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ÖZET: Bu çalışmada tersine lojistik uygulaması, tekstil sektörü açısından incelenmektedir. Tekstil sektöründe tersine lojistik
uygulamalarının Türkiye’de hangi düzeyde, hangi bilinç ile uygulandığı, uygulamada hangi atık tiplerinin kullanıldığı ve
kullanılmadığı araştırılmaktadır. Çalışmanın analiz bölümünde, tekstil geri dönüşümü faaliyetleri içerisinde olan işletmelerin
kararlarını ve faaliyetlerini etkileyen kriterler belirlenmiştir. Literatür araştırması ve uzman görüşleri sonucu belirlenen bu kriterlerin
AHP ve DEMATEL çok kriterli karar verme teknikleri kullanılarak sektörel önem sıralamaları elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tersine lojistik, tekstil geri dönüşüm, geri dönüşüm, AHP, DEMATEL

DECISION ANALYSIS ON CRITERIA THAT AFFECT DESIGN OF REVERSE LOGISTIC
SYSTEMS IN TEXTILE SECTOR
ABSTRACT: In this study, reverse logistics implementation is examined in terms of the textile industry. This study examines textile
recycling activities and textile wastes that are used in these activities and it also contains information and suggestions on the situation
of textile wastes that are not used in recycling activities. The analysis chapter of this study determines the criteria which affect the
decisions and activities of companies that carry out textile recycling. The sectoral order of the importance of these criteria, which have
been determined as a result of literary research and expert opinions, was maintained by using AHP and DEMATEL multi-criteria
decision making techniques. The study also examines the measurements affecting the decisions and activities of companies working
in the textile recycling industry and it contains the order of the importance of these measurements, analyzed by using AHP and
DEMATEL multi-criteria decision making methods.
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