra 
performanslarının ölçümü de önem arz etmektedir.

Tabi oldukları mevzuat gereği reklam yapamayan eczacılar, hasta memnuniyetini sağlayarak pazarlama faaliyetini 
gerçekleştirebilirler. Böylece müşteri sadakatini oluşturabilir ve memnun olan hastaların çevrelerine memnuniyetlerini 
aktarması ile adlarını duyurabilirler. Eczacılık hizmetlerinden duyulan memnuniyet bireylerin eczanede geçirdikleri zaman 
diliminde gördükleri muamele, eczanenin fiziki şartları, reçetenin hazırlanma hızı, güler yüzlü hizmet, eczacının veya 
diğer çalışanların ilgisi, eczacının hastayı ilaçlar ile kullanımı konusunda bilgilendirmesi ve hastanın ilaçları hakkındaki tüm 
endişelerini giderme çabası gibi birçok faktörü içinde barındıran beklentilerinin karşılanma düzeyi olarak tanımlanabilir 
(Demir ve Eke, 2018). 

Kanun ve yönetmeliğe göre eczane açma yeterliliğine sahip bir kişinin herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan istediği 
konumda istediği bina standartlarında eczane açabilmesi, ilgili yasa ve yönetmeliğe göre mümkün değildir.



Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi 114 The Journal of Theory and Practice in Healthcare

6197 sayılı Kanunun 5. Maddesinde, eczacılık yapma hakkına sahip gerçek kişi yönetmelikte belirlenen belgelerle birlikte, 
bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvuracağı, ardından il sağlık müdürlüğünce düzenlenmiş ve valilikçe onaylanmış bir 
ruhsatname ile eczane açılabileceği şeklinde temel usul ile düzenlenmiştir. Düzenlenen ruhsatnameler Sağlık Bakanlığına, 
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumuna ve Türk Eczacıları Birliği’ne bildirilir. Ruhsatname konusunda meydana gelecek 
sorunların çözüm yeri Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumudur. Eczane açma kriterlerinden; konum ve hizmet sunulan bina 
ve bina içi standartları olarak 6197 sayılı Kanuna dayalı çıkarılan yönetmeliğin 8 ve 20-26. Maddeleri arasında düzenlenmiş 
olduğu belirtilerek ayrıntıya girilmeyecektir.

Sayıları yıldan yıla artan eczacıların ve eczanelerin topluma yakın olması ve rekabetçi bir piyasa içerisinde bulunmaları 
birtakım zorunlulukları da beraberinde getirmektedir. Şöyle ki; sağlık hizmeti sunucusu olarak hizmet sunulan hasta ve/
veya hasta yakınlarının memnuniyetinin sağlanması elzem bir konu haline gelmesi nedeniyle performans yönetimini 
oluşturan etkililik verimlilik ve ekonomiklik gibi unsurlar ile toplam verimlilik değerlerinin hesaplanmasında eleman 
sayısı, girdiler, çıktılar, müşteri sayısı gibi değerlendirmeler önem kazanmaya başlamıştır.

Eczanelerin kaynaklarını etkili ve verimli kullanılması eczane yöneticisinin temel sorumluluğu olarak kabul edilebilir. 
Yöneticilerin, yönettikleri sistemin performansını yani verimlilik ve etkinliğini artırmak için, var olan kaynaklarını en fazla 
üretimi yani çıktıyı sağlayacak biçimde düzenlemek için, girdi–çıktı bileşimlerini iyi analiz etmesi gerekmektedir. Bu görevi 
başarmak için yöneticilerin verimlilik ölçülmesi için kullanılacak kriterlerin saptanmasında ve analiz yöntemi seçimine 
ağırlık vermesi beklenmektedir.

Uygun kaynaklarla elde edilen azami çıktı potansiyelini sağlayan en iyi kullanım olarak tanımlanan etkinliği arttırmanın 
yolu, çıktıları sabit tutarken girdiyi asgari düzeye indirgemek veya aynı girdi miktarı ile üretilecek çıktı düzeyini artırmaktır. 
Etkinliğin ölçümü için oran analizi, parametrik yöntemler ve parametrik olmayan yöntemler kullanılmaktadır. Oran 
analizinde tek girdi ve tek çıktı ile etkinlik ölçümü yapılmaktadır. Parametrik yöntemler oran analizinden farklı olarak tek 
bir çıktı kullanılmasına rağmen birden fazla girdinin kullanılmasını sağlamaktadır. Parametrik olmayan yöntemlerde en sık 
ve en yaygın kullanılan Veri Zarflama Analizi (VZA), diğer iki yöntemden farklı olarak çok sayıda girdi ve çıktı değişkeni ile 
etkinlik değerlendirmesi yapmaya olanak tanımaktadır (Atan ve Altan, 2020).

Araştırmada, sağlık hizmeti veren üç adet eczanenin etkinlik düzeylerinin Veri Zarflama Analizi yöntemiyle ölçülmesi 
amaçlanmıştır. Verimli olmayan eczanelerin etkin hale gelmeleri için referans almaları gereken etkin eczaneyi belirleyerek, 
etkin olmayanların tam etkin olabilmesi için azaltmaları veya artırmaları gereken kaynakların belirlenmesi ve böylece 
kaynak dağıtımının daha uygun bir şekilde yapması hedeflenmiştir. Üç eczane şubesi, girdiler (eleman sayısı, kira, alan) 
ve çıktılarda (ciro, hizmet verilen müşteri sayısı) olarak belirlenmiştir. Eczanelerden elde edilen bilgiler ışığında “CCR Girdi 
Temelli Veri Zarflama” yöntemi uygulanacaktır. Kurulan matematiksel modellerinin sonuçlarından hareketle göreceli 
etkinlik oranlarına göre karşılaştırılmıştır. 

2. YÖNTEM

Sağlık hizmetlerinde girdi kontrolünün daha kolay olması nedeniyle “Girdi Temelli Veri Zarflama” modeli sağlık 
kurumlarının verimlilik analizi yapılmasında daha uygun olacaktır. Amaç minimum girdi ile maksimum çıktı elde etmektir. 
Ancak girdileri azaltırken sağlık hizmeti kalitesinin düşmemesi gerekir. Veri Zarflama Analizi, benzer yapıdaki karar verme 
birimlerinin etkinliklerini ölçmeyi amaçlayan doğrusal programlama tabanlı parametrik olmayan bir etkinlik ölçme 
yöntemi olmasından dolayı tercih edilmiştir.

Ölçeğe göre sabit getiriyi kabul eden orijinal model CCR veya ölçeğe göre değişken getiriyi kabul eden BCC modeliyle 
yapılabilir. Ölçeğe göre sabit getiri girdilerde ne oranda artış yapılırsa çıktılarda da aynı oranda artış görülecek demektir. 
Ölçeğe göre değişken getiri ise girdilerdeki artış miktarına karşılık çıktılarda daha az ya da daha çok artış görülebilmesi 
durumudur. Çalışmada eczanelerin etkinlik ölçümü, girdiye yönelik olduğundan girdi miktarında ne ölçüde azaltma 
yapılması gerektiği araştırılmış, çıktı bileşiminde herhangi bir artış öngörülmemiştir. Ölçeğe göre sabit getiri varsayımı 
doğrultusunda “CCR Girdi Temelli Veri Zarflama” yöntemi esas alınmıştır.

2.1.  Veri Zarflama Analizi 
VZA ’nın teorik alt yapısını anlayabilmek için bazı temel kavramlara değinilmiştir. Bunlar sırasıyla Karar Verme 
Birimi, Üretim Sınırı, Performans Verimlilik, Ölçeğe Göre Getiri ve Etkinlik kavramıdır (Yıldırım ve Önder, 2018; 
Ayçin, 2020; Atan ve Altan, 2020).

Karar Verme Birimi: VZA analizin ilk aşaması, yapılacak analize aynı girdi ve çıktı değişkenlerini kullanan KVB 
’lerin homojen yapıda olması gerekmektedir. Örneğin performansı karşılaştırılmak için iki sağlık işletmesi ele 
alınacaksa, bu işletmelerin sağladıkları hizmetlerin birbirine benzer olması gereklidir. 
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Aşağıdaki tabloda “n” KVB sayısı, “m” Girdi Sayısı ve “s” çıktı sayısını temsil edecek şekilde analize dahil edilmesi 
gereken KVB sayısının literatürde yer alan hesaplamaları gösterilmiştir.

Tablo 1. Analize Dahil Edilmesi Gereken Karar Verme Birimi Sayısı

Yazar(lar) Alınması Gerekli KVB Sayısı

Golony ve Roll (1989) n ≥ 2(m+s)

Dyson ve ark. (2001) n ≥ 2m*s

Cooper ve ark. (2002, 2006) n ≥ 

Üretim Sınırı: Belirli bir periyotta belirli bir ürünün üretimi için gerekli olan üretim faktörleri ile (girdiler) üretim 
süreci sonunda elde edilen ürünler (çıktılar) arasındaki matematiksel ilişkiye denir. Performans ölçümünün en 
doğru şekilde yapılabilmesi için etkin üretim fonksiyonunun doğru şekilde belirlenmesi önemlidir. Bir üretim 
sürecindeki girdiler ve çıktılar arasındaki ilişki, üretim sınırı ile belirlenebilir. Etkin üretim sınırı, verilen girdi 
bileşiminden elde edilebilecek optimal çıktı düzeyini göstermektedir.

Performans: İşletmelerin amaç ve hedeflerine yönelik olarak planlanmış faaliyetlerin sonucunda elde edilen nitel 
ve nicel göstergelerle ifade edilebilen çıktıları performans olarak tanımlanmaktadır. Kurulacak olan performans 
ölçüm sisteminin işletmeyi başarıya götürecek farklı göstergeleri de içermesi gerekmektedir.

Kamu ve özel sektörde yer alan organizasyonlar için elzem bir kavram olan performans; “görevin gereği olarak 
önceden belirlenen kriterleri karşılayacak biçimde görevin yerine getirilmesi ve amacın gerçekleşmesi derecesidir” 
(Ateş, 2007). Amaçlanan iş miktarına ulaşma derecesi, ortalama iş miktarının üstü (Bilgin, 2013; Aktaran: Bozkurt, 
2018) olarak da farklı tanımlamalara yer verilebilir.

Performans anlayışı dönemsel olarak farklı değerlendirmeler olarak temel alınmıştır. Şöyle ki; bir dönem en 
düşük maliyet, en yüksek üretim ile kar olarak ele alınmışken, günümüzde müşteri tatmini, kalite, yenilik ve 
saire değişik ölçümlere yer verilmiştir (Kebeli, 2012; Aktaran: Bozkurt, 2018). Örneğin, Yönetim Bilimi alanının 
geleneksel yaklaşımı içinde yer alan Frederick W. Taylor 20. yüzyılın temel sosyal sorununu verimsizlik olarak 
tanımlamış, “Bilimsel Yönetim” adlı çalışmasında hareket-zaman etüdü kavramını ve teşvik edici ücret sistemleri 
ile performansın arttırılmasına yönelik önerilerde bulunmuştur. 21. yüzyılda ise yönetimde yaşanan paradigma 
değişikliği sebebiyle verimliliğe odaklanan geleneksel performans yönetimi yerine günümüz Performans Yönetimi 
uygulamalarında demokratik değerler, katılımcı yönetişim, Yeni Taylorizm etkileri, performans bilgisini kullanma, 
araştırma alanları olarak belirlenmiştir (Fry ve Raadschelders, 2017)

Aslında performans yönetiminin konusunu “Örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi için gösterilen tüm çabaların 
değerlendirilmesini” oluşturmaktadır (Aktan, 2009). Performans yönetimi ise bir kurumun önceden belirlediği 
amaç ve hedeflere ulaşırken izlediği yol ile bu yol sonunda elde ettiği sonuçların birlikte değerlendirildiği bir 
süreçtir” (Ateş ve Çetin, 2004).

Performans yönetimi üç ana unsur; etkinlik, verimlilik ve ekonomikliği barındırmakla birlikte bu üç ana unsuru 
destekleyen dört anahtar kavram olan stratejik planlama, performans ölçümü, performans değerlendirme ve 
performans bütçedir (Ateş ve Çetin, 2004). 

Ateş ve Çetin’e (2004) göre; performans yönetim süreci üç aşamada şu şekilde ifade edilebilir:

• Birinci aşama, hedeflerin belirlendiği, işlerin buna göre düzenlendiği aşama olup, etkin unsuru yöneticilerdir. 
Yöneticiler, yapılacak işi tüm yönleriyle ele alır ve örgüt hedefleriyle ilişkilendirirler. Bu aşamada üzerinde 
önemle durulması gereken nokta, hedef belirlerken hizmet sunulacak kişilere hizmet kullanıcısı (özel sektördeki 
müşterinin karşılığı olarak) gözüyle bakmaktadır. Bir diğer önemle nokta da yöneticilerin hedef belirlerken 
sadece üst ve orta kademe yöneticilerin değil, diğer çalışanların da düşüncelerine başvurmaları gerektiğidir. 
Çalışanların da performans yönetim sürecine dahil edilmesi hedeflerin kabul edilebilirlik ve uygulanabilirlik 
düzeyini arttıracaktır.

• İkinci aşama, birinci aşamada belirlenen hedeflerin standartlara bağlandığı, kimin neyi ve ne ölçüde 
yapacağının ortaya konduğu aşamadır. Ölçme faaliyetinin devreye girmesi ve ölçülen unsurun insan faaliyeti 
olması bu aşamanın ilk aşamaya oranla objektifliğini azaltmaktadır. 
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• Üçüncü aşama, çalışanların performanslarının değerlendirildiği aşamadır. Burada değerlendiricinin izleyeceği 
yöntem aşamanın başarısını ortaya koyacaktır. Eğer yönetici çalışanın hataları üzerinde durup onu başarısız 
olmakla suçlarsa değerlendirme amacından uzaklaşır. Bu nedenle, amaç çalışana olumsuz davranışlarını 
söylemek ve bunları nasıl düzelteceğini göstermek olmalıdır. Değerlendirici (yönetici) katı biçimde eleştirmek 
yerine yol gösterici ve yapıcı bir tol üstlenirse sisteme olumlu geri bildirim sağlayarak kendisinin ve örgütün 
başarısı düzeyini yükseltir. 

Verimlilik: Genel bir tanımlama yapılırsa, verimlilik bir üretim ya da hizmet sisteminin ürettiği çıktıyı yaratmak 
için kullanılan girdi arasındaki ilişkidir. Bu nedenle verimlilik, çeşitli mal ve hizmetlerin üretimindeki kaynaklanan 
emek, sermaye, arazi, malzeme, enerji, bilgi vb. etken kullanımıdır. Yüksek verimlilik, aynı miktar kaynakla daha 
çok üretmek ya da aynı girdiyle daha çok çıktı elde etmektir. Bu ilişki, genellikle aşağıdaki gibi ifade edilmektedir 
(Prokopenko, 2005):

Verimlilik = 
Çıktı

Girdi

Toplam Verimlilik = 
Toplam Çıktı

Emek + Sermaye + Hammadde + Diğer Çeşitli Mal ve Hizmetler

Aslında, sağlık örgütlerinde verimlilik, işletmenin belirlediği ölçütlere ne kadar yaklaşabildiğinin ölçüsüdür. Bu 
ölçütler; amaçlar, etkenlik, etkililik ve performanstır. Diğer bir ifadeyle örgütün stratejik amaçlarına uygun, doğru 
girdi ve çıktı bileşenlerini belirlemektir.

Ayçin, 2020’de bütün girdi ve çıktıların dikkate alınmasıyla, aslında “Toplam Faktör Verimliliği” hesaplanmış olur. 
Toplam Faktör Verimliliği endekslerle ölçülür. Endeks sayıları, fiyat ve miktarın zaman içeresindeki değişimini 
ortaya koymaktadır. Verimlilik literatürü incelendiğinde, verimlilik artışının aşağıdaki verilen şekillerde oluşabildiği 
görülmektedir:

• Daha az kaynak (girdi) kullanarak aynı düzeyde çıktı üretildiğinde,

• Kullanılan kaynakların miktarı değişmeden daha çok sayıda çıktı üretildiğinde,

• Daha az girdi ile daha çok çıktı üretildiğinde,

• Girdilerde herhangi bir artış olduğunda çıktı miktarında daha büyük bir artış gerçekleştiğinde,

• Kullanılan girdi miktarındaki bir azalma sonucunda, çıktı miktarının daha küçük miktarda azalma gösterildiği 
durumlarda.

Ölçeğe Göre Getiri: Üretim sürecinde yer alan tüm girdilerin miktarındaki sabit oranlı bir değişimin, çıktı 
miktarında yarattığı değişimi ifade etmektedir. Ölçeğe göre getiri kavramını “Ölçeğe Göre Sabit Getiri” ve “Ölçeğe 
Göre Değişken Getiri” olarak iki başlıkta incelenmektedir. Üretim sürecinde yer alan girdi miktarlarındaki artışla 
aynı oranda çıktı miktarının artması olarak “Ölçeğe Göre Sabit Getiri” tanımlanmaktadır. Girdi miktarlarındaki 
artış oranından farklı bir oranda çıktı miktarlarının artması “Ölçeğe Göre Değişken Getiri” anlamına gelmektedir. 

Etkinlik: Belirli amaçlara ulaşmasında gösterdiği başarı düzeyi olarak tanımlanmaktadır. Başka bir girdiyi 
arttırmadan veya diğer çıktıları azaltmadan bir çıktıyı arttırmak mümkün olamıyorsa ve benzer şekilde diğer 
çıktıları azaltmadan veya diğer girdiyi arttırmadan bir girdiyi azaltmak mümkün olmuyorsa o birim %100 etkin 
sayılmaktadır.

Etkinlik, önceden belirlenmiş bir amaca ya da optimum bir çıktıya erişme derecesini göstermektedir. Ölçümünde 
matematiksel model yaklaşımı ilk olarak Farrell tarafından 1957 yılında ortaya konulmuştur. Ardından 1978 
yılında Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından, Farrel’in üretim sınırı fonksiyonları kavramına dayanılarak, 
kamu programlarına katkıda bulunan kâr amacı gütmeyen kuruluşların, teknik etkinliklerini ölçmek amacıyla 
geliştirilmiştir. VZA, homojen karar verme birimleri için çıktıların girdilere oranını ölçer ve karar verme birimlerini 
kendi içinde kıyaslayarak göreceli etkinlik değerini bulmaktadır. VZA ’da etkinlik değerleri 0 ile 1 arasında değer 
alır. Değerlerinin 1 olması, tam etkinlik anlamını taşımaktadır. Tam etkin bir karar verme birimi (KVB) etkin sınırı 
üzerinde yer almaktadır. Eğer herhangi karar verme birimi bu sınırın dışında bir değer alıyorsa, o KVB etkin 
olmayan bir KVB olarak tanımlanmaktadır (Ayçin, 2020).
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Verimlilik hesaplamaları girdi odaklı veya çıktı odaklı olarak yapılmaktadır. “Girdiye Dayalı VZA Modeller” belirli 
bir çıktı seviyesini değiştirmeden girdi miktarındaki değişmeleri incelerken; “Çıktıya Dayalı VZA Modeller” belirli 
bir girdi seviyesini değiştirmeden çıktı miktarındaki değişimleri incelemektedir.

2.2. Veri Zarflama Analizinin Güçlü ve Zayıf Yönleri
VZA ’nın temel yapısı ve modelleri göz önüne alındığında, yöntemin güçlü yönleri aşağıda gibi sıralanmıştır 
(Yıldırım ve Önder, 2018; Ayçin, 2020; Atan ve Altan, 2020).

• VZA diğer etkinlik ölçümlerinin aksine çok girdi ve çıktılı etkinlik yapmaktadır.

• VZA girdi ve çıktıların ölçüm birimlerinin farklılığından etkilenmektedir.

• VZA ’inde KVB sayısında da araştırmacıyı kısıtlamamaktadır.

• VZA ’da referans kümeler oluşturarak etkin olmayandan etkinliğe geçiş çözümü sunmaktadır. 

• Üretim fonksiyonu bilinmeksizin birimlere ilişkin girdi ve çıktı verileri kullanarak göreceli etkinlik ölçümü 
yapabilmektedir.

VZA ’nın temel yapısı ve modelleri göz önüne alındığında, yöntemin zayıf yönleri aşağıda gibi sıralanmıştır (Yıldırım 
ve Önder, 2018; Ayçin, 2020; Atan ve Altan, 2020).

• VZA, veri hatalarına karşı oldukça hassastır. Bu sebeple, etkinlik ölçümünde yer alan girdi ve çıktı verilerinin 
olası hatalardan arındırılması gerekmektedir.

• VZA ’da tüm karar verme birimleri için ayrı ayrı doğrusal programlama modelinin çözümünün gerekli olması, 
büyük boyutlu problemlerde zaman kaybına neden olmaktadır.

• VZA statik ve tek bir zaman kesitinde değerlendirme yapabilmektedir.

• Parametrik olmayan bir yöntem olmasından dolayı sonuçların istatiksel olarak test edilmesini zorlaştırmaktadır.

• VZA gözlem kümesinde bulunan aşırı derecede büyük ya da küçük girdi ve çıktı değerlerine sahip olan bazı 
KVB ’leri, etkinlik sınırının belirlenmesinde problem oluşturmaktadır. 

2.3.  Veri Zarflama Analizi Modelleri 

VZA modelinin uygulama aşamaları aşağıdaki Şekil 1’de gösterildiği gibi özetlemek mümkündür.

Şekil 1. VZA Aşamaları

KVB Belirlenmesi

Girdi  ve Çıktı Değişkenlerin Belirlenmesi

Modelin Seçilmesi

Etkinlik Değerlerin Tespiti ve Referans Küme Oluşturulması

Etkin Olmayan KVB İçin İyileştirme Önerileri

Sonuçların Değerlendirilmesi

KVB seçimindeki en önemli nokta, seçilen KVB ’lerin homojen yapıda olmasıdır. Çalışmanın amacına uygun 
ve sağlık hizmetine doğrudan etkisi olan girdi ve çıktı değişkenlerin analize dâhil edilmesi önem taşımaktadır. 
Aynı zamanda girdi ve çıktıların hangi faktör ya da değişkenler olacağı uzman görüşü yardımıyla belirlenebildiği 
gibi, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden yararlanılarak da belirlenebilir. Modelin seçiminde girdi ve çıktı 
yönelimli model seçiminde ise değişken üzerindeki kontrolün azlığı ya da çokluğu önemlidir. VZA ’da her bir 
KVB ’nin verimlilik değerleri genel olarak 0 ile 1 arasındaki değerleri almaktadır. Verimli olan KVB ’leri etkinlik 
sınırı oluştururlar ve 1 etkinlik değerini alırlar. Yöntemde referans kümesinde yer alan KVB için hedef değerler, 
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potansiyel iyileştirmeler belirlenmektedir. Göreli olarak verimli olan ve olmayan KVB ’ler hakkında genel bir 
değerlendirme yapılmaktadır.

VZA ile ilgili literatürde birçok model yer almaktadır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılan Kesir Programlama 
Modeli, CCR Modeli, BBC Modeli ve Toplamsal Model’dir (Yıldırım ve Önder, 2018; Ayçin, 2020; Atan ve Altan, 
2020).

2.3.1. CCR (CHARNES-COOPER-RHODES) Modeli

CCR modeli Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında çoklu girdi 
ve çıktıdan oluşan karar verme birimlerinin göreceli etkinliğin hesaplanması için geliştirilen bir kesikli 
programlama modelidir. “Girdi Odaklı Modellerde” belirli bir çıktı seviyesini değiştirmeden girdi miktarı 
azaltılarak; “Çıktı Odaklı Modellerde” ise belirli bir girdi seviyesini değiştirmeden çıktı miktarı arttırılmaya 
çalışılarak etkinlik sağlanmaya çalışmaktadır. CCR modelin matematiksel olarak gösteriminde yer alan 
indislerin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

xi0 = Etkinliği ölçülen 0. karar verme birimine ait i. girdi miktarı

yr0 = Etkinliği ölçülen 0. karar verme birimine ait r. çıktı miktarı

xij = Etkinliği ölçülen j. karar verme birimine ait i. girdi miktarı

yrj = Etkinliği ölçülen j. karar verme birimine ait r. çıktı miktarı

ur = 0. karar verme birimi tarafından r. çıktıya verilen ağırlık

vi = 0. karar verme birimi tarafından i. girdiye verilen ağırlık

m = Girdi sayısı

s = Çıktı sayısı

n = KVB sayısı

ε = Çok küçük bir sayı

θ
0
 = KVB göreceli teknik etkinliği

gj = Model Değişkenleri

s-
i = Girdi kısıtları için değişken

s+
i = Çıktı kısıtları için değişken

“Girdi Odaklı CCR Modeli” matematiksel gösterimi eşitlik (4) ve eşitlik (5)’te gösterilmiştir (Charnes ve ark., 
1978; Cooper ve ark., 2001; Cooper ve ark., 2011) .

Max 0 = ∑ =1 0                                                                                                                             
Kısıtlar 
∑ =1   - ∑ =1  ≤ 0    j=1,2,…,n 
∑ =1 0 = 1 

 ,  ≥ 0   ∀ r,i 

(4)

(4)’de gösterilen modelde bir karar verme birimine ait optimal amaç değeri ve bu çözüme ait ağırlıklar olsun. 
Eğer karar verme birimi =1 iken kümesinin tüm elamanları 0’dan büyük olacak şekilde en az bir optimal 
çözüm varsa, o karar birimi etkindir. Eğer 1’den küçük ya da 1 değeri aldığı halde tüm optimal çözümlerde 
kümesinin elamanları en az bir KVB 0 değeri alırsa o karar verme birimi verimli değildir.

Doğrusal programlama modellerinde olduğu gibi, VZA’daki CCR modellerini dual modeller zarflama modelleri 
olarak da adlandırılmaktadır. Dualite teorimi gereği primal model maksimizasyon olduğunda, bu modelin 
duali minimizasyondur. Çözüm yapıldığında primal modelin en iyi çözüm değeri ile dual modelin en iyi değeri 
birbirine eşit çıkacaktır. Dual modellerde etkin referans kümesi belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. “Girdi 
Odaklı CCR Zarflama Modeli” matematiksel gösterimi eşitlik (5)’te gösterilmiştir.
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Min 0 = 0 -  (∑ −

=1 + ∑ +
=1 )

Kısıtlar 
0 0 - ∑ =1  - − 

∑ =1  - + = 0 
, −, +≥ 0   ∀ r,i,j 

        (5)

Karar verme biriminin göreceli olarak verimli olması için θ0 = 1 olmalı hem de tüm aylak değişkenler 

s-
i = s+

r = 0 olmalıdır. s-
i girdi fazlalıklarını ve s+

r çıktı eksiklerini göstermektedir.

“Çıktı Odaklı CCR Modeli” matematiksel gösterimi eşitlik (6) ve eşitlik (7)’de gösterilmiştir (Charnes ve ark., 
1978; Cooper ve ark., 2001; Cooper ve ark., 2011).

      (6)

       (7)

3. UYGULAMA

Eczanelerin etkinliğinin ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi yönteminden yararlanılmıştır. Yöntem gereği mevcut eczane 
ile farklı iki eczane karşılaştırılmıştır. Çalışmanın Eczanelerin karşılaştırılmasında kullanılan girdi ve çıktı değerleri ile 
bunların kullanım nedenleri aşağıda verilmiştir. 

Girdiler:

• Eleman Sayısı: Eczane maliyetlerinin önemli bir kısmını da çalışan maaşları oluşturmaktadır. Bu nedenle 
çalışan sayısının girdi olarak alınmasına karar verilmiştir.

• Alan (Metrekare): Eczanenin oturduğu alanın büyüklüğü hizmet kalitesiyle doğru orantılıdır.

• Eczanenin Yıllık Kira Masrafı: Eczanenin kira masrafının hem eczanenin oturduğu alanın büyüklüğünü hem de 
bulunduğu mevkiin iş hacminin bir göstergesi olduğu düşünülmüştür. Zira merkezi bir konumda bulunan bir 
eczanenin hem kirası hem de işlem hacmi daha yüksek olacaktır.

Çıktılar:

• Hizmet Verilen Toplam Müşteri Sayısı: Eczanenin ne kadar iş yaptığının bir göstergesi olarak toplam müşteri 
sayısı çıktı olarak kabul edilmiştir.

• Ciro: Eczanenin diğer önemli bir çıktısı da bu hizmetten sağladığı maddi büyüklüktür.

Aşağıdaki tabloda her bir eczanenin girdi ve çıktıları varsayım olarak verilmiştir: 

Tablo 2. Eczaneler İçin Veri Tablosu

 ÇIKTILAR GİRDİLER

ECZANE CİRO MÜŞTERİ SAYISI ELEMAN SAYISI ALAN KİRA 

1 324.000 TL 18.000 2 40 m² 30.000 TL

2 1.584.000 TL 72.000 4 50 m² 120.000 TL

3 900.000 TL 45.000 2 40 m² 60.000 TL
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Problemin LP modeli LINDO ortamında kurulmuş ve çözülmüştür. Öncelikle bizim baz aldığımız Eczane 1‘in 
etkinliği ölçülmüştür. Daha sonra ise sonuçları teyit etmek açısından farklı şubelerinden olan Eczane 2 ve 
Eczane 3’ün verimliliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Verimli olmayan eczanelerin etkin olabilmesi için ne 
yapması gerektiği belirtilmiştir. Uygulamada yer alan 3 tane şubenin verimliliklerinin ölçülmesinde kullanılacak 
“Girdi Odaklı CCR-Dual Modeli” doğrusal programlama ile çözülmüştür. Her bir Eczane için ayrı ayrı doğrusal 
programlama ile modellenmiştir.

Aşağıda Eşitlik (5) kullanılarak her bir eczane şubesinin LINDO modelleri ve çözümleri verilmiştir. Kullanılan 
notasyonların bilinen karşılıkları bölüm 2.3.1’de belirtilmiştir.

Eczane 1 Girdi Odaklı CCR Dual Model

Min Q - 0.0000001S1 - 0.0000001S2 - 0.0000001S3 - 0.0000001S4 - 0.0000001S5 

SUBJECT TO

2Q - 2X1 - 4X2- 2X3 - S1 = 0

40Q - 40X1 - 50X2- 40X3 - S2 = 0

30Q - 30X1 - 120X2- 60X3 - S3 = 0

18X1 + 72X2+ 45X3 - S4 = 18

324X1 + 1584X2+ 900X3 - S5 = 324

END

Ek-1’e göre sonuçları değerlendirdiğimizde Eczane 1 tam olarak verimli olmadığı görülmektedir. Bunun 
sebebi ise girdi maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Eczane 1 tam olarak etkin olabilmesi için (0.80) maliyetlerini 
azaltması gerekmektedir.

X1 = X1* θ0 – s1 = 2 * 0,80 – 0.80 = 0.80 = 1 (Çalışan Sayısı).

X2 = X2* θ0 –s2 = 40*0,80 – 16 = 16 m²

X3 = X3* θ0 –s3 = 30.000*0,80 – 0 = 24.000 TL (Kira)

Eczanenin girdi değerleri yukarıda bulunan değerlere indirgenebilirse eczane verimli olacaktır. Fakat 
yukarıdaki durumlar mümkün olmadığından sadece kira değişimiyle eczanenin verimliliği artırılabilir. Örneğin 
kira giderlerinin 20.000 TL olması durumunda eczanenin verimliliği şu şekilde hesaplanmıştır

Eczane 1 Girdi Odaklı CCR Dual Model (Kira =20.000 TL)

Min Q - 0.0000001S1 - 0.0000001S2 - 0.0000001S3 - 0.0000001S4 - 0.0000001S5 

SUBJECT TO

2Q - 2X1 - 4X2- 2X3 - S1 = 0

40Q - 40X1 - 50X2- 40X3 - S2 = 0

20Q - 20X1 - 120X2- 60X3 - S3 = 0

18X1 + 72X2+ 45X3 - S4 = 18

324X1 + 1584X2+ 900X3 - S5 = 324

END

Ek-2’deki LINDO sonuçlardan da anlaşılacağı üzere Eczane 1’in kirasının 20.000 TL olması durumunda tam 
etkin olmaktadır (Q = 1.00). Böylece eczanenin girdi ve çıktıları dengelenmiş olur.
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Eczane 2 Girdi Odaklı CCR Dual Model

Min Q - 0.0000001S1 - 0.0000001S2 - 0.0000001S3 - 0.0000001S4 - 0.0000001S5 

SUBJECT TO

4Q - 2X1 - 4X2- 2X3 - S1 = 0

50Q - 40X1 - 50X2- 40X3 - S2 = 0

120Q - 20X1 - 120X2- 60X3 - S3 = 0

18X1 + 72X2+ 45X3 - S4 = 72

324X1 + 1584X2+ 900X3 - S5 = 1584

END

Ek-3 LINDO sonuçlardan da anlaşılacağı üzere Eczane 2 tam etkin olmaktadır. (Q = 1.00) Bunun anlamı 
eczanenin girdileri ile çıktıları dengelidir. Bu sebeple eczanenin göreceli etkinlik açısından herhangi bir 
faaliyete ihtiyacı yoktur.

Eczane 3 Girdi Odaklı CCR Dual Model

Min Q - 0.0000001S1 - 0.0000001S2 - 0.0000001S3 - 0.0000001S4 - 0.0000001S5 

SUBJECT TO

2Q - 2X1 - 4X2- 2X3 - S1 = 0

40Q - 40X1 - 50X2- 40X3 - S2 = 0

60Q - 20X1 - 120X2- 60X3 - S3 = 0

18X1 + 72X2+ 45X3 - S4 =45

324X1 + 1584X2+ 900X3 - S5 = 900

END

Ek-4 LINDO sonuçlardan da anlaşılacağı üzere Eczane 2 tam etkin olmaktadır. (Q = 1.00) Bunun anlamı 
eczanenin girdileri ile çıktıları dengelidir. Bu sebeple eczanenin göreceli etkinlik açısından herhangi bir 
faaliyete ihtiyacı yoktur.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Sağlık kurumlarında etkinlik analizine yardımcı olmak amacıyla Veri Zarflama Yöntemi kullanılmaktadır. Bu analiz sağlık 
kurumlarında örgüt geliştirme sürecinde, performanstaki engel ve darboğazları göstererek tanı (teşhis) etkinlikleri için 
gerçekçi hedefler konulması ve kontrol çizgilerin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Sağlık kurumlarında mevcut 
durumu yani etkinliğini ortaya koyarak geleceğe yönelik atılacak adımlara yön vermesi noktasında karar vericilere 
yardımcı olacak olan bu çalışma, etkinliğin arttırılmasına yönelik öncelik verilecek sağlık kurumlarını ortaya koyarak karar 
vericilere önemli bilgiler sunmaktadır. 

Çalışmada çıktı değişkenlerini sabit tutarak girdi değişkenlerinde meydana gelecek değişiklikler tespit edilmiştir. Diğer 
bir ifadeyle girdilerini minimize ederek verimli olan ve verimli olmayan eczane belirlenmiş ve girdilerde azaltılması 
gereken miktarlar tespit edilmiştir. Veri zarflama analizi modellerinden olan girdiye yönelik CCR modeli LINDO programı 
aracılığıyla etkinlikler belirlenmiştir. Modellerin sonuçları yorumlanırken dikkate alınması gereken nokta, sonuçların 
göreceli etkinlik değerlerini gösterdiğidir. Burada bir eczanenin %100 etkin olması, sadece belirlenen girdi ve çıktılar 
çerçevesinde diğer eczanelere göre %100 etkin olduğunu ifade etmektedir.

Eczane 1’in etkinliği Veri Zarflama Yöntemine göre bulundu. Bu yöntemi uygulamak için farklı semtlerdeki iki eczane daha 
değerlendirildi. Bu değerlendirme eleman sayısı, kira, alan (girdiler) ve müşteri sayısı, ciro (çıktılar) ya göre yapılmıştır. Bu 
veriler ışığında kurulan LP modelin sonuçlarına göre Eczane 1’in etkinliği 0,80 olarak bulunmuştur. Eczane 1’in tam olarak 
etkin olabilmesi için maliyetlerin azaltılması gerekmektedir. Örneğin dükkân kirası 20.000 TL olduğunda eczane etkin 
olmaktadır. Diğer eczaneler için LP model kurulup çözdürüldüğünde diğer iki eczanenin etkin (1.00) olduğu sonucuna 
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varılmıştır. Böylelikle, her bir karar verme birimi için etkin olup olmadığını analiz etmenin yanında, etkin olmayan karar 
verme birimi için oluşturduğu referans kümeler sayesinde etkin olmayan durumdan etkinliğe geçiş yolları aranmıştır. 
Aslında, etkin olmayan karar verme birimi için hedef değerler ve potansiyel iyileştirmeler saptanmıştır. 

Gelecek çalışmalarda yeni girdi ve çıktılar belirlenerek farklı değerlendirmelerde bulunulabilir. Aynı girdi ve çıktılar 
kullanılarak Girdi Odaklı BCC modeliyle hesaplama yapıldığında ise saf teknik etkinlik değerlerine ulaşılabilir. Ardından, 
Girdi odaklı CCR ve BCC modellerinin etkinlik sonuçlarından yola çıkılarak ölçek etkinliğini tespit edebilir. Girdi ve çıktı 
değişkenlerin tespitinde Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri kullanılabilir. Etkin olmayan eczanenin hizmet kalite ölçümü 
yapılabilir. Bu ölçüm için SERVQUAL yöntemi uygulanabilir. 

EKLER
Ek-1 Eczane 1 LINDO Çıktısı

LP OPTIMUM FOUND AT STEP      5

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE

        1)     0.7999947

  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST

         Q         0.800000          0.000000

        S1         0.800000          0.000000

        S2        16.000000          0.000000

        S3         0.000000          0.033333

        S4         0.000000          0.044442

        S5        36.000000          0.000000

        X1         0.000000          0.200005

        X2         0.000000          0.799981

        X3         0.400000          0.000000

       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES

        2)         0.000000          0.000000

        3)         0.000000          0.000000

        4)         0.000000         -0.033333

        5)         0.000000         -0.044442

        6)         0.000000          0.000000

 NO. ITERATIONS=       5

 RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

                           OBJ COEFFICIENT RANGES

 VARIABLE         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE

                   COEF          INCREASE         DECREASE

        Q        1.000000         INFINITY         0.999951

       S1        0.000000         0.250007         0.499996

       S2        0.000000         0.012500         0.017391

       S3        0.000000         INFINITY         0.033333

       S4        0.000000         INFINITY         0.044442

       S5        0.000000         0.005556         0.002222

       X1        0.000000         INFINITY         0.200005

       X2        0.000000         INFINITY         0.799981

       X3        0.000000         0.499988         1.999901
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Ek-2 Eczane 1 LINDO Çıktısı (Kira =20.000 TL)

LP OPTIMUM FOUND AT STEP      0

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE

        1)      1.000000

  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST

         Q         1.000000          0.000000

        S1         0.000000          0.000000

        S2         0.000000          0.002778

        S3         0.000000          0.044444

        S4         0.000000          0.000000

        S5         0.000000          0.003086

        X1         1.000000          0.000000

        X2         0.000000          0.583334

        X3         0.000000          0.000000

       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES

        2)         0.000000          0.000000

        3)         0.000000         -0.002778

        4)         0.000000         -0.044444

        5)         0.000000          0.000000

        6)         0.000000         -0.003086

 NO. ITERATIONS=       0

 RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

                           OBJ COEFFICIENT RANGES

 VARIABLE         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE

                   COEF          INCREASE         DECREASE

        Q        1.000000         INFINITY         0.999964

       S1        0.000000         0.388889         0.055554

       S2        0.000000         INFINITY         0.002778

       S3        0.000000         INFINITY         0.044444

       S4        0.000000         0.044443         0.055554

       S5        0.000000         INFINITY         0.003086

       X1        0.000000         0.079997         0.341464

       X2        0.000000         INFINITY         0.583334

       X3        0.000000         0.245614         0.222214

                           RIGHTHAND SIDE RANGES

      ROW         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE

                    RHS          INCREASE         DECREASE

        2        0.000000         0.000000         INFINITY

        3        0.000000         0.000000         0.000000

        4        0.000000         0.000000         0.000000

        5       18.000000         0.000000         INFINITY

        6      324.000000         INFINITY         0.000000
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Ek-3 Eczane 2 LINDO Çıktısı 

LP OPTIMUM FOUND AT STEP      1

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE

        1)      1.000000

  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST

         Q         1.000000          0.000000

        S1         0.000000          0.000000

        S2         0.000000          0.004545

        S3         0.000000          0.006439

        S4         0.000000          0.000000

        S5         0.000000          0.000631

        X1         0.000000          0.106061

        X2         1.000000          0.000000

        X3         0.000000          0.000000

       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES

        2)         0.000000          0.000000

        3)         0.000000         -0.004545

        4)         0.000000         -0.006439

        5)         0.000000          0.000000

        6)         0.000000         -0.000631

 NO. ITERATIONS=       1

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

                           OBJ COEFFICIENT RANGES

 VARIABLE         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE

                   COEF          INCREASE         DECREASE

        Q        1.000000         INFINITY         0.999834

       S1        0.000000         0.079546         0.193178

       S2        0.000000         INFINITY         0.004545

       S3        0.000000         INFINITY         0.006439

       S4        0.000000         0.016666         0.013887

       S5        0.000000         INFINITY         0.000631

       X1        0.000000         INFINITY         0.106061

       X2        0.000000         0.407993         0.106600

       X3        0.000000         0.050240         0.231814

                           RIGHTHAND SIDE RANGES

      ROW         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE

                    RHS          INCREASE         DECREASE

        2        0.000000         0.000000         INFINITY

        3        0.000000         0.000000        26.400000

        4        0.000000        63.360004         0.000000

        5       72.000000         0.000000         INFINITY

        6     1584.000000         INFINITY         0.000000
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Ek-4 Eczane 3 LINDO Çıktısı 

LP OPTIMUM FOUND AT STEP      0

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE

        1)      1.000000

  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST

         Q         1.000000          0.000000

        S1         0.000000          0.000000

        S2         0.000000          0.008000

        S3         0.000000          0.011333

        S4         0.000000          0.000000

        S5         0.000000          0.001111

        X1         0.000000          0.186667

        X2         0.000000          0.000000

        X3         1.000000          0.000000

       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES

        2)         0.000000          0.000000

        3)         0.000000         -0.008000

        4)         0.000000         -0.011333

        5)         0.000000          0.000000

        6)         0.000000         -0.001111

 NO. ITERATIONS=       0

 RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

                           OBJ COEFFICIENT RANGES

 VARIABLE         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE

                   COEF          INCREASE         DECREASE

        Q        1.000000         INFINITY         0.999905

       S1        0.000000         0.140000         0.339996

       S2        0.000000         INFINITY         0.008000

       S3        0.000000         INFINITY         0.011333

       S4        0.000000         0.033333         0.022220

       S5        0.000000         INFINITY         0.001111

       X1        0.000000         INFINITY         0.186667

       X2        0.000000         0.509995         0.210001

       X3        0.000000         0.096998         0.289770

                           RIGHTHAND SIDE RANGES

      ROW         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE

                    RHS          INCREASE         DECREASE

        2        0.000000         0.000000         INFINITY

        3        0.000000         0.000000         0.000000

        4        0.000000         0.000000         0.000000

        5       45.000000         0.000000         INFINITY

        6      900.000000         INFINITY         0.000000
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