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Önsöz

Lojistik  insanlık tarihi  ile başlayan ve fakat ti-
caret ve ekonomik büyüme gibi kavramlar  ile 
daha bir önem kazanan bir kavram. Günümüz-
de, küresel ticaretin gelişmesi ve dolaylı olarak 
hızlanan  ekonomik  büyüme  ise  lojistik  başarı 
olmadan sağlanabilecek bir  şey değildir. Ülke-
mizde de  lojistik faaliyetlerin gayri safi yurtiçi 
hasılanın  yaklaşık  %12  sini  oluşturmaktadır. 
Sektörün  ulaştığı  bu  yüksek  iş  hacmi  ile  hem 
rekabet artmış hem de işletmeler lojistikte ve-
rimliliği daha  fazla  sorgular hale gelmiştir. Bu 
da son zamanlarda özellikle üçüncü taraf lojis-
tik firmaları dediğimiz lojistik hizmet sağlayıcı 
işletmelerin sayılarının ve yatırımlarının artma-
sına yol açtı. Üniversitelerimizde konuya daha 
çok ilgi göstermeye, yeni dersler ve hatta prog-
ramlar açarak  ihtiyaç duyulan yetkin personel 
yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadırlar. 

Lojistik  süreçlerine  baktığımızda  her  ürün  ve 
hizmetin  son  kullanıcıya  ulaşması  sırasında 
değişik  rolle  aldığını  görüyoruz.  Bu  nedenle, 
lojistik hakkında birçok farklı tanım bulunabi-
lir. En  iyi bilinenler şunlardır: (a) “Lojistik.  .  . 
Zaman ve mekan kullanımının yaratılmasında 
hareketi  ve  arz  ve  talebin  koordinasyonunu 
kolaylaştıran tüm faaliyetlerin yönetimi”; (b) 
“Lojistik  yönetimi…  müşteri  gereksinimlerini 
karşılamak için verimli, etkin ileri ve geri akış 
ve  malların,  hizmetlerin,  ilgili  menşe  noktası 
ile  tüketim  noktası  arasındaki  ilgili  bilgilerin 
depolanması,  uygulanması  ve  kontrolü  …’’; 
(c)  “Lojistik.  .  .  kaynakların  doğru  zamanda, 
doğru yerde, doğru maliyette, doğru kalitede 
konumlandırılması”; (d) “Lojistik, müşterilerin 
gereksinimlerini  karşılamak  için  menşe  nok-
tası  ile  tüketim  noktası  arasındaki  malların, 
hizmetlerin  ve  ilgili  bilgilerin  akışını  ve  geri 
akışını etkin ve etkili bir şekilde planlayan, uy-
gulayan ve kontrol eden tedarik zinciri süreci-
nin bir parçasıdır.”

Bu  tanımlardaki  ortak  nokta  lojistik  faaliyet-
lerinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için: 
(i) planlama yapılması; (ii) bu planların yapıla-
bilmesi için süreç modellerinin oluşturulması; 
(iii)  bu  modellerin  süreç  yönetim  ve  kontrol 
aşamalarını  yardımcı  olacak  yönetici  karar 
destek sistemlerine entegre olması şarttır. Bu 
kitabın  amacı  da  yukarıdaki  çıkarımdan  yola 
çıkarak, model kurma esasları ve lojistik süreç 
planlamaların karşılaştığımız en temel model-
leri bir arada bulabileceğiniz bir kaynak oluş-
turmaktır. 

Bu kitapta, Lojistiğin temel faaliyetlerinin kısa 
tanımı ve o süreci en verimli kılmak  için kul-
lanılan modellere giriş ve yeni modelleri nasıl 
oluşturabiliriz sorusuna ip uçları bulacaksınız. 
Her  bir  ünitesi  ayrı  bir  kitap  konusu  olduğu 
için,  elinizdeki  kitabın  yazımında  ülkemizde 
lojistik alanında çalışan, dersler veren, uzman 
akademisyenler  bir  araya  gelmiştir.  Kitapta 
emeği  geçen  saygıdeğer  hocalarımıza;  Prof. 
Dr. Umut R. TUZKAYA, Doç.Dr. Özgür A. TOY, 
Doç.Dr. Sinan APAK, Dr.Öğr. Üyesi Fulya TA-
ŞEL, Dr.Öğr. Üyesi Zehra DÜZGİT ve basımda 
emeği geçen Açıköğretim Fakültesi akademik 
ve idari çalışanlarına içtenlikle teşekkür ediyo-
rum. Sektörde görev alacak olan siz öğrencile-
rimize yararlı olmasını diliyorum.

  Editör

    Prof.Dr. Yavuz GÜNALAY
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Lojistik Planlama ve Modelleme 

GİRİŞ
Lojistik nedir? Planlama Lojistik için önemli 

midir?
Lojistik kelimesi etimolojik açıdan incelendi-

ğinde Antik Yunanca’da “hesaplama bilimi” anla-
mına geliyordu. Antik Yunanlılar, savaştaki keşif 
sürecinde askerî ihtiyaçları hesaplamada uzman 
olan subaylara “logistikos” diye atıfta bulunuyorlar-
dı (Tepic vd. 2011). Sonrasında da lojistik eylemleri 
genelde savaş süresince askerî ihtiyaçları planlama 
ve yönetme işlemlerine verilen bir ad olarak kulla-
nılmıştır. Lojistiğin bilimsel bir metot olduğunu ilk 
vurgulayanın Fransız ordusunda bir general olan, 
Antoine-Henri Jomini (1779-1869) olduğu söyle-
nir. Jomini 1862’de İngilizceye çevrilen Art of War 
(Savaş Sanatı) kitabında Napolyon’un savaş sanatı 
ve tekniklerini anlatırken kitabın bir bölümünü lo-
jistik faaliyetlere ayırıyor ve lojistiği orduları hareket 
ettirme sanatı olarak tanımladı. Bu askerî güçlerin 
taşınması ve sürdürülmesine dahil olan çok çeşitli 
işlevleri içeriyordu: planlama, idare, tedarik, kütük 
ve kampçılık, köprü ve yol yapımı ve hatta keşif ve 
istihbarat bile savaş alanındaki manevralarla ilgiliydi.

XX. yüzyıl itibarıyla lojistik; büyük savaşlarda 
başarının temel taşlarından biri olmayı sürdürmek-
le beraber, iş hayatındaki önemi de anlaşılmaya baş-
landı. Lojistik iş süreçlerinde de savaşlarda olduğu 
kadar yaygın olarak kullanılıyor. Artık üniversite-
lerde bu konularda programlar açılıyor, akademis-

yenler ve araştırmacılar tarafından yazılmış farklı 
kitaplar bulabiliyoruz. Bu kitapların çoğu taşıma, 
depolama, dağıtım, araç çizelgeleme ve paketleme 
gibi lojistik süreçlerden sadece biri için özel olarak 
yazılırken, bazıları tüm lojistik süreçleri kapsayan 
bir yapıdadır. Tüm süreçlerin anlatıldığı kitaplara 
örnek verecek olursak Riopel vd. (2005) ve Z. Acar 
(2019)ı önerebiliriz. Elinizdeki kitap da her üni-
tesinde farklı bir temel lojistik sürecini ele alması 
nedeniyle genel kitaplara örnek gibi görünse de asıl 
amacı, lojistikte planlamanın önemini ve lojistik 
süreçlerde kullanılan modelleri tanıtmaktır. Takip 
eden ünitelerde lojistik süreçler hakkında detaylı 
bilgi vermektense bu süreçler ile ilgili sıkça kulla-
nılan matematiksel modeller anlatılacak ve kolay 
çözüm metotları irdelenecektir.

LOJİSTİK PLANLAMA
Lojistik planlama, süreçleri ve oluşabilecek ha-

taları bir an önce çözebilmek amacıyla uygulanacak 
yol haritasını içerir. 

Günümüzde lojistik ile tedarik zinciri kavram-
ları birleşik halde kullanılmaya başlanmış ve te-
darik ağları lojistik faaliyetlerimiz için bir sınır ve 
yön belirleyici hal almış durumdadır. Bu nedenle 
tedarik zinciri ağlarının tasarımı lojistik planlama-
nın ilk aşamasını oluşturacaktır. Özellikle 4PL lo-
jistik danışmanlık firmalarının ilgi alanına giren ağ 
tasarımı, firmaların ürün tasarımından dağıtımına 
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kadar verimlilik ve etkinlikte rol oynamaktadır. Belirlenen 
tedarik ağında ürün ve hizmet akışının zamanında ve doğru 
miktarda olması, ağ tasarımı eniyilemesi kadar önemlidir.

İşletmeler için lojistiğin tanımı gereği, amacı müşteri 
gereksinimlerini zamanında ve doğru miktar ve içerikte 
karşılamak olduğu için lojistik planlamasının ilk aşaması 
talep tahminidir. Müşteri talebinin zaman ve miktarı hak-
kında bilgi sahibi olmak planlama açısından önemlidir. 

Lojistik faaliyetler süresince ürünlerin genellikle durma 
(stoklama) veya transfer (taşıma) sürecinde olduğu söylenir. 
Bu faaliyetler ile ilgili stok yönetimi, taşıma modu ve planı, 
tesis (depo) yeri seçimi ve depo tasarımı da planlı bir lojis-
tik yönetiminin temel aşamalarını oluşturmaktadır. Lojistik 

stratejimiz verimlilik veya çeviklik olsun, her iki durumda da lojistik faaliyetlerinin bir plan aşamasında 
gitmesi başarı için elzemdir. Takip eden ünitelerde bu bahsi geçen süreçlerin hepsi için kısa bir tanım ve 
takiben en çok kullanılan modeller tartışılacaktır.

Planlama sadece üretim değil, hizmet süreçlerinin de ilk aşaması ve başarılı bir icraat için yol harita-
sıdır. Lojistik planlamasındaki süreçleri sırasıyla inceleyelim. Öncelikle uzun vadeli planlarımızda kurum 
stratejisine uygun bir tedarik zinciri ve ağ tasarımı oluşturmalıyız. Bununla ilgili ağ eniyileme modeli ve 
stratejik kararlar için karar ağacı yöntemi 2. Ünitede anlatılacaktır. Lojistik faaliyetlerinin başlama nedeni 
olan müşteri isteklerini doğru ve zamanında öngörmek için ihtiyaç duyulan talep tahmin yöntemleri 3. 
Ünitede tartışılacaktır. 4. Ünite stok yönetimi modellerine ayrılmıştır. Bu bölümde hem durağan hem de 
rassal talebe karşı dengeli bir stok yönetimi için en çok kullanılan modeller tanıtılacaktır. Stokların fiziksel 
yönetimi için gerekli olan depoların tasarımı ve yönetimi ile ilgili modeller 5. Ünitede, depoların yer seçi-
minde en sıklıkla kullanılan matematiksel modeller ise 6. Ünitede anlatılacaktır. Son iki ünitede dağıtımın 
iki önemli konusu olan araç rotalama ve araç yükleme ile ilgili matematiksel modeller incelenecektir. Bu 
modellerin çoğunda çözüm çok bariz ve kolay gibi görünmekle beraber seçenek sayıları arttığında bu prob-
lemlerin makul süreler içinde çözülmesinin zorluğu ve bu nedenle uygulanan yaklaşık çözüm yöntemleri 
son iki ünitenin konusu olacaktır.

4PL, 4. Taraf Lojistik, hizmet sağlayıcısı, 
3PL, 3. Taraf Lojistik, hizmet sağlayıcılar-
dan farklı olarak lojistik hizmet kapasitesi 
olmayan fakat teknoloji ve bilgi birikimini 
kullanarak, müşterisinin tedarik zinciri ve 
lojistik isteklerini karşılayabilecek bir alt-
yapı kurma ve yönetme becerisine sahip 
danışmanlık firmalarının genel adıdır. Ço-
ğunlukla müşterilerinin ihtiyaçlarını karşı-
lamak için bir veya daha fazla 3PL hizmet 
sağlayıcıyı bir araya getirir ve yönetirler.
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Lojistik faaliyetlerinin Türkiye 
ekonomisine etkilerini araş-
tırınız; Gayri Safi Yurtiçi Ha-
sılanın yüzde kaçının Lojistik 
faaliyetler oluşturmaktadır.

Yıllar içinde (örneğin 1990-
2020 arası) lojistik faaliyet-
lerdeki değişim ile Türkiye 
ekonomisinin değişimi ara-
sında bir ilişki var mıdır?

Lojistikte planlama aşama-
larını nelerdir?

Öğrenme Çıktısı

1 Lojistik süreçlerinde planlamanın önemi ve planlama aşamalarını açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Son birkaç yılda, dünya genelinde tahıl 
üretimi artmıştır. 

ABD, Kanada, Arjantin, Ukrayna, Rusya ve 
Avustralya’nın, tahıl pazarında daha büyük bir 
paya sahip olmak için yollar araması sonucu re-
kabet yoğunlaştı. Tahıl arzındaki artış nedeniyle 
fiyatlar, dolayısıyla da kârlar düşmektedir. Üre-
tim arttıkça, tahılların depolanması ve taşınması, 
tahıl ticareti yapan şirketler için sorun yaratmak-
tadır. Bunun nedeni, kar oranlarının düşmesi ile 
birlikte tahılda üretim maliyeti kadar, ve belki de 

daha fazla depolama ve dağıtım maliyetleri önem 
kazanmaktadır; bu da bir şirketin rekabetçi bir 
pazarda tutabilmesi için doğru bir lojistik strate-
jisine sahip olmasını gerektiyor.

Lojistiğin küresel ekonomiye katkısı
Son zamanlarda, lojistik, küresel ölçekte hızla 

gelişen dinamik bir sektör olarak öne çıkıyor. Ulus-
lararası ticaret hacmi, uluslararası ticaretteki engel-
lerin kaldırılması, yabancı yatırımcıların artması ve 
teknolojik gelişmeler nedeniyle artmıştır. Gümrük 
vergileri, kotalar ve ulusal ekonomileri ayrı tutan 

Yaşamla İlişkilendir
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sermaye kontrolleri gibi engeller ortadan kalktı; 
hizmetler, işgücü ve sermaye, ülkeler arasında geçiş 
yapmak için daha hızlı ve kolay hale geldi.

Uluslararası ticaret hacmindeki artışa, ülkeler 
arasındaki sınırların kaybolmasına ve küreselleş-
me kavramının gelişmesine paralel olarak lojistik 
sektörü son zamanlarda önem kazanmıştır. Şimdi, 
lojistik dünyadaki en önemli, en büyük ve en di-
namik sektörlerden biri haline geldi. Mallar ve hiz-
metler dünyanın herhangi bir coğrafi bölgesinde 
tasarlanır, farklı bir ülkede üretilir ve başka yerler-
de talep edilir. Bu nedenle, öne çıkmak ve avantaj 
sağlamak için hızlı ve zamanında teslimat hizmet 
ve emtia üreten şirketler için önem kazanmıştır.

Lojistik sektörü bu açıdan resme giriyor; 
dünyanın herhangi bir yerinden ürün teslimin-
de, istenen noktalarda depolanmasında, paket-
lenmesinde ve gümrük işlemlerinde vb. rol oy-
namaktadır. Lojistik, diğerleri arasında hayatta 
kalmak için ölümcül rekabet içinde olan şirketler 
için daha ucuz ürünler üretmenin ve bu ürünleri 
pazarlamanın ve kalite ve maliyet perspektifinden 
yeni başarılar kazanmanın yollarını aramanın 
önemli bir rekabet gücüdür.

Lojistikte planlamanın önemi
“Doğru ürünün doğru yerde ve zamanında 

müşteriye kabul edilebilir bir maliyetle teslim 
edilmesi” olarak tanımlanan lojistik ümit verici 
bir sektördür. Ancak, hayatta kalmak, büyümek 
ve bu gelecek vaat eden sektörde rekabet edebil-
mek için, doğru ve uzun vadeli adımlar atılması 
gerekiyor. Lojistik dediğimizde, yalnızca teslimat 
ve depolama düşünülmemelidir. Sürdürülebilir 
tedarik zinciri için, iyi bir lojistik strateji tasar-
lanmalıdır. Tedarik zinciri yönetimi, satın alma, 
kaynak kullanımı, üretim planlama ve akış yö-
netimi, pazarlama, satış sonrası destek, servis ve 
lojistik gibi diğer tüm süreçleri içerir.

Lojistik olmadan, pazarlama, üretim ve ulus-
lararası ticarette başarılı olmak mümkün değildir. 
Gelişmiş sanayi toplumlarında, lojistik yeterliliği 
çok önemlidir ve müşteriler satın aldıkları ürünle-
rin vaat edildiği gibi teslim edilmesini bekler. Ola-
ğanüstü olaylarda, lojistik yeterliliğinin gerekliliği 
daha iyi anlaşılmaktadır. Planlamayı en iyi şekilde 
yapan tarafın bu alanda büyük avantajları var.

Lojistik sektörü tüm dünyada sürekli gelişi-
yor ve bu sektördeki rekabet seviyesi artıyor. Bu 

nedenle, şirketler kendilerini maliyet, insan kay-
nakları, faaliyetlerin kalitesi ve yönetim süreci, 
etkinlikleri ve teknolojileri konusunda sürekli 
geliştirmelidirler.

Tedarik Zinciri Yönetimi
Lojistik maliyetler nakliye, depolama, stokla-

ma ve yönetim giderlerinden oluşur. Nakliye mas-
rafları karayolu, demiryolu, havayolu, gümrükle-
me ve sigorta ödemeleri; depolama masrafları kira, 
amortisman, enerji, elleçleme, paketleme ve katma 
değerli hizmet maliyetleri; stok giderleri stok taşı-
manın finansal ve fiziksel maliyetleri; ve yönetim 
masrafları ofis personeli ve genel yönetim masraf-
larından kaynaklanmaktadır. 

Tedarik zinciri sürecinin uygun bir şekilde 
planlanması, nakliye ve depolama maliyetlerini, 
lojistikteki ana maliyet kalemlerini azaltmak, 
riskleri azaltmak ve kayıpları minimum seviye-
ye indirmek için zorunludur. Bu nedenle lojistik 
faaliyetler için saha seçimi ve ulaşım önemli bir 
rol oynamaktadır. Hammadde, üretim ve lojistik 
faaliyetler açısından, bazı bölgeler ön plandadır. 
Bu nedenle önemli ulaşım yolları ve güzergah-
ları stratejik önem kazanmaktadır. Bu nedenle, 
şirketler tesislerini kurarken coğrafi koşulları ve 
lojistik araçları dikkate almalıdırlar.

Lojistik stratejiyi, herhangi bir tedarik zinci-
rindeki farklı aktörler arasında planlar, hedefler 
ve politikalar oluşturmaya yardımcı olan bir ilke-
ler kümesi olarak tanımlayabiliriz. Lojistik strate-
jisi, tedarik zinciri performansını artırmada kilit 
rol oynar.

Tedarik zincirleri birçok faktörden etkilenen 
ve değişken bir yapıya sahip olduğundan dolayı, 
bu zinciri taşıyan lojistik yapı da buna göre şekil-
lenmelidir. Bir lojistik şirketi, tedarik zincirinde 
meydana gelebilecek değişikliklere uyum sağlaya-
cak dinamik bir yapıya sahip olmalıdır. Bu ne-
denle, lojistik stratejisinin acil durumlara cevap 
verecek kadar esnek olması gerekir. Bu durumlar-
da karşılaşılan problemler için lojistik firmasının 
bir acil durum planının olması gerekir. 

Kaynak:https://www.millermagazine.com/eng-
lish/the-importance-of-logistics-in-foreign-trade-
and-planning-of-logistical-infrastructure/.html 
(06.12.2019)
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MODEL NEDİR 
Model, bir nesne veya olguyu tanımak, tarif et-

mek veya gözlemlemek için kullanılan ve amacımız 
açısından onun gibi davranan bir benzerine verdi-
ğimiz genel isimdir. Günümüzde pek çok konuda 
gerçek nesneler yerine modellerini kullanıyoruz. 
Bazen gerçek özneye erişimimiz olmamasından 
dolayı (ör. duygular, soyut varlıklar), bazen gerçek 
nesnenin çok büyük (ör. güneş sistemi) veya çok 
küçük (ör. atom) olmasından dolayı, bazen yapı-
lacak deneylerin nesneye zarar verecek olmasın-
dan (ör. kırılma testi) veya çok pahalı olmasından 
dolayı gerçekleri yerine model kullanmayı tercih 
ederiz. Yeni bir ürün tasarlarken gerçeği olmadığı 
için ilk tasarımız da ürünün bir prototip modelidir. 
Modeller, çeşitli açılardan gerçekleri gibi davranış 
gösterir. Bu çeşitlerine göre de değişik model tiple-
ri olarak adlandırılır. Lojistik sektöründen en çok 
kullanılan başlıca model tipleri şunlardır:

1. Şekilsel/Görsel Model
2. Analog Model
3. Matematiksel Model
Görsel model, gerçek nesne veya sistem ile fi-

ziksel görünüşleri arasında ölçekli veya kısmi ben-
zerlik gösteren 3 boyutlu nesne veya canlı örnek 
olabilir. Bu tür modellerde amaç çok ufak bir nes-
neyi (atom modeli), çok uzakta veya çıplak göz ile 
görünemeyen sistemleri (güneş sistemi) veya henüz 
planlama aşamasındaki bir yapıyı (köprü maketi) 
öğrenci, müşteri veya karar vericinin daha iyi an-
laması ve yorumlamasıdır. Karar vericiye, genelde 
tanımsal olmaktan daha fazla bir destek vermese 
de görsel modeller, özellikle ileriye dönük kararlar 
için çok anlamlı olabilirler. Örneğin yeni bir ara-
cın pazar araştırmasını yaparken kullanılan tasarım 
araçlar veya moda haftalarında modeller üzerinde 
sunulan kıyafetler, müşteri talebi toplamak açısın-
dan önem kazanmaktadır. 

Efsaneye göre, Bizans İmparatorunun görsel modeli olmadan kabul ettiği av köşkünün Rumeli Hisarı’na 
dönüşmesi de bu tür modellerin karar vermede ne kadar önemli olduğuna bir göstergedir. 
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Analog model,; görsel modelden farklı olarak, gerçek sistemden çok farklı olmakla birlikte sistemin işleyiş 
veya davranışlarını anlamamıza yardımcı olan göstergelerdir. Örneğin hız göstergeleri, barometre, termometre 
veya coğrafi harita; karar vericiye içinde bulunduğu durum ile ilgili bilgi verir. Bunu yaparken gerçek sistemin 
benzerlerini kullanmaz ama biz bu modellere bakarak durumumuz hakkında bir yargıya varabiliriz. Örneğin, 
termometrede 25oC gören birisi giyimini ona göre ayarlayacaktır veya hız göstergesine ve yol kenarındaki 
mesafe tabelasına bakan bir sürücü hedefindeki yerleşkeye kaç saatte varabileceğini hesaplayabilecektir. Bu 
sebeple analog modeller karar verirken özellikle karşılaştırmalı seçimler yapmamıza yardımcı olabilirler. 

Efsaneye göre, Bizans İmparatoru XI. 
Konstantinos’un görsel modeli olmadan kabul 
ettiği av köşkü inşası, II. Mehmet’in kıvrak ze-
kası sayesinde Rumeli hisarına dönüşmesi, bu tür 
modellerin karar vermede ki önemini göstermesi 
açısından ilginçtir. 

Rumeli Hisarının Efsanesi:
Rumeli Hisarı’nın şu an olduğu tepenin 

üzerinde bir Bizans Kilisesi varmış. Bu kilisenin 
gizlice Müslüman olan bir rahibi varmış. Rahip 
bir gün Sultan II. Mehmet’e bir mektup gönder-
miş. Mektupta, “İstanbul’u fethedecek ulu emir 
sensin. Burada bir kale ve Akdeniz Boğazı’nda iki 
kale yapılıp, İstanbul’a iki taraftan zahireye ben-
zer şeylerin girmesine müsaade olunmadığı tak-
tirde, Istanbul’da kıtlık ve pahalılık olması mu-
hakkaktır. Azametle Edirne’den deniz gibi askerle 
bu bizim tarafı şereflendiriniz” yazmış.

Sultan II. Mehmet mektubu alıp okumuş. Fa-
kat kilisenin olduğu bölge Bizans toprağı olduğun-
dan ve Bizans ile komşuluk ilişkileri iyi gittiğinden 
bu durum farklı bir şekilde çözmeye karar vermiş.

Sultan, İmparator XI. Konstantin’den avlan-
ma bahanesi ile izin alarak Karadeniz tarafında 
yer alan Terkos Kalesi’ne gitmiş. Av sonrasında 
elçisini, av hayvanlarını İmparator’a hediye et-
mek için göndermiş. Elçi, avlanan hayvanları 
İmparator’a hediye etmiş ve ardından Sultan’ın 
bir isteğini de İmparator’a iletmiş. Sultan, bir av 

köşkü yaptırmak istemekteymiş. İmparator elçi-
ye doğrudan “hayır” yanıtı vermek istemez, ama 
padişahı vazgeçirmek için elçiyle şöyle bir haber 
yollar; “Eğer padişah bir sığır derisinin kapladığı 
alanı aşmayacak kadar bir çiftlik yaparsa kabul 
ederim. Ama bir sığır dersinden fazla olursa iz-
nim yoktur. Zira barışa aykırı olur bu iş.”

Haberi alan Sultan II. Mehmet, dana derisi-
ni çok ince bir şerit haline kestirtmiş ve bu uzun 
şeritleri birbirine eklettirir. Sonrasında bu şeridin 
çevrelediği alana da inşaatı yaptırmaya başlamış. 
Edirne’den bir sürü inşaat ustası ve işçi getirtilir 
ve kale 8 ay gibi kısa bir sürede bitirilir. Plan o 
şekilde uygulanır ki, Anadolu hisarı tarafından 
bakıldığında kalenin planında kufi yazı ile ‘Meh-
met’ yazdığı görülür.

Kısa bir süre sonra hisarın tamamlandığını 
gören Konstantin hemen elçisini göndermiş ve 
hisarın yıkılmasını aksi halde anlaşmanın bozu-
lacağını belirtmiş. Sultan II. Mehmet de elçiye 
uzun bir şerit haline getirdiği dana derisini ver-
miş ve İmparator’a “İşte izninizle bir sığır derisi 
büyüklüğünde bir bina yaptık. Fazla yaptıysak 
yıkalım” der. Bizans imparatorunun tüm çabala-
rına karşın Sultan II. Mehmet, Rumeli Hisarı’nın 
sonrasında Çanakkale Boğazı’nın iki yanına da iki 
ayrı kale yaptırarak, Bizans’ın tüm lojistik destek 
kanallarını kapatmış olur. Ve Şehr-i İstanbul’un 
zaptı giderek yaklaşır.

Yaşamla İlişkilendir
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Matematiksel model ise soyut bir şekilde ger-
çek sistemleri açıklamamıza yardımcı olur. Çoğu 
zaman sözel anlatımlar ile yaptığımız bu sistem 
davranışlarını açıklama işini matematiksel ifadeler 
ile ifade edebilmemiz daha sonrasında bu model-
leri kullanarak değişik durum ve koşullarda o sis-
temin nasıl davrandığını anlamamıza ve hatta en 
iyileyebilmemize de yardımcı olacağı için analitik 
araştırmalarda en çok başvurulan model tipidir. 
Matematiksel modelde, gözlem altındaki sistemin 
davranışları parametreler, sabitler ve değişkenler 
arasında yazılan matematiksel ifadeler kullanılarak 
açıklanmaya çalışılır. Bu tür modeller, kullanılan 
değişken tipine ve matematiksel ifadelerin seviye-
sine göre ayrıca alt tiplere ayrılır.

Karar vericinin gereksinimlerine ve karar tipine 
göre değişik model tiplerinin daha yararlı olduğu 
kesindir. Bu kitapta lojistik planlama süreçleri üze-
rinde duracağımız için özellikle matematiksel mo-
deller ve modelleme konuları tartışılacaktır.

Matematiksel Modeller
Matematiksel modeller genellikle belli varsa-

yımlar altında gerçek problem veya sistemleri ma-
tematiksel fonksiyon ve gösterimler ile tanımlayan 
modellerdir. Matematiksel modelin temel taşları 
sistem parametrelerini tanımlayan sabit ve değiş-
kenlerdir. Bu parametreler tanımlandıktan sonra 
sıra sistemin davranışlarını betimleyen fonksiyon 
ve eşitliklere gelir. Matematiksel modeller, para-

metrelerin çeşitliliğine göre deterministik ve rassal 
(ya da stokastik) ve fonksiyon türlerine göre de 
doğrusal ve doğrusal olmayan şeklinde ayrılırlar. 
Lojistik planlamada en yaygın kullanım alanı bu-
lan modeller, değişkenlerin belirli (deterministik) 
ve fonksiyonların doğrusal olduğu Doğrusal Prog-
ramlama (DP) ve parametrelerin bir olasılık da-
ğılımına göre rassal davranış gösterdiği stokastik 
modellerdir. Bu ünitede özellikle bu iki tip model 
üzerinde durulacaktır. 

Karar vericinin kontrolünde olan ve deği-
şik değerler alabilen sistem parametreleri-
ne karar değişkeni denir. 
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Doğrusal programlama ile karar problemlerine 
(olabilirlik) ve eniyileme problemlerine (optimizas-
yon) yanıt aranabilir. Bu tür modellerin çözümleri 
mümkün olmakla beraber pek çok karmaşık sis-
teminin doğrusal olmayan davranışları için ancak 
yaklaşık sonuç verirler. Aynı şekilde birçok gerçek 
sistemde karar değişkenleri doğal (tam) sayılardan 
oluşur, DP’nin en iyi çözümleri bu sistemler için 
de yaklaşık sonuçlar verebilir. Bu zorlukları gider-
mek için doğrusal olmayan programlama model-
leri ve/veya tam sayılı programlama uygulamaları 
olmakla birlikte bunlar çoğu zaman en iyi çözüme 
ya ulaşamaz ya da çok uzun zamanda ulaşabildik-
leri için yaklaşık (sezgisel) algoritmalar kullanılmak 
zorunda kalınır; yani model daha gerçekçi olsa da 
kesin çözüm gene mümkün olmaz. Bu sebeple DP 
pratik uygulamalarda en çok kullanılan modelleme 
metodudur.

Doğal sistemlerin değişken yapısı göze alındı-
ğında stokastik modeller daha gerçekçi bir yaklaşım 
olabilir. DP gibi modellerde sabit olarak kabul et-
tiğimiz sistem parametreleri, pek çok gerçek hayat 
probleminde aslında belirsizdir ve tahmin edilmesi 
gerekir; örneğin müşteri talebi veya trafik durumu-
na bağlı olarak ulaşım süresi. Bazı durumlarda bu 
değişken parametreler belli bir olasılık dağılımına 
göre gerçekleşebilir ama çoğu zaman belirsizlik o 
kadar fazladır ki bir olasılık dağılımından dahi söz 
edilemez. Bu tür sistemlerde eniyileme yapmak 
mümkün olmadığı gibi bazen sistem davranışlarını 
açıklayabileceğimiz fonksiyonların kapalı formülü-
nü yazmak dahi mümkün olmaz. Bu durumlarda 
ortalama sistem parametrelerini doğrulayabilmek 
için (Monte Carlo) benzetim metotuna başvurulur. 
Benzetim metotu genelde eniyileme değil, sistemi 
betimlemek için kullanılır.

Sistem parametrelerinin sabit değer-
ler ve reel sayılar olan karar değişken-
leri ile ifade edildiği ve sistem davra-
nışlarının bu parametrelerin doğrusal 
fonksiyonları ile açıklandığı ve karar 
vericinin amacının karar değişkenle-
rinin doğrusal bir fonksiyonu ile ifade 
edilebildiği matematiksel model tipi-
ne Doğrusal Programlama denir.

Monte Carlo Benzetim (Simülasyon) meto-
tu; sistem parametrelerinin belirli bir ola-
sılık dağılımına sahip olduğu durumlarda, 
çoğu zaman bilgisayar kodu kullanılarak 
yaratılan, stokastik modelin belirli bir süre 
ilerletilerek karar değişkenlerinin gözlem-
lenmesi ve istatistik kullanılarak bu değiş-
kenlerinin alabileceği ortalama değerlerin 
hesaplanmasından ibarettir. 
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Örnek 1.1: Bir kargo şirketinin A noktasındaki deposundan mal dağıtımı yapacaktır. Aşağıdaki du-
rumlarda, (A noktasına mesafesi 10 km olan) B noktasındaki müşterinize dağıtım için garanti edebilece-
ğiniz süre nedir?

a. Firma dağıtıcıları şehir içinde 50 km/saat hızı ile hizmet vermektedir.
b. Şehir trafiği göze alındığında dağıtım aracı zamanın %5’inde bekleme yapmakta, %25’inde 20km/

saat hız yapmakta, %50’sinde 40km/saat hız yapmakta ve sadece %20’sinde maksimum hızda sürüş 
yapabilmektedir.

Çözüm: Müşterimize vereceğimiz garantili süreyi hesaplayabilmek için kurduğumuz matematiksel model: 
Zaman = X / Hız
Bu modelde, X müşteriye göre değişen karar değişkeni mesafedir. Hız ise sistem parametresi.
a. Hız sabit iken, modelimiz deterministiktir ve Zaman = X / 50 saattir. 
X = 10 km, ise Zaman = 0,2 saat veya 12 dakikadır.
b. Stokastik modelimizde hız parametresi rassaldır ve olasılık dağılımı verilmiştir. Bu durumda müş-

teriye sunabileceğimiz bilgi ortalama zamandır. 
Modelimiz* bu durumda E[Zaman] = X / E[Hız] olacaktır. 
Dağıtım aracının ortalama hızı: E[Hız] = 0,05*0 + 0,25*20 + 0,5*30 + 0,2*50 = 30 km/saat ise
 E[Zaman] = 10 / 30 = 0,33 saat veya ortalama 20 dakikada teslimat yapabileceklerdir.
* Bu problem için model basit bir oran fonksiyonu olduğu için benzetim metotuna gerek duymadan, 

sonuç hesaplanabilmiştir.

Stokastik modellerin tek 
çözüm metotu benzetim 
metotu mudur? Başka ne 
tür stokastik model analiz 
metotları vardır?

Matematiksel modeller gibi 
analog modellerin bazıları 
da soyut model olabilir. De-
ğişik model tipleri arasın-
daki benzerlik ve ayrılıkları 
tartışın.

Çevrenizde gördüğünüz bir 
sistemi ele alın. Hangi soru-
ya yanıt ararken hangi tür 
modelin daha anlamlı oldu-
ğunu tartışın.

Öğrenme Çıktısı

2 Sürece uygun model tiplerini ayırt edebilme ve açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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MODELLEME
Bu bölümde özellikle matematiksel model oluş-

turma süreci üzerinde durulacak. Matematiksel 
modelin tanımını yaptık. Ama unutmayalım ki her 
sistemi anlatan başka bir model, hatta birden fazla 
model olabilir. Bu bölümde model nasıl oluşturu-
lur sorusuna yanıt arayacağız.

Modelleme daha çok matematiksel model 
oluşturma süreci için kullanıldığından, model 
ve modelleme sözcükleri sıkça karıştırılır. Model, 
özelinde matematiksel model, sistem parametreleri-
nin fonksiyonlar ile ifade edildiği bir ilişkiler top-
luluğu iken modelleme; gerçek sistemi en iyi ifade 
eden matematiksel ifadeleri, karar vericinin ihtiyacı 
duyduğu parametreler cinsinden oluşturma sana-
tıdır. Bu sebeple matematiksel modeli anlamak 
için temel matematik bilgisi yeterli iken başarılı 
bir modelleme süreci için matematik bilgisi yanın-
da sistemci bir yaklaşım ve deneyim de gereklidir. 
Bu sebeple pek çok yöneylem kitabı modellemeyi, 
sanat ile matematiğin birlikteliği olarak yorumlar 
(Anderson vd., 2016).

Bu kitabın ilerleyen ünitelerinde pek çok lojis-
tik problemi için tanımlanmış temel modeller su-
nulacaktır. Ama kitabın amacı sadece bu modelleri 
öğrenip gerektiği zaman parametre sayısını değişti-
rip kullanmaktansa, modelleme sürecinin anlaşıl-
ması ve ihtiyaç duyulduğunda her sistem için en 
uygun matematiksel model oluşturulmasıdır. Bu 
kitaptaki modellerin çözüm metotları da her mo-
del tipinin çözümünün ne kadar kolay veya zor, 
kesin veya yaklaşık olduğunun anlaşılması içindir. 
Bu bölümde verilen yedi aşamalı problem çözme 
süreci, öğrencilerin karşılaşacakları lojistik prob-
lemlerini matematiksel bir modele çevirmek için 
kullanacakları bir yol haritası olması düşünülerek 
verilmiştir.

Yedi Aşamalı Problem Çözme 
Metodolojisi

Modellemenin bir sanat olduğunu söylemiştik. 
Bu yüzden aynı problem veya sistem için iki farklı 
uzman iki ve hatta daha fazla model alternatifi ile 
gelebilir. Bunu yaparken de kendilerine has bir yol 
izleyebilirler. Bu bölümde, yöneylem literatüründe 
yaygın bir şekilde kabul görmüş yedi-aşamalı bir 
süreç üzerinde modellemeyi anlatacağız. 

1. Aşama: Problem Tanımı
Yöneylem araştırmalarının başlangıcı bir gerçek 

hayat problemi olmalıdır. Bu bir kuruluşun veya 
bir bireyin problemi olabilir. Karar verici olarak 
tanımladığımız bu kurum veya birey problemini 
anlatır. Yöneylem araştırmacısının (analist) görevi 
öncelikle bu anlatılanların altındaki gerçek proble-
mi keşfetmek ve onun doğru tanımını yapmaktır.

Çoğu zaman karar verici problemini anlatırken 
kendi ön yargılarını da bu anlatımına ekleyerek 
problemi anlattığı için yanlı bir model yaratılarak 
yanlış problemin çözülmesi de olasıdır. Bu yanıl-
gıyı önlemek için analist(ler) neden sorusunu tek-
rar tekrar sormalıdır. Yöneylem araştırmasının ta-
nımındaki disiplinler arası çalışma burada çok işe 
yarayacaktır. Hep aynı tür problemleri çözen uz-
manlarda sık görünen uzman körlüğü de dediğimiz 
az olasılıklı problemleri göz ardı etme alışkanlığı, 
farklı disiplinlerden uzmanların olduğu bir araştır-
ma takımında daha zor görülecektir. 

Örneğin, bir banka şubesi müdürü son zaman-
larda şubeden pek çok müşterilerinin hizmet alma-
dan döndüğünü fark ediyor ve banko işlemlerinde 
verimliliği artırmak ve bekleme sürelerini azaltmak 
için bir analisti yardıma çağırıyor. Analist banko 
işlem süreçlerini incelemeden önce banka şubesin-
de bir gözlem yapınca asıl sorunun müşteriler için 
bekleme salonunda sadece iki sandalye olduğunu 
fark ediyor. Eğer müşteri geliş saatleri düzenli de-
ğilse ki pek çok banka şubesi için durum böyledir, 
bekleme süresinin uzunluğundan önce bekleme 
yeri olmamasının da müşteri kaybına yol açabile-
ceğini görebilir ve modelini tüm olasılıklara göre 
kurgularsa daha gerçekçi bir model kurmuş olur.

Yöneylem araştırması, bir organizasyon 
içinde süreçlerin koordinasyonu ve yürü-
tülmesi ile ilgili gerçek (karmaşık) prob-
lemleri çözmek için matematiksel model-
leme yöntemleri kullanan disiplinlerarası 
bir bilimdir.
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Doğru sorunu çözmek önemlidir ve bazen doğ-
ru sorunu karar verici kendisi dahi bilmemektedir. 
Bu da problem tanımlanmasının her zaman kolay 
bir şey olmadığının ve dikkatle yapılması gerektiği-
nin kanıtıdır.

2. Aşama: Veri Toplama
Modelleme sürecinin bu aşaması en zoru olabi-

lir. Bir problemi her yönüyle tanımlamak için gere-
ken verilerin bir kısmı kurum dışında üretiliyor ve 
herkese açık olmayabilir. 

Kurum kendi içindeki verileri dahi analist ile 
paylaşmak istemeyebilir veya kabul etse dahi bu ve-
rileri analistin istediği biçimde saklamıyor olabilir.

Bu nedenle, analistin ilk işlerinden biri tam 
olarak gerekli verilere ve bu verilerin hangi biçim-
de toplanması gerektiğine karar vermek olmalıdır. 
Sonrasında bu veri kaynaklarına ulaşabilmek için 
kurumdaki anahtar kişilerle, muhasebe birimi, üst 
düzey yöneticiler vb. konuşmalı onlardan yardım 
istemelidir.Bu da zaman alıcı bir süreçtir. 

Yöneylem araştırması ve modelleme kitapların-
da verilen örnek problemlerde genellikle veri setleri 
ve sistem parametreleri öğrenciye direkt olarak ve-
rilir. Bu, sizde yanlış bir intiba bırakmasın 2. aşama 
modelleme sürecinin en önemli ve en çok zaman 
alan bölümüdür. Daha da önemlisi kurumun üst 
düzey yöneticilerinin desteği olmadan tamamlana-
maz. Pek çok kuruluşta bilgi bir güç odağı oldu-
ğu için veri toplanırken hangi amaç ile toplandığı 
hususunda belirsizlik olması, yöneticileri çekingen 
davranmaya itebilir. Bu sebeple amacımız ve topla-
nan verinin hangi alanda kullanılacağının iyi anla-
tılması, hatta belki de gizlilik antlaşmaları imzalan-
ması gerekebilir. 

3. Aşama: Model Geliştirme
Özellikle matematiksel model geliştirmeye ça-

lıştığımızda bu aşamada, araştırmacının artık anali-
tik becerilerini hayal gücü ile birleştirerek problem 
tanımına en yakın modeli 2. aşamada tanımlanan 
veri tipleri kullanarak oluşturması gerekmektedir. 
Bu aşamada model tanımına bağlı kalmaya çalışır-
ken gereksiz detaylardan da kaçınmalı ve en basit 
model oluşturulmaya çalışılmalıdır. Aksi takdirde 
ya 5. aşamada bu modeli çözmek ya da 7. aşama-
da bu çözümü uygulamakta zorluk çekilecektir. En 
etkili modeli oluşturmak için en gerçekçi model ile 
en rahat çözülebilen model arasındaki dengeyi kur-
mak önemlidir. Dikkatsiz bir analist rahat çözüle-
bilen, standart modelleri problem tanımına uydur-
mak için gerekli varsayımları yaratabilir ki bu da 
onu gerçek problemi çözmekten uzak bir modele 
götürebilir.

Bu aşamada, oluşan problemleri gidermek için 
analistin 1. aşamaya geri dönerek problem tanımı-
nı tekrar gözden geçirmesi ve sürece baştan başla-
ması gerekebilir. Bu da sürecin geri beslemeli bir 
sistem olduğunun göstergesidir. 

4. Aşama: Model Doğrulama
Bu aşama da en az model geliştirme kadar 

önemlidir, çünkü problem tanımı tam dahi olsa 
eğer 3. aşamada yanlış amaç veya kısıt fonksiyonu 
seçildiyse ya da problem tanımının kompleks ya-
pısı gereği seçilen fonksiyonlar sistem verileri için 
tanımsız olabiliyorsa modelimiz çalışmayacak veya 
anlamsız sonuçlar oluşturacak olabilir. Bu yüzden 
oluşturulan model mevcut sistem verileri ile test 
edilmeli ve model çıktıları gerçek gözlemler ile tu-
tarlı mı diye kontrol edilmelidir. Sistemin gerçek 
verilerini kullanmada bir sakınca varsa veya hali 
hazırda toplanmış veri yoksa bu sefer sistem tanı-

Veri konusunda pek çok şirketin çok çe-
kingen davrandığına değinmişken son za-
manlarda açık kaynak çözümlerin modern 
kurumları açık veri seti platformları oluş-
turmaya yöneltmiştir. Örneğin, https://data.
ibb.gov.tr/ İstanbul Büyükşehir Belediyesi-
nin açık veri portalını inceleyebilirsiniz.

Şu unutulmamalıdır ki yöneylem 
araştırması çözümü bilinen mo-
dellere uygun problemler bularak 
onları çözmek değil, gerçek hayat 
problemleri için en az varsayım 
kullanarak gerçekçi bir matema-
tiksel model kurgulamak ve bir çö-
züm önerisi sunmaktır.

dikkat



14

Lojistikte Planlamanın Önemi ve Modeller 

mı kullanılarak olası sistem girdileri sentetik olarak 
yaratılıp bu veriler ile sistem test edilir. Eğer makul 
sonuçlar elde ediliyorsa 3. aşamada oluşturduğu-
muz modelin doğru çalıştığına güvenimiz tamdır 
ve 5. aşamaya devam edebiliriz.

Modelin seçilen girdiler için çıktıları beklendi-
ği gibi değilse iki olasılık vardır. Birincisi, model 
mevcut durum hakkında yanlış varsayımlar yapmış 
olabilir. Bu durumda analist, modeli gerçek siste-
mi daha doğru bir şekilde betimleyinceye kadar 
hassaslaştırmalıdır. İkincisi, model doğru çalışıyor 
olabilir; ancak analistin bu girdi seti için beklentisi 
hassas olmayabilir. Bu durumda, hata modelde de-
ğil analiste aittir. Bunu ayırt edebilmek için sistem 
dikkatle incelenmelidir ve model doğru beklentile-
ri sağlıyor mu diye tekrar test edilmelidir. 

5. Aşama: Eniyileme veya Karar 
Verme

Bu aşamaya kadar gelindiğinde elimizde prob-
lem tanımını bire bir yansıtan bir modelimiz var-
dır ve bu, amacımız için kullanılabilir. Amacımız 
ya olabilirlik kararı verme ya da eniyileme olabilir. 
Amaç problem tanımı sırasında belirlenmiştir. Bu 
kitapta daha çok eniyileme modelleri üzerinde du-
racağız. Doğrusal programlama modelleri genelde 
bir amaç fonksiyonu ve problem parametrelerini 
tanımlayan kısıtlar serisinden oluşur. 

Modelin doğasına uygun olarak deterministik 
veya rassal bir çözüm metodolojisi kullanılarak 
makul bir sürede çözüm önerilmelidir. Karar verici 
için uygun çözüm tavsiyeleri yaratılması gereken 
bu aşamada eğer makul zaman aşılıyorsa, ya yak-
laşık çözüm metotlarına başvurulur ya da 1. aşa-
maya geri besleme yapılarak problem tanımında 
güncelleme önerilir. Bunun amacı makul zamanda 
çözülemeyen bir model ile çalışmaktansa problem 
tanımında bazı varsayımlar yapılarak elde edilen 
model ile kesin çözüme ulaşabilmektir. 

6. Aşama: Yönetime Sunuş
Bu aşamada analist kurguladığı modeli ve çö-

züm önerisini (veya tavsiyelerini) karar vericiye 
(müşteri) sunar. Aynı ilk aşama olduğu gibi mo-
delden probleme bir geri dönüş olması gerekir. İlk 
aşamada problemi modele kodlayan analist, bu 
sefer de ters-kodlama (decoding) dediğimiz model 
sonuçlarını karar vericinin anlayacağı seviye ve dile 

uygun hale getirerek sunmalıdır. Genellikle karar 
vericilerin (yöneticilerin) matematiksel olmayan bir 
dil kullandıklarını düşünürsek bu aşamanın önemi 
daha iyi anlaşılır. Bir önceki aşamada ne kadar iyi 
sonuç elde ederseniz edin, bunu karar vericiye an-
latamazsanız; çözüm öneriniz uygulanmayacaktır. 
Bu sebeple bu aşamada analistin iletişim becerileri 
öne çıkacaktır. Bu iletişim illa sözel olmak zorunda 
da değildir. Bu yüzden son zamanlarda elektronik 
tablo (spreadsheet) uygulamalı matematiksel mo-
del çözümleyiciler (Örneğin, MS Excel Solver vb 
yazılımlar) oldukça yoğun kullanılmaya başlanmış-
tır (Winston ve Albright, 2019). 

Yönetimin tavsiyeleri anlayabilmesi ve benim-
semesi için, analistin modeli mümkün olduğunca 
sezgisel ve kullanıcı dostu hale getirmesi gerekir. 
Karar vericiler, bol miktarda grafik içeren menü 
odaklı sistemleri daha çok takdir ediyorlar. Bu on-
ların hem çözümü daha iyi anlamalarına hem de 
‘ya şöyleyse’ (what-if ) analizleri yapabilmelerine yar-
dım edecektir. Bu da elektronik tablo modellerinin 
gelişmesine ve özellikle sunum, rapor ve tablolama-
yı bir arada sunan ofis yazılımlarının daha yaygın 
kullanılmasına yol açmıştır. 

7. Aşama: Uygulama ve Raporlama
Yöneylem araştırması uygulamalı bir bilim dalı-

dır ve gerçek bir yöneylem problemi uygulanmadı-
ğı sürece tamamlanmış sayılmaz. Bu sebeple 7 aşa-
malı problem çözme sürecimizin de son ama belki 
en önemli bölümü son aşamadır. Başarılı bir model 
kurmak ve çözüm önerilerini karar vericiye iletmek 
analistin işinin bittiği anlamına gelmez. Yöneylem 
analistinin görevi ancak, modelin önerdiği tavsi-
yelerin uygulanabilir olduğu ve başta hedeflenen 
amaca ulaştıran bir uygulamanın mümkün olduğu 
kesinleştiğinde biter. Uygulama sırasında çıkan so-
runlar belki de analisti ilk aşamaya geri taşıyacaktır. 
Çünkü oluşturulan modelin doğruluğu test edilse 
ve yönetim tarafından kabul edilse dahi sistem üze-
rinde uygulandığı anda problemi çözmüyor ya da 
beklenmedik sonuçlara neden oluyorsa 1. aşamaya 
geri dönüp problem tanımı veya 3. aşamaya geri 
dönüp model oluşumu yeniden sorgulanmalı ve 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Aksi halde uy-
gulanamayan süper bir model veya çözüm önerisi 
sadece vakit ve enerji kaybıdır. 

Başarılı bir uygulama da ancak raporlama ile 
sonlandırılır. Burada amaç hem analistin ayrılma-
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sından sonra çözüm uygulamasının sorunsuz devam edebilmesi hem de her sistemin yaşayan bir orga-
nizasyon olduğu düşünülürse, ilerleyen günlerde sistem, kurum veya ortam (pazar) değişmelerinde mo-
del ve çözüm sürecinde gerekli değişikliklerin yapılabilmesidir. Aksi takdirde çözüm metodu, kullanıcılar 
(müşteri) için bir kara kutu olarak görünecek ve olası çevre değişiklikleri sonucu sisteme zarar verecek 
uygulamalar dahi modelin en iyi çözüm tavsiyesi olarak uygulanmaya çalışılacaktır. Sonunda belki de ufak 
bir güncelleme ile o anki duruma da en iyi çözümü verebilen model, her türlü sorunun kaynağı imiş gibi 
gösterilerek, kurum sistematik yaklaşım ve modellemeden uzaklaştırılacaktır. Bu sebeple çoğu kurumda 
vakit kaybı ve gereksiz gibi görünen raporlama ve dokümantasyon aslında hem kurumsallaşma hem de ya-
pılan çalışmaların daha kalıcı ve kişiden bağımsız olması için bu problem çözme metodolojimizin olmazsa 
olmaz bölümüdür.

Şekil 1. 7. aşamalı problem çözme süreci önerisi (Winston ve Albright 2019).

Şekil 1.1’de problem çözme süreci geri beslemeli bir sistem olarak gösterilmektedir. Aşamaların anla-
tımında da değinilen bu geri besleme önerileri yöneylem araştırmasının çok disiplinli ve çok yönlü yapısı 
ve problem çözmeye odaklı anlayışı ile uygundur. Amacın en karmaşık veya en genel modeli oluşturmak 
değil, karar vericinin (müşterinin) problemini çözmek olduğu unutulmamalıdır. Uygulanamayan bir mo-
delin gerçekte bir anlamı olmadığı da kesindir. Bir sonraki bölümde matematiksel modeller için çözüm 
metotları tartışılacaktır.

İlerleyen ünitelerde, diğer pek çok kitapta olduğu gibi problem tanımları çoğu kez hazır verilmiş olacak 
ve oluşturulan modellerin uygulanabilirliğinde bir sorun çıkmayacağı varsayımı ile modellemeden çok 
temel modeller tartışılacaktır. Bu sizi aldatmasın, bir proje yapacak olursanız ilk aklınıza gelen diğer üni-
telerdeki temel modeller değil, Şekil 1.1 deki süreç olmalıdır. Ancak o zaman gerçek bir problemi çözmüş 
ve fayda sağlamış olursunuz.

Problem
Tanımı

Veri
Toplama

Model
Geliştirme

Geribildirim Döngüsü

Model
Doğrulama

Eniyileme
veya

Karar Verme

Yönetime
Sunuş

Uygulama ve
Raporlama

Problem parametrelerinin 
stokastik yapıda olması bir 
sorun teşkil eder mi?

Doğrusal programlama ile 
gerçek hayat problemleri 
arasındaki ilişkileri tartışın.

Veri toplama aşaması neden 
zordur, anlatınız. 

Öğrenme Çıktısı

3 Problemlerin kendine has yapısını anlayabilme ve ona en uygun modeli kurabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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MATEMATİKSEL MODELLER VE 
ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Matematiksel modeller lojistik süreçlerin plan-
lanmasında ve karar problemlerinde çok yoğun 
kullanılmaktadır. Bu sebeple bu modellerin daha 
detaylı tanımlarını yapacağız. Hem modelleme 
kolaylığı hem de en iyi çözümün hızlı ve net he-
saplanabilinmesinden dolayı en yaygın kullanılan 
matematiksel model tipi doğrusal programlama ile 
başlayacağız.

Doğrusal Programlama
Doğrusal programlama modeli sabit olarak ad-

landırılan kesinlikle bilinen sistem parametreleri ile 
karar vericinin kontrolü altındaki, karar değişkeni 
olarak tanımladığımız parametrelerin karışımın-
dan oluşan matematiksel ilişkilerden oluşur. Her 
DP’nin bir amaç fonksiyonu ve doğrusal ilişkiler-
den oluşan kısıtlar seti vardır. Fonksiyonların doğ-
rusal olması, değişkenlerin reel değerler alabilmesi 
nedeniyle amaç fonksiyonunu en iyileyen çözümü 
cebirsel yöntemlerle makul bir zaman aralığında 
bulmak mümkün olduğu için en çok kullanılan 
matematiksel model tipidir. Bu çözüm yöntemle-
rini çeşitli düzeylerde anlatan kitaplar kaynakçaya 
eklenmiştir.

Lojistik problemlerinde en sık rastlanan amaç, 
fonksiyonu en azlamak (minimizasyon) olacaktır. 
Diğer amaç fonksiyon tiplerinden bazıları: en çok-
lamak (maksimizasyon), hedef değer tutturmak, ve 
çoklu amaçtır. Bu kitapta en azlamak ve en çokla-
mak dışındaki amaç fonksiyonlarına yer verilme-
miştir, detaylı araştırma için kaynakçadaki kitaplar 
önerilebilir. Aynı şekilde problem tanımındaki her 
kısıt, modele bir matematiksel fonksiyon, çoğun-
lukla da bir eşitsizlik olarak eklenmelidir. Bunları 
aşağıdaki örnekte görebiliriz. Diğer ünitelerde her 

lojistik süreç için örnek bir model verileceğinden, 
buradaki örnek bilerek lojistik dışı seçilmiştir.

Örnek 1.2a: Bir işletme hem kafe hem de res-
toran hizmeti vermek istemektedir. Mutfağın or-
tak kullanılacağı bu hizmetler için toplamda 300 
m2lik bir de yemek salonu mevcuttur. İşletmeci bu 
salonu karını en yüksek tutacak/azami kılacak şe-
kilde ikiye bölmek istemektedir. Yapılan pazar araş-
tırmasına göre bu işletme ile aynı sınıfta yer alan 
bir restoran 1 m2 salondan günde 50T, bir kafe 
ise 20T kar elde etmektedir. Operasyonel olarak 
incelendiğinde restoran ve kafenin metre kare başı-
na ihtiyaç duyduğu mutfak kapasitesi sırası ile 0,5 
ve 0,1 birimdir. İşletmenin mutfak kapasitesi 100 
birim ve mekana olan talebi her türlü bölümlendir-
me halinde fazlaca karşılayabilecek ise, işletme için 
en karlı salon bölümlendirmesi nasıl yapılmalıdır?

Problemin karar değişkenleri:
x: Restoran için ayrılan alan, m2

y: Kafe için ayrılan alan, m2 
olarak tanımlanırsa, amaç fonksiyonu:
z=50x+20y
Salon büyüklüğü ile mutfak kapasitesi kısıtları-

nı da ekleyerek DP modeli şu şekilde yazılır. (DP)
max. z=50x+20y
s.t.
x+y≤300
0,5x+0,1y≤100
x,y≥0

Tam Sayılı Doğrusal Programlama
DP modellerin başarısının sırrı karar değişken-

lerinin reel sayı olabilmesidir. Fakat gerçek hayat 
problemlerinde karar değişkenleri sıklıkla doğal 
sayı olmak zorundadır. Bu probleme ek bir kısıt 
getirmekle beraber modele etkisi daha fazla olduğu 
için bu tip modeller tam sayılı doğrusal programla-
ma (TDP) olarak sınıflandırılırlar.

Karar vericinin modelde en iyilemeyi he-
deflediği ve karar değişkenlerinin doğrusal 
ilişkilendirilmesi ile oluşturulan  fonksiyo-
na amaç fonksiyonu denir.

Matematiksel modelin mümkün çözüm-
lerinin uyması gereken ve karar değişken-
lerinin doğrusal fonksiyonlarından oluşan 
her bir eşitsizliğe kısıt denir.

Karar değişkenlerinin doğal sayı olması 
zorunlu olan doğrusal programlama mo-
dellerine tam sayılı doğrusal programlama 
(TDP) denir.
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TDP modellerinde fonksiyonlar kesikli bir ya-
pıya sahip olduğu için DP çözümlerinde kullanılan 
cebirsel yöntemler yeterli olmayacaktır. Bu model-
ler için ya fark eşitlikleri ya da tüm olasılıkları göz-
den geçirdiğimiz tüm seçenekleri deneme yöntemi 
kullanılabilir. Bu modellerde çözüm seti (alterna-
tifleri) sayılabilir olmasına rağmen değişken sayının 
artması ile kombinetoriyal olarak artması tüm seçe-
nekleri deneme yöntemi için gereken süreyi makul 
limitlerin çok üstüne, hatta bazı problemlerde ışık 
yılı mertebelerine kadar çıkabilmektedir. Bu sebep-
le pek çok lojistik probleminin TDP modeli en iyi 
metot ile değil, sezgisel yöntem dediğimiz algorit-
malar ile yaklaşık olarak çözülür. Sezgisel metotlar 
esasında bir deneme-yanılma yöntemidir. Tüm al-
ternatifleri denemek çok uzun zaman alacağından 
denenecek alternatifler seti analistin sezgilerine da-
yanılarak oluşturulduğu için bu metotlara sezgisel 
denmiştir. Bu yöntemler makul zaman aralığında 
sonuç üretmesi, en iyi olmasa da en iyiye yakın ve 
mümkün çözümler önermesi nedeniyle pek çok 
lojistik uygulamasında başvurulan metotlardan 
olmuşturlar. Bir sezgisel algoritmanın performan-
sı çözüm süresi kadar, en kötü olasılıkla önerdiği 
çözümün problemin en iyi çözümüne olan oransal 
uzaklığı ile ölçülür. Çoğu zaman, en kötü senar-
yoda en iyi amaç fonksiyon değerinden %50 daha 
kötü sonuç bulan sezgisel algoritmalar dahi iyi per-
formanslı olarak adlandırılırlar.

Örnek 1.2b: Aynı yiyecek işletmesini düşü-
necek olursak, şirketin kar marjı aslında salonun-
da ayırdığı yerlerin alanından çok her bir alan-
daki masa sayısı ile doğru orantılıdır. Bu sebeple 
problemin veri setini bu yeni sisteme göre tekrar 
gözden geçirirsek, 1 masa restoranlarda 4 m2 alan 
kaplamakta ve günlük 200T kar getirmekteyken 
kafede 2 m2 alan kaplamakta ve günlük 60T kar 
getirmektedir. Restoran ve kafe masaları mutfak-
tan sırası ile 2 ve 0,5 birim kapasite kullanıyorsa 
ve toplam salonun en az 100 m2 sinin kafe olması 
isteniyorsa, işletmenin günlük karını azami kılan/
en yüksek tutan tam sayılı doğrusal programlama 
modelini oluşturun. Unutmayın ki, hala işletme-
nin kapasitesinin üzerinde talep olduğu varsayıl-
maktadır.

Yeni modelde karar değişkenleri doğal sayılar 
olacağı için, şu şekilde tanımlarsak:

m1: Restoranda kullanılan masa sayısı

m2: Kafede kullanılan masa sayısı
Yeni amaç fonksiyonu:
z=200m1+60m2 olacaktır.
Kısıtlarımızı masa sayıları cinsinden günceller 

ve kafe alanı için konulan 100 m2 kısıtını da ek-
lersek,

(TDP)
max. z=200m1+60m2
s.t.
4m1+2m2≤300
2m1+0,5m2≤100
2m2≤100
m1 ve m2≥0 ve tam sayı
 

Doğrusal Olmayan Programlama
DP’deki matematiksel ilişkilerden (amaç fonksi-

yon veya kısıt) en az biri doğrusal değilse bu model 
tipine doğrusal olmayan programlama (DOP) denir. 
Gerçek hayat problemlerinde karar değişkenlerinin 
davranışları genelde doğrusal değildir, bu sebep-
le DOP ile daha gerçekçi modeller oluşturabiliriz 
ama tek bir fonksiyon dahi doğrusal olmadığı du-
rumda doğrusal cebir yöntemleri en iyi çözümü 
garantilemekten uzaktır. Bu sebeple, genelde daha 
uzun zamanda ve yaklaşık çözümler ya da ancak 
belli problem tiplerinde en iyi çözüme ulaşılabi-
linir. Bu metotları tartışmak bu kitabın konusu 
olmadığı için sadece çözümlerin kalitesi ve çözüm 
süreleri hakkında yorumda bulunacağız, daha fazla 
bilgi için kaynakça sunulan kitapları öneririz. Do-
ğal olarak DOP modellerindeki karar değişkenleri-
nin tam sayılı olması durumunda çözümün daha 
da zorlaşacağı barizdir.

Örnek 1.2c: Örnek 1.2a’daki işletme yaptığı ça-
lışma sonrası ayırdığı kapasitenin restoranda %60, 
kafede ise %90 doluluk ile çalıştığını; işletmenin 
karının ayırdığı alan ile doğru orantılı olmakla 
beraber talep ile de doğru orantılı olduğunu far-
ketmiştir. Dolayısıyla işletme, kar ve alan arasın-
da şöyle bir ilişki kurmaktadır: Restoran için kar 
(0,6x-300)2 iken kafe için kar (500 – 0,9y)3’tür. (x, 
y) ikilisinin Örnek 1.2.a ‘da tanımlandığı şekli ile 
ilk modeli nasıl güncellemek gerekmektedir?

Problemin karar değişkenleri örnek 1.2.a.’daki 
gibi tanımlanmışken, yeni amaç fonksiyonumuz:
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z=(0,6x-300)2+(500-0,9y)3

Problem kısıtları halen doğrusal olmakla beraber,
(DOP):
max. z=(0,6x-300)2+(500-0,9y)3

s.t.
x+y≤300 
0,3x+0,09y≤100 (*) 
x,y≥0
(*) Mutfak kapasite kullanım kısıtı doluluk 

oranları nedeniyle güncellenmiştir

Stokastik Modeller
Model tanımlarını yaptığımız bölümde sto-

kastik modellerden de bahsetmiştik. DP da sabit 
olarak kabul ettiğimiz sistem parametreleri rassal 
davranış gösterirse artık bunlara stokastik değişken 
dememiz gerekir ki bu da DP tanımına uymaz. Bu 
durumda ya modelimizi, rassal değişkenlerin uç 
değerlerini sistem sabiti kabul ederek en kötü du-
rum DP modelini, veya ortalama değerler üzerin-
den bir ortalama-değer DP modelini kurar ve de-
vam ederiz; ya da cebirsel kısıtlarımızı birer olasılık 
eşitsizliğine dönüştürerek stokastik programlama 
(SP) modeli oluşturabiliriz. SP da bu tür kısıtlara, 
şans kısıtı denir ve modelin bu kısıtı sağlama ola-
sılığının belli bir oranın üstünde olması beklenir. 
Her iki durumda da amacımız en iyi kararı vermek 
olduğu için sistemi bir durağan modele çevirerek 
yaklaşık model için en iyi kararı vermeyi hedefle-
riz. Bir diğer seçenek ise sistem için en iyi kararı 
vermek değil sistemin dinamiklerini anlamak ve 
sistem davranışları hakkında bilgi sahibi olmak 
olabilir. Bu tür modellere tanımlayıcı model diyo-
ruz. Örneğin, Kuyruk modelleri, rassal stok model-
leri vb. Bu modeller çok karmaşık olabileceği için 
çoğu durumda sistemin davranışlarını tanımlaya-
bilen bir fonksiyona dönüştürmek zordur. Bu tür 
karmaşık problemleri modellerken analistler çoğu 
zaman benzetim metotundan yardım alırlar. Ben-
zetim modelleri de bu kitabın hedefinin dışında 
kalmaktadır.

Çok Kriterli Karar Verme Modelleri
Gerçek yaşam problemlerinin çoğunda karar-

larımızın birden fazla boyutu olabilir. Karar verici 
çoğu zaman, bu birden fazla faktörü ve hatta bir-
birleriyle çatışan amaçları (kriterleri) gerçekleştiril-

mek isteyebilir.  Çok kriterli karar verme modelleri, 
birbiri ile çatışan birden fazla kriteri karşılayan olası 
“en iyi/uygun” çözüme ulaşmaya hedefler. Bu du-
rumda modelimiz kısıtları açısında doğrusal, doğ-
rusal olmayan veya tam sayılı olabilir, fakat daha 
önemlisi amaç fonksiyonu çok boyutlu olduğu için 
özel bir yöntem ile en iyilenmelidir.

Çok kriterli karar verme yaklaşımlarında belir-
gin sayıda ve özellikteki aday, plan, politika, stra-
teji, hareket biçimi alternatifleri karşılaştırılarak 
derecelendirilir ve bunların arasından en iyisi se-
çilmeye çalışılır. ÇKKV yöntemleri kriterlere iliş-
kin ağırlık bilgisini kullanarak, çatışan niteliklere 
sahip karmaşık problemlerin çözülmesini sağlarlar. 
İlk olarak alternatiflerin ve niteliklerin tanımlaması 
yapılır. Sonrasında her bir alternatifin (ayrı ayrı), 
her kritere göre ölçümleri elde edilir, kriterlere göre 
ağırlıkları atanır. Atanan kriter ağırlıkları ve alter-
natiflerin tek-kriterli değer ölçümleri bir araya ge-
tirilerek alternatiflerin bütünsel değerleri saptanır. 
Bu yönteme faktör derecelendirme metotu denir. 
ÇKKV modellerinın çözümünde faktör derece-
lendirme metotu dışında analitik hiyerarşi metotu 
(AHP), hedef programlaması gibi yöntemler de 
kullanılır. 

Örnek 1.2d: Örnek 1.2c’de işletme yaptığı ça-
lışma sonrası ayırdığı kapasitenin restoranda %60, 
kafe’de ise %90 doluluk ile çalıştığını gözlemle-
mişti. Yönetim karını en çoklarken, mekanın boş 
görünmesinin de kötü reklam olduğunu düşünür 
ve doluluk oranının yüksek olmasını istemektedir. 
İşletmeciye sorulduğunda, sırası ile masalarda en az 
%80 doluluk ve günlük en az 10.000T kar elde et-
mek istediğini söylemektedir. Bu işletme için hedef 
programlama (HP) ile hem karını azami seviyede/
en yüksek, hem de masaların doluluk oranını da 
azami seviyede/en çok seviyede tutacak bir model 
oluşturunuz. 

Problemin karar değişkenleri m1, m2 aynı ka-
lırken, hedeften sapma değişkenleri şu şekilde ta-
nımlanır: 

Bir matematiksel modelde amaç fonksi-
yonu birden fazla ve bir diğeri ile çatışan 
kriterleri kapsıyorsa, bu modellere kısıtla-
rının yapısına bakılmaksızın, çok kriterli 
karar verme (ÇKKV) modeli denir.
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d1
+, d1

− : Doluluk hedefinden +/- sapma miktarı,

d2
+, d2

− : Kar hedefinden +/- sapma miktarı,

Yeni sapma değişkenleri kullanılarak hedef kı-
sıtlarımız şu şekilde yazılabilir: 

1. Hedef toplam masaların %80 dolu olması 
için

0,6m1+0,9m2- d1
+ + d1

−  = 0,8 (m1+m2) 
Hedeften pozitif sapma durumunda d1

+ , nega-
tif sapma durumunda ise d1

−  pozitif değer alacak 
diğer değişken sıfır değeri alacaktır. 

2. Hedef için de benzer bir kısıt yazarsak

200m1+60m2- d1
+ + d1

− =10000

Amaç fonksiyonu bu sefer birden fazladır ve 
önem seviyelerine göre:

1. seviye amaç fonksiyonu: min. d1
−

2. seviye amaç fonksiyonu: min. d2
−

olacaktır. Amaç fonksiyonu ve kısıtlar doğrusal 
fonksiyonlar olduğu için tam sayılı doğrusal prog-
ramlama yöntemleri kullanılarak çözülecek olan 
HP modelimiz:

(HP): 

min. P1( d1
− ) , P2( d2

− )

s.t.

4m1+2m2≤300

0,6m1+0,9m2- d1
+ +d1

− = 0,8(m1+m2 )

200m2+60m2- d2
+ +d2

− =10000

m1 ve m2≥0 ve tam sayı

d1
+,d2

+,d1
−,d2

− ≥ 0

Sonuç
Lojistik kelime anlamı olarak müşteri ihtiyaçla-

rı için planlama yapmak ve doğru zamanda, doğru 
yerde, doğru miktarda ve içerikte ürün ve hizmetin 
müşteriye ulaşmasını sağlamaktır. Bu planların ba-
şarıya ulaşması için sürekli kontrol edilmesi gerekir. 
Bu da ancak bu süreçleri modelleyerek, özellikle de 
matematiksel modellerden faydalanarak mümkün 
olur. Matematiksel modellere lojistik planlamada 
çok sık rastlanır. En iyi model en kompleks olan 
değil sistemi en iyi tanımlayan ve çözümlemesi so-
nucunda uygulanabilir öneriler üretendir. Bundan 
sonraki ünitelerde lojistik süreçlerinin değişik aşa-
malarında hangi modellerin daha sık kullanıldığı 
ve bu modellerin çözüm metotları tartışılacaktır. 
Unutulmamalıdır ki bu modeller sadece konunun 
anlaşılması için örnektirler. Bazıları gerçek lojis-
tik uygulamalarında da kullanılabilmekle beraber, 
yedi aşamalı problem çözme sürecinde de anlatıl-
dığı üzere her problem için ayrı ve özel bir model 
vardır. Başarılı analistlerin görevi bu kitaptaki bir-
kaç temel model ile tüm problemleri çözmek değil; 
her problem için içinde bulunduğu durum, zaman, 
pazar, kurum ve diğer hususları da göz önüne ayrı 
ve olabildiğince basit bir model kurgulayarak karar 
vericiye yardımcı olmaktır.
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Öğrenme Çıktısı

Sezgisel metotlarda da çö-
züm süresi problem boyu-
tunun artması ile çok çok 
uzun (nerdeyse sonsuz) sü-
rebilir mi?

Doğrusal programlama ile 
gerçek hayat problemleri 
arasındaki ilişkileri tartışın.

Doğrusal programlama mo-
dellerinde karar değişkenle-
rinin tam sayılı olmasının 
problem çözümüne etkisini 
anlatınız. 

4 Matematiksel modellerin bileşenlerini ayırt edebilme ve çözüm metotları hakkında fikir 
sahibi olabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Bugün, Federal Express (FedEx), yıllık 30 
milyar doları aşan geliri ve yaklaşık çeyrek milyon 
direk ve dolaylı çalışanı ile dünya çapında tesli-
mat hizmetlerinde tanınmış bir liderdir. Dünya-
nın en büyük sivil havacılık filosuna sahiptir. Ku-
rucusu Frederick W. Smith, şirketinin başarısında 
matematiksel modellerin ve yöneylem araştırma-
sının payının büyük olduğunu söylüyor. Gerçek-
ten de buna inanmasaydı FedEX bugün olduğu 
noktada olmayabilirdi! Smith, FedEx ile 1973’te 
başladığında ABD’nin güney ve güneydoğusun-
da 11 şehir arasında bir gecede paket teslimat 
hizmeti vermeyi amaçlıyordu. Firmanın yenilikçi 
hizmeti uçak ile “hub-and-spoke” denen tek mer-
kezli bir hizmet ağı üzerinden paket taşımacılığı 
olacaktı. Smith’in fikri, tüm paketleri başlangıç   
noktalarından merkezi bir tesise, hub noktasına, 
(Memphis’e) taşımak için bir uçak filosu kullan-
maktı. Daha sonra tüm paketler hedef noktasına 
göre sınıflandırılacak ve hedef şehre doğru aka-
caktı. Birçok insan o zamanlar bunun çılgın bir 
fikir olduğunu ve asla işe yaramayacağını söyledi. 
Neredeyse haklıydılar. FedEX, kargo uçağı olarak 
kullanmak üzere 22 özel jet uçağından oluşan bir 
filo satın almış ve hizmet, 1973 Mart ayında 11 

şehir arasında başlamıştı. Pek de hayırlı bir baş-
langıç olmadı – ilk gün sadece altı paketin tes-
lim edilmesi gerekiyordu ve ilerleyen birkaç gün 
de paket sayısı çok artmadı. Şirket hava dağıtım 
hizmetini durdurdu. Neyse ki Smith, yöneylem 
analisti arkadaşlarından danışmanlık alarak her 
şehirdeki iş türlerine (FedEX’in potansiyel müş-
terileri), rekabete, muhtemel pazar payına baka-
rak matematiksel modeller oluşturttu. Bu model-
lerin önerdiği yeni ağ 26 şehirden oluşuyordu ve 
iki ay sonra, Nisan 1973’te FedEX, hava dağıtım 
hizmetini bu şehirler arasında yeniden başlattı. 
Kısa bir süre sonra işin büyümesine ve başarılı ol-
masına yardımcı olan ek modeller de geliştirildi: 
bir uçuş planlama ve kaynak yönetme modeli, ve 
FedEX’in alternatif rota ve uçuş çizelgeleri kul-
lanmasının finansal sonuçlarını değerlendirebi-
len bir finansal planlama modeli. Doğal olarak, 
bu modeller ve sonuçları Genel Müdür (CEO) 
Fred Smith’i yöneylem araştırması ve matematik-
sel modellemenin güçlü bir destekçisi yaptı. 

Kaynak: R.O. Mason vd 1997 Interfaces “Federal 
Express Story” makalesinden özetlenmiştir (D.R. 
Anderson vd. 2016).

Yaşamla İlişkilendir
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1
Lojistik süreçlerinde planlamanın 
önemi ve planlama aşamalarını 
açıklayabilme

Lojistik Planlama
Lojistik planlama, lojistik süreçleri ve oluşabilecek hataları bir 
an önce çözebilmek amacıyla uygulanacak yol haritasını içerir. 
Lojistik hizmetleri, müşteriler ile ihtiyaçları arasında verimli bir 
köprü kurmayı hedeflediği için hem önden planlama yapmayı 
hem de süreçlerin bu planlara uygun gittiğini kontrol etmeyi 
gerektirir. Bu planlar kurum tarafından içeride yapılabileceği 
gibi bunun için 3PL şirketlerinden hizmet alınabilir ve hat-
ta 4PL danışmanları vasıtası ile bu lojistik ağlarının tasarım 
ve yönetimi dahi dış kaynaklara bırakılabilir. Kurum içi veya 
danışman firma tarafından yapılsa da lojistik faaliyetlerin iyi 
planlanması ve yönetilmesi süreçlerde verimlilik için gereklidir.

2 Sürece uygun model tiplerini 
ayırt edebilme ve açıklayabilme

Model Nedir
Model; bir nesne veya olguyu tanımak, tarif etmek veya göz-
lemlemek için kullanılan ve amacımız açısından onun gibi dav-
ranan bir benzerine verdiğimiz genel isimdir. Modeller tiplerine 
göre ayrılmakla beraber asıl hedefleri karar vericiye yardım et-
mek ve problemin yapısını ve kararlarının etkilerini anlamala-
rını kolaylaştırmaktır. Modellerin lojistik verimlilikteki önemi 
açıktır. Bu kitapta üç tip model: görsel, analog ve matematiksel 
model tanımı verilmekle beraber, yoğunluklu olarak matema-
tiksel modeller üzerinde durulacaktır. Matematiksel modelin 
özellikleri bir örnek ile anlatılmıştır.

3
Problemlerin kendine has yapısını 
anlamak ve ona en uygun modeli 
kurabilme

Modelleme
Matematiksel modeller lojistik planlamada sık kullanılırlar. 
Fakat tek modelin tüm sorunları çözmesi beklenmediği için 
önemli olan probleme uygun model oluşturma, yani modelle-
me sürecidir. Bunun için yöneylem araştırmacılarının sıklıkla 
kullandığı yedi aşamalı problem çözme metodolojisi kullanıla-
rak ideal model nasıl oluşturulur, modelin problem çözmedeki 
etkisi ve önerilen çözümün uygulanması tartışılmıştır. Burada 
modellemenin bir sonuç değil, başlangıç olduğu ve doğru mo-
del ile problemlere yaklaşılırsa çözümlerin de o kadar etkili ola-
cağı vurgulanmaktadır.

öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti
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Matematiksel modellerin bileşenlerini 
ayırt edebilme ve çözüm metotları 
hakkında fikir sahibi olabilme

Matematiksel Modeller ve 
Çözüm Yöntemleri

Matematiksel modeller lojistik süreçlerinde karar verme prob-
lemlerinde sıkça kullanılırlar. En sık kullanılanları bu bölümde 
inceledik ve sınıflarına ayırdık. Bunlar, doğrusal programlama, 
tam sayılı doğrusal programlama, doğrusal olmayan program-
lama ve stokastik modellerdir. Bir örnek problem üzerinde bu 
model tiplerinin farklılıkları tartışılarak, çözüm metotları üze-
rinde duruldu. Bu metotlardan en iyileme ve sezgisel yöntem-
lerine kitap içinde değişik örnek ile tekrar tekrar değinilecektir 
fakat türevsel çözüm metotları, benzetim yöntemi gibi daha 
kapsamlı konular için kaynakçadaki kitaplar önerilmektedir. 
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neler öğrendik?

1  Aşağıdakilerden hangisi lojistik süreçlerinden 
biri değildir?

A. Talep tahmini
B. Stok yönetimi
C. Taşımacılık
D. Müşteriye ürün tanıtımı
E. Tedarik zinciri yönetimi

2  Aşağıdakilerden hangisi ‘lojistik’ için kullanı-
lan yaygın tanımlardan biri değildir?

A. Doğru ürünü, doğru zamanda, doğru miktarda 
ve doğru yerde müşteriye teslim etmek.

B. Orduları hareket ettirme sanatı.
C. Doğru fiyat, doğru ürün, doğru yer ve doğru 

müşteri lojistiğin 4 D’sidir.
D. Hesaplama bilimi.
E. Müşteri ihtiyaçlarını en uygun maliyet ile ken-

disine ulaştırma süreçlerinin toplamıdır.

3  Aşağıdakilerden hangisi bir model tipi değil-
dir?

A. İşitsel
B. Görsel
C. Soyut
D. Analog
E. Matematiksel

4  Aşağıdakilerden hangisi problem çözme süreç 
aşamalarından biri değildir?

A. Problem yaratma
B. Model oluşturma
C. Kontrol etme
D. Raporlama ve Dokümantasyon
E. Model çözümlemesi

5  Modelin tavsiye ettiği sonuçlar uygulanabilir 
değilse aşağıdaki aşamalardan hangisine geri besle-
me yapılır?

A. 1
B. 2
C. 4
D. 5
E. 6

6  Problem çözme sürecinde oluşturulan mo-
delin tutarlılığı aşağıdaki aşamalardan hangisinin 
sonunda kesinlik kazanır?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

7  Aşağıdakilerden hangisi matematiksel model 
çeşitlerinden biri değildir?

A. Deterministik
B. Rassal
C. Doğrusal
D. Eğrisel
E. Doğrusal olmayan

8  Aşağıdakilerden hangisi matematiksel mo-
dellerden biri değildir?

A. Doğrusal programlama
B. Tam sayılı programlama
C. Doğrusal olmayan programlama
D. Doğrusal olmayan tam sayılı programlama
E. Asal sayılı programlama

9  Sezgisel yöntemler ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur?

A. Her zaman hızlı çalışması
B. Her zaman en iyiyi çözümü bulması
C. Mutlaka çok amaçlı olması
D. Olası herhangi bir çözümü bulması
E. Kodlamalarının her zaman zor olması.

10  Amaç fonksiyonu ve tüm kısıtların doğrusal 
fonksiyonlar ile ifade edildiği ve karar değişken-
lerinin doğal sayılar olduğu matematiksel model 
hangi sınıfa girer?

A. Doğrusal programlama
B. Tam sayılı doğrusal programlama
C. Doğrusal olmayan programlama
D. Doğrusal olmayan tam sayılı programlama
E. Asal sayılı programlama
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Yanıtınız yanlış ise “Lojistik Planlama” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. D Yanıtınız yanlış ise “Modelleme” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Model Nedir” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

3. A Yanıtınız yanlış ise “Matematiksel Modeller 
ve Çözüm Yöntemleri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Lojistik Planlama” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. C Yanıtınız yanlış ise “Model Nedir” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “Modelleme” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Modelleme” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “Matematiksel Modeller 
ve Çözüm Yöntemleri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Matematiksel Modeller 
ve Çözüm Yöntemleri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. B

Araştır Yanıt
Anahtarı

1

Araştır 1

Türkiye’de lojistik sektörünün gayri safi yurtiçi hasılanın içindeki payı yaklaşık 
%12’dir. Son 12 yıllık ekonomik büyüme grafiklerine bakıldığında ekonomik 
büyüme ile lojistik sektörünün büyüme oranlarının bir paralellik gösterdiğini 
görülür. Bu büyümedeki paralel gelişim sadece Türkiye’de değil tüm dünyada 
benzer seyretmektedir. Özellikle küreselleşmenin artması ile lojistik, ticaret 
ve ekonomik gelişimin motoru olarak tüm dünya ekonomilerinde önemli bir 
etken haline gelmiştir. Bu sebeple ekonomik gelişim için lojistik sektörüne 
altyapı, işgücü ve iş yapma şekli açılarından yatırım yapmak şarttır.

Araştır 2

Benzetim metodu rassal modeller için sık kullanılan bir çözüm yöntemi ol-
makla beraber daha farklı ve hızlı metotlar da vardır. Örneğin matematiksel 
programlamanın rassal parametreler için oluşturulan stokastik programlama, 
kuyruk modelleri, Markov zincir problemleri ve tabi ortalama-varyans model-
leri dediğimiz daha basit istatistiki ilişkilere dayalı modeller.
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Kaynakça

Araştır Yanıt
Anahtarı

1

Araştır 3

Sistem parametrelerinin yapısına göre matematiksel modelleri sınıflandırı-
yoruz. Stokastik modellerde sistem parametreleri ve/veya karar değişkenleri 
rassal davranan parametrelerdir. Genellikle bu tür değişkenler gerçek hayat 
problemlerini daha iyi temsil ederler. Fakat oluşturulan modelin çözümü ko-
nusunda daha zorlayıcı olabilirler. Bu tür problemleri, ortalama değer modeli, 
stokastik programlama, kuyruk modelleri ve bulanık sayılar metodu dahil pek 
çok yöntem ile modeller ve kesin veya yaklaşık çözüm metotları ile yorum-
layabiliriz. Sonuç olarak hayır, bu tür değişkenlerin olması sorun yaratmaz.

Araştır 4

Sezgisel metotlar, bir matematiksel modelin en iyileme yöntemi ile çözülmesi 
makul sürelerin üzerinde vakit aldığı durumlarda, hızlı ama en iyi çözümü 
bulma garantisi olmayan çözüm yöntemleridir. Tanımsal olarak modele ma-
kul zaman içerisinde oldukça iyi bir çözüm bulmak için kurgulanırlar. Pek 
çok sezgisel metotta olası kısır (sonsuz) döngüyü önlemek için bir en fazla 
(maksimum) çalışma zamanı veya rutin döndürme limiti bulunur. Bu sebeple 
sezgisel yöntemler baştan belli bir süreyi hiçbir zaman aşmazlar.
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Bölüm 2

Tedarik Zinciri ve Ağ Tasarımı

Anahtar Sözcükler: • Tedarik Zinciri • Yalın Tedarik Zinciri • Çevik Tedarik Zinciri • Dijital Tedarik Zinciri
• Tedarikçi • İmalatçı • Depo • Dağıtımcı • Perakendeci • Müşteri • Hizmet Seviyesi • Karar Ağaçları

• Net Bugünkü Değer

1
Tedarik Zinciri
1 Tedarik zincirini, amaçlarını, türlerini 

açıklayabilme 2
Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı
2 Tedarik zinciri ağ tasarımı için amaçları 

ifade edebilme
3 Tedarik zinciri ağ tasarımının müşteriye 

olan etkilerini listeliyebilme

Ağ Tasarımında Kullanılan Modeller
4 Tedarik zinciri ağ tasarımı için parametre, 

karar değişkeni, amaç ve kısıtları 
tanımlayabilme ve matematiksel model 
kurabilme

5 Tedarik zinciri ağ tasarımı yatırım 
kararlarında kullanılan modellerin farkında 
olma3öğ
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GİRİŞ
Bir mal ya da malzemeyi kaynağından tüketi-

cisine ulaştırma gerekliliği insanlığın varoluşu ile 
birlikte başlayan ve gelişen bir ihtiyaçtır. Askerî ve 
ticari rekabet üstünlüğüne doğrudan katkısı olması 
nedeniyle lojistik sistemlerin tasarımı ve yönetimi 
hep güncel bir konu olarak kalmıştır. Günümüzün 
tedarik zinciri kavram ve kapsamına ulaşana değin 
lojistik sistemleri birçok farklı yönüyle ve biçimde 
ele alınarak evrilmiştir. Ulaşım altyapısı ve araçların-
dan bilgi iletişim altyapı ve araçlarına kadar yaşanan 
teknolojik gelişmeler doğal olarak lojistik sistemleri 
de etkilemiştir. Bir başka bakış açısı ile lojistik sitem-
lerin gereklilikleri altyapı ve araçların geliştirilmesine 
yol açmıştır da denebilir. Yakın geçmişine bakacak 
olursak lojistik sistemlerinin ilgi odağında:

•	 1940’larda:	insan	gücü	yoğun	elleçleme	sis-
temlerinin iyileştirilmesi, depolama alanla-
rının yerleşim ve tasarım çalışmaları ile yer 
kullanımının geliştirilmesi,

•	 1950’lerde:	 kara,	 deniz	 ve	 demiryolu	 taşı-
macılığında kullanılacak konteynerlerin ge-
liştirilmesi ile birlikte taşımacılık yönetim 
sistemleri,

•	 1960’larda:	depolama,	elleçleme	ve	taşıma-
cılığın birlikte ele alınma gereksinimi ile 
doğan fiziksel dağıtım sistemleri,

•	 1970	ve	1980’lerde:	bilgisayar	teknolojisin-
deki gelişmelere ve kullanımının yaygınlaş-
masına bağlı olarak verilerin sayısal ortam-
larda tutulup işlenmesi ile birlikte, envanter 
sistemleri ve araç rotalama sistemlerinin en 
iyilenmesi, 

•	 1990’larda:	 Kurumsal	 Kaynak	 Planlaması	
sistemlerinin kullanılmaya başlanması ile 
birlikte, veri tabanlarının birbirleri ile veri 
alışverişinde bulunabilmesi veri erişebilir-
liğini ve hassasiyetini sağlayabildiğinden, 
kurumsal entegre sistemler,

•	 2000’lerde,	bugünkü	anlamda	tedarik	zin-
cirinin bütünsel bir sistem olarak algılan-
ması ile birlikte globalleşme,

•	 2010’larda	 ise	 iletişim	 sistemlerinin	 geliş-
mesi, e-ticaretin yaygınlaşması ve maliyet 
baskılarının artması ile birlikte;büyük veri-
ye dayalı, dijital dönüşüm hedefli topyekûn 
sistem iyileştirmeleri 

yer almıştır. 

Bu gelişim trendi, bilim ve teknolojik gelişme-
lere paralel olarak öngörülemez bir biçimde devam 
etmektedir. Bu kapsamda tedarik zincirinde, strate-
jik ve uzun vadeli karar ve yatırımlar daha da önem 
kazanmaktadır. Bu bölümde tedarik zincirinin ta-
nımı ile başlayacağız ve belli yetenekleri ile özel-
leştirilmiş yalın tedarik zinciri, çevik tedarik zinciri 
ve dijital tedarik zincirinden bahsedeceğiz. Daha 
sonra tedarik zincirinde ağ tasarımının ne olduğu 
ve neden önemli olduğunu anlatıp tedarik zinciri 
ağ tasarımı ile ilgili olabilecek belli başlı amaçlar ile 
kullanılan modellerden bahsedeceğiz.

TEDARİK ZİNCİRİ
Lojistik sistemlerini farklı detay seviyelerinde 

ele almak ve incelemek mümkündür. Bir lojistik 
sisteminin varoluş sebebi talep sahibi ya da müşte-
rinin ihtiyacını karşılamaktır. Müşterinin talebini 
karşılamak üzere doğru ürünü, doğru miktarda, 
doğru zamanda ve doğru yerde hazır etmek lojis-
tiğin en genel tanımıdır. Lojistik sistemindeki tüm 
bileşenleri ve faaliyetleri içinde barındıran, ham-
madde tedarikçisinden müşteriye kadar uzanan, 
mal ve bilgi akışının yürütüldüğü ağa tedarik zincir 
diyoruz. 

Lojistik sistemindeki tüm bileşenleri ve faali-
yetleri içinde barındıran, hammadde tedarik-
çisinden müşteriye kadar uzanan, mal ve bilgi 
akışının yürütüldüğü ağa tedarik zincir diyoruz.

Bu ağ, yani tedarik zinciri, tedarikçi, imalatçı, 
depo, dağıtımcı ve perakendeciyi arasındaki taşı-
macılık, paketleme, depolama, muayene, gözetim 
ve denetim, sipariş gibi faaliyetleri içerir. Bu fa-
aliyetlerin yürütülmesi sırasında bilgi paylaşımı 
ve aktarımı da tedarik zincirindeki paydaşlar ara-
sındaki koordinasyonu sağlar. Her bir bileşen ve 
faaliyetin verimliliğini ayrı ayrı ele alarak iyileştir-
mek mümkündür ancak bu şekildeki iyileştirme 
tüm sistemi, tüm bileşen ve etkileşimleri ile ele 
alarak iyileştirmek kadar iyi sonuç veremeyecek-
tir. Her bir bileşen ve faaliyetin bağımsız olarak 
verimliliği toplam sistemin verimliliği ile orantılı 
olabileceği gibi ters orantılı da olabilir. Örneğin 
stok seviyelerini ele alacak olursak, tedarik zinci-
rindeki perakendecinin, dağıtımcının, deponun 
ve imalatçının her birinin bağımsız olarak amacı 
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maliyetlerini düşürmek üzere stoklarını azaltmak 
olacaktır, ancak müşterinin taleplerini karşılamak 
üzere tutulması gereken stok miktarı tüm zincir 
içerisinde dengeli dağıtıldığında daha iyi bir ve-
rimlilik düzeyine erişmek mümkün olabilecektir. 
Benzer şekilde müşteri taleplerini daha hızlı ve 
daha yüksek bir hizmet seviyesi ile karşılamak için 
depolama tesislerini müşteriye yakın yerlere kur-
mak daha iyi sonuç verecek gibi görünür ancak 
bu karar depoların imalatçıdan uzaklaşmasına yol 
açacaktır, bu da risk ve maliyetleri yükseltecektir. 
Maliyetleri azaltmak üzere daha ucuz olan taşıma-
cılık seçenekleri kullanıldığında aktarma süreleri 
artacak ve ürünlerin müşteri için hazır bulundur-
ma süreleri uzayacaktır. Bunun gibi, tek bir bakış 
açısı ile yapılacak iyileştirmenin sistemin geneline 
olumsuz etkileri olabileceğine dair bir çok örnek 
verilebilir. Bu nedenledir ki tedarik zinciri için 
stratejik, taktik ve operasyonel düzeydeki kararlar 
bu bütünsel bakış açısı ile alınmalıdır.

Tedarik zinciri için kararlar 
bütünsel bakış açısı ile alın-
malıdır.

dikkat

 

Tedarik zincirinde stratejik seviye kararlar kaç 
tane üretim/depolama tesisi bulunacak, bunların 
yerleri nerede olacak, kapasiteler ne olacak gibi 
uzun vadeli ve kolaylıkla değiştirilemeyecek karar-
ları içerir. Tedarik zincirinin paydaşları arasındaki 
bilgi ve veri paylaşımını sağlayacak olan bilgi sis-
tem altyapısı ve dijital dönüşüm de stratejik seviye 
kararlar arasındadır.

Taktik seviye kararlar orta vadelidir ve satın 
alma, üretim, stok kararları, ulaştırma modlarının 
seçimi, müşteri kontratları gibi kararları içerir. 

Operasyonel seviye kararlar ise araç rotalama, 
depo yerleştirme, araç yükleme ve boşaltma, iş çi-
zelgeleme, üretim planlama gibi kısa vadeli karar-
ları içerir. 

Stratejik

Taktik

Operasyonel

Şekil 2.1 Karar düzeyleri

Bütün bu karar seviyeleri için genel amaçlar şu 
şekilde listelenebilir.

•	 Müşteri	memnuniyetini	arttırma
•	 Maliyetleri	azaltma
•	 Talep	karşılama	oranını	arttırma
•	 Verimliliği	arttırma
•	 Kapasite	kullanım	oranını	arttırma
•	 Üretimde	devamlılık
•	 Talep	tahmininde	hassasiyet
•	 Değişen	şartlara	hızlı	uyum	sağlamak
•	 Sürdürülebilirlik

Tedarik zincirleri ticaretin küreselleşmesi üze-
rindeki en önemli etkiye sahiptir. Tarihî İpek Yolu, 
Baharat Yolu gibi ticaret yolları da tedarik zinciri 
prensipleri üzerinde işletilmişlerdir. Günümüzde 
ise internet teknolojisi ile birlikte e-ticaret uygu-
lamaları gelişmekte, müşteriye ulaşmak üzere te-
darik zinciri bu gelişmelere göre uyarlanmaktadır. 
Benzer şekilde dijitalleşme ve blokzincir teknolojisi 
de tedarik zinciri uygulamalarına yön vermektedir. 
Burada tedarik zinciri yapılarında verimlilik artışı-
nı sağlamak üzere yapılan çalışmaların sonucu olan 
üç uygulamaya yer vereceğiz: yalın tedarik zinciri, 
çevik tedarik zinciri ve dijital tedarik zinciri.
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Yalın Tedarik Zinciri
Yalın düşünce aslında üretim süreçleri için ge-

liştirilmiş olan atık ve kayıpların ortadan kaldırıl-
masını amaçlayan bir anlayıştır. Buna özellikle bir 
yöntem demek yerine bir anlayış diyoruz. Çünkü 
yalın düşünce teknik ve yöntemlere dönüşmeden 
önce elde edilecek faydanın içselleştirilmesi gerek-
mektedir. Ortadan kaldırılması hedeflenen atık ve 
kayıplara örnek olarak: fazla stoklar, gereksiz işlem-
ler, hatalı ürünler, gereksiz taşıma ve beklemeler, 
gereksiz hareketler verilebilir. Bu atık ve kayıplar 
değer katmayan işlem ve faaliyetlerdir. Yalın yak-
laşım sonucunda değer katmayan işlem ve faali-
yetlerin ortadan kaldırılması ile birlikte maliyetler 
azalır, kalite artar, stoklar azalır, ürün çevrim sü-
releri azalır, müşteri memnuniyeti artar. Atık ve 
kayıpların ortadan kaldırılması anlayışının tedarik 
zincirlerine uygulanması ile yalın tedarik zinciri 
karşımıza çıkar. 

Değer katmayan her türlü işlem ve faaliye-
tin ortadan kaldırılması sonucu oluşan teda-
rik zincirine “Yalın Tedarik Zinciri” denir.

Yalın tedarik zinciri için değer katmayan her 
türlü işlem ve faaliyetin ortadan kaldırılması gere-
kir. Tedarik zinciri boyunca olabilecek hatalı karar 
ve uygulamalar sonrası atıkların oluşması engel-
lenmelidir. Örneğin tedarik zinciri boyunca ürün 
hareket halindedir, taşıma ve aktarma sistemlerin-
de hatalar nedeni ile kayıplar olabilmektedir, yalın 
tedarik zincirinde bu kayıplar ortadan kaldırılma-
lıdır. Tedarik zinciri boyunca olan akışlar uyumlu 
hale getirilmedir. Burada hem ürün akışlarının 
hem de bilgi akışlarının uyumlu hale getirilmesin-

den bahsediyoruz. Akışların uyumlu hale getiril-
mesi ile birlikte beklemeler ve stok azalacaktır. Bir 
ürünün imalatçısından müşterisine ulaştırılmasına 
kadar geçen sürede yapılan işlemler ürünün de-
ğerine katkı sağlamazken ürünün toplam maliye-
tini arttırmaktadır. Bu nedene üretim maliyetleri 
ile beraber işlem yapma maliyetlerini de azaltmak 
gereklidir. Tedarik zinciri içerisinde yer alan pay-
daşların birbirleri ile çelişen hedefleri vardır. Her 
paydaş kendi kârlılığını arttırmak üzere bir sistem 
oluşturulmasını bekler, ancak çelişen hedefler ne-
deni ile herkesin kendi beklentilerine odaklanması 
herkes için daha kötü bir ortam yaratacaktır. Bu 
nedenle tedarik zinciri paydaşları arasında rekabet 
ve işbirliğini dengeleyecek ortak çalışmaya daya-
lı ilişkiler tesis etmek gerekir. Bu ortak çalışmaya 
dayalı ilişkilerin tesisi için ise şeffaflık ve görünür-
lük gerekir. Bilgi paylaşımı işbirliğini arttıracaktır. 
Paydaşlar	 arasında	 güven	 oluşturulmalıdır.	 Teda-
rik zinciri içerisindeki ürün, sipariş ve diğer bilgi 
akışlarının takip edilebilmesi ortak ya da birbiriyle 
konuşabilen bilgi sistem teknolojilerini ve altyapı-
larını gerektirir. Gerek ürünlerin gerekse işlemle-
rin beklemesinin kayıp olduğundan bahsetmiştik. 
Bunun ortadan kaldırılması için tedarik zincirinde 
tüm aşama ve paydaşların çabuk tepki verme yete-
neğinin geliştirilmesi gereklidir. Şeffaflık ve görü-
nürlük, işbirlikçi ortam koşulları buna katkı sağlar 
ancak insan faktörünü de unutmamak gerekir. Bu-
nun için ölçümler yapılmalı ve hedefler konmalı-
dır. Tedarik zincirinde talepten başlayarak üretime 
kadar her işlem ve aşama ile ilgili belirsizlikler ve 
riskler bulunmaktadır. Hava koşullarından, trafik 
şartlarına, talebin zaman içerisinde değişiminden, 
imalatçı için tedarikçinin gerekli hammaddeyi is-
tenen zamanda, istenen miktarda ve istenen kalite-
de hazır bulundurabilme yeteneğine kadar birçok 
belirsizlik bulunmaktadır. Yalın tedarik zincirinde 
belirsizlik ve riskler iyi yönetilmelidir. Her zaman 
iyileştirmeye açık yanlar bulunacaktır. İyileştirme-
ye yönelik yenilikçi yaklaşımların oraya çıkmasına 
olanak sağlayan koşullar oluşturulmalı ve teşvik 
edilmelidir. Yalın tedarik zinciri bütün bu uygu-
lamaların hayata geçirilmesi ile oluşturulabilir. Bir 
tedarik zincirini yalındır ya da yalın değildir şek-
linde sınıflandırmak doğru olmaz. Renklerin farklı 
tonları olması gibi yalınlıkta farklı düzeylerde ola-
bilir. Önemli olan başta da söylediğimiz gibi an-
layıştır. Yalınlaşmayı bitmeyen bir yolculuk olarak 
görmek daha doğru olur.
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Çevik Tedarik Zinciri
Çeviklik, değişime olan hazırlık ve yatkınlık 

olarak tanımlanabilir. Tüm tedarik zinciri müşte-
ri talebi ile yönlendirilir. Müşteri talebinde olan 
değişimler ve dalgalanmalar tüm tedarik zincirini 
etkileyecektir. Bu nedenle değişken ve oynak piyasa 
koşullarına duyarlı ve bu koşullara hızlı karşılık ve-
ren tedarik zinciri oluşturmak gereklidir. Bunu sağ-
layan tedarik zincirine çevik tedarik zinciri denir. 

Değişken ve oynak piyasa koşullarına ve 
talebe duyarlı, bu koşullara hızlı karşılık 
veren tedarik zincirine Çevik Tedarik Zin-
ciri denir.

Çevik tedarik zincirinin ana unsurları sürat, 
maliyet ve verimliliktir. Çevik tedarik zinciri uy-
gulaması müşteri talebinde çeşitli sebepler ile hızlı 
değişkenlik ve oynaklıkların olması beklenen ürün-
leri sunan tedarik zincirleri için uygundur. Örneğin 
ekmek, su, süt gibi günlük ihtiyaçları karşılayan te-
darik zincirleri için talepte hızlı ve büyük değişken-
likler beklenmediğinden çeviklik çok gerekli olma-
yacaktır. Buna karşılık örneğin inşaat sektörünün 
talebi olan çeşitli ürünlere olan talep, piyasa koşul-
larına duyarlılık nedeni ile hızlı değişkenlikler gös-
terebilir; bu gibi ürünleri sağlayan tedarik zincirleri 
için çeviklik önemli olacaktır. Özetle çevik tedarik 
zincirleri müşteri taleplerine olan duyarlılık üzerine 
kurgulanır. Çevik tedarik zincirlerinde bilgi payla-
şımı	 çok	önemlidir.	Piyasa	koşullarındaki	 yani	 ta-
lepteki olabilecek değişiklik ya da değişiklik göster-
geleri tüm tedarik zinciri paydaşları arasında hızlıca 
paylaşılmalıdır. Tedarik zinciri boyunca planlama 
ortak bir biçimde yapılmalıdır. Her birim ve paydaş 

talepte olan değişikliğe hızlı karşılık verecek şekil-
de yapılandırılmalıdır. Uçtan uca görünürlük ortak 
hareket etmeyi mümkün kılacaktır. Tedarik zinciri 
boyunca birlikte hareket etmek gerekeceğinden dar 
boğazların belirlenmesi ve giderilmesi gerekecektir. 
Tedarik zinciri boyunca süreçlerin uyumlu hale ge-
tirilmesi	 gerekir.	 Stok	yönetimi	 çevikliği	 sağlamak	
üzere	şekillendirilmelidir.	Sistemde	tutulacak	stoku	
perakendeciye doğru oluşturduğumuzda talepte 
olan hızlı değişimler sonrası stok ile ilgili maliyet-
leri arttıracaktır. Bunun yerine tedarikçi yönetimli 
envanter uygulamaları ile stok eşgüdüm halinde 
yönetilebilir ve esneklik kazanılabilir. Tedarik zin-
cirindeki her aktör kendi başarısı yerine zincirin 
başarısına odaklanmalıdır. Bu şekilde eşgüdüm ve 
işbirliği artacak, tedarik zinciri değişikliklere hızlı 
yanıt verebilir duruma gelebilecektir. Bu da kısa va-
deli düşünce ve faydalar yerine uzun vadeli düşünce 
ve faydaları ön plana çıkarmayı gerektirir. Olası de-
ğişimler ne kadar erken farkedilirse ve öngörülürse 
değişime yanıt vermek için o kadar zaman kazanıl-
mış olur. Değişimleri öngörmek ise talep ve piyasa 
koşullarını doğru tahmin etmek ile mümkündür. 
Talepteki olası eğilimleri, yönlenmeleri öngörebil-
mek gerekir. Bu da müşteri ile daha yakın ilişki ve 
iletişim kurmayı gerekir. Bunların sağlanması ile 
birlikte çevik tedarik zincirleri kurulabilir. 

Dijital Tedarik Zinciri
Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yay-

gınlaşması ile birlikte, müşterisinden tedarikçi-
sine tedarik zinciri içerisindeki tüm paydaşlar bu 
teknolojiden yararlanmaya başlamıştır. Ancak, 
tedarik zincirleri bu teknolojileri henüz bütünsel 
ve entegre olarak kullanma aşamasında değiller. 
Halen tedarik zinciri yönetim süreçlerinin birçok 
aşamasında geleneksel yöntemler kullanılmaya de-
vam edilmektedir. Bu nedenle dijital teknolojinin 
tedarik zincirlerinde kullanımı karma düzeydedir. 
Dijital teknolojinin tedarik zincirine tam entegras-
yonu ile oluşacak sisteme Dijital Tedarik Zinciri 
denmektedir. 

Dijital teknolojinin tedarik zincirine tam 
entegrasyonu ile oluşacak sisteme Dijital 
Tedarik Zinciri denir.



31

Lojistik Planlama ve Modelleme

Dijital Tedarik Zincirinde sensörler, robotik sistemler, bulut bilişim sistemleri, siber-fiziksel sistemler, in-
sansız araçlar ve sistemler, büyük veri toplama/depolama/işleme ve analitiği gibi yetenek ve sistemlerinde 
entegre edilmiş halde olurlar. Tedarik zincirinde bu teknolojilere örnek olarak RFID sistemleri, barkod/ka-
rekod	sistemleri,	GPS	takip	sistemleri,	akıllı	etikler,	kablosuz	sensör	ağları,	insansız	kara/deniz/hava	araçları,	
blokzincir teknolojisi sayılabilir. Özetle dijital tedarik zinciri sistemi, global iletişim ve etkileşimi destekleyen, 
tedarik zincirindeki paydaşların faaliyetlerini düzenleyen sistemlerden oluşur.

Geleneksel	 tedarik	zinciri	 ile	dijital	 tedarik	zinciri	ekosisteminin	karşılaştırılması	Tablo	2.1.’de	veril-
miştir. 

Tablo 2.1 Geleneksel tedarik zinciri ile dijital tedarik zincirinin karşılaştırması 

Nitelik Geleneksel Tedarik Zinciri Dijital Tedarik Zinciri Ekosistemi

Şeffaflık Tedarik zincirinin kısıtlı görüntüsü Tedarik zincirinin bütün görüntüsü

İletişim
Bilgi her organizasyona aktarılırken 
gecikmeye uğrar

Bilgi tüm tedarik zincirine eşzamanlı 
olarak sunulur

İşbirliği
Anlamlı işbirliğini engelleyecek biçimde 
tedarik zincirinin tamına kısıtlı görünür 
olma

İçsel tedarik zinciri değerlerini elde etmek 
üzere işbirliği derinliğinin doğal gelişimi

Esneklik
Son müşteri talepleri, bilgi malzeme 
akış yolunda bozulmaya uğrar

Son kullanıcı taleplerinde olan değişimler 
hızlıca değerlendirilir.

Yanıt verebilirlik
Farklı kademler arasında yanıt verme 
uyumsuzluğu ve gecikmeler yaratan 
farklı planlama çevrimleri

Planlama ve icrada gerçek zamanlı yanıt 
verme

Kaynak: https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/2016/digitization-more-efficient.html adresinde 
yayınlanan rapor

Tedarikçi İmalat Dağıtım Müşteri/
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Şekil 2.2 Tedarik zincirinde geleneksel yapıdan dijital ekosisteme geçiş. 

Özetle, hangi özel isim verilirse verilsin, tedarik zinciri için önemli olan performans göstergelerinde 
iyileştirmeler ve geliştirmeler yapmak gerekecektir. Bilgi ve veri ile eşgüdüm ve işbirliğinin önemi tüm 
tedarik zincirleri için en üst sırada yer almaktadır.
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TEDARİK ZİNCİRİ AĞ TASARIMI
Bir tedarik zincirinin bileşenlerinin tedarikçi, 

imalatçı, depo, dağıtımcı ve perakendeci olduğunu 
söylemiştik. Tedarik zinciri üzerindeki tüm ope-
rasyon, ilişki ve iletişimler bu bileşenlerden oluşan 
ağ üzerinde yürütülür. Tedarik zincirinin toplam 
verimliliği bu ağın ne kadar etkin olarak oluştu-
rulduğuna bağlıdır. Bileşenlerinin sayı, konum ve 
kapasiteleri tedarik zinciri ağının tasarımıdır. Teda-
rik zinciri ağ tasarımında aşağıdaki sorulara yanıt 
bulmak amaçlanmaktadır:

•	 Kaç	 tane	 depo	 olmalı,	 depolar	 nerelerde	
konumlandırılmalı, ne büyüklükte olmalı, 
hangi ürünler depolanmalı?

•	 Kaç	 tane	 imalat	 tesisi	 olmalı,	 bu	 tesislerin	
konumları ne olmalı, kapasiteleri ne kadar 
olmalı, kaç tane üretim hattı olmalı, hangi 
ürünler üretilmeli, ürünler hangi depolara 
gönderilmeli?

•	 Hangi	 ürünler	 dışarıdan	 tedarik	 edilmeli,	
tedarikçiler kimler olmalı?

•	 Tesis	sayısı	ile	maliyet	arasındaki	ilişkisi	na-
sıldır?

•	 Tesis	 sayısı	 ile	 hizmet	 seviyesi	 arasındaki	
ilişkisi nasıldır?

•	 Talep,	maliyet	ve	fiyatlardaki	değişimin	te-
darik zincirine etkisi nasıldır?

•	 Ağ	içerisindeki	kapasite	uygunluğunu	nasıl	
garanti altına alırız? Mevcut tesislerimizin 
kapasitesini mi arttırmalıyız yeni tesisler mi 
kurmalıyız? Zamanlaması ne olmalıdır?

•	 Tedarik	zinciri	maliyetlerini	nasıl	düşürürüz?
Tedarik zinciri ağı, tüm işlemlerin üzerinde yü-

rütüleceği bir altyapı niteliğinde olduğundan ma-
liyetlerin büyük kısmı ağın tasarımı ile ilişkilidir. 
Bu nedenle ağ tasarımının doğru yapılması tedarik 
zincirinin verimlilik ve etkinliğine doğrudan etki 
edecektir. Ulaştırma maliyetleri ürün fiyat ve mali-
yetine	doğrudan	etki	eder.	Seçilecek	yerin	ulaştırma	
maliyetine olan etkisi göz önünde bulundurulmalı-
dır. Örneğin depo yerlerini seçerken üretim tesisi-
ne yakın ya da müşteriye yakın olma gibi tercihler 
kullanılabilir.	Üretim	tesisine	yakınlık	üretim	tesi-
sindeki depolama maliyetlerini azaltacaktır, farklı 
noktalarda olabilecek perakendecilere eşit hizmet 
verilebilecektir; bununla birlikte ulaştırma süreleri 
artacaktır. Depoları müşteriye yani perakendecile-
re yakın konumlandırma tercihi ile birlikte, talebi 
karşılayamama riski azalacak, ulaştırma süreleri kı-
salacak ancak perakendecilerin yaygın olması duru-
munda depo sayısını arttırma gereği doğabilecektir. 
Tesisler için yer seçiminde farklı ulaşım modları ile 
hizmet sunabilmek adına, denizyolu, havayolu ve 
karayoluna mesafeler de önemli bir kriter olabile-
cektir.	Ürün	 akışının	 sürekli,	 hızlı	 ve	düşük	mali-

Farklı ürün gruplarının te-
darik zinciri yapısına etkile-
rini araştırınız.

Tedarik zincirine ilişkin ve-
rilmesi gereken kararlar ile 
karar seviyelerini (stratejik, 
taktik, operasyonel) ilişki-
lendir.

Teknolojik gelişmelerin te-
darik zincirine etkilerini 
anlatınız.

Öğrenme Çıktısı

1 Tedarik zincirini, amaçlarını, türlerini açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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yetlerle sağlanması ana amaçtır. Ancak müşteri bek-
lentilerindeki çeşitlilik nedeniyle ulaştırmada farklı 
seçenekler yaratabilmek rekabet avantajı sağlaya-
caktır. Yer seçiminde coğrafi ve atmosferik koşul/
özellikler de birer kriter olabilmektedir. Zorlu hava 
şartlarının olduğu coğrafi bölgelerde tesis kurmanın 
ve işletmenin doğrudan maliyetlere etki edebileceği, 
hizmet seviyesini olumsuz etkileyebileceğini ve de 
yönetilmesi gereken riskin artacağını göz önünde 
bulundurmak gerekir. Bu durumlarda riski azalt-
mak ve hizmet seviyesi taahhüdünü sağlamak üzere 
tesis sayısını arttırmak gerekebilir. Deprem, su taş-
kını, toprak kayması gibi doğal afetler kontrolümüz 
dışında olan ancak tedarik zincirinin performansını 
etkileyen olaylardır. Tedarik zincir ağının tasarımın-
da olasılığı düşük ancak etkisi yüksek olan bu ve 
benzeri	olayları	dikkate	almak	gerekli	olacaktır.	Ver-
gi ve maliyet avantajları ile çevreye olan etkileri de 
yer seçimine etki eder. Hammade, nitelik ve nicelik 
olarak işgücü, pazar büyüklüğü tedarik zinciri ağın-
daki tesislerin yerini seçmede tercihleri etkileyecek 
faktörlerdir. Tedarik zincir ağ tasarımı uzun vadeli 
yatırımları içerecek olmasından dolayı karar verici-
lerin öngörülü davranmaları gereklidir. Ekonomik, 
toplumsal ve çevresel gelişmelerin ve düzenlemele-
rin tedarik zincirine olası etkileri öngörülmelidir.

Depolama Tesislerinin Faydaları
Depolar imalat tesisleri ile dağıtım tesisleri ya da 

perakendeciler arasında ürünlerin biriktirildiği ya da 
bekletildiği tesislerdir. Tedarik zincir ağının tasarı-
mında hangi tesislerden kaç tane ve nerelerde bulun-
durulacağına	 karar	 verilmelidir.	Ürünler	 imalat	 te-
sislerinden doğrudan müşteriye ulaştırılabilir. Bunu 
yapmak yerine neden arada depo tesislerine gerek 
duyulur? Depoların kurulumu ve işletilmesinin bir 
maliyeti vardır ve bu maliyet doğrudan ürünlerin 
fiyatına yansır. Depoları kaldırarak maliyetleri dü-
şürmek mümkün ise hangi gerekçeler ile bu tesislere 
tedarik zincir ağında yer verilir? Depoların sayısına 
ve yerine karar vermeden önce bunların gerekli olup 
olmadığı sorusuna cevap verilmelidir.

Üretim	hızının	talep	hızına	uyması	ürün	depo-
lama gereksinimini ortadan kaldırabilir. Ancak, ta-
lep zaman içerisinde değişkenlik gösterebilir. İma-
lat çoğunlukla bir hazırlık ya da kurulum gerektirir. 
Bu hazırlık ya da kurulum hem maliyeti olan hem 
de zaman alan bir işlemdir. Zaman içerisinde de-
ğişkenlik gösteren talep ile uyumlu üretim planı 

yapmak hazırlık ve kurulum maliyetini arttıra-
caktır. İmalat için hazırlık ve kurulum yapıldıktan 
sonra olabildiğince fazla üretmek, birim ürün başı 
oluşacak olan sabit hazırlık ve kurulum maliyetini 
düşürecektir. Bu durumda da talep fazlası ürünleri, 
gelecekte oluşacak talepleri karşılamak üzere depo-
lamak gerekir. Tabii ki bu durumda da stok tutma 
maliyetleri artacaktır. Hazırlık ve kurulum mali-
yetleri ile stok tutma maliyetlerini dengeleyecek 
bir üretim planı yapmak depolama gereksinimini 
ortadan kaldırmayacaktır. Benzer şekilde üretim 
zamanlaması ve miktarının talep ile uyumlu hale 
getirilmesi, ürünün müşteriye sunulma zamanını 
da uzatacaktır. Gerek imalat tesisleri ile müşteri 
arasındaki mesafe gerekse üretimde geçecek olan 
süre talebin karşılanmasında gecikmelere yol aça-
bilecek ve müşteri memnuniyeti azalabilecektir. 
Bunun yerine müşteriye olabildiğince yakın bir ko-
numda ürün depolamak, müşterinin talebine daha 
hızlı yanıt vermeyi sağlayacaktır. 

Müşteri siparişleri çoğunlukla karma ürünleri 
içerir. Her birinin imalatçısı farklı olan ürünlerin 
doğrudan imalatçıdan müşteriye taşınması verimli-
liği oldukça düşük bir yöntem olur. Bunun yerine 
farklı imalatçıların ürünlerini ortak bir alanda de-
polamak ve bu depodan müşterinin gereksinimle-
rine uygun biçimde karma siparişlerin hazırlanması 
ve tek parti halinde gönderilmesi verimliliği arttıra-
cak, maliyetleri de düşürecektir. 

Tedarik ve talep miktarının mevsimsellik gös-
termesi durumunda da benzer şekilde yüksek ta-
lep ve arzın olduğu zaman dilimleri için depolama 
gereksinimi doğacaktır. Örneğin buğday hasatı bir 
mevsimde yapılır ve bu hasat yıl boyunca çeşitli 
ürünlerin üretilmesinde hammadde olarak kullanı-
lır. Bu durumda hasadı yapılan buğdayı, kullanana 
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kadar depolamak gerekir. Aynı şekilde bayramlarda 
şekerleme talebi artar. Yüksek talebin beklendiği 
bayramların öncesinde şekerleme stoklarını arttır-
mak ve bunları depolamak gerekecektir. 

Özetle, ekonomik, zaman, müşteri memnuni-
yeti gibi gerekçeler ile tedarik zincirinde depolama 
ihtiyacını ortadan kaldırmak mümkün değildir. 
Bu nedenle depolara gerek duyulur. Bu durumda 
önemli olan kaç tane deponun, hangi konumlarda 
bulunacağı ve kapasitelerinin ne olacağı gibi sorun-
ları tedarik zinciri ağının tasarımında belirlemektir.

Tedarik Zinciri Ağ Tasarımının 
Müşteriye Olan Etkisi

Tedarik zincirinin ağ tasarımı karlılık, maliyet, 
etkinlik, verimlilik gibi hedeflerle yapılır. Tedarik 
zincirini ve bu zincir boyunca alınacak kararları 
yönlendiren tek unsur müşteri talebidir. En büyük 
amaç müşteri taleplerini karşılamaktır. Tedarik zin-
cirinin varlık sebebi budur. Tedarik zinciri ağ tasa-
rımının müşteriye yansıyan unsurlarını şu şekilde 
sıralayabiliriz:

•	 Tepki	 zamanı: müşterinin talebinin oluş-
ması ile talebin karşılanması arasındaki sü-
redir. Tepki zamanın mümkün olduğunca 
kısa olması istenir. Bir ürün almak üzere 
mağazaya giden bir müşteri, istediği ürünü 
rafta bulup alabiliyorsa tepki zamanı sıfır-
dır. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde 
sipariş verilmesinden itibaren ürünün kur-
ye tarafından müşteriye teslim edilmesine 
kadar	geçen	süre	de	tepki	zamanıdır.	Satıcı	
müşteriye bir tepki zamanı taahhüdünde 
bulunabilir, bu durumda tepki zamanı ta-
ahhüdüne uyulması beklenir.

•	 Ürün	çeşitliliği: müşterinin tedarik zincirin-
den sağlamasını beklediği ürün yelpazesidir.  
Müşteri talebi belirli bir üründen oluşabile-
ceği gibi çeşitli ürünleri de içerebilir. Müşteri 
her bir farklı ürün talebi için ayrı bir teda-
rikçiye gitmek istemeyecektir. Tedarik zinci-
rinin performansı müşteriye sunduğu ürün 
çeşitliliği ile de değerlendirilebilir.

•	 Ürünün	 bulunması: müşterinin istedi-
ği zaman ürünü bulmasıdır. Tepki zamanı 
ile doğrudan ilintilidir. Müşterinin ihtiyaç 
duyduğunda ya da talep ettiğinde ürünü 
bulamaması etkileri uzun süreli olabilecek 
müşteri memnuniyetsizliğine yol açabilir. 
Stok	 düzeylerinin	 düzgün	 takip	 edilmesi,	
doğru zamanda sipariş ve teslimatın yapıl-
ması ürünün bulunurluğu için önemli iş-
lemlerdir. Tedarik zinciri boyunca üretim, 
ulaştırma, depolama vb. tüm faaliyetler 
ürünün müşterinin talep ettiği anda bulun-
masına etki edecektir.
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•	 Müşteri	deneyimi: müşterinin tedarik zin-
ciri ile etkileşiminin müşteri üzerinde ya-
rattığı	etkidir.	Sipariş	verme,	ödeme	yapma,	
ürünü teslim alma işlemlerindeki kolaylık-
tır. Her müşteri satın aldığı ürün ya da hiz-
metle	birlikte	deneyim	de	 satın	 alır.	Ürün	
ne kadar iyi ve kaliteli olursa olsun müşte-
rinin deneyimi olumsuz olabilir. Müşteri 
etkileşiminin ne kadar sorunsuz olduğunu 
önemser. Bir ürünün geç teslim edilmesi 
müşteriyi	 hayal	 kırıklığına	 uğratabilir.	 Sa-
tın aldığı üründen beklediği fayda ürünün 
geç teslim edilmesi nedeniyle elde edilemez 
hale gelebilir. 

•	 Sipariş	 görünürlüğü:	 ürünlerin imalat-
çısından itibaren müşteriye ulaşana kadar 
geçen sürede hareketlerinin ve konumunun 
izlenebilmesidir. Yukarıda anlattığımız gibi 
bir ürün imalatçısından müşteriye ulaşa-
na kadar birçok aşamadan geçer. Özellikle 
e-ticaret uygulamalarının yaygınlaşması ile 
birlikte, müşteriler siparişlerinin durumla-
rını ve konumlarını bilmek istemektedir. 
Tedarik zincirinin dijitalleşmesi ile birlikte 
ürün takibini yapabilmek ve müşteriye bil-
gi sunabilmek kolaylaşmaktadır. Müşteriler 
açısından da siparişlerinin görünürlüğü bir 
beklenti	haline	gelmiştir.	Sipariş	görünürlü-
ğü tedarik zincirinde bulunan tüm paydaş-
lar arasında anlık ve doğru bilgi paylaşımını 
zorunlu kılmaktadır.

•	 İade	 edebilme: müşterinin arızalı, zarar 
görmüş ya da beklentilerini karşılamayan 
bir ürünü ne kadar kolay geri verebildiğidir. 
Çeşitli sebeplerle müşteri ürünü iade etmek 
isteyebilir. Bu durumda müşteriye zorluk 
çıkarmak yerine işlemi kolaylaştırmak gere-
kir.	Kimi	zaman	iade	işleminin	ürünün	sa-
tın alındığı yerden başka bir yere yapılması 
istenir. İşlem yapma ve mali külfete kat-
lanma zorunluluğu müşteriye bırakılması 
halinde müşteri memnuniyeti azalacaktır. 
Yakın zamana kadar ihmal edilen bu konu, 
son zamanlarda ve yine özellikle e-ticaretin 
yaygınlaşması ile daha da önem kazan-
mıştır. Bir fotoğraf ya da videoya bakarak, 
denemeden alışveriş yapabilme ancak iade 
edebilmenin kolay ve masrafsız olması ile 
mümkün olabilir.
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AĞ TASARIMINDA KULLANILAN MODELLER
Tedarik zinciri ağ tasarımında cevap 

bulmamız gereken belli başlı soruların 
hangi tesisten, kaç tane ve nerelerde bu-
lunması gerektiği olduğunu söylemiştik. 
Tedarik zincirine ilişkin kararların ana 
yönlendiricisinin müşteri olduğundan da 
bahsetmiştik. Amaç müşteri talebini en 
uygun maliyetle ve zamanlama ile karşıla-
yarak tedarik zincirindeki kârlılığı arttır-
maktır.	Kârlılığı	sürekli	kılmak	üzere	müş-
teri memnuniyetine etki eden kriterleri 
de dikkate almamız gerekir. Bu amaçları 
sağlamak üzere tedarik zinciri tasarımındaki kararları deneme yanılma yöntemi ile vermek fazlaca maliyetli 
olacaktır. Bu nedenle sistemin matematiksel ya da benzetim modelinin oluşturularak, bu model yardımı 
ile en doğru kararları vermek gereklidir. 

Tesis Yer Seçimi
Verilecek	kararların	başında	tesis	yer	 seçimi	kararı	gelmektedir.	Bu	nedenle	 tedarik	zinciri	ağ	 tasarı-

mında tesis yer seçimi kararını örnek olarak ele alarak modelleme yaklaşımını anlatacağız. Diğer ağ tasarı-
mına	ilişkin	modeller	ise	kitabın	geri	kalan	bölümlerinde	detaylı	olarak	açıklanmaktadır.	Kurulacak	tesis	
sayısının önceden belirlendiği varsayımı ile bu tesislerin yerlerinin nerede olması gerektiği cevaplanması 
gereken en basit problem olarak karşımıza çıkar. Müşteri talep yoğunluğunun coğrafi dağılımının bilindiği 
durumda, tesisleri öyle bir yerlere kurmalıyız ki belirlediğimiz amaç fonksiyonu en iyi değeri versin. 

Diyelim ki tek bir tesis kuracağız ve bu tesisin yerini seçmek istiyoruz. Bu tek tesis ile iki farklı talep 
bölgesindeki	 talepleri	 karşılayacağız.	Ürünümüze	 olan	 talebin	 bölgelerin	 nüfusları	 ile	 doğrusal	 orantılı	
olarak oluştuğunu varsayalım. Talep bölgelerini A ve B olarak isimlendirelim. A bölgesinin nüfusu NA ve 
B bölgesinin nüfusunun NB olsun. A ve B bölgeleri arasındaki en kısa mesafe de D olsun. Amacımız, tesisi 
kurmak üzere, tüm taleplere olan ağırlıklı ortalama mesafenin en küçük olduğu yeri bulmak olacaktır. Yer 
seçimi konusunda serbest olduğumuzu varsayarsak, seçeceğimiz yer A ve B arasındaki en kısa mesafeyi ve-

Öğrenme Çıktısı

Mevcut tedarik zinciri ağı-
nın yeniden yapılandırılma-
sı ile yeni bir tedarik zinciri 
ağı kurmanın farklılık ve 
benzerliklerini araştırın.

Tepki zamanı, ürün çeşit-
liliği, ürünün bulunması, 
müşteri deneyimi, sipariş 
görünürlüğü ve iade ede-
bilme kriterlerinin tedarik 
zinciri ağ tasarımı ile ilişki-
lendirin.

Tedarik zincirinde depo-
lara neden gerek duyulur 
anlatınız.

2 Tedarik zinciri ağ tasarımı için amaçları ifade edebilme
3 Tedarik zinciri ağ tasarımının müşteriye olan etkilerini listeliyebilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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ren hat üzerinde olmalıdır. A bölgesinden x kadar 
uzaklıkta olan bir yer, B noktasından D – x kadar 
uzaklıkta olacaktır. Bu durumda toplam ağırlıklı 
mesafe:

Z=NAx+NB(D–x)
  =NBD+(NA–NB)x

olacaktır. Toplam ağırlıklı mesafenin en küçük 
değerini veren x, (NA–NB)’nin	 değerine	 bağlıdır.	
Eğer (NA–NB) pozitif bir değer ise x’in	alabileceği	
en küçük değer toplam ağırlıklı mesafeyi en küçük 
değerine ulaştıracaktır, (NA–NB) negatif bir değer 
ise x’in	alabileceği	en	büyük	değer	toplam	ağırlıklı	
mesafeyi en küçük değerine ulaştıracaktır. (NA–
NB)	ve	’nin	eşit	olması	halinde	ise	x’in	tüm	değer-
leri için toplam ağırlıklı mesafe aynı olacaktır. 

Örneğin	A	bölgesinin	nüfusu	100	ve	B	bölgesi-
nin	nüfusu	200	olsun.	A	ve	B	bölgeleri	arasındaki	
mesafe	10	km	olsun.	Bu	durumda	toplam	ağırlıklı	
mesafe:

Z=100x+200(10–x)
		=2000+(100–200)x
		=2000–100x

Yukarıdaki denklemde x olabilecek en büyük 
değeri	olan	10km’e	eşit	olursa	toplam	ağırlıklı	me-
safe	 1000	 olur.	 Böylelikle	 yeni	 tesisi	 B	 bölgesine	
kurmak amaç fonksiyonun değerini en iyileyen çö-
züm olmaktadır.

Şimdi A ve B bölgelerindeki müşterilere hizmet 
verecek tesis için yer seçiminde serbest olmadığı-
mızı, yeni kurulacak tesis için aday iki konum bu-
lunduğunu ve bunlardan birisini seçmemiz gerek-
tiğini	düşünelim.	Bu	konumlara	K	ve	L	diyelim	ve	
DA,K	A	bölgesi	ile	K	konumu	arasındaki	mesafeyi,	
DA,L A bölgesi ile L konumu arasındaki mesafeyi, 
DB,K B	bölgesi	ile	K	konumu	arasındaki	mesafeyi,	
DB,L A bölgesi ile L konumu arasındaki mesafeyi 
göstersin.	K	konumunun	seçilmesi	halinde	toplam	
ağırlıklı mesafe:

Z=NADA,K + NBDB,K

L konumunun seçilmesi halinde toplam ağırlık-
lı mesafe:

Z=NADA,L + NBDB,L

olacaktır. Hangi konum seçildiğinde toplam 
ağırlıklı mesafe en küçük değeri alıyor ise o ko-
num seçilecektir. Örneğimizde bir tane daha aday 
konum	bulunsun,	yani	aday	konumlar	K,	L	ve	M	
olsun ve bu üç konumdan iki tanesinde tesis ku-
racak olalım. Toplam ağırlıklı mesafenin en küçük 
olacağı bu üç konumdan ikisini seçeceğiz. Bu du-
rumda her bir bölgeyi bir konum ile eşleştirmemiz 
gerekecektir.	Üç	konum	seçeneğinden	hangi	ikisini	
açacağız ve hangi konum hangi bölge ile eşleşecek 
sorularına yanıt bulmamız gerekmektedir. Her ko-
num için birer ve her konum-bölge eşleşmesi için 
de birer karar değişkeni tanımlayalım. xK,xL ve xM 
ilgili konumda tesis kurulup kurulmayacağını gös-
teren karar değişkeni olsun, bu karar değişkenleri-
nin değerinin bir olması o konumda tesis kurula-
cağını, sıfır olması ise kurulmayacağını göstersin. 
Üç	 konumdan	 sadece	 iki	 tanesinde	 tesis	 kurula-
cağından bu üç karar değişkeninden iki tanesinin 
değeri	1,	bir	tanesin	değeri	 ise	0	olacaktır.	Örnek	
problemimizde iki bölge ve aday konum bulun-
ması nedeni ile toplamda altı farklı bölge-konum 
eşleşmesi mümkündür. Bu eşleşmeleri göstermek 
üzere yA,K, yA,L, yA,M, yB,K, yB,L, yB,M karar değiş-
kenlerini	tanımlayalım.	Bu	karar	değişkenlerinin	1	
ya	da	0	değeri	alabilecektir;	1	değeri	almaları	ilgili	
eşleştirmenin	yapıldığı,	 0	değeri	 almaları	 ise	 ilgili	
eşleşmenin yapılmadığını gösterecektir. Her bölge 
mutlaka bir konum ile eşleşmelidir. Bir bölge, anca 
bir konumda tesis kurulursa o bölge ile eşleşebi-
lir. Şimdi bütün bunları matematiksel olarak ifade 
edelim. En küçük değerini bulmak istediğimiz top-
lam ağırlıklı mesafe:

Z=(NADA,K yA,K+NADA,L yA,L+NADA,M yA,M)
+(NBDB,K yB,K+NBDB,L yB,L+RBDB,M yB,M)

olur. Bu denklem toplama simgesi aracılığı ile 
daha derli toplu şu şekilde yazılabilir:

Z = NA
j=K ,L ,M
∑ DA, j yA, j + NB

j=K ,L ,M
∑ DB, j yB, j

Daha da derli toplu hale getirirsek:

Z =
i=A,B
∑ Ni

j=K ,L ,M
∑ Di, j yi, j

olur. Her bölgenin bir konum ile eşleştirilme 
koşulunu matematiksel olarak şu şekilde ifade ede-
biliriz:
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yA,K +yA,L+yA,M=1  ve  yB,K + yB,L+yB,M=1

Yine toplama simgesini kullanırsak:

yA, j =1
j=K ,L ,M
∑ yB, j

j=K ,L ,M
∑ =1

Benzer şekilde bu iki ifadeyi

yi, j =1
j=K ,L ,M
∑ , i = A,B için

şeklinde yazabiliriz. Bir konum ile bir bölgenin 
eşleştirilmesinin ancak ilgili konumda tesis açılma-
sı halinde mümkün olduğunu matematiksel olarak 
ifade etmek için öncelikle x ve y karar değişkenleri 
arasındaki	 ilişkiyi	 anlamamız	 gerekir.	 Örneğin	 K	
konumunda tesis kurulursa xK =1	olur,	bu	durum-
da en küçük toplam ağırlıklı mesafeyi elde etmek 
için	 A	 bölgesi	 ile	 K	 konumu	 eşleştirilebilir	 yani	
yA,K =	1	olur,	ya	da	eşleştirilmeyebilir	yani	yA,K	=	0	
olur;	K	konumunda	tesis	kurulmaz	ise	xK =	0	olur,	
bu	durumda	A	bölgesi	ile	K	konumu	eşleştirilmesi	
hiçbir koşulda mümkün değildir yani yA,K	=	0	olur.	
Bir tablo halinde gösterirsek:

xK yA,K

0 0
1 0 ya da 1

Bu ilişkiyi matematiksel olarak gösterirsek:

yA,K ≤ xK , yA,L ≤ xL , yA,M ≤ xM
yB,K ≤ xK , yB,L ≤ xL , yB,M ≤ xM

Ya da kısa ifade ile:

yi,j ≤ xj , i=A,B ve j= K,L,M için

Açılacak tesis sayımız toplamda iki olduğu için 
bu koşulu matematiksel olarak

xK+ xL + xM=2

ya da kısa ifade ile

x j = 2
j=K ,L ,M
∑

Hepsini bir araya getirdiğimizde matematiksel 
model şu şekilde olur:

En	Küçük		 Z =
i=A,B
∑ NiDi, j yi, j

j=K ,L ,M
∑

Aşağıdaki Koşullar Altında

yi, j =1
j=K ,L ,M
∑ , i = A,B için

yi,j ≤ xj , i=A,B ve j= K,L,M için

x j = 2
j=K ,L ,M
∑

yi,j ∈ {0,1} , i=A,B ve j= K,L,M için
xj ∈ {0,1},		j= K,L,M için 

Bölge sayısının ve tesisler için aday konum sa-
yısının daha fazla olması durumunda ve toplamda 
P	tane	tesisin	açılacak	olması	durumunda	bu	mate-
matiksel model daha genel haliyle şu şekilde olur:

En	Küçük			 Z =
∀i
∑ NiDi, j yi, j

∀j
∑

Aşağıdaki Koşullar Altında

yi, j
∀j
∑ =1, ∀i

yi, j ≤ x j , ∀i ve ∀j

x j
∀j
∑ = P

yi, j ∈ 0,1{ }, ∀i ve ∀j

x j ∈ 0,1{ }, ∀j

Burada verdiğimiz başlangıç düzeyindeki yer se-
çim matematiksel modelini farklı parametre, amaç, 
kısıt ve karar değişkenlerini içerecek şekilde geliş-
tirmek ve değiştirmek mümkündür. 

Tedarik zinciri ağ tasarımında, toplam ağırlıklı 
mesafenin en küçük değerini elde edecek şekilde 
bir konum belirlemek yerine amaç belirlenmiş bir 
mesafe içerisinde olacak müşteri sayısının en bü-
yük değerini elde etmek de olabilir. Örneğin müş-
terilerinin evine damacana su dağıtan bir işi düşü-
nelim.	Damacana	suların	stoklandığı	depoları,	30	
dakika içerisinde en fazla müşteriye ulaşacak şekil-
de bir konumda olmasını isteyebiliriz. Bu amaçla 
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belirleyeceğimiz depo konumları toplam ortalama 
mesafenin en küçük değerini elde etmek için belir-
lenecek depo konumlarından farklı olacaktır.

Ağ tasarımı için verilecek önemli kararlardan 
birisi de kapasiteler ile ilintilidir. Yeni tesis kurmak 
kapasite yaratmak anlamına gelebileceği gibi mev-
cut tesisleri geliştirerek de kapasite yaratılabilir. Ör-
neğin depolar için raf sistemleri eklemek depolama 
alanını arttıracaktır. Yeni tesisler için kiralama ya 
da	inşa	etme	seçenekleri	değerlendirilebilir.	Kapasi-
te sadece alan ya da hacim olarak düşünülmemeli-
dir, işlem gören ürün sayısını arttırmak da kapasite 
artışı anlamına gelecektir. İşlem gören ürün sayısı 
işgücünü arttırmak (işe alım, fazla mesai, vardiya 
düzenlemesi vb.), araç/teçhizat sayısını arttırmak, 
araç/teçhizat teknolojisini yenilemek gibi yöntem-
ler ile sağlanabilir. Bu kararların bir kısmı stratejik 
seviye kararlar olduğu gibi bazıları da taktik seviye 
kararlardır.

Tedarik zincir ağ tasarımında müşterilere ulaş-
mak ve hizmet seviyesini arttırmak amacımız olabi-
lir ancak bu amaçla alınacak kararların birer mali-
yeti	de	vardır.	Karar	önerilerimizi	hazırladığımızda	
bu önerilerimizin maliyetlerini göz ardı edemeyiz. 
Bütçe, kararlar için bir kısıt olacaktır. Bu nedenle 
tedarik zincirine ilişkin maliyetleri de anlamamız 
gerekir. Tedarik zinciri ağ tasarım kararlarının sabit 
maliyetleri ve değişken maliyetleri olacaktır. Taşı-
ma maliyetleri tedarik zincirindeki en büyük ma-
liyet kalemlerindendir. Ağ yapısı, tesislerin sayısı 
ve nerede olacakları taşıma maliyetlerini doğrudan 
etkiler. Taşıma/ulaştırma sistemi kendi başına eni-
yilemesi yapılması gereken bir sistemdir. Bu konu 
detayları ile ileriki bölümlerde açıklanacaktır. 

Ağ Tasarımında Karar Ağaçları
Tedarik zinciri ağ tasarımının stratejik seviye 

kararlardan olduğunu söylemiştik. Ağ tasarımı ya-
tırım kararlarını içerir ve farklı seçenekler arasın-
dan tercih yapmak gerekebilir. Yeni bir depo mu 
kuralım yoksa var olan deponun kapasitesini mi 
arttıralım? Taşımacılık için karayolunu mu tercih 
edelim demiryolunu mu? Tek bir tedarikçiden mi 
hammadde alalım yoksa farklı tedarikçilerle mi an-
laşalım? Bu gibi birçok uzun vadeli yatırım tercih-
lerini etkileyecek kararlar verilmelidir. Bu kararlar 
uzun vadeli beklentilerimizi karşılamak üzere veri-
lecektir.	 Planlama	 ufku	 uzadıkça	 belirsizlikler	 ar-
tacaktır.	Kendi	kontrolümüzde	olmayan	birtakım	

gelişmeler ile sonuçlar etkilenecektir. Uzun vade 
kararları genellikle birbirine koşullu aşamalı karar-
ları içerir. Bu nedenle yatırım kararlarını verirken 
belirsizlikleri, seçenekleri dikkate alan sistematik 
yöntemler kullanılmalıdır. Burada bu yöntemler-
den karar ağaçlarına yer vereceğiz.

Örneğin,	kapasitesi	300	birim	talebi	karşılaya-
cak düzeyde olan bir depomuz olduğunu düşüne-
lim. Bu deponun kapasitesi var olan talepleri kar-
şılamakta yeterli olmaktadır. Ancak, önümüzdeki 
dönemde taleplerde artış beklenmektedir. Yaptığı-

mız tahmin sonucunda 1
3

	olasılıkla	 talebin	1500	

birim artacağı, 2
3

	olasılıkla	ise	600	birim	artacağı	

tahmin edilmektedir. Artan talebi karşılamak üzere 
iki seçeneğimiz bulunmaktadır, ya T130.000	yatı-
rım	ile	kapasitesi	1500	birimin	üzerinde	olan	talep-
leri karşılayabileceğimiz yeni bir depo kurabiliriz ya 
da T20.000	yatırım	ile	mevcut	deponun	kapasite-
sini	500	birim	ilave	talebi	karşılayabilecek	düzeye	
çıkarabiliriz. Birim kapasite başına beklenen satın 
alma maliyeti çıktıktan sonraki gelir T300’dir.	Bu	
durumda hangi yatırımı yapacağımıza karar vere-
cek olalım. Öncelikle mevcut deponun kapasitesi-
ni arttırmayı tercih etmemi durumundaki karımızı 
hesaplayalım.	Talep	ister	1500	birim	artsın	isterse	
600	birim	artsın,	kapasite	geliştirme	sonrasında	biz	
sadece	 500	 birim	 ilave	 talebi	 karşılayabiliriz.	 Bu	
durumda	artan	gelirimiz	500*300=T150.000	olur.	
Kapasite	arttırmanın	yatırım	maliyeti	T20.000	ol-
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duğundan	kârımız	150.000	–	20.000	=	T130.000	
olur.	Yeni	bir	depo	kurarsak	kapasite	1.500	birim	
yeni	talebi	karşılayabilecektir.	Talebin	1.500	birim	
artması	 halinde	 gelirimiz	 1.500*300	 =T450.000,	
yatırım	 maliyetini	 çıkardığımızda	 kâr	 450.000	
–	 130.000	 =T320.000;	 talebin	 600	 birim	 artma-
sı	 halinde	 ise	 gelir	 600*300	=	T180.000,	 yatırım	
maliyetini	çıkardığımızda	kâr	180.000	–	130.000	
= T50.000	olacaktır.	Beklenen	kâr	artışı	

=
1
3
320.000+ 2

3
50.000

=T140.000

olur.	 Kapasite	 arttırmamız	 halindeki	 kâr	
T150.000	iken	yeni	depo	kurmamız	halindeki	kâr	
T140.000	olduğundan,	daha	 fazla	kâr	 elde	 etme-
mizi sağlayan kapasite arttırma seçeneğine yatırım 
yapmak daha mantıklıdır.

Şimdi bu problemi karar ağacı yöntemi ile gös-
terelim:

320.000 TL

50.000 TL

150.000 TL

Kapasite arttırma

Düşük talep2/3

1/3

Yükse
k

talep

Yeni depo150.000>140.000 TL
320.000+   5

0.000140.000 TL

1
3

2
3

Şekil 2.3 Kapasite artırım probleminin karar ağacı 
yöntemi ile modellenmesi.

Yukarıdaki örnekte de görüleceği üzere bir karar 
ağacı şu bileşenlerden oluşur:

•	 Karar	 noktaları: şekilde kareler ile göste-
rilir, karar vericinin bu noktada seçenekleri 
karşılaştırması ve en iyi seçeneği belirleme-
si beklenir. Yukarıdaki örneğimizde tek bir 
karar noktası vardır ve “yeni depo” ile “ka-
pasite arttırma” seçenekleri arasında tercih 
yapılması gerekmektedir.

•	 Karar	 dalları: karar noktalarından çıkan 
oklar ile gösterilir ve o karar noktasındaki 

seçenekleri ifade eder. Yukarıdaki örneği-
mizde “yeni depo” ile “kapasite arttırma” se-
çeneklerinin yer aldığı oklar karar dallarıdır.

•	 Şans	noktaları: şekilde daireler ile gösteri-
lir, bu noktada karar vericinin kontrolünde 
olmayan, belirli olasılıklar ile gerçekleşmesi 
beklenen olaylar belirtilir. Şans noktaların-
da beklenen değer ya da fayda hesaplanır. 
Örneğimizde bir tane şans noktası bulun-
maktadır ve bu noktada olabilecek iki ola-
yın yani “yüksek talep” ve “düşük talep” 
oluşması durumundaki beklenen kâr he-
saplanmıştır.

•	 Şans	dalları: şans noktalarından çıkan ok-
lar ile gösterilir ve o şans noktasındaki ola-
bilecek	olayları	gösterir.	Üzerinde	olayların	
olasılıkları da belirtilir. Örneğimizde “yük-
sek talep” ve “düşük talep” olayları ve bun-
lara karşılık gelen olasılıklar gösterilmiştir.

•	 Son	noktalar: verilecek kararlara ve olacak 
olaylara bağlı olarak oluşacak değer ya da 
faydalar gösterilir. Örneğimizde üç adet son 
nokta vardır ve her bir durum için ulaşıla-
cak kâr, son noktada gösterilmiştir.

Karar	ağacı	yöntemi	kararları	ve	olayları	göster-
mek için oldukça kullanışlıdır. Fakat bunun bir şe-
kil ile ifade ediliyor olması nedeni ile karar ve şans 
noktaları ile dallarının artması halinde çok karma-
şık	bir	hale	de	gelebilir.	Karar	ağacı	oluşturmanın	
yöntemini şu şekilde belirtebiliriz:

Adım	1:	Problemin	tanımlanması
Adım	2:	Karar	 ağacının,	 karar	 noktaları,	 şans	

noktaları, karar dalları ve şans dalları kullanılarak 
çizilmesi.

Adım	3: Şans dallarının yani olayların olasılık 
değerlerinin yerleştirilmesi

Adım	4:	Son	noktadan	başlayarak,	geriye	doğ-
ru, şans noktaları için beklenen değerin    hesaplan-
ması, karar noktaları için seçeneklerin karşılaştıra-
rak en iyi seçeneğin belirlenmesi

Adım	5: Ağacın en başındaki karar noktasın-
dan başlayarak, ileriye doğru, en iyi karar seçenek 
adımlarının belirlenmesi.

Tedarik zinciri ağ tasarımı kapsamında stratejik 
karar verme süreçlerinin yönetilmesinde farklı ko-
şullar altında karar seçeneklerinin karşılaştırılması 
karar	ağaçları	yöntemi	ile	yapılabilir.	Karar	ağaçla-
rı bu amaçla kullanılabilecek tek yöntem değildir. 
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Ayrıca çok kriterli karar verme, grup halinde karar verme gibi yöntemler de bulunmaktadır. Bu konudaki 
diğer gelişmiş teknikler için karar kuramı içerikli kaynaklara başvurulabilir.

Net Bugünkü Değer
Yatırım karalarında, alternatif seçenekleri karşılaştırırken aynı faydayı elde edeceğimiz seçenekler ara-

sından	en	düşük	maliyetli	olanını	seçmemiz	gerekir.	Seçenekleri	maliyetleri	açısından	karşılaştırmak	için	
mutlaka paranın zaman değerini dikkate almalıyız. Bugünkü T1000	 ile	altı	 ay	 sonraki	T1000	arasında	
fark	vardır.	Seçenekleri	karşılaştırabilmemiz	için	maliyetlerini	karşılaştırılabilir	birime	çevirmemiz	gerekir.	
Net	bugünkü	değer	karşılaştırılabilir	ortak	ölçüt	olarak	hesaplanabilir.	Paranın	zaman	değeri	hesaplanır-
ken işletmenin yatırımdan beklediği getiri oranı göz önüne alınır. Yapılan yatırım harcamaları nakit çıkışı 
gerektirdiği için negatif, kazançlar ise pozitif alındığı için bir net sonuç, verecektir. Net bugünkü değer şu 
formülle hesaplanır: 

NBD =
i dönemindeki Net Nakit Akışı( )

1+ faiz oranı( )ii=0

M

∑

Bu şekilde seçeneklerin net bugünkü değerleri hesaplanırken varsa tasfiye değerleri, amortisman dik-
kate alınmalıdır. 

Tedarik zincirinde A ve B yatırımlarından hangisini yapacağımıza karar veriyor olalım. Önümüzdeki 
beş	yıl	boyunca	kullanımda	olacak	bu	yatırım	seçeneklerinden	A’nın	yatırım	maliyeti	T100.000,	tasfiye	
değeri ise T75.000	’dir.	B’nin	yatırım	maliyeti	T30.000,	tasfiye	değeri	ise	T5.000	’dir.	Faiz	oranı	yıllık	%10	
olarak tahmin edilmektedir. Diğer nakit akışları tabloda gösterildiği gibidir

Seçenek	A:

0 1 2 3 4 5
Yatırım 100.000
Tasfiye Değeri 75.000
Kar 8.000 9.000 10.000 10.000 10.000
Amortisman 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Net Nakit Akışı -100.000 13.000 14.000 15.000 15.000 90.000

NBD =
−100.000
1+0,10( )0

+
13.000
1+0,10( )1

+
14.000
1+0,10( )2

+
15.000
1+0,10( )3

+
15.000
1+0,10( )4

+
90.000
1+0,10( )5

NBD= T786,27

Seçenek	B:

0 1 2 3 4 5
Yatırım 30.000
Tasfiye Değeri 5.000
Kar 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Amortisman 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Net Nakit Akışı -30.000 7.000 7.000 7.000 7.000 12.000

NBD =
−30.000
1+0,10( )0

+
7.000
1+0,10( )1

+
7.000
1+0,10( )2

+
7.000
1+0,10( )3

+
7.000
1+0,10( )4

+
12.000
1+0,10( )5

NBD=T	-359,89
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A	yatırımın	5	yıl	boyunca	olan	nakit	akışları	ile	birlikte	net	bugünkü	değeri	T786,27,	B	yatırımın	ise	
net bugünkü değeri T-359,89	olarak	hesaplanmıştır.	Bu	 iki	 değer	 karşılaştırılabilir	 değerlerdir.	Yatırım	
için net bugünkü değeri daha büyük olanı, yani A yatırımını tercih etmemiz gerekir. B yatırımının ise net 
bugünkü değeri eksidir. Yani B yatırımını yaparsak bugünkü değeri itibariyle para kaybederiz. 

Tedarik zinciri ağ tasarımı kapsamında net bugünkü değer hesabı, farklı yatırım seçeneklerinin mali 
olarak karşılaştırılmasına örnek olarak verilmiştir.

Öğrenme Çıktısı

Tedarik zinciri ağ tasarımın-
da parametre, karar değiş-
keni, amaç ve kısıtların ne 
anlama geldiğini araştırınız 
ve örnek veriniz.

Tedarik zinciri ağ tasarımı 
ile karar vermeyi ilişkilen-
dirin.

Yer seçimi için kullanıla-
cak modelde amaç fonksi-
yonun neler olabileceğini 
açıklayınız.

4 Tedarik zinciri ağ tasarımı için parametre, karar değişkeni, amaç ve kısıtları 
tanımlayabilme ve matematiksel model kurabilme

5 Tedarik zinciri ağ tasarımı yatırım kararlarında kullanılan modellerin farkında olma

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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1 Tedarik zincirini, amaçlarını, 
türlerini açıklayabilme

Tedarik Zinciri
Tedarik zinciri, ürünü müşteriye ulaştırmak üzere hammadde 
tedarikçisinden perakendeciye uzanan bir sistemdir. Tedarik 
zinciri müşteri/tüketici talepleri ile yönlendirilir. Bu sitemi 
kurmak ve işletmek için stratejik, taktik ve operasyonel sevi-
yede kararlar alınır. Tedarik zincirinin verimliliğini arttırmak 
üzere güncel yönetim yaklaşımları ve teknoloji de kullanılır. Bu 
şekilde geliştirilmiş tedarik zincirleri yalın, çevik, dijital tedarik 
zinciri gibi tanımlanır.

Tedarik zincirinin tesis sayısı, konumları, kapasiteleri, taşımacı-
lık tercihleri tedarik zinciri ağıdır. Bu ağın belirlenmiş etkinlik 
ölçütlerini sağlayacak şekilde oluşturulması ya da düzenlenme-
sine ise tasarımıdır. Ağ tasarımına ilişkin kararlar stratejik se-
viye kararlardır. Tedarik zincirini yönlendiren müşteri/tüketici 
talepleri olduğu için tedarik zinciri ağ tasarımının müşteri bek-
lentilerini nasıl etkilediğini iyi anlamak gerekir.

Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı

Tedarik zinciri ağ tasarımının 
müşteriye olan etkilerini listeliyebilme3

Tedarik zinciri ağ tasarımı için 
amaçları ifade edebilme2

Ağ tasarımı için alınacak yer seçimi, yatırım kararlarının alın-
ması, karar seçeneklerinin karşılaştırılması gibi işlemler için bi-
limsel yöntemler, modeller kullanılması gerekir. Her problem 
için ayrı modellere başvurulabilir ancak doğru modellerin seçil-
mesi, doğru sonuçların elde edilmesinde ilk aşamadır.

Ağ Tasarımında Kullanılan 
Modeller

Tedarik zinciri ağ tasarımı yatırım kararlarında 
kullanılan modellerin farkında olma5

Tedarik zinciri ağ tasarımı için parametre, karar 
değişkeni, amaç ve kısıtları tanımlayabilme ve 
matematiksel model kurabilme4

öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti
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1  Aşağıdakilerden hangisi bir lojistik sisteminin 
varoluş sebebidir?

A. Talep sahibi ya da müşterinin ihtiyacını karşılamak
B. Nakliye şirketlerine iş üretmek
C. Mal depolamak
D. Ekonomiye katkı sağlamak
E. Mal taşımak

2  Lojistik sistemindeki tüm bileşenleri ve faali-
yetleri içinde barındıran, hammadde tedarikçisin-
den müşteriye kadar uzanan, mal ve bilgi akışının 
yürütüldüğü ağa ne ad verilir?

A.	 Karayolu	 B.	 Demiryolu
C. Nakliyeciler birliği D. İnternet
E. Tedarik zinciri

3  Tedarik zinciri için kararların bütünsel bakış 
açısı ile alınması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A.	 Kararların	 tedarik	 zincirindeki	 tüm	paydaş	 ve	
süreçlere etkisi gözetilerek alınması

B. Her paydaşın kararlarını bağımsız ve kendisi 
için en fazla faydayı sağlayacak şekilde alması

C.	Kararların	 dışarıdan	 uzman	 birisi	 tarafından	
alınması

D.	Kararları	alırken	oylama	yapılması
E.	 Kararların	 müşteri	 ya	 da	 tüketicinin	 talepleri	

doğrultusunda alınması

4  Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirinde 
stratejik seviye kararlardan biri değildir?

A.	 Kaç	tane	imalat	sistemi	bulunmalı
B. Taşımacılık için hangi ulaştırma modları kulla-

nılmalı
C. Depo kapasiteleri ne kadar olmalı
D. İmalatçıdan depoya mal taşırken hangi yoldan 

gidilmeli
E. Depolar nerelerde konumlandırılmalı

5  Yalın Tedarik Zinciri ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A. Belirsizlik ve risklerin azaltılması
B. Atık ve kayıpların azaltılması
C. Müşteri kaybını önlemek üzere stokların arttı-

rılması
D. Ulaştırma ve aktarmada oluşacak arıza ve bo-

zulmaların azaltılması
E. Şeffaflık ve görünürlük sağlanarak bilgi ve za-

man kaybının azaltılması

6  Çevik tedarik zincirinin ana unsurları aşağı-
dakilerden hangisinde tam ve doğru olarak veril-
miştir?

A.	 Sürat,	maliyet	ve	verimlilik
B. Bilgi, geniş dağıtım ağı, stok
C. Belirsizlik, risk, görünürlük
D. Müşteri, taşımacı, imalatçı
E.	 Strateji,	taktik,	operasyon

7  Tedarik zinciri ağ tasarımında aşağıdakiler-
den hangisi dikkate alınmaz?

A. Hangi ürünler dışarıdan tedarik edilmeli, teda-
rikçiler kimler olmalı?

B. Tesis sayısı ile maliyet arasındaki ilişkisi nasıldır?
C. Tedarik zincirinde kaç farklı tür ürün yer almalı?
D. Tesis sayısı ile hizmet seviyesi arasındaki ilişkisi 

nasıldır?
E. Talep, maliyet ve fiyatlardaki değişimin tedarik 

zincirine etkisi nasıldır?

8  Müşterinin talebinin oluşması ile talebin kar-
şılanması arasındaki süreye ne ad verilir?

A. Ulaştırma süresi
B. Tepki zamanı
C. Bekleme zamanı
D. İşleme süresi
E. Tedarik zamanı

9  Aşağıdakilerden hangisi depo kapasitesi artı-
şını sağlamaz?

A. Raf sistemlerini arttırmak
B. Yeni depo kiralamak
C. Çalışan sayısını arttırmak
D.	Perakendeciye	olan	mesafe
E. Ekipman sayısını arttırmak

10 	 Aylık	 faiz	 oranı	 %1	 ise	 5	 ay	 sonraki	 100	
T’nin	bugünkü	net	değeri	kaç	T’dir?

A. T89,34	
B. T94,20	
C. T100	
D. T102,25	
E. T104,11
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Tedarik Zinciri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

1. A Yanıtınız yanlış ise “Çevik Tedarik Zinciri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Tedarik Zinciri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A Yanıtınız yanlış ise “Tedarik Zinciri Ağ Ta-
sarımının Müşteriye Olan Etkisi” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Tedarik Zinciri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

2. E Yanıtınız yanlış ise “Tedarik Zinciri Ağ Ta-
sarımı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Tedarik Zinciri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Yalın Tedarik Zinciri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız	yanlış	ise	“Tesis	Yer	Seçimi”	konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Net Bugünkü Değer” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. B
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Araştır Yanıt
Anahtarı

2

Araştır 1

Hangi özellikte ürünler için tedarik zinciri işletildiğine bağlı olarak, tedarik 
zinciri bileşenleri farklılaşabilmektedir. Örneğin, et ürünleri, süt ürünleri gibi 
saklama koşullarının önemli olduğu ve kısa raf ömürlü ürünler için tasar-
layacağımız tedarik zinciri soğuk zincir şeklinde işletilmelidir. Ortam ısının 
sürekli kontrol altında olduğu depolama tesisleri ve taşıma sistemleri kullanıl-
malıdır. Raf ömrünün takibini kolay yapacak şekilde sistem kurgulanmalıdır. 
Raf ömrü geçen ürünlerin toplanması da düşünülmelidir. Diğer yandan talebi 
mevsimsel olan moda tarzlı ürünlerin müşteriye ulaştırılmasında kullanılacak 
tedarik zincirinde mümkün olduğu kadar stoklar azaltılmalı ve müşteriye ya-
kın	yerde	tutulmalıdır.	Perakendeciler	arasında	ürün	aktarımını	olanaklı	kı-
lacak tasarımlar yapılmalıdır. Değeri yüksek ancak talebi seyrek ürünler için 
tasarlanacak tedarik zincirinde ise sipariş usulü çalışmak daha elverişli olur, 
stok yine olabildiğince azaltılmalı ancak bu sefer imalatçıya yakın tutulmalı-
dır. Bu şekilde ürün özelliklerine bağlı olarak tedarik zinciri tasarımı farklılık 
gösterecektir.

Araştır 2

Tedarik zincirleri için yatırımlar uzun vadeli yatırımlardır. Tedarik zincirinin 
gelişen ve değişen koşullara göre yeniden yapılandırılması gerekebilir. Yeni bir 
tedarik zinciri kurarken ise mümkün olduğu kadar öngörülü davranarak ya-
tırım planlanmalıdır. Tedarik zincirinin bu anlamda esnekliğe sahip olması 
avantajlıdır. Örneğin, bir depo kurmak yerine kiralamak esneklik sağlayabilir; 
kendi	araç	filonuzu	oluşturmak	yerine	hizmet	alımı	esneklik	sağlayabilir.	Var	
olan bir tedarik zincirini yeniden tasarlamak gerektiğinde kapasite arttırmak 
gerekebileceği	gibi	kapasite	azaltmak	da	gerekebilir.	Var	olan	bir	tedarik	zin-
cirinin yeniden yapılandırılmasında karar seçenekleri daha kısıtlı olacaktır, 
buna karşın işlemekte olan bir zincir olduğundan deneyim ve veriye dayalı ta-
sarım yapılabilecektir. Yeni bir tedarik zinciri tasarlarken ise karar seçenekleri 
daha fazla olabilir ancak tahmin ve öngörüye dayalı karar vermek gerekecektir.

Araştır 3

Amaç, ulaşmak istediğimiz ya da iyileştirmek istediğimiz bir ölçüttür. Örne-
ğin kârı en büyüklemek, maliyeti en küçüklemek, mesafeyi en küçüklemek 
gibi.	Parametreler,	bizim	kontrolümüz	altında	olmayan,	modelimiz	için	girdi	
niteliğinde olan verilerdir. Örneğin iki coğrafi nokta arasındaki mesafe, bir 
konteynırın	kapasitesi,	vergi/faiz	oranı	gibi.	Karar	değişkeni	amacımıza	ulaş-
mak üzere bizim karar vereceğimiz sistem bileşenidir. Örneğin, kamyon sayısı, 
depo	sayısı,	satış	fiyatı	gibi.	Kısıtlar	ise	amacımıza	ulaşmak	üzere	kullanacağı-
mız kaynaklardaki sınırlandırmalar, amaç için en iyi değeri elde ederken sağ-
lanması gereken koşulları ifade eder. Örneğin bütçe sınırlandırmaları, zaman 
sınırlandırmaları, her perakendecinin bir depo ile eşleştirilmesi gibi.
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Bölüm 3

Lojistik Yönetiminde Talep Tahmini

Anahtar Sözcükler: • Tahmin - Öngörü • Talep Tahmini • Zaman Serileri • Hareketli Ortalama
 • Üstel Düzeltme • Regresyon • Sezonsallık • Tahmin Doğruluğu 
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Tahminin Lojistik Planlamada Stratejik 
Rolü
1 Lojistik yönetiminde tahminlemenin 

stratejik rolünü açıklayabilme 2
Tahmin Verisi ve Yöntemleri 
2 Nitel ve nicel tahmin yöntemlerini 

ayrıştırabilme 

4 Tahminin Doğruluğu
4 Tahmin doğruluğunu değerlendirmek için 

çeşitli yöntemleri kullanabilme
Zaman Serisi Tahmin Modelleri
3 Zaman serisi tahmin modeli oluşturabilme3
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GİRİŞ
Tahmin, gelecekte olası durumun kestirimidir. 

Lojistik şirketleri; araçlarının ne kadar sevkiyat ya-
pacağını, günlük ne kadar siparişin geleceğini, de-
poda ne kadar malzeme elleçleme yapılacağını, ha-
vayolları kaç yolcu taşıyacağını, ne kadar bavulun 
yüklenip indirileceğini tahmin eder. Bir ürünün 
talebinin tahmini ise planlama kararlarının temel 
başlangıcı olarak kabul edilir. Talep tahmini ile 
devam eden süreçte günlük operasyon planlama, 
envanter yönetimi, üretim yönetimi, yerleşim yeri 
planlama ve süreç planlama gibi bir lojistik işletme-
sinin temel fonksiyonlarını yürütülmesi sağlanır. 
Uzun döneme ait stratejik planların yönetiminde 
kullanılan tahminleme genelde tüketicilerin talep 
edebileceği ürünün boyutları, teknik özellikleri, 
hangi pazarda satılacağı gibi tahminleri içerir.

Tahminleme kesin sonucu vermez. Bir olayın 
tamamen nasıl gerçekleşeceğini bilmek mümkün 
değildir. Burada yapılan tahmin planlamanın ne 
doğrultuda yapılacağını yani bir bakıma hedefini 
ortaya koymaya yöneliktir. Diğer bir önemli özel-
liği de geçmiş veriye dayanmasıdır. Veri olmadan 
yapılan tahmin farklı bir şekilde adlandırılır. Yöne-
ticilerin istediği tahminin doğruluğunun mümkün 
oldukça çok olması yani hatasının az olmasıdır. 

Talep tahmini her işletme ve önemli yönetim 
kararı için vazgeçilemez öneme sahiptir. Tahmin 
operasyonel ve stratejik planlamanın temelini oluş-
turur. Tedarik Zinciri ve Lojistik gibi sektörlerde 
tahminler bütçe planlaması ve maliyet kontro-
lü için büyük öneme sahiptir (Heizer ve Render, 
2017). Pazarlama, yeni ürün tasarımı, satış perso-
neli sayısı, tedarikçi seçimi, kapasite planlaması, 
üretim planlama, envanter yönetimi ve lojistik fa-
aliyetlerin planlanması gibi önemli kararları almak 
için talep tahmininden yararlanılır. 

Lojistik planlama tahmin problemlerinin artan 
çeşitliliği ve karmaşıklığı ile başa çıkmak için, son 
yıllarda birçok tahmin tekniği geliştirilmiştir. Her 
birinin kendine özel kullanımı vardır ve belirli bir 
uygulama için doğru tekniği seçmeye özen göste-
rilmelidir. Tahminci ile yöneticinin teknik seçimde 

oynayacağı roller vardır. Tahmin yapmak için bir-
çok yöntem ve model kullanılabilir. Seçilen yön-
temin içeriği birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörler 
tahmin içeriğine, tarihsel verinin uygunluğuna, 
istenen doğruluk seviyesine, öngörülen süreye, tah-
min değerine bağlıdır. Bu faktörler sürekli olarak 
ve çeşitli seviyelerde izlenmelidir. Tahmin uygula-
yacak kişinin bu faktörlerden en uygunlarını bir 
araya getirerek uygun tekniği oluşturması beklenir. 
Tahminci, kabul edilebilir bir doğruluk tekniğini 
kolaylıkla uygulayabiliyorsa potansiyel olarak daha 
yüksek doğruluk sunan, ancak var olmayan bir 
bilgi veya elde edilmesi pahalı bir bilgi gerektiren 
daha gelişmiş bir teknik kullanmamalıdır. 

Ayrıca lojistik planlamada tahmini yapılacak 
ürün tipi ve talep tahmini gibi yaşam döngüsü dik-
kate alınarak göz önünde bulundurulması gerekir. 
Tahmin edilecek değerin ürünün yaşam döngüsü 
üzerindeki yeri çok önemlidir. Ürün döngüsüne 
yeni başlayan bir değer ile döngüyü tamamlamaya 
başlayan değerlerin tahmini ve yöntemleri arasında 
büyük farklılıklar vardır. Burada dikkate alınması 
gereken mevcut yöntemleri tanımlayarak ve yön-
temin soruna nasıl eşleştirileceğini açıklayarak bu 
alana genel bir bakış sunmaktır.

Bu ünitemizde, tahminleme modellerini ince-
leyip hangi veri grupları için nasıl seçim yapmamız 
gerektiğini bulacağız.

TAHMİNİN LOJİSTİK 
PLANLAMADA STRATEJİK ROLÜ

Lojistik planlama, tahminlere ve hedeflere da-
yanan sonuç olarak ortaya çıkar. Planlama esnasın-
da stratejik hedeflere uygun olarak tahmin verile-
rini uygun hale getirmek gerekir. Tahmin, lojistik 
şirketlerin faaliyet alanları içerisinde önemli rol 
oynayabileceği için stratejik yönetim karar alma fa-
aliyetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Lojistik şirketleri 
planlama yaparken kısa, orta ve uzun vadeli tah-
minlere ihtiyaç duyar. Personel çizelgeleme, üretim 
planlama ve sevkiyat kısa vadeli tahminlere daya-
nır. Talep tahminleri planlama sürecinin bir parçası 
olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Lojistik planlama-
da stratejik orta vadeli tahminler genellikle ham-
madde ihtiyacını belirlemek, geçici personel istih-
damı, makine ve teçhizat satın alımı gibi faaliyetler 
için gelecekteki kaynak gereksinimini belirlemede 
kullanılır. Uzun vadeli planlamalar içinse hedef 
pazara giriş ve pazardan ne zaman çıkılacağı gibi, 
çevresel faktörlerin tahmininde kullanılmaktadır. 

Tahmin, şirketlerin oluşacak talebi kar-
şılaması için ne kadar stok tutulacağının 
karar verilmesinde büyük öneme sahiptir.
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Bir lojistik şirketinin stratejik planlama çalışma-
ları doğrultusunda belirsiz olayları tahmin etmek 
için tahmin sistemi oluşturması gerekmektedir. Bu 
tahmin sistemleri stratejik açıdan lojistik şirketle-
rini avantajlı konuma geçirecek faaliyetleri ele al-
malıdır (Heizer ve Render, 2017). Her sorun için 
uygun yöntemin uygulanması zaman içinde tah-
min yöntemlerini değerlendirme ve düzeltme ko-
nusunda uzmanlık geliştirilmesini gerektirir. Tüm 
bu sürecin etkili bir şekilde yönetilmesi için güçlü 
bir kurumsal desteğe sahip olmak da önemlidir.

Kısa vadeli stratejik planlamada günlük olarak 
gerekli olan tahminlerin de yapılması gerekmek-
tedir. Günlük çıkış yapacak kamyon, tır ya da 
herhangi bir sevkiyat aracı sayısı planlamasında 
günlük talebe, ulaşılacak mesafeye, yük miktarına 
göre tahminleme yöntemleriyle planlama yapmak 
gerekmektedir. Bu tür tahminler görece kısa va-
dede olup taktiksel tahmin olarak adlandırılır. En 
çok kullanılan tahmin olarak lojistik şirketlerinin 
kullandığı taktiksel planlamanın içinde yer alır. 
Müşteri beklentilerini ve hizmetin iyileştirilmesin-
de ilgili diğer kriterleri karşılayabileceğimizi temin 
etmek için önemlidir.

Birçok tahmin yöntemi farklı amaçlar için kul-
lanılmaktadır. Lojistik planlayıcılar farklı yöntem-
ler arasından veri setine uyan tahmin yöntemini 
kullanmalıdır. Veri setinin karmaşıklığı, periyodla-
rın eşit aralıkta olmaması tahmin sürecini karmaşık 
hale getirir. Stratejik anlamda lojistik planlama veri 

setinin gelecekte hangi periyodda tahmin yapılaca-
ğına göre önceden tutulması ve hazırlanması gerek-
mektedir. Talep tahminin yapılacağı ürün grubuna 
ait öngörüler strateji belirlenmesinde önemlidir. 
Bu tahminler genellikle üretim süreci tasarımı, hiz-
met süreci tasarımı, konum ve dağıtım tasarımı, 
kaynak kullanım, satış planlaması ve operasyonel 
planlama ile ilgili tahminler yapar. Bunların hepsi 
talebin stratejik olarak nasıl karşılanacağı ile ilgili 
orta ve uzun vadeli kararları içerir.

Stok seviyesinin belirlenmesinde tahminin stra-
tejik rolü vardır. Stok seviyesinin fazlalığı ek ma-
liyet getireceği gibi yeterince stok tutamamak da 
müşteri memnuniyeti ile rafta bulundurmama ma-
liyetine neden olur. BU tür stratejik tahminler en-
vanter yönetimi olarak karşımıza çıkar. Lojistik yö-
neticilerin en çok ilgilendikleri konuların başında 
gelir. Sipariş miktarları ve siparişin ne zaman veri-
leceği gibi güvenlik stoklarının durumlarını lojistik 
yöneticilerinin sürekli takip etmesi gerekmektedir. 
Talebin değişkenliği durumunda normalden fazla 
talep tahmini yapmak süreci sürekli takip etmek 
ve kontrol altına almak çok önemlidir. Stok sevi-
yelerini takip edebiliyorsak taktiksel anlamda kısa 
ve orta vadede stratejik hamlelere hazır oluruz. Bu 
sürece hakim değilsek talebi karşılamak için bazen 
gereğinden fazla stok tutarak müşteri taleplerini 
karşılayabiliriz ama bu da üretim ve envanter yöne-
timi içinde maliyet oluşturur. Bu yüzden tahminin 
stratejik planlamada önemli rolü vardır.

Yaşamla İlişkilendir

Toyota’nın 1997 yılında sadece Japonya 
pazarı için seri üretimini yaptığı Prius modeli 
18.000 adet satmıştır. İlk seri üretilen hybrid araç 
modeli olarak bilinen modelin yıllar içinde satış 
hacmi artıp başka ülkelere de satışı gerçekleş-
miştir. Mayıs 2008 itibariyle 1 milyon adet satış 
rakımına, Eylül 2010 itibariyle 2 milyon adete, 
Haziran 2013 itibariyle 3 milyon adete ve 2017 
yılı Ocak ayı itibariyle Dünya genelinde 4 mil-
yon adetten fazla satış gerçekleşmiştir. Önümüz-
deki yıllar itibariyle araç satışlarının yavaşlayarak 

artacağı tahmin edilmektedir. Pazara yeni giren 
benzer teknolojideki araçların pazar payında yer 
bulması bunda etkili rol oynamaktadır. Operas-
yon tarafında planlama yapan ekipler tedarik zin-
ciri boyunca yapacakları talep tahminleriyle bu 
süreci daha doğru yönetmektedir. Toyota’da ve 
birçok şirkette tahmin rekabet avantajı sağlamak 
açısından çok önemlidir. 

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Toyo-
ta_Prius (Erişim tarihi : 03.01.2020)



51

Lojistik Planlama ve Modelleme

TAHMİN VERİSİ VE YÖNTEMLERİ 
Uygun tahmin yöntemi büyük ölçüde hangi ve-

rinin mevcut olduğuna bağlıdır. Kullanılabilir veri 
yoksa veya mevcut veriler tahminlerle ilgili değilse 
nitel tahmin yöntemleri kullanılmalıdır. Bu yön-
temler tamamen tahminde bulunamaz. Tarihsel ve-
rileri kullanmadan iyi tahminler elde etmek için iyi 
geliştirilmiş sezgisel yaklaşımlar gereklidir. Bu yön-
temler uzman görüşlerinin de tahminleme sürecine 
dâhil edildiği yöntemlerdir. Öte yandan tarihsel 
veriye erişimin olduğu durumda nicel tahmin yön-
temleri kullanılır. Tarihsel verinin matematiksel 
model kullanılarak gelecek verinin tahmin edildiği 
modeller nicel yöntemler olarak adlandırılır. 

Nitel Tahmin Yöntemleri
Nitel yöntemlerin kullanıldığı tahminleme 

teknikleri genellikle uzmanların bilgisinden ya-
rarlanır ve çok fazla yargı gerektirir. Bu teknikler 
tipik olarak tahmin çalışmasına katılanlar için iyi 
tanımlanmış süreçleri içerir. Örneğin, bir lojistik 
operasyonunda dağıtım için gerekli araç sayısının 
tahmin edilmesi durumunda firma tercihleri doğ-
rultusunda bir seri araştırma yapmak ve konuyla 
ilgili fikir sahibi olmak gereklidir (Jacobs ve Chase, 
2018). Bu kararlar lojistik yönetimde sektör tecrü-
besi olan pazarı iyi analiz etmiş ve gelecek trendleri 
takip eden gruplar tarafında yapılmaktadır. 

Yeni lojistik hizmetin piyasa sunulması, yeni bir 
bölgeye giriş yapılması konularında deneyimi olan 
çalışanların bu tür tahminleri yapması en kullanışlı 

tahmin yöntemidir. Buna benzer deneyimlere ek 
olarak sunulacak lojistik hizmetleri hakkında bil-
gi, tüketicilerin alışkanlıkları, ürünün nasıl taşına-
cağı ile ilgili detaylar gibi bilgiler talebin başarılı 
bir şekilde tahmin edilmesini sağlamaktadır (Hei-
zer ve Render, 2017; Jacobs ve Chase, 2018). Bazı 
durumlarda sektör verilerinin analiz edilip üzerin-
de tartışılması ve rakip firmaların beklenen talep 
tahminleri tahmin için çalışan grup için önemli 
olmaktadır. 

Lojistik planlama ve modellemede en çok kul-
lanılan nitel tahmin yöntemlerinden bazıları şun-
lardır: 

Uzman Görüşü
Anlamlı öngörüler yapmak için uzmanların gö-

rüşlerinden, fikir ve tecrübelerinden yararlanılır. 
Bu tür tahminler istatistiksel veriye ihtiyaç duymaz 
dolayısıyla ölçülebilir verinin olmadığı durumlarda 
kullanılır. Bu yöntem, uygulama açısından kolay ve 
hızlıdır. Uzman görüşü, genellikle tahmin sonucu-
nu beklentilerine göre değiştirir (Jacobs ve Chase, 
2018).

Pazar Araştırması
Bir lojistik firmasının talep tahminini sağla-

yacak pazar araştırması yapması mümkündür. Bu 
yöntem firma çalışanları ya da pazar araştırma şir-
ketleri tarafından yapılabilir. Bu araştırmalar tele-
fon, anket veya kişisel görüşmeyi içeren çalışmaları 
içerebilir (Jacobs ve Chase, 2018). 

Lojistik şirketlerinde gele-
cek dönemde oluşacak ta-
lebi doğru tahmin etmele-
rinin stratejik açıdan önemi 
nedir?

Rekabet avantajı elde etme-
de talep tahmininin önemi-
ni değerlendirin.

Hangi stratejiler talep tah-
minine dayalıdır?

1 Lojistik yönetiminde tahminlemenin stratejik rolünü açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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Odak Grupları
Çok sık tercih edilen nitel tahmin yöntemle-

rinden biridir. İlgili konu ile lojistik yöneticileri 
beş ila on kişi arasında değişen konuya hâkim fi-
kir öne sürebilecek gruplar oluşturur. Genellikle 
katılımcılar arasında marka, ürün, slogan, tasarım 
ve ilgili kavramları algılamaları ile ilgili sorular so-
ran bir moderatör vardır (Jacobs ve Chase, 2018). 
Katılımcıların hedefledikleri daha büyük bir pa-
zarın görüşünü temsil eden yanıt vermesi beklen-
mektedir. 

Tarihsel Analoji
Mevcut ürüne benzer bir ürünün satış geçmi-

şine benzer karşılaştırılabilecek bir ürünün satış 
geçmişinin gelecekteki satışları tahmin etmek için 
incelendiği bir tahmin yöntemidir. Yeni bir ürün 
veya ürün grubu için talebin tahmin edilmesi için 
kullanılır (Jacobs ve Chase, 2018). Bu yöntem şir-
ket veya zorlu bir rakip tarafından benzer bir mev-
cut üründen belirli bir süre boyunca toplanan geç-
miş verileri kullanılarak yapılır.

Delfi Metodu 
Nitelikli uzman bir grubun pazar eğilimini ana-

liz ederek kararların birleştirildiği tahmin yöneti-
midir. Uzmanların oluşturduğu tahmin grubudur. 
Bu grup iki veya daha fazla turda tahmin yapar. 
Tahmin için ilgili fikirler, öngörüler yazılı ve kapalı 
bir şekilde toplanır ve sonunda bu tahminler birleş-
tirilerek tek tahmin haline getirilir. Daha sonrada 
uzmanlara geri bildirim olarak sunulur. İkinci tur-
da katılımcıların görüşleri tekrar alınarak yeniden 
tahmin yapmaları istenir. İkinci turda ilk turdan 
farklı görüşler ortaya çıkabilir. Aynı şekilde tüm 
tahminler birleştirilerek yeni tahmin ortaya çıkar 
ve tüm katılımcılara duyurulur. Bu döngü uzman 
grubu tek bir kararda birleşinceye kadar devam 
eder. (Jacobs ve Chase, 2018).

Panel Fikir Birliği Yöntemi
Bu yöntem, bir işletmenin üyelerinin tahminle-

rini belirlemek için tüm düzeylerde çalışanları bir 
araya getirir. Tüm katılımcıların fikirlerini beyan 
etmelerini sağlayacak açık bir süreçtir. Genellikle 
örgütün üst düzey yöneticileri ile alt seviyesinden 

çalışanları içerdiğinden süreç içerisinde baskı ola-
bilir (Jacobs ve Chase, 2018). Örneğin pazarı çok 
iyi tanıyan satış temsilcisiyle üst düzey yönetici ara-
sında fikir ayrılığı ortaya çıkabilir. Sonunda panel 
uzlaşma yöntemi tahminleri birleştirir ve fikir alış-
verişi yapar.

Tüm bu yöntemler lojistik yönetiminde şirket-
lerin tahmin süreçlerinde kullanabilecekleri nitel 
yöntem olarak ortaya çıkar. Şirketler organizasyon 
yapısına göre uygun yöntemi kullanır hatta farklı 
bir yöntem kullanarak oluşabilecek farkları açığa 
çıkarır.

Nicel Tahmin Yöntemleri
Tahmin, matematiksel modellemeye dayanır. 

Nicel yöntemleri üç sınıfa ayırabiliriz. Bunlar za-
man serileri, nedensel ilişkiler ve benzetimdir. Bu 
yöntemlerin mantığı geçmiş verilerden yararlana-
rak, onları kullanarak tahmin yapmaktır. Geçmiş 
verinin yapısında trend, sezonsallık ve döngüsellik 
gibi farklı bileşenler olabilir. Doğrusal regresyon 
modeli zaman serilerinin modellenmesinde kulla-
nıldığı gibi nedensel ilişkinin açıklanmasında da 
kullanılır. Simülasyon modelleri ise tahmin edile-
cek modelin istatistiki veriler aracılığıyla benzetil-
mesi olarak bir dizi varsayımı değerlendirir. Bu bö-
lümde lojistik yöneticilerinin en sık kullandıkları 
yöntemlere odaklanacağız.

Çoğu durumda ürün veya hizmete yönelik ta-
lep tahmini farklı bileşenlere ayrılabilir. Bunlar 
dönem için ortalama talep, trend, sezonsallık, dön-
güsellik, rasgele değişim ve otokorelasyondur. Şekil 
3.2 süre boyunca talebi; ortalama talep, mevsimsel 
bileşenleri ve yumuşatılmış talep eğrisi etrafındaki 
rasgeleliği göstermektedir.

Zaman serisi yöntemleri; gelecekteki tale-
bi tahmin etmek için geçmiş talep verile-
rinin kullanıldığı bir tahmin yöntemidir.
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Dönem için ortama talep verinin bir ortalama etrafında hareket ettiği trendin veya mevsimselliğin 
görülmediği talebi gösterir. 

Trend, pazarın belirli bir süre boyunca izlediği genel yöndür. Trendler yükseliş trendi ve aşağı yönlü 
piyasalarla ilgili olarak aşağı ve yukarı yönlü olabilir. Bir yönün bir trend olarak kabul edilmesi için belir-
lenmiş minimum bir süre olmamakla birlikte, yön ne kadar uzun tutulursa Trend o kadar belirgin olur. 

Sezonsallık, verinin her takvim yılında tekrarlanan düzenli ve öngörülebilir değişiklik sergilediği bir za-
man dizisinin karakteristiğidir. Bir yıllık, aylık, haftalık hatta günlük bir süre içinde tekrarlayan veya tekrar 
eden herhangi bir öngörülebilir dalgalanma veya desenin sezonsal olduğu varsayılır. 

Döngüsellik, veri sabit bir frekansa sahip olmayarak 
yükselip indiğinde bir döngü oluşturur. Bu dalgalanmalar 
genellikle ekonomik koşullardan kaynaklanır ve genellik-
le “iş döngüsü” ile ilişkilidir. Bu dalgalanmaların süresi 
genellikle 5 – 10 yıl arasındadır.

Rastgele değişikliklere şans olayları neden olur. İsta-
tistik açısından veri; ortalama, trend, sezonsallık, döngü-
sellik ve otokorelatiflik ile açıklanır. Bunun dışında kalan 
talep açıklanamayan kısımdır. Bu geri kalanın nedenini 
tespit edemezsek bunun rastgele bir şans olduğu varsayılır.

Otokorelasyon, oluşumun sürekliliğini gösterir. Belli 
bir noktada beklenen değer kendi geçmiş değerleri ile bü-
yük ölçüde ilişkilidir. Buna örnek olarak bekleme hattı 
teorisi verilir. Bekleme hattının uzunluğu yüksek oranda otokorelasyona sahiptir. Bekleme hattının nispe-
ten uzun olması ileride hattın kısa bir süre sonra hala uzun olmasını bekleriz. Talep değişken olduğundan 
kısa süre içerisinde talepte farklı desenler oluşabilir. Yüksek otokorelasyonun olduğu durumlarda talepteki 
değişim oranının bir haftadan diğerine çok fazla değişmesi beklenmemektedir.

Çoğu zaman serisinde sezonsallık, trend ve döngüsellik görülür. Tahmin yöntemi seçerken ilk önce ve-
rinin hangi desene uyduğunu tanımlamak gerekir. Trend veri setindeki doğrusal artış veya azalış desenidir. 
Ürün yaşam döngüsünde büyüme ve tamamlanma sürecini iyi ifade eder. S-Eğrisindeki en önemli özellik 
trendin yavaş büyümeden hızlı büyümeye veya tersi şeklinde değişmesidir. Asimptotik trend başlangıçta en 

Şekil 3.1 Talep tahmin desenleri 

Birçok kişi döngüsel veri ile mevsimsel veriyi ka-
rıştırır, ancak bunlar çok farklıdır. Dalgalanma-
lar sabit bir frekansta değilse bunlar döngüseldir; 
sıklık değişmiyorsa ve takvimin bazı yönleriyle 
ilişkiliyse desen mevsimsel olur. Genel olarak, 
döngülerin ortalama uzunluğu mevsimsel bir 
desenin uzunluğundan daha uzundur ve dön-
gülerin büyüklükleri mevsimsel desenin büyük-
lüklerinden daha değişken olma durumundadır.

dikkat
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yüksek talep artışı ile başlar daha sonra zamanla azalır. Bu şekildeki bir desen lojistik şirketinin piyasadaki 
büyük bir talebi karşılamak ve yakalamak amacıyla bir pazara girdiğinde ortaya çıkabilir. Üstel dağılım, 
talebe yoğun bir ilgi gösterildiğinde ortaya çıkar. Satışların gittikçe artan oranda büyüdüğü desen, üstel 
eğilim olarak görülür (Heizer ve Render, 2017).
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Talep davranışı sıklıkla bu özelliklerin birçoğunu aynı anda gösterir. Yapı malzemesi lojistiği döngüsel davranış 
göstermesine rağmen, uluslararası yük taşımacılığında yıllar içinde artış Trendi görülmüştür. Dondurma stoku 
mevsimseldir; bununla birlikte, son yirmi yılda kış sporları donanım lojistiği talebinde artış Trendi görülmüştür.

dikkat

Şekil 3.2 Trend Desenleri

Nicel tahmin modellerinin 
lojistik sektörünün hangi 
süreçlerinde kullanıldığını 
araştırın.

Lojistik planlamada kul-
lanılan Nitel tahmin mo-
dellerinin stratejik önemi 
nedir?

Nitel tahmin yöntemlerinin 
lojistik planlama açısından 
önemini değerlendirin.

2 Nitel ve nicel tahmin yöntemlerini ayrıştırabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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ZAMAN SERİSİ TAHMİN MODELLERİ
Zaman serisi tahmin modelleri geçmiş verileri kullanarak geleceği tahmin etmeye çalışır. Örneğin, son 

beş ay boyunca depolanan ürün miktarı, altıncı aya ilişkin depolanacak ürün miktarını tahmin etmek için 
kullanılabilir. Son birkaç yılda toplanan üç aylık stok miktarı, gelecek üç aylık dönemleri tahmin etmek için 
kullanılabilir. Her iki örnek de ürün içeriyor olsa da büyük olasılıkla farklı tahmin zaman serisi modelleri kul-
lanılacaktır. Lojistik planlama işlevleri üç tahmin dönemine kısa – orta – uzun ihtiyaç duyar, çünkü her biri 
doğrudan farklı bir iş işlevini etkiler ve daha da önemlisi orta ve uzun vadeli tahminler lojistik planlama süreci 
için kritik öneme sahiptir. Kısa dönem için yapılan tahinin süresi bir yıla kadar olmakla birlikte genellikle üç 
ay veya daha az süreyle kullanılır. Kısa dönem tahminleri satın alma, istihdam, üretim planlama, çizelgeleme 
ve benzeri planlamamaları yapmak için kullanılır. Orta dönem tahminler üç ay ile üç yıla kadar olan zarfında 
kullanılır. Orta dönem tahminler üretim planlaması, satış planlama, finans, bütçeleme ve farklı işletme plan-
lamaları için kullanılır (Jacobs ve Chase, 2018). Uzun dönem tahmini ise üç yıl ve daha uzun bir süre için 
yapılır. Yeni ürün, sermaye değişikliği, tesis genişletme, yer seçimi, ve araştırma-geliştirme için kullanılır. Bu 
dönemler için uygulanacak tahmin modelleri Tablo 3.1’de gösterilmiştir.

Tablo 3.1 Tahmin Dönemi – Deseni - Modeli

Tahmin Dönemi Tahmin Deseni Tahmin Modeli

Kısa

Trendin ve mevsimselliğin olmadığı Basit Hareketli Ortalama

Trendin ve mevsimselliğin olmadığı
Ağırlıklı Hareketli Ortalama 
Basit Üstel Düzeltme

Trendin olup mevsimselliğin olmadığı Trend Eklemeli Üstel Düzeltme
Kısa - Orta Tüm desenler için Doğrusal Regresyon
Kısa – Orta - Uzun En az 2 sezonun (yıl vb.), Trendin olduğu Mevsimsel Modeller

Geçmiş taleplerin ortalamasına dayalı bir 
tahmin yöntemidir.

Hareketli Ortalama
En eski tahmin yöntemlerinden biridir, her ay 

yeni bir ortalamanın hesaplandığı hareketli ortala-
madır. Bu yöntem, talep modeli oldukça düz ve ya-
tay tipte olduğunda iyi sonuçlar verir. Bu hareketli 
ortalama yöntemi, ortalamanın oluşturulmasında 
kullanılacak en güncel taleplerin sayısını belirten n 
parametresini gerektirir. Tarih taleplerinin her bi-
rine (x1, ..., xn) ortalamanın hesaplanmasında eşit 
ağırlık verilir. Ortalama, gelecek aylar için tahmin 
edilmiş olur. Dönem uzunluğu tahminin hangi 
amaçla kullanılacağına bağlıdır.

Hareketli ortalama için uygulanan formül şu şe-
kildedir:

Ft =
At−1+ At−2 + ...+ At−n

n

Bu formülde kullandığımız;
Ft: t dönemine ait tahmin değeri
n: Ortalamanın alınacağı dönem sayısı
At: t dönemine ait gerçekleşmiş talep
Dönem uzunluğunu belirlemek tahminin nasıl 

kullanılacağına bağlı olmalıdır. Örneğin, bir lojis-
tik firmasının bütçe planlama talebinin orta vadeli 
bir tahmini olması durumunda aylık süreler daha 
uygun olabilirken, talep tahmin envanterin yenilen-
mesi ile ilgili kısa bir karar için kullanılıyorsa hafta-
lık bir tahmin daha uygun olabilir (Russel ve Taylor, 
2017). Hareketli ortalamada dönem seçimi tahmin 
doğruluğu için önemlidir. Dönem sayısının fazla 
olmaması ya da kısıtlı olması, tahmin doğruluğunu 
etkileyecektir. Hareketli ortalama süre kısaldıkça ve 
daha az periyod kullanıldıkça trendin daha yakın-
dan takip edilmesi söz konusudur. 

Örnek 3.1: Bir lojistik şirketinde her ay sonu 
için talep tahmini yapılmaktadır. Hareketli ortala-
ma yöntemini kullanarak talep tahminini modelle-
yiniz. Aşağıda verilen aylık talep tahminlerini kul-
lanarak bir sonraki ayın talebini tahmin ediniz ve 
talep tahmini grafiğini çiziniz. 
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Tablo 3.2 Hareketli Ortalama Talep Tahmini

Ay Talep 3 Ay 6 Ay

1 480

2 540

3 510

4 565 510,0

5 540 538,3

6 540 538,3

7 510 548,3 529,2

8 550 530,0 534,2

9 585 533,3 535,8

10 580 548,3 548,3

11 585 571,7 550,8

12 595 Siz tamamlayın! Siz tamamlayın!

Aylık gerçekleşen talep verileri kullanılarak 3 aylık ve 4 aylık talep tahminleri hesaplanmıştır. 3 aylık ve 
6 aylık talep tahmininde kullanılan hareketli ortalama matematiksel modelleri şu şekildedir:

3 aylık talep tahmini için Ft =
Ft−1+ Ft−2 + Ft−3

3

6 aylık talep tahmini için Ft =
Ft−1+ Ft−2 + Ft−3+ Ft−5 + Ft−6

6
 modelleri kullanılmıştır.

Şekil 3.3 Talep Tahmin Grafiği

Şekil 3.3’te hareketli ortalamanın farklı sayıda dönem kullanmanın etkileri görülmektedir. Üç aylık 
hareketli ortalama ile altı aylık hareketli ortalama eğrileri arasındaki fark görülmektedir. Daha uzun dö-
nemleri içeren hareketli ortalamada oluşan eğri daha düz oluşmaktadır. Hareketli ortalamadaki avantaj 
olağan olmayan zıplama veya düşüşleri elimine etmesi iken dezavantajı da trendin olduğu veri setlerinde 
ortalamanın gerçek veriyi geriden takip etmesidir. 

Talep Tahmin Gra�ği
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Ağırlıklı Hareketli Ortalama
Hareketli ortalama her bir bileşenine eşit önem verirken 

ağırlıklı hareketli ortalama tüm ağırlıkların toplamının 1’e eşit 
olması koşuluyla her bir öğeye ağırlıkların atanmasına izin ve-
rir. Hareketli ortalamada verdiğimiz örnek üzerinden gider-
sek 4 dönemlik tahmin için yapacağımız ağırlıklandırmada 
tahmin edilecek aydan önceki gerçekleşmiş talebin %40’ı ve 
sırasıyla %30’u, %20’si ve %10’u alınabilir. Buradaki amaç son gerçek talebe yüksek ağırlık vererek tahmin 
edilecek aya daha yakın olan değeri önemli kılmaktır. 

Bir önceki örnekte uygularsak modelimiz şu şekilde olur: 

Ft = w1At-1+w2At-2+...+wnAt-n

Burada;
wn: t-n dönemde oluşan gerçek talebe verilen ağırlık yüzdesidir.
Tüm ağırlıkların toplamı 1 olmalıdır. 

wi =1
i=1

n

∑

Burada ağırlıkların belirlenmesi tamamen tahmin yapan kişiye bırakılmaktadır. Örneğimizde 3 aylık 
ağırlıklı ortalama tahminimizde t-1 için 0,50, t-2 için 0,30 ve t-3 için 0,10 ağırlıkları seçilmiştir. 

Tablo 3.3 Ağırlıklı Hareketli Ortalama Talep Tahmini

Ay Talep 3 Aylık Hareketli Ortalama 3 Aylık Ağırlıklı Hareketli Ortalama
1 480
2 540
3 510
4 565 510,0 510*0,50+540*0,30+480*0,20=513,0
5 540 538,3 543,5
6 540 538,3 541,5
7 510 548,3 545,0
8 550 530,0 525,0
9 585 533,3 536,0

10 580 548,3 559,5
11 585 571,7 575,5
12 595 Siz tamamlayın! Siz tamamlayın!

Ağırlıklı hareketli ortalama, geçmiş verilerin etkilerini değiştirmede basit hareketli ortalamaya göre 
kesin bir avantaja sahiptir. 

Üstel Düzeltme
Üstel düzeltme, en son gözlemlere daha fazla ağırlık verildiği ve gözlemler geçmişte kaldıkça ağırlığın azaldığı 

önceki gözlemlerin ağırlıklı ortalamasını kullanır. Basit üstel düzeltme yöntemleri için tahmin, bir düzeltme para-
metresi olarak adlandırılan geçmiş değerlerin göreli ağırlıklarla çarpılmasıyla hesaplanır. Üstel düzeltme yöntemi-
ne her yeni veri dönemi eklendiğinde en eski olan gözlem çıkarılır ve yeni tahmin hesaplanır. Üstel düzeltme yön-
temi tarihi verilerin hareketli ortalaması olarak görülebilir. (Russel ve Taylor, 2017). Üstel düzeltme yönteminin 
kullanılmasındaki amaç talepte tesadüfî dalgalanmaların etkilerini azaltarak uygun bir tahminde bulunabilmektir. 

Ağırlıklı hareketli ortalama, daha yeni ve-
rilerin eski verilere göre daha farklı önem 
verilerek belli sayıda geçmiş verilerle yapı-
lan bir tahmin metodudur.
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Üstel düzeltme tüm tahmin tekniklerinde en 
çok kullanılanıdır. Neredeyse tüm bilgisayarlı tah-
min programlarının ayrılmaz bir parçasıdır ve lojis-
tik firmalarda, toptan satış şirketlerinde ve hizmet 
kuruluşlarında envanter siparişinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır.

Üstel düzeltme yönteminde, geleceği tahmin 
etmek için yalnızca üç veri gerekir: en son tahmin, 
o tahmin dönemi için gerçekleşen gerçek talep ve 
bir yumuşatma sabit alfa (α). Düzeltme sabiti, dü-
zeltme düzeyini ve tahmin ile gerçek olaylar ara-
sındaki farklılıklara bağlıdır. Üstel düzeltme sabiti 
gerçek verideki değişime göre denenerek ve tahmin 
hatası hesaplanarak revize edilir. Üstel düzeltme 
yönteminin modeli şu şekildedir:

Ft=Ft-1+ α (At-1-Ft-1)

Burada;
Ft: t dönemine ait tahmin değeri, 
Ft-1: t döneminden önceki döneme ait tahmin 

değeri,
At-1: t döneminden önceki döneme ait gerçekle-

şen gerçek talep değeri,
α: düzeltme katsayısı, 0 < α <1

Bu denklem yeni tahminin eski tahmine hata 
oranının eklenmesiyle bulunur. 

Yöntemin uygulanışı için incelenen ürünün 
uzun dönemli talebin eğilime sahip olduğunu ve 
0,40’lük bir düzeltme sabitinin (α) uygun olarak 
kabul edildiğini varsayalım. Geçmiş dönemde ya-
pılan tahminin 680 adet ve aynı dönem gerçek-
leşen talebin 700 adet olduğu varsayılırsa bu dö-
nemin talep tahminini üstel düzeltme yöntemini 
kullanarak hesaplayalım. 

Ft=Ft-1+ α (At-1-Ft-1)
 = 680 + 0,40 (700 – 680)
 = 688 adet

Burada α düzeltme katsayısının ne oranda tahmini 
etkilediğini görebiliriz. Eğer α 1’e yakın değer bir 
önceki tahmin hatasına daha çok önem verildiğini 
0’a yakın değer yakın ise tahmin hatasının değeri-
nin az olduğunu biliriz. Burada karşımıza çıkacak 
soru “peki hangi α değerini kullanmalıyız?” şeklin-
de olacaktır. Bunu ileriki bölümlerde tahmin ha-
tasını bularak en düşük tahmin hatasını veren α 
değerini kullanarak bulacağız. 

Hareketli ortalama için verdiğimiz örneği farklı 
α değerleri için çözüp grafiklerini inceleyelim. Bu-
rada seçtiğimiz α değerleri tamamen rastgele seçil-
miş olunup aradaki farkı göstermek amacındadır. 
Başlangıç tahmin değerimizi 480 adet alırsak aşağı-
daki tabloya ulaşırız.

Üstel düzeltme metodu, her bir geçmiş 
dönem için üstel olarak (1 - α) azalan 
ağırlıkların kullanıldığı zaman serisi tah-
min tekniğidir.

Tablo 3.4 Üstel Düzeltme Talep Tahmini

Ay Talep α = 0,30 α = 0,65

1 480

2 540 480,0 480,0

3 510 498,0 519,0

4 565 501,6 513,2

5 540 520,6 546,9

6 540 526,4 542,4

7 510 530,5 540,8

8 550 524,4 520,8

9 585 532,0 539,8

10 580 547,9 569,2

11 585 557,6 576,2

12 595 Siz tamamlayın! Siz tamamlayın!
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Tablo 3.4.’de verilen farklı α değerlerinin talep tahminlerini grafik üzerinde gösterirsek.

Şekil 3.4 Üstel Düzeltme Talep Tahmini
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Farklı iki α değerine baktığımız zaman yüksek olan 
α değeri deseni takip etmekte daha başarılı olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte düşük α değerleri 
daha çok değişikliğin olmadığı desenlere uyumlu 
olduğu görülmektedir. Trendin olduğu durumlarda 
üstel düzeltme yönteminin yetersizlikleri ve eksik-
likleri ortaya çıkmaktadır. Trendi yakalamakta ge-
riden gelmektedir. En uygun α değeri için tahmin 
hatasını en aza indirmek gerekir. Bu yöntemin ye-
tersiz kaldığı durum ise trendin olduğu veri setleri-
dir. α değerini en iyilemek için ilerideki konularda 
tahmin hatasında kullanılan modeller kullanılır. Bu 
modellerde en düşük tahmin hatası değerini veren 
α değeri seçilir.

Trend Eklemeli Üstel Düzeltme
Veri setindeki yukarı ya da aşağı yönlü trendin 

olması üstel düzeltme ile yapılan tahminin geriden 
izlemesine neden olmaktadır. Deseni takip edecek 
şekilde tasarlanmış trend eklemeli üstel düzeltme 
tahmin modeli bu açığı kapatmak üzere tasarlan-
mıştır. Üstel düzeltme tahminlerine trend düzelt-
mesi de eklenerek tahmin verisi ayarlanabilir. Bu-
nun için α düzeltme katsayısının yanında β trend 
düzeltme katsayısı eklenir. Alfa ve beta, gerçek ile 
tahmin arasında oluşan hatanın etkisini azaltır. 
Hem alfa hem de beta dahil edilmezse eğilim hata-
lara aşırı tepki verir (Russel ve Taylor, 2017). 

Trend denkleminin devam edebilmesi için, ilk 
kez kullanıldığında trend değeri manuel olarak gi-
rilmelidir. Bu ilk trend değeri, gözlemlenmiş geçmiş 

verilere dayanan bilinçli bir tahmin veya hesaplama 
olabilir. Beta değerleri de alfa değerleri gibi 0 ile 1 
arasında değer alır. Beta değeri yine alfa değeri gibi 
deneme yanılma yoluyla en düşük hata değerini ve-
ren olarak bulunur. Trend eklemeli üstel düzeltme 
modeli iki bölümden oluşur birincisi üstel olarak 
düzeltilmiş tahmin Ft ikincisi ise üstel olarak dü-
zeltilmiş trend Tt’dir. Trend eklemeli üstel düzelt-
me FITt bu iki bölümün toplamı olarak bulunur. 
Trend eklemeli üstel düzeltme modelinin formülü 
şu şekildedir:

FITt=Ft+Tt
Tt= β (Ft–Ft-1) + (1– β)Tt-1
Ft=Ft-1+ α (At-1– Ft-1)

Burada
Tt: t dönemine ait trend değeri
β: trend için düzeltme katsayısı, 0 < β <1
Beta son veriye verilen ağırlığı yansıtır. Beta ge-

nellikle sübjektif olarak belirlenir. Yüksek beta, dü-
şük betadan daha fazla trend değişikliklerini yansı-
tır. Örnek veri setine trend eklemeli üstel düzeltme 
tahminimiz için α=0,65 ve β=0,55 alalım, sonuç şu 
şekilde olur:
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Tablo 3.5 Trend Eklemeli Üstel Düzeltme

Ay Talep Ft Tt FITt
1 480 480,00 - -
2 540 480,00 0,00 480,00
3 510 480+0,65(540-480) =519,00 0,55(519-480)+(1-0,55)0,00 =21,45 519,00+21,45 =540,45
4 565 513,15 6,43 519,59
5 540 546,85 21,43 568,28
6 540 542,40 7,19 549,59
7 510 540,84 2,38 543,22
8 550 520,79 -9,95 510,84
9 585 539,78 5,96 545,74

10 580 569,17 18,85 588,02
11 585 576,21 12,35 588,56
12 595 Siz tamamlayın! Siz tamamlayın! Siz tamamlayın!

Grafik olarak incelediğimiz zaman sadece üstel düzeltme yöntemi kullanıldığında aradaki fark gözükmektedir.

Şekil 3.5 Trend Eklemeli Üstel Düzeltme Modeli Uygulaması

700
Trend Eklemeli Üstel Düzeltme

600

500

400

300

200

100

1 2 3 4 5

Talep FITt

6 7 8 9 10 11 12
0

İlerleyen bölümlerden daha uygun alfa ve beta 
değerlerini seçmek için tahmin hatasını kullanmayı 
göreceğiz.

Sezonsallık (Mevsimsellik)
Sezonsal desen, talepte tekrarlayan artış ve azal-

mayı gösterir. Birçok talep kalemi, mevsimsel dav-
ranış gösterir. Giyim lojistiği, kırtasiye malzeme lo-
jistiği gibi birçok lojistik faaliyeti sezonsal kalıpları 
takip etmektedir. Zaman serisi verilerinde sezonsal-
lık düzenli aralıklarla meydana gelen değişimlerin 
varlığına işaret eder. Bu modeller günler, haftalar, 
aylar veya çeyrekler arasında yeniden ortaya çıka-
bilir ve işletmelerin gelecekteki talep eğilimlerini 
tahmin etmelerini zorlaştırabilir.

Sezonsal değişim sezonsal indeks olarak bilinen 
bir indeksle hesaplanır. Gerçek bir gözlemin sezon-
sal bir varyasyon yoksa ne olacağına ilişkin olarak 
karşılaştırılması için kullanılabilecek bir ortalamayı 
ifade eder. Zaman serilerinin her periyodu, bir yıl 
içinde kendisine eklenen bir indeks değerine sahip-
tir. Bu, aylık veriler göz önüne alındığında, ayların 
her biri için bir tane olmak üzere on iki farklı sezon-
sal indeksin olduğu anlamına gelir.

Sezonsal değişimler için öngörüler, yılın en yo-
ğun dönemlerinde ürün talebindeki artışlardan ya-
rarlanmak için yeterli stok seviyesine sahip olmanızı 
sağlayacaktır. Aynı şekilde, mevsimsel talep dalga-
lanmaları için fazla tahmin yapmamanız da önemli-
dir. Envantere çok fazla yatırım yapmak nakit akışı 
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sorunlarına ve sağlıksız bir bilançoya yol açabilir. 
Bir sezonun sonunda fazla stokunuz varsa indirimli 
bir fiyattan satma ikilemiyle veya talep tekrar alı-
nana kadar şişirilmiş taşıma maliyetlerinin yükünü 
üstlenilir. Mevcut doğru stok ile hizmet seviyesi 
hedeflerinize ulaşabilir ve genellikle fazla stoklara 
gömülmüş olan işletme sermayesini serbest bırakır. 
(Russel ve Taylor, 2017). 

Her bir dönemin talebi toplam talebe bölüne-
rek hesaplanır:

Si =
Di
Dj∑

Bulunan sezonsal indeks 0 ile 1 arasında olmalı-
dır. Bu sezonsal indeksler, her mevsim için düzeltil-
miş tahminler vermek üzere yıllık öngörülen talep 
ile çarpılmaktadır.

Örnek 3.2: Türk KZL Lojistik firmasının aylık 
sevkiyat verileri tabloda verilmiştir. Aylara ait se-
zonsal indeksleri bulunuz. Hangi aylarda ortalama-
nın üstünde sevkiyat yapılmıştır belirtiniz.

Sezonsal indeks, mevsimsellikten arındı-
rılmış bir tahmin elde etmek için normal 
tahminle çarpılan sayısal bir değerdir.

Tablo 3.6 Sezonsal indeks

a b c d e=(a+b+c+d)/4
f=4 yılın aylık 

ortalaması
g=e/f

Talep Ortalama Talep
Ortalama Aylık 

Talep
S e z o n s a l 

Indeks
Ay 2018 2019 2020 2021

Ocak 980 1010 1025 1039 1013,50 1021,83 0,99
Şubat 957 987 1002 1016 990,50 1021,83 0,97
Mart 698 728 743 757 731,50 1021,83 0,72
Nisan 1186 1216 1231 1245 1219,50 1021,83 1,19
Mayıs 1016 1046 1061 1075 1049,50 1021,83 1,03

Haziran 1098 1128 1143 1157 1131,50 1021,83 1,11
Temmuz 1135 1165 1180 1194 1168,50 1021,83 1,14
Ağustos 1160 1190 1205 1219 1193,50 1021,83 1,17

Eylül 805 835 850 864 838,50 1021,83 0,82
Ekim 890 920 935 949 923,50 1021,83 0,90

Kasım 963 993 1008 1022 Siz tamamlayın!
Aralık 972 1002 1017 1031 Siz tamamlayın!

Tablo 3.6’de görüldüğü gibi indeks değeri 1’den büyük olan aylarda ortalamadan daha çok sevkiyat 
yapıldığı sonucuna ulaşılır. Burada dikkat edilmesi gereken sezonsal indeks toplamının 12 aylık indeks 
hesaplandığı için 12’ye eşit olması gerekmektedir. 

Doğrusal Regresyon
Doğrusal regresyon, gözlemlenen verilere doğrusal bir denklem yerleştirerek iki değişken arasındaki 

ilişkiyi modellemeye çalışır. Bir değişkenin açıklayıcı bir değişken olduğu, diğerinin bağımlı bir değişken 
olduğu düşünülmektedir. İlişki genellikle gözlemlenen verilerden geliştirilir. Verilerin doğrusal görünüp 
görünmediğini veya verilerin en azından bir kısmının doğrusal olup olmadığını görmek için önce veriler 
çizilmelidir. Doğrusal regresyon, değişkenler arasındaki ilişkinin düz bir çizgi oluşturduğu özel regresyon 
sınıfını ifade eder. Doğrusal regresyon çizgisi Y = a + bt biçimindedir, burada Y çözdüğümüz bağımlı de-
ğişkenin değeridir, a Y kesişimidir, b eğimdir ve t, zaman periyodu için bir indekstir.
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Doğrusal regresyon, büyük olayların ve toplam 
planlamanın uzun vadeli tahmininde faydalıdır. 
Örneğin, doğrusal regresyon ürün ailelerine yöne-
lik talepleri tahmin etmek için çok yararlı olacaktır. 
Bir ürün ailesi içinde münferit ürünlere olan talep 
bir süre boyunca büyük ölçüde değişse de toplam 
ürün ailesine olan talep şaşırtıcı derecede pürüzsüz-
dür (Render, 2012). Doğrusal regresyon tahmini-
nin kullanılmasındaki en büyük kısıtlama, adından 
da anlaşılacağı gibi geçmiş verilerin ve gelecekteki 
projeksiyonların yaklaşık düz bir çizgide olduğu 
varsayılmaktadır. Bu bazen uygulamada çok sınır-
layıcı olsa da doğrusal regresyon analizi yine de kul-
lanılabilir (Russel ve Taylor, 2017). 

Doğrusal regresyon hem zaman serisi tahmini 
hem de nedensel ilişki tahmini için kullanılır. Ba-
ğımlı değişken (genellikle grafikteki dikey eksen) 
zamana bağlı olarak değiştiğinde (yatay eksen ola-
rak çizilir) zaman serisi analizidir. Bir değişkendeki 
değişim, başka bir değişkindeki değişiklik ile açık-
lanabiliyorsa, bu nedensel bir ilişkidir (sigara içen 
insan sayısıyla birlikte akciğer kanserinden ölenle-
rin sayısı arasındaki ilişki gibi).

Doğrusal trend çizgisi bağımlı değişken ile ba-
ğımsız değişken arasındaki ilişkiyi göstermek için 
kullanıyoruz. Burada bağımsız değişken olarak za-
man serileri bağımlı değişken olarak da tahmin edi-
lecek değerler kullanılır (Wilson vd., 2012). Eğer, 
hassas bir istatistiksel metot ile bir trend doğrusu 
oluşturursak en küçük kareler metodunu uygula-
yabiliriz. Bu metot, gerçek gözlemlerin trend doğ-
rusundan sapmalarının ya da dikey farkların kare-
lerinin toplamlarını minimize eden düz bir doğru 
oluşturur. En küçük kareler doğrusunun denklemi 
ve uygulaması şu şekildedir:

ŷ = a+bx
Burada;
a = y-ekseni kesişimi
b = regresyon doğrusunun eğimi
x = bağımsız değişken değeri olarak zaman pe-

riyodu
ŷ = x değerinin gözlem aralığında tahmin edi-

lecek değer 

Bu denklemden parametreler şu şekilde hesap-
lanır:

b =
xy − nxy∑
x2 − nx∑

a = y −bx

Burada;
n = gözlem sayısı
x = x-değerlerinin ortalaması
y = y-değerlerinin ortalamasını ifade etmektedir.

Örnek 3.3: Disiap lojistik firması araçlarında 
kullandıkları motorin litre fiyatının yıllar itibariyle 
arttığını tespit etmişlerdir. Yıllara göre verilen mo-
torin litre fiyatına uyan doğrusal regresyon mode-
lini oluşturun. 2020 yılı için tahmini motorin litre 
fiyatını hesaplayınız.

Tablo 3.7 Aralık ayına göre yıllık motorin litre fiyatı

Yıl (Aralık Ayı) Motorin litre fiyatı (T)

2010 3,30

2011 3,78

2012 4,11

2013 4,45

2014 3,73

2015 3,45

2016 4,56

2017 5,04

2018 5,67

2019 6,50

Kaynak: https://www.tppd.com.tr/tr/gecmis-akaryakit-
fiyatlari?id (Erişim: 05.01.2020)

Yıllara göre göre verilen motorin litre fiyatının 
bağımsız değişkeni zaman serisi oluşturmaktadır. 
İlk verilen takvim yılı 1 numaralı periyod olarak 
numaralandırıp devam edilen yıllar seri olarak yazı-
lır. 2020 yılı için hesaplanacak periyod bu durum-
da 11 olarak bulunur. Regresyon parametrelerini 
hesaplarsak aşağıdaki tablo oluşur. 

Regresyon, iki veya daha fazla ilişkili de-
ğişken arasındaki fonksiyonel bir ilişki 
olarak tanımlanabilir.Doğrusal regresyon 
için bu fonksiyon doğrusaldır.
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Tablo 3.8 Regresyon modeli parametreleri

Yıl (Aralık Ayı) Period - x Motorin litre fiyatı (T) - y xy x2

2010 1 3,30 3,30 1
2011 2 3,78 7,56 4
2012 3 4,11 12,33 9
2013 4 4,45 17,80 16
2014 5 3,73 18,65 25
2015 6 3,45 20,70 36
2016 7 4,56 31,92 49
2017 8 5,04 40,32 64
2018 9 5,67 51,03 81
2019 10 6,50 65,00 100
2020 11 ?

x = 55
10

= 5,50, y = 44,59
10

= 4,46

xy = 268,61, x2∑ = 385∑

b =
xy - nxy∑
x2 − nx∑

a = y−bx

Buradan modelimiz şu şekilde oluşur:

ŷ=2,90+0,28(x)

2020 yılına ait periyod değerimizin 11 olduğunu yukarıda hesaplamıştık. Buradan 2020 yılına ait mo-
torin litre fiyatını şu şekilde tahmin ederiz.

 ŷ2020=2,90+0,28(11)=5,98

olarak bulunur.

Şekil 3.6 Doğrusal Regresyon Motorin Litre Fiyatı Tahmin Modeli
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Bu şekilde gerçek verinin doğrusal regresyon 
modeline nasıl uyduğu görülmüş olunur. Burada 
dikkat edilmesi gereken nokta zaman serilerinin 
bağımsız değişken olarak kullanılmasıdır. 

İlişkisel Tahmin Metotları
Regresyon doğrusunun bir de ilişkisel tahmin 

metodu olarak kullanılması söz konusudur. Tah-
min için regresyon analizi zaman serisi analizinde 
olduğu gibi modellenir fakat tahmin edilen mik-
tarla ilişkili birkaç değişkeni dikkate alır (Render, 
2012; Heizer ve Render, 2017). İlişkili değerler bu-
lunduktan sonra istatistiksel bir model kurulur ve 
trend projeksiyonunda yer verilen en küçük kareler 
metodu kullanılır.

ŷ = a+bx
burada,
a = y-ekseni kesişimi
b = regresyon doğrusunun eğimi
x = bağımsız değişken değeri
ŷ = tahmin edilecek bağımlı değişkenin değeri 
şeklinde ifade edilir.

İlişkisel tahmin modellerinde amaç, kullanılan 
bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında ne tür bir 
ilişkinin olduğunun tespit edilmesidir. İki değişken 
arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için korelasyon 
katsayısı hesaplanır (Russel ve Taylor, 2017).

“–1” değeri ve bu değere yakın sonuçlar tam 
negatif ilişkinin olduğunu, “0” değeri değişkenler 
arasında bir ilişkinin olmadığını ve “+1” değeri ve 
bu değere yakın sonuçlar da tam pozitif ilişki ol-
duğunu gösterir. “r” korelasyon katsayısı şu şekilde 
bulunur:

r =
n xy − x y∑∑∑

n x2∑ − x∑( )2⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
n y2∑ − y∑( )2⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥

Korelasyon katsayısı: İki değişken arasın-
daki ilişkinin açıklamasıdır. “r” ile gösteri-
lir. –1< r < 1 Arasında değer alır. 

Şekil 3.7 Korelasyon katsayısı değerleri

Regresyon denkleminin açıklayabildiği değişimi ise r2 

ile değeri ile gösteriyoruz. r2 değeri 0 ≤ r2 ≤ 1 aralığında 
değer alır. Belirlilik katsayısı, r2, deneysel verinin doğrusal 
ilişkiye ne kadar iyi uyduğunun en iyi ölçüsüdür. Ne kadar 
çok veri noktası varsa r2’nin güvenirliği o kadar yüksektir. 

Örnek 3.4: İskenderun Limana yük indirmek için gelen aylık gemi sayısı ile indirilen konteyner sayısı 
arasındaki ilişkiyi gösteren veri tabloda verilmiştir. Zamana bağlı olmayan ilişkisel doğrusal regresyon mo-
delini oluşturun. Korelasyon katsayısını ve belirlilik katsayısını bulun ve yorumlayın. Bulacağınız regres-
yon modeli gemi sayısı 16 olduğu durumda kaç adet konteyner indirileceğini tahmin eder. 

Tablo 3.9 Aylık Gemi Sayısı – İndirilen Konteyner Sayısı

Ay Gemi Sayısı Konteyner adedi
1 18 350
2 14 290
3 20 400
4 16 300

r=-1 r=+1 r=0

Belirlilik katsayısı, r2 değeri, açıklanabilen 
değişimin toplam değişime oranı olarak 
tanımlanır.
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Verilen değerlere göre serpme diyagram çizersek değişkenlikler arasındaki ilişkiyi daha net göreceğiz. 

Şekil 3.8 Gemi sayısı – Konteyner sayısı serpme diyagramı

Regresyon modelimiz yukarıda anlatılan doğrusal regresyon analizi sonucu şu şekilde oluşur:

Tablo 3.10 Regresyon analizi sonuçları

Ay Gemi Sayısı (x) Konteyner adedi (y) xy x2 y2

1 18 350 6300 324 122500

2 14 290 4060 196 84100

3 20 400 8000 400 160000

4 16 300 4800 256 90000

Toplam 68 1340 23160 1176 456600

ŷ =12+19(x)

r = (4)(23160)− (68)(1340)

4( ) 1176( )− 68( )2⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥
4( ) 456600( )− 1340( )2⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥

r = 0,94

r2 = 0,88

Çıkan sonuçları yorumlayacak olursak r değerimiz pozitif bir ilişki olduğunu yani limana yanaşan gemi 
sayısı arttıkça indirilen konteyner sayısının arttığını göstermektedir. Belirlilik katsayısı r2 ise hesapladığı-
mız regresyon denklemi ile açıklanan değişimin %88 olduğu anlamına gelmektedir. 

Bulduğumuz bu denklemde x yerine 16 koyarak indirilecek konteyner sayısını tahmin ederiz.

ŷ =12+19(16)
 ŷ =316

konteyner olarak bulunur. 
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TAHMİN DOĞRULUĞU 
Tahminler hiçbir zaman tam sonucu vermez. 

Bunun yerine en yakın sonucu bulmaya çalışırız. 
Gerçek veri ile tahmin değeri arasındaki farka tah-
min hatası denir. Şimdiye kadar gördüğümüz nicel 
tahmin modellerinin hangisinin veri setimiz için 
daha uygun olduğuna bakmamıştık. Tahmin hata-
sını ölçmek için gerçek veri ile tahmin edilen veri 
arasındaki farka bakılır (Russel ve Taylor, 2017). 

et=At–Ft

burada 
et: döneminde oluşan tahmin hata değerini verir.
Tahmin hatasının büyük olduğu durumlarda 

başka metotlar denenir ya da metot üzerinde gerek-
li düzeltmeler yapılır. Tahmin hatasını ölçmek için 
farklı ölçümler vardır. En çok kullanılan tahmin 
hatalarından bazıları şunlardır; ortalama mutlak 
sapma, ortalama kareler hatası, ortalama mutlak 
yüzde hatadır. 

Ortalama Mutlak Sapma
En çok kullanılan tahmin hatası ölçüm yöntem-

lerinden biridir. Ortalama mutlak sapma (OMS), 
gerçek veri ile tahmin verisi arasındaki farkların 
mutlak ortalaması olarak bulunur. 

OMS =
At − Ft∑
n

Bu değer tek tek tahmin hatalarının mutlak de-
ğerlerinin toplamının period sayısına bölünmesiyle 
elde edilir. 

Ortalama Kareler Hatası
Bu yöntem de ortalama mutlak sapma yöntemi-

ne benzer fakat burada mutlak değer almak yerine 
tahmin hatasının karesi alınarak bulunur. Tahmin 
hatalarının karelerinin ortalaması ortalama kareler 
hatasını (OKH) verir.

OKH =
(At − Ft∑ )2

n

Bu yöntemde ortalama kareler alındığı için or-
talama kareler hatası büyük değerler alır. 

Ortalama Mutlak Yüzdelik Hata 
Ortalama mutlak sapma ve ortalama kareler 

hatasına göre ortalama tahmin hatasını yüzdelik 
olarak hesaplayan bir yöntemdir. Ortalama mutlak 
yüzdelik hata (OMYH) gerçek değerin yüzdesi ola-
rak ifade edilir. 

OYMH =
100

t=1
n∑ et / At( )

n

Yüzdelik değer olarak tahmin doğruluğu hesap-
landığı için belki en kolay ölçüm yöntemidir. Ör-
neğin OMYH değerinin % 4,5 olduğu bir sonuç 
yapılan tahmin hatasının yüzdelik açıdan değerlen-
dirmesini vermiş olur. 

Örnek 3.5: Dağıtım ağı planlaması yapan bir 
lojistik firmasının gerçekleşen haftalık ürün sev-
kiyatı ve bu haftalar için yaptığı tahminler veril-
miştir. Tahmin hatalarını ölçmek için üç yöntemi 
kullanarak karşılaştırma yapın.

Lojistik şirketlerinin zaman 
serilerini kullanarak genel-
likle hangi veriyi tahmin 
ettiğini araştırın.

Matematiksel model olan 
en küçük kareler metodunu 
ne zaman kullanıyoruz?

Zamana dayalı tahmin mo-
dellerinin ortak özelliği nedir?

3 Zaman serisi tahmin modeli oluşturabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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Tablo 3.11 Haftalık ürün sevkiyatı

Hafta Gerçek değer 1. tahmin yöntemi 2. tahmin yöntemi

2 275 280 260

3 245 250 250

4 250 230 240

5 220 210 225

6 205 200 210

Verilen değerlerin tahmin hatalarını bularak ortalama mutlak sapma, ortalama kareler hatasını ve orta-
lama mutlak yüzdelik hata değerlerini bulalım.

Tablo 3.12 Tahmin yöntemi hataları

Hafta Gerçek değer
1. tahmin 
yöntemi

Tahmin hatası Mutlak hata (Hata)2 Mutlak yüzde hatası

2 275 280 -5 5 25 100(5/275)=1,82
3 245 250 -5 5 25 2,04
4 250 230 20 20 400 8,00
5 220 210 10 10 100 4,55
6 205 200 5 5 25 2,44

Toplam 45 575 18,84
Ortalama hata 9 115 % 3,77

Hafta Gerçek değer
2. tahmin 
yöntemi

Tahmin hatası
Mutlak 

hata
(Hata)2 Mutlak yüzde hatası

2 275 260 15 15 225 100(15/275)=5,45
3 245 250 -5 5 25 2,04
4 250 240 10 10 100 4,00
5 220 225 -5 5 25 2,27
6 205 210 -5 5 25 2,44
      Toplam 40 400 16,21

Ortalama hata 8 80 % 3,24

OMS1 =
45
5
= 9 OKH1 =

575
5

=115 OYMH1 =
18,84
5

=%3,77

OMS2 =
40
5
= 8 OKH2 =

400
5

= 80 OYMH2 =
16,21
5

=%3,24

değerleri üç hata performans metodu için bulunur. Fark-
lı iki tahmin yönteminin hangisinin daha doğru tahmin 
yaptığını anlamamız için üç tahmin hatasının ölçümleri-
ni karşılaştıracağız. İkinci yöntem için uygulanan tahmin 
hatası değerleri birinci yöntem için uygulanan tahmin de-
ğerlerine göre daha düşük hata yöntemi sonucu vermiştir. 
Buna göre ikinci tahmin yöntemi kullanılmalıdır. 

Bu bölümde anlatılmayan ama çok kuvvetli di-
ğer performans ölçme metotları; izleme sinyali, 
tahmin yanlışlığı (bias), hata karelerinin ortala-
ması gibi metotlar da kullanılmaktadır. 

dikkat
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Sonuç
Tahmin, lojistik planlama için kritik bir öneme sahiptir. Lojistik sektörünün herhangi bir aşamasında 

yapılan tahmin operasyonel, taktiksel ve stratejik anlamda şirketin yapacağı lojistik hizmetlerin planlanma-
sında fonksiyonel rol oynar. Doğru ve amaca uygun yapılan tahmin şirketin rekabet gücünün artmasında 
etkilidir. Lojistik şirketleri talep tahmini depo kapasitesinin ayarlanmasında, araç çizelgelemesinde, perso-
nel planlamada, malzeme elleçlemede, finans ve pazarlamada kullanmaktadır. Farklı nitel ve nicel tahmin 
modelleri vardır. Nitel yöntemler tecrübe, yargı, sezgi ve görüş birliğini bir arada kullanır. Nicel yöntemler 
ise genellikle geçmiş veri setine dayanır. Yapılacak tahmini sayısal veriler üzerinden değerlendirir. Bunlar 
zaman serisi olabilir ya da ilişkisel veri olabilir. Hiçbir tahmin yöntemi kesin sonuç vermez ve her zaman 
hata payı vardır. Güvenilir bir tahmin yapmak için tahmin hatasını ölçmek gerekmektedir. Birden fazla 
tahmin yöntemi karşılaştırıldığında düşük tahmin hatası veren yöntem uygun tahmin modeli olarak seçi-
lir. Lojistik planlama sürecinde talep tahmini her zaman kullanılması gereken bir araçtır. 

Üç tahmin hatası ölçme 
yönteminin aynı anda kul-
lanılması gerekli midir? 

Tahmin yöntemleri ile tah-
min hatası yöntemleri bir-
birinin tamamlayıcısıdır.

Kullandığınız nicel tahmin 
yönteminin doğruluğunu 
nasıl gösterirsiniz? anlatın.

4 Tahmin doğruluğunu değerlendirmek için çeşitli yöntemleri kullanabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

Tahminin Lojistik Planlamada 
Stratejik Rolü

Lojistik yönetiminde 
tahminlemenin stratejik 
rolünü açıklayabilme

1

Lojistik yönetiminde talep tahmini insan kaynakları, kapasite, tedarik zinciri yönetimi gibi birçok alanda 
karar alma sürecinde kullanılan stratejik araçtır. Rekabetin artması lojistik şirketlerinin stratejik açıdan ka-
rar almasını gerektirmektedir. Farklı sürelerde bu hamleleri zamanında ve gerektiği oranda yapmak lojistik 
yöneticileri için çözüm bulmaları gereken noktadır. İyi bir öngörü sonucunda oluşacak talebin önceden 
bilinmesi durumunda ne kadar yatırım yapılacağından, elde edilecek kâra kadar bir çok konuda stratejik 
hamleler yapılmaktadır. Pazarın genişlemesi ve daralması ve bunun önceden öngörülmesi lojistik planlama-
nın sahip olduğu yeteneklerden biri olarak lojistik yönetiminde stratejik rol oynar.

Tahmin Verisi ve Yöntemleri

Nitel ve nicel tahmin 
yöntemlerini ayrıştırabilme2

Lojistik yöneticilerinin sezgileri, duyguları, kişisel tecrübeleri ve bilişsel yönleriyle veri setine bağlı olmadan 
yaptıkları tahmin yöntemidir. Burada karar verici Pazar araştırmasını, talep tahminini kişisel tecrübeye ya da 
grup karar almaya dayandırır. Üst düzey yöneticilerden çalışanlara kadar geniş bir katılımın katılımına açık 
olan yöntemdir. Yönetim jürisi kararı, delfi metodu, satış ekibi kararları, pazar araştırması bu tür yöntem-
lerden bazılarıdır. Nitel tahmin yöntemlerinde bir grup uzmanın tahmin yapması sağlanır. Satış ekibinin 
öngörülerine dayanır. Lojistik yönetiminde de hizmet tasarımda kullanılan yöntemlerden biridir.
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Zaman Serisi Tahmin Modelleri

Zaman serisi tahmin 
modeli oluşturabilme3

Lojistik yöneticilerinin talebi tahmin etmek için matematiksel modelleri kullandıkları tahmin yöntemidir. 
Tahmin edilecek talep zaman serisine dayanır. Geçmiş veri bu yöntemin uygulanması için gereklidir. Nicel 
tahmin yöntemlerinden en sık kullanılanlardan bazı şunlardır: hareketli ortalama, ağırlıklı hareketli orta-
lama, üstel düzeltme, trend eklemeli üstel düzeltme, trend projeksiyonu, sezonsal varyasyonlar ve ilişkisel 
tahmin metotları. Hareketli ve ağırlıklı hareketli ortalama, gelecek dönemin tahminini yapmak için seçilen 
geçmiş dönem verisinin ortalamasını kullanır. Dönemin önemine göre de ağırlık verebilir. Üstel düzeltme 
yönteminde ise veri noktalarının üstel bir fonksiyon ile ağırlıklandırıldığı ağırlıklı hareketli ortalama tahmin 
yöntemidir. Trendin olduğu durumlarda ise üstel düzeltme fonksiyonuna trend eklenerek ağırlıklandırma 
yapılır. α ve β parametreleri trend eklemeli üstel düzeltme tahmin yönteminde kullanılır. Trend projeksi-
yonunda regresyon denklemi en küçük kareler modeli kullanılarak bulunur. Trendin olduğu veri setlerinde 
trend doğrusu oluşturularak gelecekte olması tahmin edilen verinin değerini verir. Sezonsallık, zaman seri-
sinde tekrarlayan olaylara bağlı aşağı ve yukarı hareket eden veri setidir. Sezonsallık indekslerle ifade edilecek 
zaman dilimlerine göre belirlenir. Döngüler uzun zaman diliminde oluşan veri şablonlarıdır ve oluşum 
süresi bakımından sezonsallıktan farklıdır. İlişkisel tahmin metotlarında ise bağımlı ve bağımsız değişkenler 
arasında fonksiyonel ilişkiyi tanımlayan doğrusal matematiksel model kurulur. Bağımlı ve bağımsız de-
ğişkenler arasındaki ilişki korelasyon katsayısı ile ifade edilir. Bağımlı değişkenin regresyon denklemi ile 
açıklanmasını belirlilik katsayısı ifade eder. 

Tahminin Doğruluğu

Tahmin doğruluğunu 
değerlendirmek için çeşitli 
yöntemleri kullanabilme

4

Lojistik yöneticileri yaptıkları tahminin doğruluğunu ölçmek için tahmin hatasını hesaplar. Tahmin hatası-
nın en çok kullanılan üç yöntemi; ortalama mutlak sapma, ortalama kare hatası, ortalama mutlak hata yüz-
desidir. Yapılan her tahminin hatalı olduğunu bilerek planlama yapmak olabilecek olumsuzlukların önüne 
geçecektir. Tahmini doğrulamak için kullandığımız tahmin hatası yöntemleri alternatif tahmin modelleri 
arasında en az hatayı veren tahmin modelinin seçilmesini sağlar. Ortalama mutlak hata gerçek veri ile tah-
min verisi arasındaki farkların mutlak değerlerinin toplamının periyod sayısına oranıyla bulunur. Ortalama 
kare hatası, tahmin hatalarının karelerinin toplamının periyod sayısına bölümüyle bulunur. Bu iki yöntem-
de de amaç hem pozitif, hem negatif hatanın azalmasını sağlamaktır. Ortalama mutlak yüzde hata da ise 
tahmin hatasının mutlak değerinin gerçek değere oranlarının ortalaması alınarak hesaplanır ve genellikle 
verilerin birden küçük değerler aldığı durumda kullanılır.
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neler öğrendik?

1  Lojistik yönetiminde talep tahmini ne amaçla 
kullanılır?

A. Geçmiş dönem talebin karşılanıp karşılanmadı-
ğını saptamak

B. Gelecek dönem oluşacak talebin ne kadar ola-
cağını öngörmek

C. Mevcut talep için yeterli bütçenin olup olmadı-
ğını hesaplamak 

D. Lojistik planlama sürecinde talep tahmini ya-
pılmaz.

E. Talep tahmini hep hatalı olduğu için lojistik 
yönetiminde kullanılmaz.

2  Lojistik planlamada talep tahmini yapmanın 
stratejik önemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur?

A. Talep tahmininin çalışanların mesai saatini be-
lirlermesi

B. Lojistik planlamanın çok az kişinin çalıştığı 
stratejik öneme sahip bir bölüm olması

C. Rekabet avantajı sağlamak, operasyonel ve tak-
tiksel öngörülerde bulunmak için lojistik plan-
lamanın gerekli olması

D. Lojistik planlayıcıların geleceği bilmek istemesi
E. Lojistik planlamada diğer sektörlerin etkilerin-

den kurtulmak için tahmin yapmak gerekmesi

3  Nitel ve Nicel tahmin yöntemleri arasında fark 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Nitel yöntemler lojistik planlamada kullanıl-
mazken nicel yöntemlerin lojistik planlamada 
kullanılması

B. Nicel yöntemler grup karar verme yöntemleri 
uygularken nitel yöntemlerin trend projeksiyo-
nu yapması

C. Nitel yöntemler tahmin yapmazken nicel yön-
temler tahmin yapması

D. Nicel tahmin yöntemleri matematiksel model 
kullanmazken nitel tahmin yöntemleri geçmiş 
veriden oluşturulan matematiksel modeller 
kullanması

E. Nitel tahmin yöntemleri matematiksel model 
kullanmazken nicel tahmin yöntemleri geçmiş 
veriden oluşturulan matematiksel modeller 
kullanması

4  Aşağıdakilerden hangisi Delfi metodunun ta-
nımıdır?

A. Hedef pazara yapılan ankettir.
B. Küçük uzman bir grubun pazar araştırmalarını 

değerlendirerek yaptığı tahmindir.
C. Üst düzey yöneticilerin yuvarlak masa etrafın-

da aldığı kararlardır.
D. Müşterilerden gelecekteki alım planları ile ilgili 

bilgidir.
E. Satış ekibinin beklentileridir.

5  Aşağıdakilerden hangisi zaman serisi tahmin 
modelini içermez?

A. Sezonsallık
B. Döngüsellik
C. Pazar araştırması
D. Otokorelasyon
E. Trend

6  SDA Lojistik şirketi altı aylık araçlarına 
olan talebin verisini toplamıştır. Bu bilgilere ve 3 
aylık ağırlıklı ortalama yöntemine göre Temmuz 
ayı için aylık talep tahmini kaç araçtır? (Son ayın 
ağırlığı 0,6; önceki ayın 0,3 ve ilk ayı 0,1 ağırlıklı 
hesaplayın.)

Ay Talep

Ocak 105

Şubat 120

Mart 92

Nisan 124

Mayıs 138

Haziran 150

Temmuz ?

A. 95,2
B. 114
C. 129,2
D. 143,8
E. 150
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7  Belirli bir ürünün günlük yük talep tahmi-
ni yapmak isteyen bir lojistik yöneticisi düzeltme 
sabiti 0,35 olan üstel düzeltme yöntemini kullana-
caktır. Bu bilgilere ve ilk gün tahmini 400 olduğu 
varsayımına göre haftanın son gününün talep tah-
mini kaç birimdir?

Gün Talep

Pazartesi 410

Salı 370

Çarşamba 390

Perşembe 385

Cuma 425

Cumartesi 430

Pazar ?

A. 396,5
B. 400
C. 403,5
D. 408,8
E. 410,5

8  Dönem promosyonlarının artmasından do-
layı depo içi elleçleme için ihtiyaç duyulacak per-
sonel sayısı hesaplanmak isteniyor. Aylık ortalama 
personel istihdamı 80 kişidir. Haziran ayı indeksi 
1,12 dir. Haziran ayı için sezonsal ayarlanmış per-
sonel tahmini kaç kişidir? 

A. 80
B. 90
C. 100
D. 110 
E. 120

9  Uluslararası taşımacılık yapan bir lojistik fir-
ması 5 yılda yaptığı uluslararası taşımacılığın veri-
sini tutmuştur. Bu bilgilere ve doğrusal regresyon 
modeline göre gelecek yıl yapılacak uluslararası 
taşımacılık sayısı kaçtır?

Yıl Uluslararası Taşımacılık

2015 150

2016 170

2017 200

2018 210

2019 220

A. 220
B. 232
C. 244
D. 248
E. 256

10  Aşağıdaki tabloda forkliftlerin haftalık tü-
kettikleri yakıtın gerçek verisi ve tahmin yöntemi 
verisi gösterilmiştir. Buna göre tahmin verisinin 
OYMH değeri yüzde kaçtır?

Hafta Gerçek talep Tahmin 

1 70 90

2 100 105

3 100 95

4 110 120

A. 11,92
B. 12,00
C. 2,34
D. 13,00
E. 13,25
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Tahminin Lojistik Plan-
lamada Stratejik Rolü” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

1. B Yanıtınız yanlış ise “Hareketli Ağırlıklı Or-
talama” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Tahmin Verisi Ve Yön-
temleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. E Yanıtınız yanlış ise “Sezonsallık” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Tahminin Lojistik Plan-
lamada Stratejik Rolü” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

2. C Yanıtınız yanlış ise “Üstel Düzeltme” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Delfi Metodu” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “Nicel Tahmin Yöntemle-
ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Doğrusal Regresyon 
Modeli” konusunu yeniden gözden geçiri-
niz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Ortalama Yüzdelik 
Mutlak Hata” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

10. A

Araştır Yanıt
Anahtarı

3

Araştır 1

Lojistik şirketleri gelecekte oluşacak talebe göre hazırlıklı olmak zorundadır. 
Pazar içinde rekabet edebilmenin en büyük önemi oluşabilecek talebi tahmin 
etmektir. Önceden hazırlanmış operasyonel ve taktiksel planlamalar şirketle-
rin gelecekteki stratejilerini hazırlaması anlamına gelmektedir. Talebi doğru 
tahmin etmek de matematiksel yöntemlere dayanmaktadır. Bu yöntemler şir-
ketlere bir öngörü oluşturarak rekabet avantajı sağlamaktadır. Talep tahmini 
ekonomik, politik ve çevresel faktörlerin etkisiyle sürekli değişime uğrar bu 
nedenle doğru yöntemin ve doğru tahminin yapılması lojistik yöneticilerinin 
üstesinden gelmesi gereken konuyu oluşturur.

Araştır 2

Nicel tahmin modelleri lojistik yöneticilerinin uzun vadede ekonomik tahmin-
ler yapmak için kullandıkları yöntem grubudur. Benzer şekilde yönetim ekibi-
nin bir araya gelmesiyle birlikte lojistik sektöründe geleceğin trendlerinin neler 
olabileceği ve bu trendleri yakalayabilmek üzere tahminler yapılır. Lojistik hiz-
met anlamında hangi opsiyonların değerlendirileceği hangi hizmetlerin müşte-
rilere tanıtılacağı karara varılabilir. Yine ürün tasarımının kararının verilmesinde 
ve ürün geliştirilmesinde lojistik sektörünün süreçlerinde kullanılır.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

3

Araştır 3

Lojistik şirketleri gelecek talebi bulmak için zaman serisi tahminlerinden ya-
ralanır. Zaman serisi belli periyodlarla toplanmış gerçek veriye dayanır. Sek-
törün tahmin etmek istediği alan ile ilgili olarak geçmiş veriyi kayda geçmesi 
gerekmektedir. Lojistik şirketler ürün hareketinde rol oynayan tüm tahminler 
için zaman serilerine ihtiyaç duyar. Örneğin artan ürün miktarına göre elleç-
leme donanım sayısı, lojistik personel sayısı, depolama alanı, çapraz sevkiyat 
operasyon sayısı, araç sayısı, sezonsallığın olduğu durumlarda ihtiyaç duyu-
lacak organizasyon bileşenlerini tahmin etmek için zaman serilerini kullanır. 
Zaman serileriyle tahminleme aynı zamanda daha iyi çizelgeleme için gerekli 
altyapıyı oluşturarak işgücü maliyetlerini de azaltır. Tedarik zincirinde tasarruf 
sağlayarak araç ve donanım tasarrufu sağlar.

Araştır 4

Tahmin doğruluğunu ölçmek için çeşitli yöntemler kullanılır. En sık kullanı-
lan yöntemler olarak ortalama mutlak sapma, ortalama kare hata ve ortalama 
yüzdelik mutlak hata yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin kendine 
özgü farklılıkları ve mantıkları vardır. Burada amaç iki veya ikiden fazla tah-
min yöntemini karşılaştırmaktır. Onun için tek bir hata tahmin yöntemini 
kullanmak yeterlidir. 

Heizer, J. ve Render, B. (2017). Operations 
Management, (Çev.: U. R. Tuzkaya), Ankara: 
Palme Yayıncılık.

Jacobs, R. ve Chase, R. (2018). Operations and Supply 
Chain Management. New York: McGraw-Hill.

Render, B., Stair, M.S. ve Hanna, M. (2012). 
Quantitative Analysis for Management, New Jersey: 
Prentice Hall.

Russel, R. ve Taylor, B. (2017). Operations and Supply 
Chain Management, New York: Wiley.

Wilson, J., Keating, B. ve Galt, J. (2012). Business 
Forecasting, New York: McGraw-Hill.
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Bölüm 4

Stok Yönetimi

Anahtar Sözcükler: • Stok Maliyetleri • Stok İzleme • ABC Analizi • Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli 
• Ekonomik Üretim Miktarı Modeli • Yeniden Sipariş Verme Noktası • Emniyet Stoku • Hizmet Seviyesi

1
Stok Planlaması Model Bileşenleri 
1 Neden stok tutulduğunu açıklayabilme
2 Stok ilgili maliyet kalemlerini ve süreleri 

tanımlayabilme 2
Stok Kontrolü
3 Sürekli ve dönemsel izleme sistemlerini 

karşılaştırabilme, ABC sınıflandırma 
sistemi ile ilişkilendirebilme

4
Dönemsel İzlemeli Sistemler
6 Rassal talep durumunda hizmet seviyesi, 

emniyet stoku, yeniden sipariş verme 
noktasını hesaplayabilme

Stok Planlaması Modelleri
4 Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) 

ve Ekonomik Üretim Miktarı (EÜM) 
modellerinin varsayımlarını kavrayabilme, 
bu modellerin maliyet kalemlerini, en iyi 
sipariş miktarı ve yeniden sipariş verme 
noktalarını hesaplayabilme

5 Miktar indirimi durumunda ESM 
modellerinin modelini kurabilme ve 
çözebilme3öğ
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GİRİŞ
İşletmeler çeşitli amaçlarla stok bulundururlar. 

Perakendecilerde sattıkları ürünlerin stokları bu-
lunur; bakım ve onarım tesislerinde kullanacakla-
rı yedek parçaların stokları bulunur; hastanelerde 
ilaç ve sarf malzemesi stoku bulunur; akaryakıt 
istasyonlarında yakıt stoku bulunur. Akla ilk sa-
tışa ya da kullanıma hazır nihai ürünler gelse de 
üretimden satış aşamasına kadar farklı aşamalarda 
farklı kategoride stok tutulmaktadır. Hammadde 
stoku, yarı mamul stoku, taşıma halindeki ürün-
ler, raf stoku gibi çeşitli aşamalardaki stokların her 
bir türünün farklı bir amacı vardır. Tedarik zinciri 
boyunca imalatçı, depo, dağıtıcı ve perakendeci se-
viyelerinde stok tutulur. Sürecin her ardışık aşama-
sını tedarikçi-müşteri ilişkisi olarak görürsek stok 
bulundurmanın ana amacı, müşteri talebini karşı-
lamaktır diyebiliriz. Stokun bir yatırım aracı olarak 
görülebileceği yüksek enflasyonist ekonomik ko-
şulları göz ardı edersek stok, maliyet kontrolü için 
önemli bir araçtır. Stok bulundurma katma değeri 
olan bir etkinlik değildir, yani ürünün/malın de-
ğerinde bir artış sağlamaz. Bununla birlikte stok 
bulundurmamanın ise çeşitli maliyetleri oluşmak-
tadır. Müşteri yani kâr kaybından itibar kaybına, 
üretim sistemlerinin atıl kalmasına kadar sonuçla-
rı olabileceğinden stok bulundurma zorunluluğu 
da bulunmaktadır. Bu nedenle stok seviyelerini 
olabildiğince düşük seviyede tutmak işletmelerin 
amaçları arasındadır. Tedarik zincirlerinde lojistik 
depoları imalatçı ile perakendeci ya da dağıtıcı ara-
sında ek bir kademe oluşturarak stok sistemini tüm 
tedarik zinciri için daha verimli bir hale getirmeyi 
amaçlar. Lojistik depolarındaki stok yönetimi bu 
nedenle daha kritik bir hal almaktadır. Tedarik zin-
ciri boyunca sağlanacak koordinasyon, stok yoklu-
ğunun olumsuz etkilerini en aza indirirken maliyet 
kontrolü de sağlayabilir. Belirtilen bu amaçlar ile 
yapılacak işlemleri ‘stok planlama’ olarak adlandı-
rırız. En genel anlamıyla stok planlama siparişin 
planlaması ile yapılabilir. 

STOK PLANLAMASI MODEL 
BİLEŞENLERİ

Stok planlaması için ele aldığımız sisteme ilişkin 
iyileştirme önerilerimizi denemek, seçeneklerimizi 
karşılaştırmak ve en doğru kararı vermek için siste-
min bir temsiline gerek duyarız. Bu temsili model 
olarak adlandırırız. Stok planlaması için kullanıla-
bilecek modeller benzetim (simülasyon) ya da ma-
tematiksel olabilir. Burada bahsettiğimiz modeller 
sistemin soyut temsilleridir. Sistemin modeli ne ka-
dar gerçekçi olursa bu modelle elde edeceğimiz so-
nuçlar da o kadar gerçekçi olur. Sistemin modelini 
oluşturabilmek için öncelikle sistemi iyi bir şekilde 
tanımak ve anlamak gerekir. Gerçek sistemler bir-
çok bileşeni ve bunlar arasındaki etkileşimi içerir 
ve karmaşıktır. Birtakım varsayımlarda bulunarak 
amacımıza yönelik etkileşim ve bileşenleri içeren 
model elde edilmelidir. Stok planlaması için kul-
lanılacak modellerde yer alan bileşenler sistemin 
değiştirilemez veri ve bilgilerini içeren sistem para-
metreleri ile karar vericinin kontrolünde olan karar 
değişkenlerini içerir. Sistem parametreleri ele alı-
nan her bir sistem için farklılıklar gösterse de genel 
olarak maliyet kalemlerini, süreleri ve talebi içerir. 
Karar değişkenleri ise en genel hali ile ‘Ne zaman 
sipariş vermeliyiz?’ ve ‘Ne kadar sipariş vermeliyiz?’ 
sorularına karşılık gelir.

Stok sisteminin parametreleri; maliyet 
kalemlerini, süreleri ve talebi içerir. Karar 
değişkenleri ise sipariş verme zamanı ve 
sipariş büyüklüğüdür.
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Stok Maliyetleri 
Stok ile ilgili ana maliyet kalemleri şunlardır: sa-

tın alma maliyeti, sipariş maliyeti, elde tutma mali-
yeti ve stokta mal bulunmamasının maliyetidir. Bu 
saydıklarımız dışında da sistemin özelliğine göre 
farklı maliyet kalemleri bulunabilir, ancak çoğun-
lukla o tür maliyet kalemleri saydıklarımız maliyet 
kalemleri ile birleştirilebilir. Stok planlamasında 
amaç çoğunlukla oluşacak toplam maliyeti en aza 
indirmek ya da kârı en yüksek hale getirmek üzere 
sipariş miktarını ve sipariş zamanını belirlemektir.

Satın alma maliyeti stokta bulunacak ürünü 
satın alma aşamasında ödenen ürün bedeline ek 
olarak ödenen komisyon, vergi, harç gibi masrafla-
rın dahil edilmesi ile bulunan parça başı maliyettir. 
Bu maliyet sabit olabileceği gibi satın alınan mikta-
ra ya da teslimat zamanına bağlı değişiklik de gös-
terebilir. Satın alma fiyatında satın alınan miktara 
bağlı indirimler uygulanabilir. Toplam satın alma 
maliyeti satın alınan miktar ile orantılı olarak artar.

Sipariş maliyeti sipariş geçme ile ilgili oluşan 
maliyetleri, ulaştırma maliyetini, mal elleçleme, 
muayene, teslimat, muhasebeleştirme, denetleme 
gibi maliyetleri içerir. Çoğunlukla sipariş büyüklü-
ğünden bağımsızdır ve sipariş başı oluşan bir ma-
liyettir. Sipariş sayısı arttıkça toplam sipariş mali-
yeti de doğrusal olarak artar. Sipariş büyüklüğü ile 

sipariş sayısı arasında ters orantı bulunur. Sipariş 
büyüklüğü arttıkça yıllık sipariş sayısı azalır, sipariş 
büyüklüğü azaldıkça ise yıllık sipariş sayısı artar.

Elde tutma maliyeti tesis kirası, işgücü maliyeti, 
kayıt tutma işlemlerinin maliyeti, fırsat maliyeti, kı-
rılma, bozulma, eskime maliyetleri gibi maliyetlerin 
bütününe karşılık gelir. Bir birim ürünün bir birim 
zaman elde tutulması ile oluşur. Elde tutulan miktar 
ve elde tutulan süre arttıkça toplam elde tutma ma-
liyeti de artar. Birim ürün birim zaman başına he-
saplanır. Bazı durumlarda elde tutma maliyeti satın 
alma maliyetinin yüzde oranı olarak da verilebilir.

Stokta mal bulunmama maliyeti müşteri gel-
diğinde elde ürün bulunmadığı durumlarda oluşur. 
Müşteri geldiğinde elde ürün olmaması durumun-
da ya kayıp satış oluşur ya da yok satma oluşur. 
Kayıp satış, müşteri talebinin karşılanamaması ile 
oluşan kâr kaybı olabildiği gibi talebi karşılayama-
manın yarattığı bir itibar kaybı da olabilir. Bazı du-
rumlarda gelen müşteri bir sonraki siparişin gelişi-
ni beklemek isteyebilir, bu durumda da yok satma 
oluşur, yani müşterinin talebi ilk fırsatta karşılanır. 
Müşteriyi beklemeye ikna etmek üzere indirim uy-
gulanabilir. Bu durumda da kârdan olabilecek ka-
yıp bir maliyet olarak karşımıza çıkar. Stokta mal 
bulundurmama maliyetini azaltmak daha fazla 
stok bulundurmak ile mümkündür bu durumda 
da elde tutma maliyeti artacaktır. 

Aynı miktardaki talebi karşılamak üzere, sipariş 
miktarı arttıkça sipariş sayısı azaldığından toplam 
sipariş verme maliyeti azalır, elde tutulan miktar 
arttığından toplam elde tutma maliyet artar ve top-
lam stokta mal bulunmama maliyeti azalır. Sipariş 
miktarının azalması durumunda ise tam tersi bi-
çimde toplam sipariş verme maliyeti artar, toplam 
elde tutma maliyeti azalır ve toplam stokta mal bu-
lunmama maliyeti artar. (Bkz. Tablo 4.1).

Tablo 4.1 Stok bileşenlerinin bağıl değişimleri

Sipariş 
Miktarı

Sipariş 
Sayısı

Elde 
Tutulan 
Miktar

Karşılanamayan 
Talep

Toplam 
Satın 
Alma 

Maliyeti

Toplam 
Elde 

Tutma 
Maliyeti

Toplam 
Sipariş 

Maliyeti

Toplam 
Stok 

Bulunmama 
Maliyeti

↑ ↓ ↑ ↓ → ↑ ↓ ↓

↓ ↑ ↓ ↑ → ↓ ↑ ↑
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Süreler
Stok planlamasında önemli parametrelerden 

birisi de sürelerdir. Bir siparişin verildikten ne ka-
dar süre sonra elimize ulaşacağı bilgisi ne zaman 
sipariş vermemiz gerektiğine doğrudan etkiler. Bu 
nedenle:

•	 siparişin	işlem	görme	süresi,	
•	 eğer	sipariş	bir	üretim	süreci	sonrasında	ha-

zırlanacak ise üretim süresi, 
•	 siparişin	hazırlanma	süresi,	
•	 yükleme-indirme	süresi,	
•	 ulaşım	süresi	

bilinmeli ve modele dahil edilmelidir. Bu sürelerin 
tamamını içeren süre teslimat süresidir ve sipariş 
verilmesinden itibaren siparişin elimize ulaşması-
na kadar geçen sürenin tamamıdır. Teslimat süresi 
her bir sipariş için, işlem sürelerindeki değişkenlik, 
trafik yoğunlukları, nakliye araç uygunluğu gibi 
faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Teslimat 
süresine etki eden önemli bir faktör de taşıma mo-
dudur, bu da Bölüm 7’de daha detaylı açıklanacak-
tır. Teslimat süresindeki belirsizliğin stok planlama-
sına doğrudan etkisi vardır. Teslimatın gecikmesi 
gibi erken teslim edilmesi de arzu edilmeyen bir 
durumdur. Teslimat süresine etki eden faktörler 
üzerinde kontrolü arttırarak mümkün olduğunda 
bu sürenin belirsizliğini ortadan kaldırmak gerekir.

Talep
Stok bulundurmanın ana sebebinin müşte-

ri taleplerini karşılamak olduğunu söylemiştik. 
Müşteri dış müşteri olabileceği gibi iç müşteri de 
olabilir. Üretim sürecinin ardışık iki aşaması da te-
darikçi-müşteri ilişkisi ile tanımlanabilir. Ürünün 
önce işlem gördüğü aşama tedarikçi, sonra işlem 
gördüğü aşama ise müşteri olur. İster dış müşteri 
olsun ister iç müşteri olsun stok planlaması için 
taleplerin bilinmesi ya da tahmin edilmesi gere-
kir. Talep genel olarak bağımsız ve bağımlı talep 
şeklinde iki gruba ayrılır. Bağımsız talep, bir ürü-
nünün talebinin başka ürünlerin taleplerine bağlı 
olmadığı taleplerdir. Bağımsız talep genellik dış 
piyasa koşulları ile oluşur ve kurumun kontrolü 
dışındadır. Bağımlı talep ise bir ürüne olan talebin 
başka bir ürüne olan taleple ilintili olduğu türdür. 
Üretim sürecinde bir nihai ürün birden fazla bi-
leşenden oluşabilir. Bu bileşenler bir arada hazır 
edildiği durumda üretim gerçekleşir. Bu durumda 
bileşenlere olan talep bağımlı taleptir. Bu bölüm-
de biz bağımsız talep durumuna odaklanacağız. 
Yani anlatacağımız stok planlama modelleri tek 
bir ürün için olacaktır. Taleplerin hangi sıklıkla 
oluştuğu ve hangi miktarlarda olduğu stok plan-
lamasında önemli bir girdidir. Talep ölçümü ya da 
tahmin edilmesinin nasıl yapıldığı ayrı bir bölü-
mün konusu olduğundan bu bölümde talep veri-
sinin bize hazır halde sunulduğunu varsayacağız. 
Stok planlaması amacıyla kullanılacak modellerde 
talep kesin (deterministik) ya da rassal olarak kul-
lanılabilir. Talebin rassal olarak modellendiği yani 
bir olasılık dağılım ile ifade edildiği modeller ger-
çeği daha iyi temsil edebilir. 

teslimat süresi bir siparişin verilmesinden 
itibaren, siparişin teslim edilmesine kadar 
geçen toplam süredir.
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STOK KONTROLÜ
Lojistik depolarında ve işletmelerde bağımsız talebi olan birçok üründen çok sayıda stok bulunur. Bu 

ürünlerin her biri için ayrı izleme ve planlama yapılması gerekmektedir. Bu ürünler fiyatları, boyutları, 
talep edilme sıklıkları, saklama koşulları gibi birçok farklı özellikleri ile birbirlerinden ayrılırlar. Geniş yel-
pazede bulunan tüm bu ürünlerin yönetsel bakış açısıyla eşit önemde olması beklenemez. Stokta bulunan 
ürünlerin çeşitliliği arttıkça, stok planlamaya yönelik kullanılacak kaynaklar ile harcanacak gayretlerin 
uygun bir şekilde yönlendirilebilmesi için, bu ürünleri sınıflara ayırmak gerekir. Stoktaki ürünleri sınıflan-
dırmak üzere Pareto Kuralından esinlenen bir sınıflandırma sistemi kullanılır. Pareto Kuralı 80-20 Kuralı 
olarak da bilinir ve İtalyan Ekonomist Vilfredo Pareto tarafından öne sürülmüştür (Bkz. www.britannica.
com/topic/Pareto-optimality). Kabaca, sonuçların %80’inin sebeplerin %20’sinden kaynaklanması olarak 
ifade edilebilir. Stokta bulunan ürünlere uyarlandığında, stokta bulunan çok miktardaki ürünün az mikta-
rının sıkı stok kontrolü yapmaya değer bedelde olduğu söylenebilir. Bu şekilde yapılan stok sınıflandırma-
sına ABC analizi denir. Buna göre, stokta bulunan ürünlerin toplam mali değerinin %70-80’i ürünlerin 
sadece %5-15’ine aittir ve bu ürünlere A sınıfı ürünler denir. Ürünlerin yaklaşık %30’u B sınıfı ürünlerdir 
ve stokta bulunan ürünlerin toplam maliyetinin yaklaşık %15’ine sahiptir. C sınıfı ürünler ise ürünlerin 
yaklaşık %50-60’ına karşılık gelir ve ürünlerin toplam mali değerinin yaklaşık %5-10’u kadar değerdedir. 

Stok ile ilgili maliyetlerin 
belirlenmesindeki güçlükle-
ri araştırınız.

Stok maliyetleri ve süreleri 
ile stok miktarlarını ilişki-
lendiriniz.

Stok planlamasında talebin 
rolünü anlatınız.

1 Neden stok tutulduğunu açıklayabilme
2 Stok ilgili maliyet kalemlerini ve süreleri tanımlayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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Stokta bulunan ürünlerin ABC sınıflandırmala-
rı, stok izleme amaçlı gayret ve maliyetlerin düzen-
lenmesi amacıyla kullanılabilecektir. A sınıfındaki 
ürünlerin stokları maliyeti daha yüksek ileri tekno-
lojik yöntemlerde sürekli olarak izlenebilirken C 
sınıfındaki ürünlerin stokları maliyeti çok yüksek 
olmayan yöntemler kullanılarak daha seyrek ve dö-
nemsel olarak izlenebilir. Ederleri göreceli olarak 
daha düşük olan C sınıfındaki ürünlerin stok se-
viyelerinin çok hassas seviyede bilinmesi gerekme-
yebilir. Genel olarak A sınıfındaki ürünlere talebin 
daha seyrek olması ve stok hareketlerinin daha ya-
vaş olması öngörülür. Bu ürünlerin stok miktarları-
nın da mümkün olduğu kadar az olması arzulanır. 

Ürünlerin ABC sınıflandırmalarının yapılması, 
stoktaki her bir ürünün yıllık mali değeri; ürünün 
bir biriminin ederi ile o ürüne olan yıllık talebin 
çarpılması ile elde edilir. Örneğin P ürününün bir 
tanesi 500T ise ve P ürününün yıllık talep mik-
tarı 200 adet ise P ürününün yıllık mali değeri 
500T×200Adet=100.000T olarak hesaplanır. Bu 
şekilde her bir ürünün yıllık mali değeri hesaplan-
dıktan sonra ürünler en yüksek yıllık mali değer-
den en düşük yıllık mali değere doğru sıralanır. Bu 
listenin örnek olarak; en üstünde yer alan %10’u A 
sınıfı olarak, sonraki %30’u B sınıfı olarak, kalan-
ları da C sınıfı olarak sınıflandırılırlar.

Örnek 4.1 ABC sınıflandırması
Bir lojistik deposu on farklı ürün için stok tut-

maktadır. Bu ürünlere ilişkinmaliyetlerve yıllık ta-
lep miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Lojistik 
depo yöneticisi, stokta bulunan bu ürünleri ABC 
sistemine göre sınıflandırmak istemektedir.

Ürün Birim maliyeti (T) Yıllık talep

1 25 110

2 20 180

3 12 150

4 340 50

5 550 55

6 20 120

7 50 100

8 330 45

9 28 130

10 75 65

Bu on ürünü sınıflandırmak üzere önce ürün-
lerin birim maliyetleri ile yıllık talep miktarlarını 
çarparak yıllık talebin toplam değerini buluruz. 
Ürünleri bu toplam değere göre büyükten küçü-
ğe doğru dizer ve her bir ürünün yıllık değerinin 
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Şekil 4.1 Stokların ABC Sınıflandırması
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toplam ürünlerin yıllık değerine oranını hesaplarız. Aynı şekilde her ürün için, ürün miktarının toplam 
miktara oranı bulunur. Aşağıdaki tabloda bu çözüm gösterilmiştir.

Ürün
Toplam 
Değer

Toplam 
Değerin 
Yüzdesi

Toplam 
Miktarın 
Yüzdesi

Birikimli 
Toplam Miktar 

Yüzdesi
Sınıf

Sınıfın 
Yüzde 
Değeri

Sınıfın 
Yüzde 

Miktarı

9 30.250 35,1 5,5 5,5

A 72,1 158 17.000 19,7 5,0 10,5

2 14.850 17,2 4,5 15,0

1 5.000 5,8 10,0 25,0

B 15,7 29,44 4.875 5,7 6,5 31,5

3 3.640 4,2 12,9 44,4

6 3.600 4,2 17,9 62,3

C 12,2 55,6
5 2.750 3,2 10,9 73,2

10 2.400 2,8 11,9 85,1

7 1.800 2,1 14,9 100

86.165

Yukarıda da bahsedildiği gibi stok sistemleri sürekli ya da dönemsel olarak izlenebilir. Sürekli izlenen 
stok sistemlerinde stok miktarları her an kesin olarak bilinmektedir. Bir ürünün stok seviyesini sürekli 
izlemek stok seviyesi hakkında anlık veri elde etmeyi gerekli kılar; bu da ürünün her bir biriminin tek tek 
takip edilmesini gerektirir. Bu amaçla çeşitli teknolojiler kullanılır ancak bu teknolojiler, işletme maliyet-
lerini arttıracaktır. Bu sistemde elde bulunan stok seviyesi önceden belirlenmiş olan bir seviyeye indiğin-
de yeni bir sipariş verilir. Bu stok seviyesine yeniden sipariş 
noktası denir. Verilen sipariş büyüklüğü sabittir. Talepte bir 
değişiklik olmaması durumunda stok seviyesi yeniden sipa-
riş noktasına indiğinde her defasında farklı büyüklüklerde 
sipariş vermek maliyet açısından en iyi sonucu vermeyecek-
tir. Toplam yıllık maliyeti en aza indirecek sipariş miktarına 
Ekonomik Sipariş Miktarı denir.

Dönemsel stok izlemede elde bulunan stok miktarı önceden belirlenmiş olan eşit zaman aralıklarında 
sayılır. Bu yöntem ile stok seviyesi hakkında sürekli veri toplama ihtiyacı olmadığından daha az gayret ve 
maliyet gerektirir. Stok seviyesi belirlendikten sonra sipariş verme gereksinimi oluşursa, stok seviyesini 
arzu edilen seviyeye getirmek üzere sipariş verilir. Her stok sayma işleminden sonra stok farklı seviyede 
olabileceği için sipariş miktarı her defasında değişiklik gösterebilir. Dönemsel stok izleme yapılan durum-
larda bir yeniden sipariş noktası da kullanılabilir. Bu durumda stok sayıldıktan sonra eğer seviye yeniden 
sipariş noktasından daha aşağıda ise stoku arzulanan seviyeye çıkaracak miktarda sipariş verilir, eğer sayım 
sonrasında seviye yeniden sipariş noktasından daha yukarıda ise o izleme döneminde sipariş verilmez. 
Örnek olarak, bir distribütörün tedarikçisi olduğu perakendecileri haftalık olarak ziyaret etmesi ve ziya-
ret anındaki stok durumunu tespit ederek perakendecinin teslimat alıp almaması verilebilir. Bu örnekte 
olduğu gibi bu kategorideki ürünlerin elde bulunmamasının etkisi kabul edilebilir düzeyde olduğundan, 
yani sınıflandırmada B ya da C sınıfı ürün olduklarından, tedarikçinin ziyaretine kadar stok seviyesi tespiti 
yapılmasına gerek duyulmaz. Aslında böylece iş gücünden de tasarruf edilmiş olur. 

Stok izleme yöntemine bağlı olarak farklı stok yönetim politikaları izlenebilmektedir.

Toplam yıllık maliyeti en aza indiren si-
pariş miktarına Ekonomik Sipariş Miktarı 
(ESM) denir.
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STOK PLANLAMASI MODELLERİ
Bu bölümde en temel stok planlama modelle-

rini ele alacağız. Bu modeller stok planlamanın te-
mel prensiplerini anlamak için oldukça kullanışlı-
dır. Planlama faktörlerinin çeşitliliği ve veri ihtiyacı 
göz önüne alındığında karmaşık modeller yerine 
varsayımlar ile basitleştirilmiş bu modelleri kullan-
mak yönetsel açıdan daha fazla tercih edilebilir. 

Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) 
Modeli

Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) modeli deter-
ministik bir modeldir. Toplam yıllık stok maliye-
tinin en az değerini verecek olan sipariş miktarını 
belirlemek amaçlanır. Toplam yıllık stok maliyeti:

•	 Satın	alma	maliyeti,	
•	 Elde	tutma	maliyeti	ve	
•	 Sipariş	verme	maliyetinin

toplamından oluşur. Bu modelin detaylarına girme-
den önce bu modele ilişkin varsayımları listeleyelim:

1. Talep kesin olarak bilinmektedir ve talep 
hızı (zaman içerisindeki değişimi) sabittir.

2. Satın alma fiyatı sabittir, zamana ve miktara 
göre değişiklik göstermez.

3. Sipariş miktarı üzerinde bir sınırlama yoktur.
4. Sipariş miktarının tamamı tek seferde tes-

lim edilir.
5. Stokta mal bulunmaması durumuna izin 

verilmez.
6. Siparişlerin teslimat süreleri sabittir.

Bu modelde kullanılacak parametreler:
D: Yıllık talep miktarı
C: Bir birim ürünün satın alma maliyeti, 
K: Sipariş verme maliyeti, 
H: Bir birim ürünü bir yıl elde tutmanın maliyeti,
L: Teslimat süresi. 
Bahsettiğimiz gibi bu modelde toplam yıllık stok 

maliyetinin en küçük değerini verecek sipariş verme-
miz gereken zamanı ve sipariş miktarı bulmak istiyo-
ruz. Sipariş miktarımızı Q ve yeniden sipariş nokta-
sını da R ile gösterelim. Stokta mal bulunmamasına 
izin verilmediğinden sipariş teslimatı eldeki stokun 
sıfıra düştüğü an olmalıdır. Elimizde hâlâ stok var-
ken siparişin teslim edilmesi, elde tutma maliyetini 
gereksiz yere arttıracaktır. Siparişin, elimizdeki son 
ürünü sattıktan sonra ama bir sonraki talep oluşma-
dan önce gelmesini tercih ederiz. Talep hızının ve 
teslimat süresinin sabit olması nedeniyle stokun sı-
fıra düşeceği anı kesin olarak hesaplayabiliriz. Önce-
likle sipariş miktarının en iyi değerini bulalım daha 
sonra yeniden sipariş noktasını bulalım. 

Amacımız toplam yıllık stok maliyetini en aza 
indirecek sipariş miktarını bulmak olduğundan, 
öncelikle toplam yıllık stok maliyetini hesaplayalım. 
Sipariş miktarı Q olduğundan sipariş teslim zamanı-
nın hemen öncesinde stok seviyesi sıfır, hemen son-
rasında ise Q olacaktır. Yani yıl boyunca stok seviyesi 
döngüler halinde Q ile sıfır arasında değişecektir. Bu 
döngüler stok seviyesinin zaman içerisinde değişimi 
ve maliyet açısından birbirlerinin aynısı olacaktır.. 
Maliyetlerin hesaplanmasında bu döngüler kullanı-
lacaktır. Yıllık sipariş döngüleri, sipariş miktarları, 
stok seviyeleri Şekil 4.2’de gösterilmiştir.

Teslimat süresinin yeniden 
sipariş verme noktasına et-
kilerini araştırınız.

Ürün özellikleri ile stok 
gözden geçirme politikaları-
nı ilişkilendiriniz.

ABC analizinin amacını 
anlatınız.

3 Sürekli ve dönemsel izleme sistemlerini karşılaştırabilme, ABC sınıflandırma sistemi ile 
ilişkilendirebilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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Eğer elde tutma ile ilgili bir maliyet olmasaydı (yani sıfır olsaydı) yıllık maliyet sadece satınalma ve 
sipariş verme maliyetlerinde oluşurdu. Bu durumda yıllık talebin tamamı bir kerede sipariş verilirdi. Yılın 
tamamı bir döngü olur ve sipariş miktarı yıllık talebe eşit olurdu (Q = D). Diğer taraftan eğer sipariş verme 
maliyeti olmasaydı (yani sıfır olsaydı) bu durumda yıllık maliyet satınalma ve elde tutma maliyetlerinden 
oluşturdu. Bu durumda her bir birim için ayrı sipariş verilirdi (Q=1) ve döngü sayısı talep kadar olurdu.

Toplam yıllık stok maliyeti, bir döngünün stok maliyetinin döngü sayısı ile çarpılması ile elde edilir. Ya 
da maliyet kalemleri ayrı ayrı bir döngü için hesaplanıp döngü sayısı ile çarpılır ve böylece elde edilen her 
bir maliyet kaleminin yıllık toplam ederleri toplanır. Yani:

TM:  Toplam Yıllık Stok Maliyeti
DAM: Döngü Satınalma Maliyeti
DSM: Döngü Sipariş Maliyeti
DEM: Döngü Elde Tutma Maliyeti
K: Döngü Sayısı

İse

TM = K(DAM + DSM + DEM)

Ya da

TM = K * DAM + K * DSM + K * DEM

Şekil 4.2 Sipariş döngüleri

Yıllık toplam talep miktarı D ve her defasında verilen sipariş miktarı Q olduğunda:

 DYıllık Döngü Sayısı = 
 Q

Her döngüde sipariş verilen miktar Q satın alınan miktara eşittir. Her bir birim ürünün satın alma 
maliyeti C olduğundan:

Döngü Satınalma Maliyeti = CQ
Yıllık Satın Alma Maliyeti = Döngü Satınalma Maliyeti×Yıllık Döngü Sayısı

  D
 =CQ  =CD
  Q

Q

Q/2
Yeniden

Sipariş
Noktası, R

0
Teslimat

Süreci
Teslimat

Süreci
Zaman
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Her döngüde bir kez sipariş verildiğinden ve sipariş verme maliyeti A olduğundan:

Döngü Sipariş verme maliyeti = A

Yıllık Sipariş Verme Maliyeti = Döngü Sipariş Verme×Maliyeti Yıllık Döngü Sayısı
 D AD = A  = 
 Q Q

Her döngünün başındaki stok seviyesi Q ve döngünün sonundaki stok seviyesi 0 olduğundan döngü 

boyunca olan ortalama stok miktarı Q
2

 olur, yılda D
Q

 döngü bulunduğundan bir döngünün uzunluğu  
1
D
Q

=
Q
D

 olur. Bir birim ürünü bir birim süre stokta tutmanın maliyeti H olduğunda: 

 Q  Q HQ2
Döngü Elde Tutma Maliyeti = H    = 
 2  D 2D
 
Yıllık Elde Tutma Maliyeti = Döngü Elde Tutma Maliyeti×Yıllık Döngü Sayısı

  HQ2 D HQ
 =    = 
 2D Q 2

Yıllık toplam stok maliyeti her bir maliyet bileşeninin toplamıyla elde edilir. Yıllık toplam stok maliye-
tini TM ile gösterirsek:

 AD HQ
TM = CD +  + 
 Q 2

Şekil 4.3’te gösterilen grafikte yatay eksen sipariş miktarını, dikey eksen ise yıllık maliyeti göstermek-
tedir. Grafikte farklı sipariş miktarı değerleri için her bir maliyet bileşeninin ve toplam maliyetin nasıl 
değiştiğini göstermektedir. Buradan da görüleceği üzere sipariş miktarı arttıkça satın alma maliyeti sabit 
kalmakta, elde tutma maliyeti 
artmakta ve sipariş verme ma-
liyeti azalmaktadır. Toplam ma-
liyet eğrisi ise önce azalmakta 
sonra ise artmakta yani içbükey 
bir değişim göstermektedir. En 
iyi sipariş miktarı, Q*, bu iç-
bükey eğrinin dip noktasında, 
yani toplam maliyetin en dü-
şük olduğu noktada oluşur. Bu 
nokta, toplam maliyet eğrisinin 
azalan eğimden artan eğime 
geçtiği noktadır ve bu noktada 
eğrinin eğimi sıfırdır. Bu nokta 
aynı zamanda elde tutma mali-
yetinin sipariş verme maliyetine 
eşit olduğu noktadır. Sipariş Miktarı, Q

Sipariş Verme Maliyeti

Satın Alma Maliyeti

Elde Tutma Maliyeti

En Düşük
Toplam
Maliyet

Yı
llı

k 
M

al
iy

et
 (T

L)

Toplam Maliyet

En İyi Sipariş Miktarı, Q*

Şekil 4.3 ESM Maliyet Kalemleri
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En iyi sipariş miktarı, toplam maliyet denkle-
minin eğiminin sıfıra eşit olduğu noktayı bularak 
elde edilebilir. Bunun için, toplam maliyet eğri-
sinin farklı noktalardaki eğimini veren denklem; 
toplam maliyet denkleminin, sipariş miktarına 
göre türevini alarak bulunur. Eğrinin sıfır olduğu 
noktayı bulmak istediğimizden, türevi aldıktan 
sonraki denklemi sıfıra eşitler ve bu denklemden en 
iyi sipariş miktarı, Q*, değerini hesaplarız. Aşağıda 
bunun nasıl yapıldığını göstereceğiz.

TM =CD+ AD
Q

+
HQ
2

dTM
dQ

= 0− AD
Q2

+
H
2

0 = − AD
Q2

+
H
2

Q* = 2AD
H

En iyi sipariş noktası, bu noktada elde tutma ve 
sipariş verme maliyetlerinin eşit olduğu gözlemin-
den hareketle de bulunabilir:

HQ
2

=
AD
Q

Q2 = 2AD
H

Q* = 2AD
H

En iyi sipariş verme miktarı kadar sipariş veril-
mesi halinde toplam yıllık stok maliyeti en az de-
ğerde olacaktır. Bu maliyet ise:

TMen−az =CD+
AD
Q*

+
HQ*

2

=CD+ AD
2AD
H

+

2AD
H

H

2

=CD+ HAD
2

+
HAD
2

=CD+ 2HAD

 “Ne kadar sipariş verilmeli?” sorusunu yanıt-
ladıktan sonra ikinci olarak “Ne zaman sipariş ve-
rilmeli?” sorusunu yanıtlayacağız. Yeniden sipariş 
verme noktası teslimat süresi ile ilintilidir. Maliyet-
leri arttırmamak üzere; verdiğimiz sipariş, elimiz-
deki stokun tam sıfıra indiği anda gelmelidir. Bu an 
bir döngünün bitiş anıdır. O halde, stokun sıfırlan-
dığı zamandan teslimat süresi kadar önce yeniden 
sipariş verilmelidir. Yeniden sipariş verildiği andaki 
stok seviyesinin, teslimat süresince oluşacak talep 
ile aynı olması gerekir. Teslimat süresi L yıl ve yıllık 
talep D olduğundan teslimat süresince oluşan talep 
miktarı L * D’dir. Teslimat süresince oluşan talep 
miktarı, sipariş miktarı olan Q’dan küçük ise ye-
niden sipariş noktası bu değere eşittir, yani R=LD. 
Eğer teslimat süresince oluşan talep, sipariş mik-
tarından büyükse (bu da teslimat süresi bir dön-
günün süresinden daha uzun demektir), hesaplama 

değişik olacaktır. 
LD
Q

’den küçük olan tam sayıla-

rın en büyüğü n ise yeniden sipariş verme noktası 
R = LD - nQ olacaktır. 

Örnek 4.2: Kendi deposundan internet sa-
tışı yapan bir firma;satışını yaptığı ürünler için 
ekonomik sipariş miktarını, yılda kaç kez sipariş 
vereceklerini ve yeniden sipariş verme noktasını 
hesaplamak istemektedir. Ürünleri tanesi 30T’ye 
almaktadır. Yıllık talep miktarı 8.000 adet olarak 
hesaplanmıştır. Sipariş verme maliyeti 200T, bir 
ürünü bir yıl elde tutma maliyeti ise 5T’dir. Tesli-
mat süresi 40 gündür.

D = 8.000 adet/yıl
C = 30T
A = 200T / sipariş
H = 5T
L = 40 gün

Teslimat süresinin bir döngünün süresinden 
daha uzun olması durumunda yeniden sipariş 
verme noktasının, teslimat süresi içerisinde kaç 
döngünün yer aldığına bakılarak belirlenmesi 
gerekir.

dikkat
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En iyi sipariş miktarı:

Q* = 2AD
H

=
2*200*8.000

5
= 800 adet

Toplam yıllık stok maliyeti:

TMen−az =CD+
AD
Q*

+
HQ*

2

TMen−az = 30*8.000+
200*8.000

800
+
5*800
2

= 240.000+2.000+2.000
= 244.000 T

Yıllık sipariş (döngü) sayısı:

Yılık Döngü Sayısı = D
Q

  8.000
 = 
  800
 = 10 sipariş

Bir döngünün süresi (yıllık işgünü sayısı 312 ise):

Döngü Süresi = 1
D
Q

=
Q
D

  1
 =  yıl = 31,2 gün
  10
Temin süresince oluşan talep:

 40
LD =  * 8.000 = 1.025,64
 312

 1.025,64LD
Q

 =  = 1,28 ise n = 1
 800

Yeniden sipariş noktası:

R = LD - nQ
R = 1.025,64 - 800 = 225,64 adet

Ekonomik Üretim Miktarı (EÜM) 
Modeli

Ekonomik Üretim Miktarı (EÜM) modeli, 
ESM Modelinin bir türevidir. Bu modelde, ESM 
modelindeki varsayımlardan tüm siparişin aynı anda 
teslim edilmesine ilişkin varsayım esnetilmiştir. Si-
pariş bir bütün halinde teslim edilmez, peyderpey 
teslim edilir. Ekonomik üretim miktarı adı da bu-
radan gelmektedir. Üretim devam ederken talebin 
de eşzamanlı olarak karşılandığı bir stok sisteminin 
modelidir. Bu durumda üretim hızının talep hızın-
dan daha yüksek olması gereklidir. Üretimin talebi 
karşıladıktan sonraki kısmı stoka dahil edilir. Üre-
tim belli bir miktara ulaşana kadar devam eder, bu 
miktar ulaşıldıktan sonra üretim durur ve taleplerin 
stoktan karşılanmasına devam edilir. Bu modelde 
üretim miktarının ne olması gerektiğine karar veri-
lir. Amaç, önceki modelde olduğu gibi toplam yıllık 
stok maliyetini en aza indirmektir. Bu modelde üre-
tim miktarını Q ile göstereceğiz. ESM modelinde-
ki sipariş verme maliyetinin bu modeldeki karşılığı 
kurulum maliyetidir ve yine bunu A ile gösterece-
ğiz; üretime başlamadan önce tesisin temizlik, kalib-
rasyon, ısıtma vb. işlemler ile üretim için hazır hale 
getirilmesinin maliyetidir. ESM modelindeki satın 
alma maliyetinin bu modeldeki karşılığı birim üre-
tim maliyetidir ve yine bunu C ile göstereceğiz. Elde 
tutma maliyeti H her iki modelde de aynıdır. Yıllık 
talep miktarını yine D ile göstereceğiz. Üretim ile 
talep eş zamanlı olacağı için günde kaç tane ürün 
ürettiğimiz, bunun kaçını müşteri taleplerini karşı-
lamak üzere kullandığımız ve kaçını stoka eklediği-
mizi hesaplamamız gerekecektir. Günde p adet ürün 
üretiyorsak üretim hızı p’dir, diyeceğiz. Benzer şekil-
de günde d tane talep karşılıyorsak talep hızı d’dir 
diyeceğiz. Bu modelde de yıl içerisinde birbirleri ile 
aynı döngüler vardır. Stok miktarı sıfır olduğunda 
üretim başlar ve bu, döngü başlangıcıdır. Toplam Q 
birim üretilene kadar üretim devam eder, bu sırada 
günlük p kadar olan üretimin d kadarı günlük talebi 
karşılar ve kalan p-d kadarı ise stoka konur. Üretim 
devam ederken stok da artar. Q kadar üretildikten 
sonra üretim durur ve sadece günlük d kadar gelen 
talep stoktan karşılanır yani stok azalır. Stok seviye-
si tekrar sıfıra ulaştığında içinde bulunulan döngü 
biter ve yeni bir döngü başlar (Bkz. Şekil 4.5). Bu 
modelde de bir döngü için her maliyet kalemini he-
saplayıp yıllık döngü sayısı ile çarparak yıllık toplam 
maliyeti bulacağız.



88

Stok Yönetimi

Her döngüde Q kadar ürün üretildiği için ve yıllık talep miktarı D olduğundan:

Yıllık Döngü Sayısı = D
Q

Her döngüde üretilen miktar Q, ve her bir birim ürünün üretim maliyeti C olduğundan:

Döngü Üretim Maliyeti = CQ

Yıllık Üretim Maliyeti = Döngü Üretim Maliyeti ×Yıllık Döngü Sayısı

 =CQ D
Q

 =CD

Her döngüde bir kez üretim başladığından ve kurulum maliyeti A olduğundan:

Döngü Kurulum Maliyeti = A
Yıllık Kurulum Maliyeti = Döngü Kurulum Maliyeti ×Yıllık Döngü Sayısı

  =A
D
Q

 = 
AD
Q

 
 Elde tutma maliyetini hesaplamak için öncelikle her döngüdeki ortalama stok miktarını hesaplamak 

gerekir. EÜM modelinde artık, stok peyderpey biriktiğinden ve üretim yapılırken talep karşılandığından, 
bir döngüdeki en yüksek stok seviyesi Q’dan daha küçük bir değerdir. En yüksek stok seviyesini Sey ile 
gösterelim. En yüksek stok seviyesini bulmak için, önce bir döngüde üretim yapılan süreyi bulalım. Q 
kadar ürünü p hızı ile üretmek Q/p kadar süre alır. Bu süre zarfında üretilen ürünlerin d kadarı müşteriye 
verilirken p-d kadarı stoka eklendiğinden, stok biriktirme hızı p-d olur. Bu durumda:

En Yüksek Stok Seviyesi = Üretim Süresi ×Stok Biriktirme Hızı

 

Sey =
Q
p
p−d( )

=Q 1− d
p

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟
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Bir döngüdeki stok sıfır seviyesinden başlar, doğrusal olarak yukarıda hesapladığımız en yüksek stok se-
viyesine çıkar, bu noktada üretim durduğundan stok seviyesi doğrusal olarak azalarak tekrar sıfır seviyesine 
iner. Böylece bir döngüdeki ortalama stok seviyesi:

Ortalama Stok Seviyesi =
1
2
Sey

=
1
2
Q 1− d

p
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

=
Q
2
1− d

p
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

Şekil 4.4 Ekonomik Üretim Modeli Döngüleri

Yılda D
Q

 döngü bulunduğundan bir döngünün uzunluğu 1D
Q

=
Q
D

 olur. Bir birim ürünü bir birim 

süre stokta tutmanın maliyeti H olduğunda: 

Döngü Elde Tutma Maliyeti = H
Q
2
1− d

p
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟
Q
D
=
HQ2

2D
1− d

p
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

 
 Yıllık Elde Tutma Maliyeti = Döngü Elde Tutma Maliyeti×Yıllık Döngü Sayısı 

 
 

=
HQ2

2D
1− d

p
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟
D
Q
=
HQ
2

1− d
p

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

Yıllık toplam stok maliyeti her bir maliyet bileşeninin toplamıyla elde edilir. Yıllık toplam stok maliye-
tini TM ile gösterirsek:

TM =CD+ AD
Q

+
HQ
2

1− d
p

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

En iyi sipariş miktarı toplam maliyet denkleminin eğiminin sıfıra eşit olduğu noktayı bularak elde 
edilebilir. Bunun için, toplam maliyet eğrisinin farklı noktalardaki eğimini veren denklem, toplam maliyet 

Talep EvresiÜretim
Evresi

0

St
ok

Se
vi

ye
si

Zaman

1-Q
2

d
p

1-Q d
p
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denkleminin sipariş miktarına göre türevini alarak bulunur. Eğrinin sıfır olduğu noktayı bulmak istediği-
mizden, türevi aldıktan sonraki denklemi sıfıra eşitler ve bu denklemden en iyi sipariş miktarı, Q*, değerini 
hesaplarız.

TM =CD+ AD
Q

+
HQ
2

1− d
p

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

dTM
dQ

= 0− AD
Q2

+
H
2
1− d

p
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

0 = AD
Q2

+
H
2
1− d

p
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

Q* = 2AD

H 1− d
p

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

En iyi üretim miktarı kadar üretim yapılması halinde toplam yıllık stok maliyeti, en az değerde olacak-
tır. Bu maliyet ise:

 

 

TMen−az =CD+
AD
Q*

+
HQ*

2
1− d

p
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

=C.D+ A.D
2AD

H 1− d
p

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

+

2.A.D

H 1− d
p

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

H

2
1− d

p
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

=C.D+ HAD
2

1− d
p

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟+

HAD
2

1− d
p

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

=C.D+ 2HAD 1− d
p

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

ESM modelindeki teslimat süresine benzer şekilde EÜM modelinde bir süre var ise yeniden üretim 
siparişi verilme noktasının da bulunması gerekir. Bu süreye kurulum süresi diyelim ve l ile gösterelim. 
Kurulum süresi l gün ve günlük talep d olduğundan kurulum süresince oluşan talep miktarı ld’dir. EÜM 
modelinde; ESM modelinden farklı olarak bir döngü, üretim yapılan ve yapılmayan iki ayrı evreden olu-
şur. Yani sıfır ile en fazla stok seviyesi arasındaki tüm stok seviyeleri iki kez gözlemlenir: stok artarken ve 
stok azalırken. Bu nedenle yeniden üretim siparişi verme noktası sadece stok seviyesi ile belirlenemez, yeni-
den üretim siparişi verme noktasının stokun artış evresinde mi azalış evresinde mi olduğunu da belirtmek 
gerekir. Yeniden üretim siparişi verme seviyesini (a; +) ya da (a; -) ile gösterelim. Yeniden üretim siparişi 
verme noktası üretim devam ederken yani stok artarken ve a seviyesinde ise (a; +) üretim durmuşken yani 

stok azalırken ve a seviyesinde ise (a; -) olarak gösterelim. Bir döngünün süresi 
Q
d

 gün olur. Buna göre:

R =
Q
d
− l

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ p−d( );+

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟, ld > Sey

ld;−( ), ld ≤ Sey

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪
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Örnek 4.3: Kendi satış mağazası olan bir sıvı deterjan üretim tesisine yıllık gelen talep 12.000 litredir. 
Üretim tesisinde, her üretime başlamadan önce bir hazırlık yapılmaktadır ve bu hazırlıkların maliyeti 200 
T’dir. Tesis, günde 150 litre deterjan üretebilmektedir. Bu tesiste, bir litre deterjanı bir yıl elde tutmanın 
maliyeti 5 T; bir litre deterjanın üretim maliyeti 50 T’dir. Tesis pazar günleri hariç her gün üretim ve satış 
yapabilmektedir, yani yılda 312 iş günü çalışmaktadır. Tesisinin yöneticileri en iyi üretim miktarını, top-
lam yıllık en az stok maliyetini, en yüksek stok seviyesini hesaplamak istemektedir.

D = 12.000 litre / yıl
A = 200 T / kurulum
H = 5 T / litre.yıl
C = 50 T / litre
p = 150 litre / gün

 12.000d =  = 38,5 litre / gün
 312

En iyi üretim sipariş miktarı:

Q* = 2AD

H 1− d
p

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

=
2*200*12.000

5* 1− 38,5
150

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

=1136,4 litre

Toplam yıllık stok maliyeti:

TMen−az =CD+
AD
Q*

+
HQ*

2
1− d

p
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

= 50*12.000+ 200*12.000
1136,4

+
5*1136,4

2
1− 38,5

150
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

= 60.000+2111,9+2111,9
= 64.223,8 T

Bir döngünün üretim everesin uzunluğu:

 Q
Üretim evresinin uzunluğu = 
 p

  1136,4
 = 
  150

 = 7,6 gün
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Yıldaki döngü sayısı:

Yıllık döngü sayısı = D
Q

  12.000
 = 
  1136,4

 = 10,6 döngü / yıl

En yüksek stok seviyesi:

Sey =Q 1− d
p

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

=1136,4 * 1− 38,5
150

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

= 844,7 litre

Miktara Bağlı İndirim

Şu ana kadarki kısımda ürünlerin satın alma ma-
liyetlerinin (ya da üretim maliyetlerinin) miktardan 
bağımsız olduğunu varsaydık fakat piyasa koşulla-
rında çoğunlukla miktara bağlı indirimler uygulana-
bilmektedir. Çok miktardaki satın alımlarda birim 
satın alma fiyatı daha düşük olmaktadır. Gerek ESM 
gerekse EÜM modellerinde satın alma maliyet ka-
lemi karar değişkeni olan sipariş miktarı Q’dan ba-
ğımsız idi. Bir kerede satın alacak miktar satın alma 
maliyetine etki eden bir faktör ise bu durumda en iyi 
sipariş miktarına da etkisi olacaktır. İndirim uygula-
ması için fiyat kırılım noktası olan bir durumu ele 
alalım ve diyelim ki d1’e kadar olan sipariş miktarları 
için birim satın alma maliyeti C1, d1 ile d2 arasındaki 
sipariş miktarları için birim satın alma maliyeti C2, 
di ile di+1 arasındaki sipariş miktarları için birim sa-

tın alma maliyeti Ci+1, dm’den daha fazla olan sipariş 
miktarları için birim satın alma maliyeti Cm+1 olsun. 
Elde tutma maliyetinin bazı durumlarda satın alma 
maliyetinin yüzdesi olarak belirlenebileceğini söyle-
miştik, ancak elde tutma maliyetinin de sabit yani 
satın alma maliyetinden bağımsız olduğunu varsaya-
lım. Bu durumda toplam yıllık stok maliyeti:

TM Q( ) =

C1D+
AD
Q

+
HQ
2
, Q < d1

C2D+
AD
Q

+
HQ
2
, d1 ≤Q < d2

!

Ci+1D+
AD
Q

+
HQ
2
, di ≤Q < di+1

!

Cm+1D+
AD
Q

+
HQ
2
, Q ≥ dm

⎧

⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

Miktar indirimi uygulanması durumunda stok 
maliyet kalemlerinin grafiği bir örnek olarak Şe-
kil 4.6.’da gösterilmektedir. Bu toplam yıllık stok 
maliyet fonksiyonu kesikli bir fonksiyondur. Bu 
nedenle tek bir sürekli fonksiyonun en az değeri-
ni bulmak için yaptığımız gibi türevini alıp sıfıra 
eşitleyerek çözmemiz yeterli değildir. Fonksiyonun 
en az değerini veren noktayı bulmak için fiyat kırı-
lım noktalarındaki toplam yıllık stok maliyetine de 
bakmamız gerekir. Bu nedenle adım adım çözüm 
yaklaşımı izlememiz gerekir. 

Adım 1: Q´ değerini 2AD
H

 formülünü kulla-

narak hesapla
Adım 2: Q´ değerinin hangi fiyat kırılım aralı-

ğına denk geldiğini bul: di ≤ Q < di+1
Adım 3: TM(Q´) ve TM(di+1) ddeğerlerini 

hesapla
Adım 4: TM(Q´) < TM(di+1) ise Q* = Q´ aksi 

halde Q* = di+1 olur.



93

Lojistik Planlama ve Modelleme

Şekil 4.5 Miktar İndirimi olduğunda stok maliyetleri

Örnek 4.4: Cep telefonu satan bir bayi, miktar indirimi uygulanan bir telefon için en iyi sipariş mik-
tarını belirlemek istemektedir. Satın alınan miktara bağlı, birim satın alma maliyetleri aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. Bir telefonu bir yıl stokta tutmanın maliyeti 950T, sipariş verme maliyeti 12.500 T’dir. Yıllık 
talep 200 telefondur. 

Miktar Fiyat

1 - 49 7.000 T
50 - 89 5.500 T

90+ 4.500 T

A = 12.500T

 T
H = 950 
 adet.yıl

D = 200 adet / yıl

Q*

Toplam Stok
Maliyeti, TC

Elde Tutma Maliyeti

Stok Miktarı

Sipariş Verme Maliyeti

St
ok

 M
al

iy
et

i
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Adım 1: Q´ değerini hesapla

ʹQ =
2AD
H

=
2*15.500*200

950
= 72,5 telefon

 
Adım 2: Q´ değerinin hangi fiyat kırılım aralığına denk geldiğini bul

50 ≤ Q´ < 90

Adım 3: TM(Q´= 72,5) ve TM(d2 = 90) ve değerlerini hesapla

TM ʹQ( ) =CD+ AD
ʹQ
+
H ʹQ
2

TM 72,5( ) = 5.500*200+12.500*200
72,5

+
950*72,5

2
TM 72,5( ) =1.168.920

TM d2( ) =CD+ AD
d2

+
Hd2
2

TM 90( ) = 4500*200+12.500*200
90

+
950*90
2

TM 90( ) = 970.525

T

T

Adım 4: TM(Q´) ile TM(di+1)’i karşılaştır

TM(d2 = 90) < TM(Q´ = 72,5)

Bu nedenle en iyi sipariş miktarı, Q* = 90 telefon olarak bulunur.

Rassal Talep
Talebin rassal bir dağılıma uyması yani belirsiz olması durumunda artık gelecekteki herhangi bir andaki 

stok seviyesini tam olarak bilmemiz mümkün olmayacaktır. Bu durumda ESM ve EÜM modellerinde oldu-
ğu gibi talep hızı sabit olmayacağından stokun sıfırlanacağı anı bilip sipariş ya da üretim planımızı ona göre 
yapmamız mümkün olmayacaktır. Sipariş elimize ulaştığında stok sıfırdan fazla olabilir ya da bir süredir stok 
bulunmuyor olabilir. Elde stok bulunmaması, talep ve dolayısıyla kâr kaybına yol açar. Bu nedenle sipariş 
elimize ulaşana kadar stoksuz kalmamak için yani teslimat süresindeki beklenen talebi karşılamak için bir 
emniyet stoku bulundururuz (Bkz. Şekil 4.6). Emniyet stoku da eğer çok fazla olursa elde tutma maliyetini 
arttırır, eğer çok az olursa stok bulundurmama maliyetini arttırır. Bu nedenle teslimat süresince oluşacak ta-
lebi karşılama olasılığı üzerinde bir hedef belirlenerek buna göre emniyet stoku belirlenir. Teslimat süresince 
oluşacak beklenen talebi karşılama olasılığına hizmet seviyesi denir. Örneğin hizmet seviyesi %90 demek, 
teslimat süresince gelecek talepleri karşılama olasılığı 0,90 ve elde stok bulunmama olasılığı 0,10 demektir. 
Kullanılacak hizmet seviyesi yönetsel bir karardır. Hizmet seviyesi arttıkça emniyet stoku da artacak ve sonuç 
olarak elde tutma maliyetleri artacaktır. 
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Talebin rassal olması durumunda yeniden si-
pariş noktası da belirlenmiş olan hizmet seviyesi 
kullanılarak yapılır. Yeniden sipariş noktasının 
hesaplanmasını örnek olması açısından birtakım 
varsayımlar altında oluşturulmuş özel bir durumu 
seçerek anlatacağız. Günlük talebin belirsiz ancak 
birbirinden bağımsız, özdeş normal dağılıma uy-
duğunu varsayacağız. Günlük talebin ortalaması μ, 
varyansı da σ2 olsun. Bu durumda teslimat süresi 
L olduğundan:

Teslimat süresindeki ortalama talep = μL
Teslimat süresindeki talebin varyansı = σ2L

olur.
Hizmet seviyesi olasılığına karşılık gelen stan-

dart sapma katsayısı z olsun. Bu durumda yeniden 
sipariş verme noktası

R = µL+ z σ 2L

Şekil 4.7’de günlük talebin Normal dağılıma 
uygun olarak gelmesi durumundaki servis seviyesi, 
emniyet stoku ve yeniden sipariş verme noktası ara-
sındaki ilişki gösterilmektedir. Dağılım eğrisi altında 
kalan boyalı alan, teslimat süresince gelen taleplerin 
karşılanma olasılığı olan servis seviyesini göstermek-
tedir; taralı olmayan alan ise teslimat süresince tale-
bin karşılanamama olasılığını göstermektedir. 

Teslimat süresince oluşacak talebi karşıla-
mak üzere bulundurduğumuz stoka, em-
niyet stoku denir.

Q

0
TZ TZZaman

Emniyet Stoku

St
ok

 S
ev

iy
es

i

Yeniden
Sipariş

Noktası, R

Şekil 4.6 Rassal talep durumunda emniyet stoku ve yeniden sipariş noktası.

Yönetim tarafından hedef olarak belirle-
nen teslimat süresince oluşacak talebi kar-
şılama olasılığına, hizmet seviyesi denir.

Hizmet Seviyesi

Stok Bulunmama
Olasılığı

Emniyet Stoku

R

Şekil 4.7 Hizmet seviyesine bağlı yeniden sipariş verme noktası
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Örnek 4.5: Yapı malzemeleri üreten bir firma-
nın, üretimde kullandığı bir kimyasal maddenin 
günlük talebi ortalaması 210 kg ve standart sapması 
40 kg olacak şekilde normal dağılıma uygun oluş-
maktadır. Sipariş teslimat süresi 16 gündür. Firma 
%95 hizmet seviyesi hedeflemektedir. Emniyet sto-
ku ve yeniden sipariş verme noktasını hesaplayalım.

μ = 210 kg / gün
σ = 40 kg / gün
L = 16 gün

%95 hizmet seviyesi için z değerini bulmak 
üzere standart normal dağılım tablosuna bakarız. 
Standart normal dağılım için, Şekil 4.7’dekine ben-
zer şekilde, boyalı alanı 0,95’e eşit veren z değeri 
1,65 olarak bulunur. Bu durumda emniyet stoku:

Emniyet stoku = z σ 2L

=1,65 402 *16
= 264 kg

Yeniden sipariş verme noktası:

R = µL+ z σ 2L
= 210*16+264
= 3624 kg

Ekonomik Sipariş Mikta-
rı modelinin sınırlandırıcı 
varsayımlarına rağmen ne-
den kullanışlı bir model ol-
duğunu araştırınız.

Ekonomik Üretim Miktarı 
modelinde üretim hızı ile 
talep hızını ilişkilendiriniz.

Emniyet stokunun neden 
talebin rassal olması duru-
munda gerekli olduğunu-
anlatınız.

4 Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) ve Ekonomik Üretim Miktarı (EÜM) modellerinin 
varsayımlarını kavrayabilme, bu modellerin maliyet kalemlerini, en iyi sipariş miktarı ve 

yeniden sipariş verme noktalarını hesaplayabilme
5 Miktar indirimi durumunda ESM modellerinin modelini kurabilme ve çözebilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı

DÖNEMSEL İZLEMELİ SİSTEMLER
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ABC sınıflandırmasında B ya da C sınıfı olarak sınıflandırılan ürünlerin 

stok seviyelerinin sürekli izlenmeleri için gereken teknolojik yatırım, geri dönüşü uzun süreli bir yatırım 
olacağından tercih edilmez. Bu sınıflarda yer alan ürünlerin stok seviyeleri, sabit zaman aralıklarında yani 
dönemsel olarak sayılarak belirlenir. Bu tür stok izleme yöntemleri daha çok küçük ölçekteki perakendeci-
ler tarafından kullanılır. Belli ürün gruplarının tedarikçisi perakendecileri, örneğin haftalık olarak ziyaret 
ederler. Ziyaret sırasında tedarik ettikleri ürünlerin stok seviyelerini hemen belirlerler ve buna göre yeni 
ürün bırakırlar. Örneğin bir süt ve süt ürünleri tedarikçisi bir bölgedeki perakendecilerini dolaşır, rafların-
daki ürünlerin sayısını belirler ve kendisine ayrılmış rafların kapasitesi kadar ürünü dizer. Bu durumda stok 
seviyesi dönemsel olarak izlenmiş olur.
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Sürekli izlemeli stok sistemlerinde uygulanan 
sipariş politikası gereği, sipariş verme zamanla-
rı değişse de sipariş miktarları aynıdır. Dönemsel 
izlemeli stok sistemlerinde ise stok seviyesi sabit 
aralıklarla belirlenir ve sipariş miktarı her defasın-
da değişir. Bu stok sistemlerinde stok seviyesinin 
belirleneceği sabit zaman aralıkları da yani dönem 
uzunluğu da karar verilmesi gereken bir bileşen ola-
rak karşımıza çıkar. Ancak biz bu kısımda, dönem 
uzunluğunun en iyileme yolu ile değil, yönetsel bir 
karar ile belirlendiğini varsayacağız.

Talep hızının sabit olduğu durumlarda stok 
dönemsel de izlense stok seviyesi her an için kesin 
olarak hesaplanabilmektedir. Bu nedenle talep hızı-
nın sabit olduğu durumlarda sipariş miktarı belir-
leme yukarıda ESM modelinde anlatıldığı biçimi 
ile hesaplanır. Talebin değişken olduğu durumlarda 
ise dönemlerin ve teslimat sürelerinin uzunluğuna 
bakarak sipariş miktarları belirlenir. Ayrıca, bu stok 
sistemlerinde yeniden sipariş verme noktalarının 
da ayrıca belirlenmesine gerek yoktur. Çünkü si-
parişler stok sayımının yapıldığı zamanlarda verilir 
ve stok seviyesinden bağımsızdır. Rassal talep du-
rumunda sipariş miktarı izleme dönem aralıkları 
ve teslimat süresi boyunca oluşacak talepleri kar-
şılayabilecek düzeyde olması gerekeceğinden daha 
yüksek bir emniyet stoku bulundurma zorunlulu-
ğu oluşur.

Sipariş miktarının belirlenmesini açıklamak 
üzere yine günlük talep miktarının normal dağı-
lıma uygun olarak gerçekleştiği bir senaryoyu ele 
alacağız. Buna göre:

μ: günlük ortamala talep
σ2: günlük talebin varyansı
L: teslimat süresi
T: iki stok sayım (sipariş) zamanı arasındaki süre 

(dönem uzunluğu)
S: sayım (sipariş) zamanında eldeki stok miktarı 

olsun. Sipariş miktarının iki stok sayım zamanı 
arasındaki süre, T ve teslimat süresince, L, oluşan 
talebi karşılaması beklendiğinden bu süre zarfında-
ki emniyet stoku şu şekilde hesaplanır:

Emniyet stoku = z T + L( )σ 2

Emniyet stoku belirlenmiş bir hizmet seviyesi 
karşılanmasını garanti etmek üzere elde bulundu-
rulması gereken stok miktarı olacaktır. Daha önce 
olduğu gibi hizmet seviyesi yönetsel bir karardır. 

Sipariş miktarı ise eldeki stoku belli bir düzeye 
getirecek kadar olmalıdır. Bir başka deyişle eldeki 
stok ile sipariş verilecek miktarın toplamı dönem 
ile teslimat sürelerinin toplamı kadar süredeki talebi 
belirlenen hizmet seviyesinde karşılayacak miktarda 
olmalıdır. Sipariş miktarını yine Q ile gösterirsek:

Q+1= µ T + L( )+ z T + L( )σ 2

Q = µ T + L( )+ z T + L( )σ 2⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥
−1

olur. Şekil 4.8’da dönemsel izlemeli stok sistemin-
deki stok seviyesinin değişimi gösterilmektedir.

Dönemsel izlemeli stok sistemlerinde sipariş 
zaman aralıkları sabit, sipariş miktarları ise 
değişkendir.

dikkat

Q

Hedef

Siparişler Arası Sabit Süre

Teslimat Süresi

Teslimat ZamanTeslimatTeslimatT 2T 3T 4T

Emniyet Stoku

El
de

ki
 S

to
k

Q Q

Şekil 4.8 Dönemsel izlemeli stok 
sistemi
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Örnek 4.6: Bir otomobil deposuna günlük talep miktarı normal dağılıma uygun olarak gelmektedir. 
Günlük ortalama talep 6 otomobil, standart sapması ise 1,2 otomobildir. Depo siparişini verdikten sonra 
yeni otomobiller 5 gün sonra teslim edilmektedir. Depo yönetimi otomobil taleplerinin %95’ini karşıla-
mak üzere hedef belirlemiştir. Eldeki otomobil stoku 60 günde bir sayılmaktadır. Stok sayıldığında elde 8 
otomobil varsa sipariş miktarı ne olmalıdır?

µ = 6 otomobil
σ =1,2 otomobil
L = 5 gün
T = 60 gün
S = 8 otomobil

Q = µ T + L( )+ z T + L( )σ 2⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥
−1

Q = 6* 60+5( )+1,65*1,2* 60+5( )⎡
⎣

⎤
⎦−8

Q = 397,96 otomobil

Talebin rassal olması duru-
munda; dönemsel gözden 
geçirme sisteminde, gözden 
geçirme aralıklarının bir ka-
rar değişkeni olup olmaya-
cağını araştırınız.

Rassal talep durumunda, 
dönemsel gözden geçirme 
ve sürekli gözden geçirme 
sistemlerinde emniyet stoku 
hesabını ilişkilendiriniz.

Rassal talep durumunda, dö-
nemsel gözden geçirme siste-
minde sipariş miktarı hesap-
lama yöntemini anlatınız.

6 Rassal talep durumunda hizmet seviyesi, emniyet stoku, yeniden sipariş verme noktasını 
hesaplayabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

Stok Planlaması Model 
Bileşenleri 

Stok planlamasında yanıt bulunmaya çalışılan iki soru “Ne zaman sipariş vermeli?” ve “Ne kadar sipariş verme-
li?” dir. Bu sorulara verilecek yanıtlar hangi amaç ile yanıt bulmaya çalışmamıza bağlı olarak değişebilecektir. 
Amaç kârı arttırmak, maliyeti azaltmak, talebi karşılamak gibi farklı şekillerde ifade edilebilir. Ancak, her du-
rumda modellemede dahil edilmesi gereken parametreler: maliyet kalemleri, süreler ve talep yapısı olacaktır. 
Stok planlama için model oluştururken bu bileşenlerin farkında olmak gerekecektir.

Stokla ilgili maliyet kalemlerini ve 
süreleri tanımlayabilme2

Neden stok tutulduğunu 
açıklayabilme1

Stok Kontrolü

Sipariş zamanı ve sipariş miktarını belirleyebilmek için öncelikle elimizde bulunan stok miktarının tespit edil-
mesi gerekir. Hem miktar hem de zaman, eldeki stok miktarının birer fonksiyonudur. Stok düzeylerini ne kadar 
hassas takip edeceğimizi belirlemek üzere öncelikle ürün çeşitlerini sınıflara ayırmamız gerekir. Bu sınıflandırma, 
ürünlerin maliyetine ve talep sıklığına bağlı yapılabilir. Bu amaçla Pareto Kuralı kullanılarak ürünlerin ABC 
sınıflandırması belirlenir. Bu sınıflandırmaya bağlı olarak stok seviyesini gözden geçirmek üzere “sürekli izleme” 
ya da “dönem izleme” yöntemleri kullanılır. Kullanılan izleme yöntemi, uygulanacak sipariş politikası için be-
lirleyici olacaktır.

Sürekli ve dönemsel izleme sistemlerini 
karşılaştırabilme, ABC sınıflandırma 
sistemi ile ilişkilendirebilme

3
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Dönemsel İzlemeli Sistemler

ABC sınıflandırmasında B ya da C sınıfı olarak sınıflandırılan ürünlerin stok seviyelerinin sürekli izlenmeleri 
tercih edilmez. Bu sınıflarda yer alan ürünlerin stok seviyeleri sabit zaman aralıklarında yani dönemsel olarak 
sayılarak belirlenir. Sürekli izlemeli stok sistemlerinde uygulanan sipariş politikası gereği, sipariş verme zamanları 
değişse de sipariş miktarları aynıdır. Dönemsel izlemeli stok sistemlerinde ise stok seviyesi sabit aralıklarla belirle-
nir ve sipariş miktarı her defasında değişir. Talebin rassal olması nedeni ile belirlenmiş dönem aralığında oluşan 
talebin yönetsel kararla belirlenmiş bir yüzdesini karşılamak üzere sipariş miktarı belirlenir.

Rassal talep durumunda hizmet seviyesi, 
emniyet stoku, yeniden sipariş verme 
noktasını hesaplayabilme

6

Stok Planlaması Modelleri

Planlama faktörlerinin çeşitliliği ve veri ihtiyacı göz önüne alındığında karmaşık modeller yerine varsayımlar ile 
basitleştirilmiş modelleri kullanmak, yönetsel açıdan daha fazla tercih edilebilir. Bu modellerin en temel olanları, 
Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli ve Ekonomik Üretim Miktarı Modelidir. Bu modellerin önemli bir varyantı 
da birim satın alma maliyetinin sipariş miktarına bağlı belirlendiği durumdur, yani miktara bağlı indirim uy-
gulandığı durumdur. Genellenebilecek ve geliştirilebilecek bu temel modelleri incelemek, stok dinamiklerini 
anlamada önemli bir yer tutar.

Miktar indirimi durumunda ESM modellerinin modelini kurabilme ve 
çözebilme5

Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) ve Ekonomik Üretim Miktarı (EÜM) 
modellerinin varsayımlarını kavrayabilme; bu modellerin maliyet kalemlerini, 
en iyi sipariş miktarını ve yeniden sipariş verme noktalarını hesaplayabilme

4
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neler öğrendik?

1  Stok bulundurmanın ana amacı nedir?

A. Daha çok kâr etmek
B. Müşteri taleplerini zamanında ve uygun mali-

yetle karşılamak
C. Rekabet avantajı elde etmek
D. Depo kapasitesini azami düzeyde kullanmak
E. İş imkanı yaratmak

2  Aşağıdakilerden hangisi stok planlaması mo-
dellerinde kullanılan bileşenlerden biri değildir?

A. Lojistik deposundaki raf sayısı
B. Elde tutma maliyeti
C. Talep
D. Teslimat süresi
E. Sipariş verme maliyeti

3  Sipariş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A. Sipariş miktarı artınca toplam elde tutma mali-
yeti de artar.

B. Sipariş sayısı artınca toplam sipariş verme mali-
yeti de artar.

C. Sipariş miktarı azalınca, sipariş sayısı artar.
D. Sipariş miktarı artınca, toplam sipariş verme 

maliyeti de artar.
E. Sipariş sayısı azalınca, toplam satın alma mali-

yeti aynı kalır.

4  ABC Analizi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden han-
gisi doğrudur?

A. Yıllık toplam talebin değeri dikkate alınarak bir 
sınıflandırma yapılır.

B. Boyutları en büyük ürün A sınıfında yer alma-
lıdır.

C. Stokta en az bulunan ürün C sınıfında yer al-
malıdır.

D. B ve C sınıfı ürünlerden zaman içinde kurtul-
mak gerekir.

E. Sınıflandırmada talep miktarının önemi yoktur.

5  Sürekli izleme yönteminin amacı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A. Çalınmayı önlemek
B. Yer verisini toplamak
C. Stok seviyesini bilmek
D. Teknolojik olarak fark yaratmak
E. Müşteri memnuniyeti oluşturmak

6  Bilgisayar parçaları satan bir şirket, satışını 
yaptığı harici bellek için ekonomik sipariş miktarı-
nı belirlemek istemektedir. Sipariş verme maliyeti 
900 TL, bir harici belleği bir yıl stokta tutma ma-
liyeti 340 TL’dir. Yıllık talep 1000 adet olarak bek-
lenmektedir. Ekonomik sipariş miktarı kaç adettir?

A. 36,4
B. 51,5
C. 65,1
D. 72,8
E. 102,6

7  Üretim ve satışı eş zamanlı yapılan bir ürün 
için yıllık talep 15.000 adet, kurulum maliyeti 500 
TL/kurulum, elde tutma maliyeti 50TL/adet*yıl 
olarak verilmiştir. Tesis yılda 240 gün çalışmakta-
dır ve yıllık üretim miktarı 25.000’dir. Ekonomik 
Üretim Miktarı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden han-
gisi doğrudur?

A. 866
B. 347
C. 18,3
D. 8,1
E. 14,9
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8  Bir perakendeciye tedarikçisi tarafından bir 
ürün için şu indirim planı sunulmuştur: sipariş 
miktarı 200 (hariç) taneye kadar olursa birim fiyatı 
65 TL, sipariş miktarı 200 ile 600 (hariç) tane ara-
sında olursa birim fiyatı 59 TL, sipariş miktarı 600 
tane ve daha fazla olursa birim fiyatı 56 TL olacak-
tır. Ürünün yıllık beklenen talebi 700 adettir. Yıllık 
elde tutma maliyeti 14 TL ve sipariş verme maliyeti 
275 TL’dir. Bu bilgilere göre en iyi sipariş miktarı 
ve yıllık toplam stok maliyeti nedir?

A. Sipariş miktarı 165,83 adet; toplam yıllık stok 
maliyeti 47.821 TL

B. Sipariş miktarı 200 adet, toplam yıllık stok ma-
liyeti 43.662,5 TL

C. Sipariş miktarı 600 adet, toplam yıllık stok ma-
liyeti 42.993TL

D. Sipariş miktarı 321,41 adet, toplam yıllık stok 
maliyeti 39.217 TL

E. Sipariş miktarı 599 adet, toplam yıllık stok ma-
liyeti 44.512 TL

9  Hizmet seviyesi nasıl belirlenir?

A. Emniyet stokuna bağlı olarak belirlenir.
B. En yüksek stok seviyesine göre belirlenir.
C. Sipariş miktarına göre belirlenir.
D. Rassal olarak belirlenir.
E. Yönetim tarafından belirlenir.

10  Belirli bir ürün için günlük talep ortalaması 
2,4 ton ve standart sapması 0,6 ton olan normal 
dağılıma uygun olmaktadır. Teslimat süresi 9 gün-
dür. %95 servis seviyesine elde etmek üzere emni-
yet stoku ne kadar olmalıdır?

A. 2,97
B. 3,6
C. 18,45
D. 21,6
E. 24,57
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

1. B Yanıtınız yanlış ise “Ekonomik Sipariş Mik-
tarı Modeli” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Ekonomik Sipariş Mik-
tarı (ESM) Modeli” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

3. D Yanıtınız yanlış ise “Miktara Bağlı İndirimi” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Stok Planlaması Model 
Bileşenleri”  konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

2. A Yanıtınız yanlış ise “Ekonomik Üretim Mik-
tarı Modeli” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Stok Kontrolü”  konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Stok Kontrolü” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Rassal Talep” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

9. E

Yanıtınız yanlış ise “Rassal Talep” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Araştır Yanıt
Anahtarı

4

Araştır 1

Stok ile ilgili maliyetler modelde, ürün bazında, ürün-zaman bazında, sipariş 
bazında kullanılmaktadır. Ancak, muhasebeleştirme işlemleri bu birimler ile 
çoğunlukla uyumlu değildir. Örneğin depo kirası, aydınlatması vs. stoklanan 
ürün sayısından bağımsız olarak ödenir ya da taşımacılık maliyetleri taşınan 
ürün sayısından bağımsız olarak mesafeye bağlı, sigorta masrafları ürün değeri 
üzerinden hesaplanır; çalışanlar sipariş işlemi başına ücret almazlar, aylık ücret 
alırlar. Çoğu zaman maliyetler ile stok işlemlerini ilişkilendirebilecek veri dahi 
tutulmaz. Bu nedenledir ki stok kontrol modellerinde kullanılan maliyet ka-
lemlerini elde etmek zor olabilir.

Araştır 2

Teslimat süresi siparişin verilmesinden teslimine kadar geçen süredir. Bu süre 
içerisindeki talepler hâlâ stoktan karşılanmak durumundadır. Yeniden sipariş 
verme noktası belirlenirken teslimat süresinde oluşacak talebin tahmin edil-
mesi gerekir. Yeniden sipariş verme noktasının yüksek belirlenmesi halinde 
elde tutma maliyetleri artar, düşük belirlenmesi durumunda ise ürün bulun-
maması ile ilgili maliyetler artar.

Araştır 3

ESM modeli deterministik bir modeldir. Varsayımları incelendiğinde fazlaca 
gerçeklikten uzak olarak düşünülebilir. Diğer yandan gerçek koşulları daha iyi 
yansıtan modeller de oluşturulabilir ancak bu durumda talebin rassal yapısı-
nın gerçeğe yakın olması, teslimat süresinde olacak değişkenliği modellemek 
gibi bir çok model bileşeni daha karmaşık hale gelecektir. Bu şekilde oluştu-
rulacak model gerçeğe daha yakın olabilirken çözümü zor hale gelebilecektir, 
anlaşılması ve analizi zorlaşacaktır. Bu nedenle, genellikle Ekonomik Sipariş 
Miktarı Modeli kullanılarak yapılan stok yönetiminin kabul edilebilir sonuç-
lar ürettiği düşünülebilir.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

4

Araştır 4

Gözden geçirme aralıkları sipariş miktarı, stok maliyetleri, stok miktarları üze-
rinde doğrudan etkisi olan bir parametredir. Farklı gözden geçirme aralıkları 
ile amaç fonksiyonu için daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Bu nedenle gözden 
geçirme aralıkları yönetsel sübjektif bir karar olabileceği gibi modele dahil 
edilen bir karar değişkeni de olabilir.

Russel, R.S. ve Taylor, B.W. (2017). Operations and 
Supply Chain Management, 9th Edition, NJ: 
Wiley.

Hadley, G. ve Whitin, T.M. (1963). Analysis of 
Inventory Systems, NJ: Prentice Hall.

Küçük, O. (2014). Stok Yönetimi, Ankara: Seçkin 
Yayıncılık.

Blanchard, D. (2017). Tedarik Zinciri Yönetimi En İyi 
Uygulamalar, (Çev.: M. Düzgün ve M. Tanyaş), 
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaynakça





106

Bölüm 5

Depo Planlaması ve Yönetimi

Anahtar Sözcükler: • Dağıtım Deposu • Depo Yerleşim Tasarımı • Stoklama • Sipariş Toplama
• Rotalama

öğ
re

nm
e 

çı
kt

ıla
rı

1
Depoların Yerleşim Tasarımı
1 Depolardaki yerleşim tasarımlarını 

açıklayabilme 2
Depolarda Stoklama Politikaları
2 Depolarda uygulanan farklı stoklama 

politikalarını açıklayabilme

4
Depolarda Sipariş Toplama Rotalaması
4 Depolarda uygulanan sipariş toplama 

rotalarını açıklayabilme

Depolarda Sipariş Toplama Sistemleri
3 Depolarda uygulanan sipariş toplama 

sistemlerini açıklayabilme3
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GİRİŞ
Tedarik zincirlerinin etkin yönetimi, günümü-

zün iş ortamında rakiplerden bir adım önde olmak 
için önemli bir faktördür. Lojistik, tedarik zinciri 
yönetiminin kritik bir bileşenidir.  Lojistik ope-
rasyonlarını güçlendirmek, kuruluşların rekabet 
gücü kazanması ve rekabet avantajını sürdürmesi 
bakımından önemlidir. Günümüzde müşterilerin 
beklediği yüksek hizmet seviyesi ve kısa teslimat 
sürelerini karşılayabilmek için kuruluşların operas-
yonlarını etkin bir şekilde tasarlamaları gerekir. Bu 
nedenle lojistik operasyonları, bir şirketin pazarda 
rekabet edebilirliğini şekillendirmede kritik bir rol 
oynamaktadır. Depolar ise yüksek düzeyde müşteri 
hizmeti ve tedarik zinciri performansı sağlamada 
lojistik sistemlerdeki ana öğelerdir. Hizmet seviyesi 
genellikle sipariş teslim süresi, son tarihe uygun-
luk ve doğruluk gibi unsurlarla ölçülür. Frazelle 
(2002)’ye göre, bugünlerde depolar modern teda-
rik zincirlerinin kilit bir yönüdür ve işletmelerin 
başarısında veya başarısızlığında hayati bir rol oy-
namaktadır. Günümüzde, depolama operasyonları 
özellikle e-ticaretin büyümesi ve popülaritesi nede-
niyle büyük ilgi görmektedir. E-ticaret satışlarının 
artması ve teslimat hızıyla ilgili müşteri beklenti-
lerinin değişmesi, lojistik ağlarını ve lojistik tesis-
lerini yeniden şekillendirmekte ve operasyonlarını 
değiştirmektedir (Öztürkoğlu ve Hoser, 2019). 
Lojistik firmalar operasyonlarını daha verimli hale 
getirmek için depolarında maliyetleri düşürmeye 
ve verimliliği arttırmaya çalışmaktadır. 

Van Den Berg ve Zijm (1999)’e göre depoları 
üçe ayırabiliriz: dağıtım depoları, üretim depola-
rı ve anlaşmalı depolar. Dağıtım depoları genelde 
birçok tedarikçi tarafından ürünlerini müşterilere 
göndermek amacıyla ortak kullanılır. Üretim depo-
ları ise genelde üretim tesisi içinde hammaddeler, 
yarı mamüller ve bitmiş ürünlerin muhafaza edil-
diği ve dağıtıldığı yerlerdir. Anlaşmalı depolar ise 
genellikle birden fazla müşteri adına depolama faa-
liyetlerinin yürütüldüğü depolardır. 

Bu bölümde dağıtım depolarını detaylı olarak 
ele alacağız. Öncesinde üretim depolarını kısaca 
inceleyeceğiz. Tam zamanında üretim, yalın üretim 
gibi modern üretim sistemleri yaklaşımına göre 
stok miktarı sıfıra yaklaştırılarak depo ihtiyacı or-
tadan kaldırılmalıdır. Ancak fabrika depolarında 

üretim faaliyetlerine devam edebilmesi, dönemsel 
bazda değişiklik gösteren talep ile üretim miktar-
larının dengelenmesi, fazla üretim yaparak ölçek 
ekonomisinden faydalanılması, sipariş maliyet-
lerinin azaltılması, belirsizliklere karşı sürecin iyi 
yönetilmesi, promosyon veya indirim fırsatlarının 
değerlendirilmesi gibi amaçlarla stok tutulmakta-
dır (Kılıç ve diğerleri, 2014). 

Bu tip depolarda elde stok bulundurmanın bir-
takım maliyetleri vardır. Bunlar söz konusu ürün 
satın alınmasaydı veya üretilmeseydi bu ürünlere 
bağlanan paranın başka bir şekilde kullanılabile-
ceğini ifade eden fırsat maliyeti (en basit haliyle 
ürünlere bağlanan bütçe bankaya yatırılsaydı bu 
durumdan doğacak getiri), vergiler, sigorta bedeli, 
ürünün bozulması durumunda ortaya çıkabilecek 
maliyet (özellikle gıda ve ilaç endüstrisinde) ve de-
polama maliyetidir. Diğer yandan elde stok olma-
dığı durumlar müşteri iyi niyetini kaybetme veya 
kayıp satışa sebebiyet vermektedir. 

Dağıtım depoları ile devam edersek tipik bir da-
ğıtım deposunda dört temel işlev vardır: 

1. Kabul
2. Stoklama
3. Sipariş toplama
4. Sevkiyat
Artan ürün çeşitliliği depoların büyüme-

sine ve müşteri siparişlerinin toplanmasında 
karmaşıklıklara sebep olmaktadır. Siparişlerin daha 
kolay toplanabilmesi ve depoların daha iyi yöneti-
lebilmesi için Chan ve Chan (2011)’a göre, depo-
larda uygulanacak dört farklı politika vardır:

1. Depo yerleşim tasarımı 
2. Ürünlerin depolama alanlarına stoklanması 
3. Sipariş toplama politikası
4. Rotalama politikası
Depo yerleşim tasarımı deponun kaç bloktan 

oluşacağı, koridorlar arasındaki mesafe, raf düzeni-
nin nasıl olması gerektiği vb. konuları ele alır. Stok-
lama politikası depoya gelen yeni ürünlerin nasıl 
yerleşeceğini belirler. Sipariş toplama, bir müşteri 
siparişi karşılığında ürünlerin depodan toplanma-
sı anlamına gelir. Rotalama ise sipariş toplayıcının 
ürünleri depodan toplama sırasına karar vermesidir.
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DEPOLARIN YERLEŞİM TASARIMI 
Bir depo düzeni, blok sayısına bağlı olarak tek bloklu (tek duraklı) ve çok bloklu (çok duraklı) olarak 

sınıflandırılabilir. Şekil 5.1’de tek bloklu bir depo yerleşim örneği görülmektedir. Şekil 5.2’de ise 3-bloklu 
bir depo yerleşim örneği görülmektedir. Her iki 
şekilde görülen mavi kutucuklar depoda toplan-
ması gereken ürünleri temsil etmektedir. Amaç, 
toplama listesindeki tüm ürünleri toplarken si-
pariş toplayıcı için sipariş listesindeki ürünlerin 
toplama sırasını belirleyerek depoda kat edilen 
toplam mesafeyi en aza indirmektir. Sipariş topla-
yıcı, toplama listesindeki tüm ürünleri toplarken 
ürünlerin toplama sırasını belirleyerek depoda kat 
edilen toplam mesafeyi en aza indirmek, depo içi 
trafiği en azlamak, toplam kullanılan alanı en çok-
lamak gibi değişik amaçları göz önünde bulundu-
rabilir. Bu bölümde sipariş listesindeki ürünlerin 
toplama süresini en azlayan modelleri ele alacağız. 

Depo Girişi

Şekil 5.2 3-bloklu depo örneği

Depo Girişi

Şekil 5.1 Tek bloklu depo örneği
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Geleneksel tek bloklu ve çok bloklu depolara ek olarak son yıllarda koridor tasarımı bakımından mo-
dern depo yerleşimleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Gue ve Meller (2009) geleneksel depo koridor 
tasarımına alternatif iki yeni koridor tasarımı olarak Şekil 5.3’te görülen Uçan-V ve Şekil 5.4’te görülen 
balık kılçığı tasarımını geliştirmişlerdir. Öztürkoğlu ve diğerleri (2012) de üç yeni koridor tasarımı ola-
rak Şekil 5.5’te görülen Apolet, Şekil 5.6’da görülen Yaprak ve Şekil 5.7’de görülen kelebek tasarımlarını 
geliştirmişlerdir. Her iki çalışma da birim yük olarak tabir edilen ve elleçleme ekipmanları tarafından tek 
bir birim olarak taşınabilen malzeme öbeklerinin (palet, konteyner gibi) rasgele olarak stoklandığı depolar 
için sunulmuştur.

Şekil 5.3 Uçan-V depo tasarımı, Gue ve Meller (2009)

Şekil 5.4 Balık kılçığı depo tasarımı, Gue ve Meller (2009)
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Şekil 5.5 Apolet depo tasarımı, Öztürkoğlu ve diğerleri (2012)

Şekil 5.6 Yaprak depo tasarımı, Öztürkoğlu ve diğerleri (2012)

Şekil 5.7 Kelebek depo tasarımı, Öztürkoğlu ve diğerleri (2012)
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DEPOLARDA STOKLAMA POLİTİKASI
Altı temel stoklama yöntemi vardır: 
i. Rastgele stoklama: Yeni gelen bir ürün herhangi boş bir lokasyona eşit olasılıkla rastgele yerleştirilir.
ii. En yakın boş lokasyona stoklama: Yeni gelen bir ürün depo girişine en yakın ilk boş lokasyona yer-

leştirilir.
iii. Tahsis edilmiş (atanmış) alana stoklama: Her ürün türü için ayrılmış sabit bir konum vardır.
iv. Tam (dolu) devir stoklama: Ürünler devir hızına göre depoya yerleştirilir. Daha yüksek satış hızına 

sahip (en çok sipariş edilen) ürünler daha kolay ulaşılabilir lokasyonlara yerleştirilirken stok devir 
hızı düşük olan ürünler daha uzak alanlara yerleştirilir. En sık kullanılan ölçüt Sipariş Başına Hacim 
İndeksi (SBHİ)’dir. Ürünün stoklama alanının (hacminin) sipariş miktarına oranıdır. Geçmişte 
gerçekleşen talep oranı bilgisi kullanılarak hesaplanır. Bu kurala göre SBHİ değeri küçük olan 
ürünler depoda ulaşılması daha yakın alanlara yerleştirilir. 

v. Sınıf tabanlı stoklama: Ürünler sipariş sıklığına göre sınıflandırılır. Her ürün sınıfı kendisi için 
ayrılan alana yerleştirilir. En sık kullanılan yöntem ABC analizidir. Buna göre ürünler talep frekans-
larına göre A, B veya C kategorilerine ayrılarak en çok talep gören A sınıfındaki ürünler en yakına 
yerleştirilirken en az talep gören C sınıfındaki ürünler en uzağa yerleştirilir. 

vi. Grup (aile) tabanlı stoklama: Birlikte seçilmesi muhtemel ürünler kümelenerek birbirlerine yakın 
yerlere yerleştirilir.

Bahsedilen altı stoklama politikasının avantaj ve dezavantajları incelendiğinde, rastgele stoklama yön-
teminde ürünler depodaki boş lokasyonlara eşit olasılıkla yerleştirildiğinden depolama alanı etkin şekilde 
kullanılmış olur. Ürünlerin talep sıklığını belirlemek için yeterli veri bulunmadığı durumlarda uygulanabi-
lir. Sipariş toplayıcının gezinme mesafesinin artmasına yol açabilir. En yakın boş alana stoklama yöntemin-
de depo girişine yakın alanlar daha dolu olmalarından kaynaklı daha etkin kullanılırken depo girişine uzak 
alanlar boş kalabilir. Tahsis edilmiş alana stoklama yönteminde her ürün önceden belirlenmiş alandaki 
lokasyonlara yerleştirilir. Atanmış alana ürün gelmediği durumlarda dahi rezerve edilmiş alana başka ürün 
yerleştirilmez ve deponun ilgili kısmı etkin olarak kullanılamamış olur. Tam devir stoklama yönteminde 
satış devir hızı daha yüksek olan ürünler depo girişine yakın yerleştirilirken stok devir hızı düşük olan 
ürünler daha uzağa yerleştirilir. Geçmiş veriler kullanılarak talep frekansı hesaplandığından gelecek ürünle-

Geliştirilen yeni depo tasa-
rımlarının geleneksel depo 
yaklaşımlarından farkları 
nelerdir?

Geliştirilen yeni depo yerle-
şim tasarımlarının detayları 
için Gue ve Meller (2009) 
ve Öztürkoğlu ve diğerleri 
(2012) makalesini inceleyin.

Depo tasarımında hangi 
faktörler göz önünde bu-
lundurulmalıdır?

Öğrenme Çıktısı

1 Depolardaki yerleşim tasarımlarını açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş



112

Depo Planlaması ve Yönetimi

rin aynı doğrultuda talep edileceği öngörülür. Sınıf tabanlı stoklama yönteminde en çok talep edilen ürün-
ler için depo girişine en yakın lokasyonlar tahsis edilirken en az talep gören ürünlere deponun arka tarafı 
atanır. Talep frekansı geçmiş veriye dayanılarak hesaplanan yöntemlerde kullanılan verinin zaman zarfına 
bağlı olarak müşteri taleplerindeki olası bir değişiklik durumunda hızlı uyarlanamayabilir. Grup tabanlı 
stoklama yönteminde benzer ürünler gruplanarak yakın bölgelerde stoklanır. Benzer ürünlerde kastedilen 
müşterinin ürünleri beraber talep etme olasılığıdır. Dolayısıyla gruplamanın yapılabilmesi için ürünlerin 
arasındaki korelasyonun hesaplanabilir olması gerekmektedir.

Sınıf tabanlı stoklamayı daha detaylı incelediğimizde, Roodbergen (2012)’de ABC sınıflandırma meto-
dunun dört farklı varyasyonu ele alınmıştır:

I. Koridorun karşısına stoklama
II. Koridorun içerisine stoklama 
III. En yakın alt koridora stoklama 
IV. En yakın lokasyona stoklama 
Koridorun karşısına stoklama versiyonunda A tipi ürünler depo girişine en yakın blokta en yakın lokas-

yonlara yerleştirilir. C tipi ürünler depo girişine en uzak bloklardaki lokasyonlara yerleştirilir. B tipi ürünler 
ise A ve C tipi ürünlerin arasındaki lokasyonlara yerleştirilir.

ABC sınıflandırması, özellikle stok yönetiminde, ürün çeşidinin çok olduğu 
durumlarda stok kodlarına (SKU) göre yapılan bir önceliklendirme yöntemidir 
(Bknz. Ünite 4).

Koridorun içerisine stoklama versiyonunda bir koridor boyunca sağ ve sol taraftaki raflardaki tüm 
ürünler aynı sınıftaki ürünlerdir. Depo girişine en yakın koridorların yanındaki raflara A tipi ürünler yer-
leştirilirken depo girişine en uzak koridorların yanındaki raflara C tipi ürünler yerleştirilir. B tipi ürünler 
ise A ve C tipi ürünlerin yerleştirildiği koridorların dışında kalan koridorlardaki raflara yerleştirilir.

En yakın alt koridora stoklama versiyonunda bir alt koridordaki tüm ürünlerin aynı sınıfa ait olduğu 
varsayılır. Merkezleri depo girişine en yakın alt koridorların çevresine A tipi ürünler yerleştirilir. Çok blok-
lu depolar için tasarlanmıştır. Tek bloklu depolarda koridorun içerisine stoklama versiyonu ile tamamen 
aynı sonuçları verecektir. 

En yakın lokasyona stoklama versiyonunda, A tipi ürünler depo girişine en yakın olan konumlara 
atanır. Dolayısıyla bir (alt) koridor, farklı sınıflardan ürünler içerebilir. En yakın lokasyona stoklama, 
tüm siparişler eğer yalnızca bir ürün tipinden oluşuyorsa beklenen gezinme süresini en aza indirir. 

Roodbergen (2012)’den uyarlanan Şekil 5.8’de ABC sınıflandırma metodunun dört farklı varyasyonu 
görülebilir. 
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Depo Girişi Depo Girişi

A sınıfı ürünler B sınıfı ürünler C sınıfı ürünler

II. Koridorun içerisine stoklama

A sınıfı ürünler B sınıfı ürünler C sınıfı ürünler

I. Koridorun karşısına stoklama

A sınıfı ürünler B sınıfı ürünler C sınıfı ürünler

IV. En yakın lokasyona stoklama

A sınıfı ürünler B sınıfı ürünler C sınıfı ürünler

III. En yakın alt koridora stoklama

Depo Girişi Depo Girişi

Şekil 5.8 ABC sınıflandırma metodunun dört farklı varyasyonu
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Depolarda stok sınıflandırılması yapılırken ABC metodunun Pareto prensibinden (20/80) yola çıkıla-
rak oluşturmuş olduğu söylenebilir. Pareto prensibine göre değişkenlerin %20’si sonuçların %80’ini mey-
dana getirir. Bu kurala göre A sınıfı ürünler satışların %80’ini, B sınıfı ürünler satışların %15’ini ve C sınıfı 
ürünler ise satışların %5’ini oluşturur. Buna rağmen A sınıfı ürünler depodaki ürünlerin %20’lik, B sınıfı 
ürünler depodaki ürünlerin %30’luk ve C sınıfı ürünler depodaki ürünlerin %50’lik kısmını oluşturur. 
Söz konusu miktar ve değer oranları kesin olmamakla birlikte yaklaşık oranlardır. 

Çolak ve diğerleri (2016) bir kimya firmasının hammadde deposunun stoklama politikasını iyileş-
tirmek için iki aşamalı bir çözüm yöntemi önermişlerdir. İlk aşamada ABC analizi kullanarak ürünleri 
sınıflara ayırmışlardır. İkinci aşamada ise ABC analizi sonuçlarına dayanarak en çok hareket eden ham-
maddelerin taşıma maliyetlerinin (dolayısıyla zamanının) en azlanması için bir matematiksel model geliş-
tirmişlerdir. Bu model ile en çok hareket eden A tipi ürünlerin depo girişine daha yakın, en az hareket eden 
C tipi ürünlerin ise depo girişine daha uzak yerleştirilmesi sağlanmıştır. Söz konusu modelin parametreleri, 
karar değişkenleri, amaç fonksiyonu ve kısıtları (küçük bir değişimle) aşağıda sunulmuştur:

İndisler:
i: Hammaddeler (i=1,2,…,H)
j: Hammaddelerin atanacağı lokasyonlar (j=1,2,…,L) (Not: Bir hammadde birden çok lokasyona ata-

nabilir. Dolayısıyla L ≥ H)
t: Hangi numaralı alandan itibaren ürünlerin yerleştirilebileceğini gösteren indis (Not: t kümesi j kü-

mesinin bir alt kümesidir)
Parametreler:
ki: hammadde i’nin ABC analizine göre önem katsayısı
dj: j lokasyonunun depo girişine olan uzaklığı

bi: hammadde i’nin yerleştirilebileceği toplam lokasyon sayısı (Not: bi=geçmiş veriye göre hammadde 

i’nin diğer hammaddelere göre yüzdesi *L şeklinde hesaplanır ve i=1
H∑  bi= L) 

Karar değişkenleri:
Xij=

{1 eğer i hammaddesi j lokasyonuna atanırsa; 0 eğer i hammaddesi j lokasyonuna atanmazsa

Yit =

{1 eğer i hammaddesi t lokasyonundan başlayarak bi lokasyon boyunca yan yana lokasyonlara atanır-
sa; 0 aksi takdirde

Model:
En azla z= i=1

H∑ j=1
L∑ k id jXij        (1)

öyle ki:

i=1
H∑ Xij =1 j =1,2,...,L         (2)

j=1
L∑ Xij = bi i =1,2,...,H         (3)

j=t
t+bi -1∑ Xij -bi Yit ≥0 i=1,2,...,H ; t =1,2,...,L -bi +1      (4)

t =1
L -bi +1∑ Yit =1 i=1,2,... ,H        (5)
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Xij  ∈ {0, 1}     i = 1,2, ... , H; j = 1,2, ... , L      (6)

Yit  ∈ {0, 1}     i = 1,2, ... , H; t = 1,2, ... , L - bi + 1     (7)

(1) ile ifade edilen amaç fonksiyonunda birinci aşamadan elde edilen ABC sınıflandırılmasına dayana-
rak depo içinde taşıma mesafesini en küçüklenmek istenmektedir. (2) ile gösterilen kısıt ile her lokasyona 
yalnızca bir hammaddenin atanması sağlanmaktadır. Ancak bu kısıtla lokasyon sayısı hammadde sayısın-
dan büyük olduğundan aynı hammaddenin birden fazla lokasyona atanacağı da belirtilmiş olur. (3) ile 
belirtilen kısıtta her bir maddenin atanabileceği toplam lokasyon sayısı ele alınmıştır. (4) numaralı kısıt ise 
aynı sınıftaki hammaddelerin yan yana yerleştirilmesini sağlamaktadır. (5) numaralı kısıt ile (4) numaralı 
kısıtta belirtilen yan yana atamaların başlangıcı olarak atamaların her bir hammadde için sadece bir lokas-
yondan başlanması sağlanır. (6) ve (7) numaralı kısıtlar ikili karar değişkenlerini belirtir.

Yukarıda yazılan model ikili tamsayı programla-
ma matematiksel modelidir. Karar değişkenleri 
sadece 0 veya 1 değerlerini alabilir. Atama türü 
karar problemlerinde atama yapılıp yapılmaya-
cağına ilişkin kararın sonucunda ilgili karar de-
ğişkeni atama yapılacaksa 1, yapılmayacaksa 0 
değerini alır.

dikkat

Atama problemleri doğrusal program-
lamanın özel bir halidir. Makinelere iş 
atanması, depolarda ürünlerin atanması, 
havaalanı kapı ataması, işlere çalışanların 
atanması örnek uygulamalardır.

Modelin daha iyi anlaşılabilmesi için her kısıttan birer örnek yazalım. Farz edelim ki bahsedilen çalış-
madaki gibi H=43; L=135; b1=5 olsun. Bu durumda:

j=1 için (2)’yi açık biçimde yazarsak: X11 + X21 + ... + X43,1 = 1

Bu kısıt ile 1 numaralı lokasyona 43 hammaddeden sadece ve mutlaka bir tanesi atanacaktır.

i=1 için (3)’ü açık biçimde yazarsak: X11 + X12 + ... + X1,135 = 5

Bu kısıt ile 1 numaralı hammadde 135 lokasyondan toplam 5 tanesine atanacaktır.

i=1; t=1 için (4)’ü açık biçimde yazarsak: X11 + X12 + + X13 + X14 + X15 - 5Y11 ≥ 0

i=1; t=2 için (4)’ü açık biçimde yazarsak: X12 + X13 + + X14 + X15 + X16 - 5Y12 ≥ 0

          

…

i=1; t=131 için (4)’ü açık biçimde yazarsak: X1,131 + X1,132 + + X1,133 + X1,134 + X1,135 - 5Y1,131 ≥ 0

Bu kısıtlar ile 1 numaralı hammadde 135 lokasyondan 5 tanesine mutlaka yan yana atanacaktır. Bu-
rada t indisinin alacağı son değer 131’dir çünkü t indisi 132 değerinden başlarsa 5 yan yana lokasyonun 
sonuncusu 136 numaralı lokasyona kadar ilerleyeceği ve böyle bir lokasyon var olmadığı için yazılamaz. Bu 
kısıtlar sayesinde 1 numaralı hammaddenin yan yana lokasyonlara atanması durumunda söz konusu tüm 
lokasyonlar için X1j karar değişkenleri 1 değerini alacak, başlangıç lokasyonuna denk gelen t değeri için Yt 
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karar değişkeni de 1 değerini alacak ve 131 kısıtın hepsi sağlanacaktır. Aksi durumda X1j karar değişkenle-
rinden en az biri 0 değerini alacağından kısıtlar sağlanamaz. Örneğin 1 numaralı hammadde 1, 2, 3, 4, ve 5 
numaralı lokasyonlara (bu durumda sadece Y1=1, diğer Yt değerleri 0 olacaktır) veya 100, 101, 102, 103 ve 
104 numaralı lokasyonlara (bu durumda sadece Y100=1, diğer Yt değerleri 0 olacaktır) yan yana atanabilir.

i=1 için (5)’i açık biçimde yazarsak: Y11 + Y12 + ... + Y1,131 = 1

Bu kısıt ile 1 numaralı hammadde 1-131 numaralı lokasyonlardan sadece birinden başlayarak yan yana 
lokasyonlara atanabilir.

DEPOLARDA SİPARİŞ TOPLAMA SİSTEMLERİ
Sipariş toplama sistemleri tasarımında aşağıdaki amaçlar dikkate alınır:
1. Verimlilik artışı: Sipariş toplamada verimliliğin artması toplanan ürün sayısıyla doğru orantılıdır. 

Birim zamanda toplanan ürün sayısı kaydedilerek verimlilik değeri hesaplanır.
2. Çevrim süresinin kısaltılması: Çevrim süresi müşteri siparişinin depoya ulaşmasıyla sevkiyata kadar 

geçen süredir. Müşteri memnuniyeti ve lojistik piyasasındaki rekabet bakımından bu sürenin azal-
tılması çok önemlidir. 

3. Doğru ürünün toplanması: Sipariş toplama sürecinde müşterinin talep ettiği doğru ürünü doğru 
miktarda toplamak şarttır. Bu amaçla ışıklı ve sesli toplama sistemleri, barkod tarayıcılar gibi tek-
nolojiler kullanılmaktadır. 

Dallari ve diğerleri (2008) sipariş toplama işleminin kimin/neyin tarafından yapıldığı (insanlar veya 
makineler), toplama alanında kimin /neyin hareket ettiği (sipariş toplayıcılar veya ürünler), sipariş toplama 
bölgelerinin birbirine konveyörle bağlanıp bağlanmadığı, ürünleri toplama politikasına dayanarak bir si-
pariş toplama sistemi sınıflandırması önermektedir. Bu sınıflandırma Şekil 5.9’da gösterildiği gibi beş çeşit 
sipariş toplama sistemi ile sonuçlanır. 

Pareto kuralına dayanılarak 
yapılan ABC sınıflandırma-
sının depolarda A ve C sını-
fı ürünlere etkisini araştırın.

Roodbergen (2012)’de bah-
sedilen dört farklı ABC stok-
lama metodunun avantaj ve 
dezavantajlarını inceleyin.

Ürünler depoda yerleştiri-
lirken eldeki geçmiş sipa-
rişlere ait büyük veriden çı-
karım yaparak nasıl yararlı 
bilgiye dönüştürülebilir ve 
bu bilgi stoklama politikası 
oluşturulurken nasıl kulla-
nılabilir? 

Öğrenme Çıktısı

2 Depolarda uygulanan farklı stoklama politikalarını açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Ürünleri kim
topluyor?

Sipariş toplama
alanında kim 
hareket ediyor?

Sipariş toplama 
bölgeleri birbirine 
konveyörle bağlı mı?

Sipariş toplama 
politikası

Sipariştoplama 
sistemi

İnsanlar Makineler

Otomasyon Seviyesi

Toplayıcılar Parçalar

Hayır Evet

Sipariş parça
bazında toplama

Sipariş
bazında toplama

Parça
bazında toplama

Toplayıcıdan parçaya
(Picker-to-parts)

Kutuya topla
(Pick-to-box)

Topla ve ayrıştır
(Pick and Sort)

Parçadan
toplayıcıya

(Parts-to-picker)

Otomasyona
dayalı

toplama

Şekil 5.9 Dallari ve diğerleri (2009)’ne göre sipariş toplama sistemlerinin sınıflandırılması, Tuna ve Tunçel (2012)

Söz konusu beş çeşit sipariş toplama sistemlerinin detayları aşağıdaki gibidir: 
1. Toplayıcıdan parçalara: Sipariş toplayıcı, depo yerlerinden ürün almak için toplama rotası boyun-

ca yürür veya bir araç sürer. Toplayıcıdan parçalara sistemleri ayrıca, ürünlere depolama raflarına 
doğrudan erişilebiliyorsa ‘düşük seviyeli’, eğer vinç gibi bir araç ile erişilebiliyorsa ‘yüksek seviyeli’ 
olarak sınıflandırılır. 

2. Kutuya toplama: Depo sipariş toplama bölgelerine ayrılmıştır. Tüm bölgeler birbirine konveyörler 
ile bağlanmıştır. Müşteri siparişleri konveyör üzerinde hareket eden kutulara aktarılır. 

3. Topla ve ayrıştır: Birden fazla müşteri siparişinin bulunduğu kutular sipariş kümeleri oluşturur. 
Konveyörler aracılığıyla sipariş toplayıcılar sipariş listesi kapsamında ürünleri kutulardan çekerler. 

4. Parçalardan toplayıcıya: Sipariş toplayıcı toplama alanında yürümez. Bunun yerine ürünler otoma-
tik araçlar vasıtasıyla depolama alanlarından sipariş toplama alanına getirilir. Bagaj konveyörleri, 
otomatik depolama /çekme sistemleri kullanılan araçlardandır. 

5. Otomasyona dayalı toplama: Sipariş manuel olarak toplanmaz. Tam otomatik makine ve robotlar 
aracılığıyla sipariş toplama işlemi gerçekleşir.

Bu sınıflar arasında De Koster ve diğerle-
ri (2007)’ne göre, toplayıcıdan parçalara en 
yaygın olarak kullanılan sistemlerdir. Ayrıca, 
manuel düşük seviyeli, toplayıcıdan parçalara 
sistemler, Batı Avrupa’daki tüm sipariş toplama 
sistemlerinin %80’inden fazlasını oluşturur. 
Bu bölümde sipariş toplayıcının manuel düşük 
seviyeli depolarda sipariş toplama sistemine 
odaklanmaktayız. 

Tompkins ve diğerleri (2010), tipik bir ma-
nuel toplayıcıdan parçalara tipi depoda sipariş 
toplama zamanını Şekil 5.10’daki gibi dağıt-
maktadır.

Gezinme,%50

Diğer,%5

Hazırlık,%10

Toplama,%15

Arama,%20

Şekil 5.10 Sipariş toplama süresi bileşenleri, Tompkins ve 
diğerleri (2010)
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Gezinme sipariş toplama süresinde en büyük paya sa-
hiptir, dolayısıyla sipariş toplama sisteminin performansı 
üzerinde büyük bir etkisi vardır. Sipariş toplama operas-
yonundaki en büyük yüzdesi nedeniyle, gezinme süresi 
iyileştirme için en büyük potansiyele sahiptir. Bartholdi 
ve Hackman (2005)’a göre gezinme süresi boşa harcanan 
zaman ve katma değer yaratmayan aktivitedir. Bu nedenle, 
gezinme süresini kısaltmak, bir depoda verimliliği artır-
mak için önemli bir alandır. Sipariş toplamadaki iyileştir-
me depo verimliliğini ve tüm tedarik zincirini etkilemek-
tedir, çünkü gezinme mesafesinin azalması, dolayısıyla 
sipariş toplama sırasında harcanan süre azaldıkça müşteri 
siparişlerinin teslim edilme süresi kısalmaktadır. 

Ayrıca, Tompkins ve diğerleri (2010)’ne göre depo 
işletme maliyetleri Şekil 5.11’deki bileşenlere bölünür. 
Buna göre sipariş toplama faaliyeti bir depodaki depo iş-
letme maliyetlerinin %55’ini oluşturur.

Zaman ve maliyete ilişkin bilgiler göz önüne alındığında; manuel sistemlerde sipariş toplama işlemi, 
verimlilik artışı açısından potansiyel bir alan olarak değerlendirilebilir. 

De Koster ve diğerleri (2007)’ne göre sipariş toplama işleminin manuel olduğu depolarda en emek-yoğun 
ve masraflı işlem ve aynı zamanda otomatik olarak yapıldığı depolarda sermaye-yoğun bir işlem olduğu söy-
lenebilir. Bu doğrultuda Petersen ve Aase (2004)’e göre birçok şirket sipariş toplama sistemini otomatikleştir-
mek için gereken büyük yatırım nedeniyle manuel sipariş toplama özelliğini kullanmaya devam etmektedir. 

Depo maliyetleri depo yerleşimini yeniden tasarlayarak azaltılabilir ancak bu radikal ve stratejik bir ka-
rardır. Bu denli radikal bir değişiklik yapmadan da depo giderleri azaltılabilir. Mevcut bir depo düzeninde 
değişiklik yapmak imkânsız değilse bile zor olabilir. Bunun yerine operasyonel süreçleri yeniden tasarlamak 
düşünülebilir. Bu çerçevede, sipariş toplama politikaları sayesinde gezinme süresini kısaltmak uygun olabilir. 

Kabul,%10

Stoklama,%15

Toplama %55

Sevkiyat,%20

Şekil 5.11 Depo operasyon giderleri dağılımı, 
Tompkins ve diğerleri (2010)

Manuel ve otomasyona 
dayalı sipariş toplamanın 
avantaj ve dezavantajları ne-
lerdir?

Türkiye’de depolarda en sık 
uygulanan sipariş toplama 
sistemini araştırın.

Cuma, Çılgın Cuma, Şaha-
ne Cuma, İndirimli Cuma 
vb. gibi farklı varyasyonları 
türetilen indirimli alışveriş 
gününde dağıtım merkezle-
rinin sipariş toplaması süre-
cine ilişkin problemler do-
layısıyla teslimat sürelerinde 
yaşanan gecikmenin sebep-
leri ve müşteriler üzerindeki 
olası etkileri neler olabilir?

Öğrenme Çıktısı

3 Depolarda uygulanan sipariş toplama sistemlerini açıklayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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DEPOLARDA SİPARİŞ TOPLAMA ROTALAMASI
De Koster ve diğerleri (2007) tarafından belirtildiği 

gibi, bir depodaki sipariş toplayıcıların sipariş toplama 
rotası problemi Gezgin Satıcı Problemi (GSP)’ne benze-
mektedir. Gezgin satıcı probleminde satıcı, bulunduğu 
şehirden başlamalı ve aynı şehire dönmeden önce tam ola-
rak bir kez satış yapacağı şehirleri ziyaret etmelidir. Amaç, 
toplam seyahat mesafesini en aza indirmek için ziyaret 
edilecek şehirlerin sırasını (rotasını) belirlemektir. Benzer 
şekilde, bir depodaki sipariş toplayıcı, bir sipariş listesi ile 
depo girişinden başlar; sipariş listesindeki tüm ürünleri 
toplar ve sonunda başlangıca geri döner. Bu açıdan her iki 
problem birbirine benzer. 

Sipariş toplama problemine çok benzer olan gezgin satıcı problemini modellemek için aşağıdaki mate-
matiksel model kullanılabilir. i ve j lokasyonları arasındaki mesafe dij ile ifade edilmiştir. n toplam lokasyon 
sayısıdır. Xij karar değişkeni i lokasyonundan hemen sonra j lokasyonu ziyaret edilirse 1; aksi takdirde 0 alır. 

En azla    z= i=1
n∑ j=1,i≠ j

n∑ dij Xij       (6)

öyleki

j=1, j≠i
n∑ Xij =1 i=1,2,...,n        (7)

i=1,i≠ j
n∑ Xij =1 i=1,2,...,n         (8)

∑i∈S ∑j∈S Xij ≤ S -1 ∀S⊂ 1,2,...,n{ };2≤ S ≤n -2      (9)

Xij ∈ {0,1}    i = 1,2, ... , n; j = 1,2, ... , n      (10)

Bu modelde (6) ile belirtilen amaç fonksiyonu toplam kat edilen mesafeyi en küçükler. (7) numaralı 
kısıt i lokasyonundan yalnızca bir defa çıkılacağını garanti eder. (8) numaralı kısıt her lokasyona sadece 
bir kere gidilebileceğini ifade eder. (9) alt tur eleme kısıtıdır. (10) numaralı kısıt ikili karar değişkeninin 
alabileceği değerleri gösterir.

Örnek olarak Şekil 5.12’deki GSP problemini ele alalım. 
Bu yönsüz çizgede 4 şehir vardır ve n=4; i=1,2,3,4; j=1,2,3,4 
değerlerini alır. Şehirler arasındaki mesafeler kilometre cinsin-
den verilmiştir ve d12=d21=2, d13=d31=5, d14=d41=7, d23=d32=8, 
d24=d42=3; d34=d43=1’dir. Başlangıç (dolayısıyla bitiş) şehrinin 
1 numaralı şehir olduğunu farz edelim.

Modelin daha iyi anlaşılabilmesi için her kısıttan birer ör-
nek yazalım:

i=1 için (7)’yi açık biçimde yazarsak: X12 + X13 + X14 = 1
Bu kısıt ile 1 numaralı şehirden diğer şehirlerden birine 

mutlaka çıkılacağı ifade edilir.
j=1 için (8)’i açık biçimde yazarsak: X21 + X31 + X41 = 1
Bu kısıt ile diğer şehirlerden birinden 1 numaralı şehre mutlaka gelineceği ifade edilir.
Şekil 5.13’te gösterilen S={1,2}; S’={3,4} alt kümeleri için (9)’u açık biçimde yazarsak: X12 + X21 ≤ 1

Gezgin Satıcı Problemi; araç rotalama, çizel-
geleme ve benzeri pek çok problemin temelini 
oluşturur. Gezgin Satıcı Problemi akademisyen-
lerin üzerinde çalıştığı en popüler kombinator-
yel problemlerden biridir, fakat en iyi çözüm 
algoritmaları, problemi şehir sayısının polinom 
fonksiyonu kadar zamanda çözememektedir.

dikkat

2

1 4

3

Şekil 5.12 GSP için yönsüz çizge örneği
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21 43

Şekil 5.13 Alt tur örneği (Alt tur uzunluğu=2)

Alt tur kısıtı olmasaydı yukarıdaki şekilde X12=1, 
X21=1, X34=1, X43=1 değerleriyle (7) ve (8) kısıtları 
sağlanmış olurdu ancak tam bir tur elde edilemezdi. 
Bu tip alt turları engellemek için (9) numaralı kısıt 
gereklidir. (9) kısıtının sağlanması 3 şekilde olabilir: 
i) 1 numaralı şehirden 2 numaralı şehire gidilemez 
(X12=0, X21=1 olabilir), ii) 2 numaralı şehirden 1 
numaralı şehire gelinemez (X12=1, X21=0 olabilir); 
iii) ne 1 numaralı şehirden 2 numaralı şehire gidi-
lebilir ne de 2 numaralı şehirden 1 numaralı şehi-
re geçilebilir (X12=0, X21=0 olabilir). X12=1, X21=1 
olduğu durumda kısıt sağlanmayacağından alt tur 
engellenmiş olur. 

4 şehirli bir GSP için sadece ⎪S⎥=2 olabilir çün-
kü ⎪S⎥=3 olması durumunda, örneğin S={1,2,3}; 
S’={4} alt kümeleri için, Şekil 5.14’teki durum 
gerçekleşir. Mesela X12=1, X23=1, X31=1 olduğunda 
(X13=1, X32=1, X21=1 de olabilirdi) bu değerlerle 4 
numaralı şehir için bu şehire girilemeyecek ve bu 
şehirden çıkılamayacağından dolayı (7) ve (8) nu-
maralı kısıtlar sağlanamayacağından zaten ek ola-
rak alt tur kısıtına gerek yoktur.

2

1 4

3

Şekil 5.14 Alt tur örneği (Alt tur uzunluğu=3)

n şehirli bir GSP için (n-1)!/2 tane tur yazılabi-
lir. Şekil 5.12’deki 4 şehirli GSP problemi için 6 tur 
mümkündür. Turlar ve kat edilen mesafe kilometre 
cinsinden Tablo 5.1’de sunulmuştur: 

Tablo 5.1 GSP örneği için turlar ve turların uzunlukları

Tur Turun uzunluğu (km)

1  2  3  4  1 2+8+1+7=18

1  2  4  3  1 2+3+1+5=11

1  3  2  4  1 5+8+3+7=23

1  3  4  2  1 5+1+3+2=11

1  4  2  3  1 7+3+8+5=23

1  4  3  2  1 7+1+8+2=18

Söz konusu 4 şehirli problem için en iyi (en 
kısa) çözüm 11 km’dir ve 2 alternatif turla sağlan-
maktadır. Şehir sayısı az olduğunda problem tüm 
turları listeleyerek dahi çözülebilir. Ancak şehir 
sayısı arttıkça problemi çözmek çok zorlaşır. Ör-
neğin şehir sayısı 10 olduğunda tur sayısı 181.440 
olmaktadır. Dolayısıyla GSP genel olarak polinom 
zamanında çözülemez. Bu sebeple problemin çözü-
mü için sezgisel yöntemler geliştirilmiştir. Sezgisel 
yöntemler optimal (en iyi) sonucu garanti etme-
mekle birlikte makul bir çalışma süresi içerisinde 
iyi çözümler sunar.

Gezgin satıcı problemi (GSP), evinden 
çıkan bir satış elemanın uğraması gereken 
şehirlerin hepsine ve sadece bir kere uğ-
rayarak ve en az mesafe kat ederek tekrar 
evine dönmesi için takip etmesi gereken 
rota olarak tanımlanır. Gezgin satıcı prob-
lemi NP-Zor (NP-Hard) olarak tanım-
lanan problem kategorisine dahildir. Bu 
tip problemlerde en iyi çözüme ulaşmak 
problem büyüklüğü arttıkça zorlaşmakta-
dır. Bu problemler makul bir çözüm süre-
sinde çözülememektedir ve üstel çalışma 
süreleri gerekmektedir.

Rotalama depolarda bir müşteri sipariş 
listesi çerçevesinde ürünlerin hangi sıra ile 
toplanacağı ve toplanırken hangi yolun iz-
lenmesi gerektiğinin kararıdır.
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Tek bloklu depolarda sipariş toplama rotası belirlemede en yaygın kullanılan sezgisel yaklaşımlar aşa-
ğıdaki gibidir:

1. S-şekilli sezgisel: En az bir ürün içeren bir koridor tamamen dolaşılır. Ürün içermeyen koridorlara 
girilmez. S-şekilli sezgisel pratikte depolarda en sık kullanılan rotalama yöntemidir. Şekil 5.15’te 
S-şekilli sipariş toplama rotasının bir örneği verilmiştir.

Depo Girişi

Şekil 5.15 S-şekilli sezgisel örnek sipariş toplama rotası

2. Geri dönüş sezgiseli: Sipariş toplayıcı en az bir ürün içeren her koridora hep aynı taraftan girer ve 
aynı taraftan çıkar. Sadece ürün içeren koridorlar ziyaret edilir. Şekil 5.16’da geri dönüş sezgiseli 
uygulanan bir sipariş toplama rotasının örneği verilmiştir.

Depo Girişi

Şekil 5.16 Geri dönüş sezgiseli örnek sipariş toplama rotası
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3. Orta nokta sezgiseli: Depo alanı ortadan iki eşit bölgeye (yarıya) bölünür. Ön yarıdaki ürünler ön 
koridordan toplanırken arka yarıdaki ürünler arka koridordan toplanır. Şekil 5.17’de orta nokta 
sezgiseli uygulanan bir sipariş toplama rotasının örneği verilmiştir.

Depo Girişi

Şekil 5.17 Ortak nokta sezgiseli örnek sipariş toplama rotası

4. En büyük aralık sezgiseli: Sipariş toplayıcı en az bir ürün içeren bir koridordaki en büyük aralığa 
kadar giriş ve aynı taraftan çıkış yapar. En büyük aralık aşağıdaki üçünün maksimum değeridir: 
i. iki ardışık ürün arasındaki mesafe
ii. koridorun ön tarafına en yakın ürün ile koridorun başlangıcı arasındaki mesafe
iii. koridorun arka tarafına en yakın ürün ile koridorun bitişi arasındaki mesafe

Söz konusu en büyük aralık, sipariş toplayıcının kat etmediği mesafeyi temsil eder. Şekil 5.18’de en 
büyük aralık sezgiseli uygulanan bir sipariş toplama rotasının örneği verilmiştir.

Depo Girişi

Şekil 5.18 En büyük aralık sezgiseli örnek sipariş toplama rotası
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5. Karma sezgiseli: Bu sezgisel S-şekilli sezgisel ve geri dönüş sezgisellerinin özelliklerini birleştirir. 
Ürün içeren ardışık iki koridordaki en uzak iki ürünün yerleri arasındaki gezinme mesafesi karşı-
laştırılır. Önceki koridordan sonraki koridordaki en uzak ürüne geçerken kat edilen mesafe hem 
S-şekilli sezgisele hem de geri dönüş sezgiseline göre hesaplanarak kısa olan seçilir. Koridorlar ya 
S-şekilli kat edilir ya da aynı taraftan girilir ve çıkılır. Şekil 5.19’da karma sezgiseli uygulanan bir 
sipariş toplama rotasının örneği verilmiştir.

Depo Girişi

Şekil 5.19 Karma sezgiseli örnek sipariş toplama rotası

Ratliff ve Rosenthal (1983) ise tek bloklu dikdörtgen depolara özgü en kısa sipariş toplama yolunu 
bulmak için optimal bir algoritma önermektedir. Şekil 5.20’de optimal sipariş toplama rotası örneği su-
nulmuştur. Şekil 5.15-5.20’de sipariş toplama politikalarının farkını gösterebilmek için aynı sipariş listesi 
üzerinden rotalar çizilmiştir. 

Depo Girişi

Şekil 5.20 Optimal sipariş toplama rotası örneği
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Çok bloklu depolarda sipariş toplama rotası belirlenmesi için aşağıdaki sezgiseller uygulanabilir: 
1. S-şekilli sezgisel: Tek bloklu depoya benzer bir yöntem izlenir. Bir alt koridor en az bir ürün içeri-

yorsa bu alt koridor tamamen kat edilir. Toplanacak ürün içermeyen alt koridorlar pas geçilir. Şekil 
5.21’de 3-bloklu bir depoda S-şekilli sipariş toplama rotasının örneği verilmiştir.

Depo Girişi

Şekil 5.21 3-bloklu depoda S-şekilli sezgisel ile sipariş toplama rotası örneği

2. En büyük aralık sezgiseli: Tek bloklu depo için olan sezgiselin uzantısıdır. Aralık bir alt koridordaki 
peşi sıra toplanacak iki ürün arasındaki veya bir çapraz koridor ile en yakın seçim konumu arasındaki 
mesafe olarak adlandırılır. En büyük aralık, bir alt koridordaki tüm aralıkların maksimumudur. Şekil 
5.22’de 3-bloklu bir depoda en büyük aralık sezgiseli sipariş toplama rotasının örneği verilmiştir.

Depo Girişi

Şekil 5.22 3-bloklu depoda en büyük aralık sezgiseli ile sipariş toplama rotası örneği
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3. Koridor-koridor sezgiseli: Vaughan ve Petersen (1999) tarafından geliştirilmiştir. Her bir koridor tam 
olarak bir kez ziyaret edilir. Bir alt koridordan diğerine giderken en iyi çapraz koridoru seçmek için 
dinamik programlama tabanlı bir yöntem kullanılır. Şekil 5.23’te 3-bloklu bir depoda koridor-ko-
ridor sezgiseli sipariş toplama rotasının örneği verilmiştir.

Depo Girişi

Şekil 5.23 3-bloklu depoda koridor-koridor sezgiseli ile sipariş toplama rotası örneği

4. Kombine (Bileşik) sezgisel: Roodbergen ve De Koster (2001a) tarafından geliştirilmiştir. Dinamik 
programlama tabanlıdır. Aynı sezgiselden kombine+ adlı başka bir sezgisel de türetilmiştir. Şekil 
5.24 ve 5.25’te sırasıyla 3-bloklu bir depoda kombine ve kombine+ sezgiseli sipariş toplama rotası-
nın örneği verilmiştir. 

Depo Girişi

Şekil 5.24 3-bloklu depoda kombine sezgiseli ile sipariş toplama rotası örneği
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Depo Girişi

Şekil 5.25 3-bloklu depoda kombine+ sezgiseli ile sipariş toplama rotası örneği

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, Çelik ve Süral (2019), çok bloklu depolar için sezgisel tabanlı 
bir grafik teorisi önermekte ve performanslarını S-şekilli, en büyük aralık, kombine + ve koridor-koridor 
sezgiselleriyle karşılaştırmaktadır.

Tek bloklu dikdörtgen depo için Ratliff ve Rosenthal (1983) tarafından optimal bir algoritma zaten 
önerilmiştir. Ancak blok sayısı arttıkça algoritma optimal çözümü bulamaz. Bu sebeple, Roodbergen ve De 
Koster (2001b), Ratliff ve Rosenthal (1983)’ın geliştirdikleri algoritmaya dayanarak çok bloklu depolarda 
sipariş toplama mesafesini en küçükleyecek başka bir algoritma sunmuşlardır. Şekil 5.26’da 3-bloklu bir 
depoda optimal algoritma ile sipariş toplama rotasının örneği verilmiştir. 

Depo Girişi

Şekil 5.26 3-bloklu bir depoda optimal algoritma ile sipariş toplama rotasının örneği
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Şekil 5.21-5.26’da sipariş toplama politikalarının farkını gösterebilmek için aynı sipariş listesi üze-
rinden rotalar çizilmiştir. Şekil 5.15-5.26 arasındaki örnek problem ve rotalar Roodbergen (2001)’den 
uyarlanmıştır.

Örnek problem 1:
Şekil 5.27’de aynı sipariş listesi toplanırken kat edilen mesafe S-şekilli sezgisel için 53 birim, en büyük 

sezgisel için 50 birimken en iyi çözüm algoritması için 43 birimdir. Bu probleme özgü olarak en büyük 
aralık sezgiseli S-şekilli sezgisele göre daha iyi sonuç vermiştir. En iyi çözüm algoritması her iki sezgiselden 
de daha iyi olan en iyi çözümü bulmuştur. 

S-şekilli sezgisel
(53 birim)

En büyük aralık sezgiseli
(50 birim)

En iyi çözüm algoritması
(43 birim)

Şekil 5.27 Tek bloklu depoda örnek problem 1

Örnek problem 2:
Bu örnekte başka bir sipariş listesini ele almaktayız. Şekil 5.28’de aynı sipariş listesi toplanırken kat 

edilen mesafe S-şekilli sezgisel için 52 birim, en büyük sezgisel için 58 birimken en iyi çözüm algoritması 
için 45 birimdir. Bu probleme özgü olarak S-şekilli sezgiseli en büyük aralık sezgiseline göre daha iyi sonuç 
vermiştir. En iyi çözüm algoritması her iki sezgiselden de daha iyi olan en iyi çözümü bulmuştur.

S-şekilli sezgisel
(52 birim)

En büyük aralık sezgiseli
(58 birim)

En iyi çözüm algoritması
(45 birim)

Şekil 5.28 Tek bloklu depoda örnek problem 2
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İki örnekten de görüleceği üzere problemdeki sipariş listesine göre daha iyi çözümü veren sezgisel 
değişebilir. Ancak en iyi çözüm algoritması her zaman sezgisellerden en iyi sonucu verir. Bazen tesadüfen 
sezgiseller de optimal çözümle aynı sonucu verebilir ancak çoğunlukla durum böyle değildir. (Şekiller ve 
kat edilen mesafe Roodbergen (2008) “Interactive Warehouse”dan alınmıştır.)

Sezgisellerin verdiği toplam kat edilen mesafe 
en iyi çözümün verdiği toplam mesafeden daha 
fazla veya bazı nadir durumlarda tesadüfen eşit 
olabilir. Toplam kat edilen mesafe en azlanmak 
istendiğinden en iyi çözümün sezgiseller için bir 
alt limit oluşturduğu söylenebilir.

dikkat

Söz konusu sezgiseller dışında, genetik algo-
ritma, tabu arama, tavlama benzetimi, karınca 
kolonisi gibi meta-sezgisel algoritmalar da ro-
talama problemlerinin çözümünde kullanılan 
yöntemlerdendir.

dikkat

En iyi çözüm ile sezgisel 
metot çözümü arasındaki 
farkı açıklayın.

Tek bloklu ve çok bloklu 
depolarda uygulanan sipa-
riş toplama sezgisellerini 
detaylı olarak adım adım 
uygulayabilmek için Rood-
bergen (2001) ve Roodber-
gen ve De Koster (2001a) 
kaynaklarını inceleyin. Çok 
bloklu depolarda en iyi ro-
tayı bulan algoritmanın de-
tayları için ise Roodbergen 
ve De Koster (2001b)’i ve 
Tunç ve diğerleri (2008)’ni 
inceleyin.

Sipariş listesindeki ürünleri 
toplarken sipariş toplayı-
cının toplam kat edeceği 
mesafeyi en aza indirecek 
rotalama politikasını uygu-
layabilmesi için nasıl bir ka-
rar destek sistemine entegre 
edilebilir? 

Öğrenme Çıktısı

4 Depolarda uygulanan sipariş toplama rotalarını açıklayabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

1 Depolardaki yerleşim 
tasarımlarını açıklayabilme

Depoların Yerleşim Tasarımı
Geleneksel dikdörtgen depo tasarımı tek bloklu ve çok bloklu 
olarak ikiye ayrılır. Çok bloklu depolarda ana koridorlara ek 
olarak çapraz koridorlar bulunur. Geleneksel depo tasarımla-
rına ek olarak birim yük depoları için önerilen uçan-V, balık 
kılçığı, apolet, yaprak ve kelebek gibi farklı depo tasarımları 
sunulmuştur.

2
Depolarda uygulanan farklı 
stoklama politikalarını 
açıklayabilme

Depolarda Stoklama Politikaları
Depolara yeni ürünler geldiğinde bu ürünlerin hangi lokasyo-
na yerleştirileceğine karar verme işine stoklama politikası denir. 
En fazla uygulanan politikalar; rastgele stoklama, en yakın boş 
lokasyona stoklama, tahsis edilmiş (atanmış) alana stoklama, 
tam (dolu) devir stoklama, sınıf tabanlı stoklama ve grup (aile) 
tabanlı stoklamadır. Tam devir stoklama yönteminde ürünlerin 
sipariş miktarına ilişkin geçmiş veriye dayanarak hesaplanan Si-
pariş Başına Hacim İndeksi kullanılır. Sınıf tabanlı stoklamada 
ise ürünlerin talep frekanslarına göre yapılan ABC analizi en 
yaygın kullanılan ölçüttür.

3
Depolarda uygulanan 
sipariş toplama sistemlerini 
açıklayabilme

Depolarda Sipariş Toplama 
Sistemleri

Sipariş toplama sistemleri birim zamanda en fazla ürünü topla-
ma, çevrim süresinin kısaltılması ve doğru ürünün toplanması 
gibi amaçları dikkate alınarak tasarlanmalıdır. Sipariş toplama 
sistemlerini ‘toplayıcıdan parçalara’, ‘kutuya toplama’, ‘topla ve 
ayrıştır’, ‘parçalardan toplayıcıya’ ve ‘otomasyona dayalı sistem-
ler’ olarak beş sınıfa ayrılabilir. Sınıflar arasındaki farklar ürün-
leri kimin/neyin topladığına, toplama alanında kimin /neyin 
hareket ettiğine, sipariş toplama bölgelerinin birbirine konve-
yörle bağlanıp bağlanmadığına ve ürünleri toplama politikasına 
dayanmaktadır.
Manuel toplayıcıdan parçalara sistemlerde sipariş toplama süre-
si bileşenlere ayrıldığında gezinme %50 paya sahiptir. Gezinme 
sipariş toplayıcının depoda ürünleri toplamak için kat ettiği 
süredir. Söz konusu oran gezinme süresinin iyileştirme potansi-
yeli en yüksek bileşen olduğunu göstermektedir. Depo işletme 
maliyetleri incelendiğinde %55’lik oranla sipariş toplama en 
maliyetli kalemdir. Hem zaman hem de maliyet bakımından 
sipariş toplama sürecindeki iyileştirme müşterilere siparişlerini 
daha hızlı teslim etme ve müşteri memnuniyetini arttırma ba-
kımından çok önemlidir.
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4 Depolarda uygulanan sipariş 
toplama rotalarını açıklayabilme

Depolarda Sipariş Toplama 
Rotalaması

Depodaki sipariş toplama rotalaması problemi gezgin satıcı 
problemine benzemektedir. Bu tip problemlerde optimal çö-
zümü bulmak zaman bakımından zorlayıcı olduğundan sezgi-
seller geliştirilmiştir. Sezgiseller en iyi çözümü garanti etmezler 
ancak makul zamanda iyi çözümler sunar. 
Tek bloklu geleneksel depolarda en çok kullanılan sezgiseller 
olan S-şekilli sezgisel, geri dönüş sezgiseli, orta nokta sezgise-
li, en büyük aralık sezgiseli, karma sezgiselinin sipariş toplama 
rotası oluştururken nasıl kullanılabileceği açıklanmıştır. Söz ko-
nusu sezgisellerin dışında tek bloklu dikdörtgen depolara özgü 
en kısa sipariş toplama yolunu bulmak için önerilen optimal 
algoritmadan bahsedilmiştir. 
Çok bloklu geleneksel depolarda en çok kullanılan sezgiseller 
olan S-şekilli sezgisel, en büyük aralık sezgiseli, koridor-koridor 
sezgiseli ve kombine / kombine + sezgiseli kullanarak sipariş 
toplama rotasının nasıl oluşturulabileceği açıklanmıştır. Ek 
olarak, çok bloklu dikdörtgen depolar için geliştirilen optimal 
algoritmaya değinilmiştir.
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neler öğrendik?

1  1. Aşağıdakilerden hangisi dağıtım depoları-
nın temel işlevlerinden biri değildir?

A. Mal kabul
B. Stoklama
C. Üretim
D. Sipariş toplama
E. Sevkiyat

2  Aşağıdakilerden hangisi geleneksel olmayan 
depo tasarımına örnek olarak verilemez?

A. Kelebek
B. Ağaç
C. Uçan-V
D. Apolet 
E. Yaprak

3  Aşağıdakilerden hangisi rastgele stoklamanın 
dezavantajlarından biridir?

A. Siparişin toplanması için kat edilen mesafenin 
artması

B. Depo girişine yakın rafların doluluk oranı ar-
tarken deponun arka kısımlarındaki alanların 
boş kalması

C. Depolama alanının stokta bulunmayan ürün-
lere tahsis edilerek ürün gelmese de boş olarak 
beklemeye devam etmesi

D. Stoklanan ürünlerin depo girişine uzak lokas-
yonlara yerleştirilmesi 

E. Stoklanan ürünlerin talep frekansları doğrultu-
sunda yerleştirilmesi

4  Aşağıdakilerden hangisi tahsis edilmiş ala-
na stoklamanın dezavantajlarından biridir?

A. Siparişin toplanması için kat edilen mesafenin 
artması

B. Depo girişine yakın rafların doluluk oranı artarken 
deponun arka kısımlarındaki alanların boş kalması

C. Depolama alanının stokta bulunmayan ürün-
lere tahsis edilerek ürün gelmese de boş olarak 
beklemeye devam etmesi

D. Stoklanan ürünlerin depo girişine uzak lokas-
yonlara yerleştirilmesi

E. Stoklanan ürünlerin depo girişine yakın lokas-
yonlara yerleştirilmesi

5  Aşağıdakilerden hangisi sipariş toplamanın 
amaçlarından biri değildir?

A. Sipariş toplayıcının kat ettiği toplam mesafeyi 
en aza indirgemek

B. Sipariş listesindeki ürünleri doğru toplamak
C. Birim zamanda daha çok ürün toplamak
D. Müşteriye sevkiyat zamanını en küçüklemek
E. Ürünlerin depoda hangi lokasyonlara atanaca-

ğını belirlemek

6  Aşağıdaki sipariş toplama sistemlerinden 
hangisinde ürünler insanlar tarafından parça ba-
zında toplanır ve sipariş toplama bölgeleri birbiri-
ne konveyör ile bağlı değildir?

A. Otomasyona dayalı toplama 
B. Parçalardan toplayıcıya 
C. Topla ve ayrıştır
D. Toplayıcıdan parçalara 
E. Kutuya toplama

7  Bir depo planında:

I. Eğer koridorlar tek taraftan malzeme toplama-
ya elverişli olarak tasarlanmışsa

II. Eğer koridorlar dar olarak tasarlanmışsa ve çift 
taraftan parça toplamaya elverişli ise

III.Koridor aralıkları geniş ve koridorda toplana-
cak parça sayısı çok fazla olduğunda

Yukarıdaki koşullardan hangilerinde geri dönüş 
sezgiselini kullanmak daha uygundur?

A. Yalnızca I
B. Yalnızca II
C. I ve III
D. II ve III
E. I,II ve III
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8  Bir depo planında:

I.    Eğer koridorlar tek taraftan malzeme toplamaya elverişli olarak tasarlanmışsa

II.   Eğer koridorlar dar olarak tasarlanmışsa ve çift taraftan parça toplamaya elverişli ise

III. Koridor aralıkları geniş ve koridorda toplanacak parça sayısı çok fazla olduğunda 

Yukarıdaki koşullardan hangilerinde S-şekilli sezgiselini kullanmak daha uygundur?

A. Yalnızca I
B. Yalnızca II
C. I ve III
D. II ve III
E. I,II ve III

9  Aşağıdakilerden hangisi tek bloklu depoda mavi karelerle gösterilen sipariş toplama listesindeki ürün-
lerin toplanması için S-şekilli rotalamadır? (Şekiller: Roodbergen, Interactive Warehouse)

a. b.

c. d.

e.



Lojistik Planlama ve Modelleme

133

neler öğrendik?

10  Aşağıdakinden hangisi iki bloklu depoda mavi karelerle gösterilen sipariş toplama listesindeki ürünle-
rin toplanması için en büyük aralık rotalamadır? (Şekiller: Roodbergen, Interactive Warehouse)

a. b.

c.

e.

d.
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Yanıtınız yanlış ise “Depoların Yerleşim Ta-
sarımı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. C Yanıtınız yanlış ise “Depolarda Sipariş Top-
lama Sistemleri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Depolarda Stoklama 
Politikaları” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

3. A Yanıtınız yanlış ise “Depolarda Sipariş Top-
lama Rotalaması” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Depoların Yerleşim Ta-
sarımı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B Yanıtınız yanlış ise “Depolarda Sipariş Top-
lama Rotalaması” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Depolarda Stoklama 
Politikaları” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Depolarda Sipariş Top-
lama Sistemleri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Depolarda Sipariş Top-
lama Rotalaması” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Depolarda Sipariş Top-
lama Rotalaması” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

10. B

Araştır Yanıt
Anahtarı

5

Araştır 1

Gue ve Meller (2009)’a göre geleneksel depo tasarımları sipariş toplayıcıları 
ürünleri toplama yerlerine doğrusal mesafelerde seyahat etmeye zorlayan pa-
ralel toplama koridorları oluşturmak üzere düzenlenmiştir ve gezinme süresi-
ni arttırma eğilimindedir. Koridor tasarım problemi, depo tasarımında ilgili 
üç problemden ilkidir. İkincisi, ürünleri doğru yerlere yerleştirmeye çalışan 
ürün stoklamadır. Üçüncüsü, sipariş listesi toplanırken sipariş toplayıcının 
ürünleri toplama sırasını belirleyen rotalama problemidir. Uçan-V tasarımın-
da tüm toplama koridorlarının paralel olduğu varsayılmaktadır ancak çapraz 
koridorun toplama koridorlarına dik durması gerektirmez. Balık kılçığı ta-
sarımında ise tüm toplama koridorlarının paralel olmasını gerektiği kuralı-
na bağlı kalınmamıştır. Çalışmada sipariş toplayıcılar için gezinme süresinin 
depo boyutlarına bağlı olarak uçan-V tasarımı ile yaklaşık %8 ila 12 oranında 
azaltılabileceği; balık kılçığı tasarımında ise %20’den daha fazla azaltabilece-
ği iddia edilmektedir. Balık kılçığı tasarımları uçan-V tasarımlarından daha 
düşük gezinme süresi sağlıyorsa da geleneksel depolara daha benzer olmala-
rı sebebiyle özellikle işçi devir hızının yüksek ve deneyimin daha az olduğu 
endüstriler için uçan-V tasarımının daha avantajlı olduğu belirtilmektedir. 
Ayrıca mevcut tipik geleneksel depoların uçan-V tasarımına dönüştürülmesi 
balık kılçığına dönüştürülmesinden daha kolaydır. Öztürkoğlu ve diğerleri 
(2012) ise apolet tasarımının 27 koridordan daha az olan depolar için en iyi 
tasarım olduğunu ve pratikte birim yük depolarının çoğunluğunun bu boyut-
ta olduğunu belirtmektedir.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

5

Araştır 2

A sınıfı ürünlerin kısa zaman aralıklarıyla kontrol edilmesi gerekirken C sınıfı 
ürünler daha uzun aralıklarla kontrol edilebilir. Ürünler depoya yerleştirilir-
ken A sınıfı ürünler daha yakınlara yerleştirilirken C sınıfı ürünler daha uzağa 
yerleştirilebilir. A sınıfı ürünler için sık ve düzenli olarak talep tahmini ve stok 
kontrolü yapılmalı, tedarik süresi kısaltılmalıdır.

Araştır 3

Pratikte iki tür sipariş toplama sistemi vardır: İnsanlar tarafından yürütülen 
manuel sistemler ve makineler tarafından yürütülen otomatik sistemler. Oto-
matik sistemler kurulum aşamasında büyük yatırımlar gerektirir. Manuel sis-
temlere sahip depolarda en emek-yoğun ve zaman alıcı, otomatik sistemlere 
sahip depolarda ise en sermaye-yoğun operasyon sipariş toplamadır. Manuel 
sipariş toplama sistemleri için, gezinme süresi gezinme mesafesinin artan bir 
fonksiyonudur. Otomatikleştirilmiş ve robotlu toplama sistemleri özellikle de-
ğerli, küçük ve hassas ürünlerin toplanmasında kullanılır.

Araştır 4

Optimal algoritmalar bir problemi çözerken en iyi sonucu vereceklerini ga-
ranti ederler. Ancak bazı problemlerde problem ölçeği büyüdükçe bu algorit-
mayı uygulamak çok zor hale gelebilir. Depodaki blok veya koridor sayısı art-
tıkça, sipariş listesindeki toplanacak ürünlerin sayısı arttıkça problem ölçeği 
büyüyebilir. Optimal algoritma çalışma zamanı olarak büyük ölçekli problemi 
makul bir sürede çözülemeyebilir. Bu durumlar için sezgiseller geliştirilmiştir. 
Sezgiseller en iyi sonucu vermeyi garanti etmez. Çalışma süreleri bakımından 
makul sürelerde çözüm elde edebilirler. Sipariş toplama problemi özelinde 
sezgisellerin birbirleriyle veya optimal algoritmayla toplam kat edilen mesafe 
açısından karşılaştırılmasını yapan çalışmalar mevcuttur.
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Tesis Yeri Seçiminin Lojistik Planlama 
Açısından Stratejik Önemi
1 Tesis yeri seçiminin lojistik planlama 

açısından önemini anlama 2
Tesis Yeri Seçimi İhtiyacını Ortaya 
Çıkaran Etkenler
2 Tesis yeri seçimi ihtiyacını ortaya çıkaran 

etkenleri açıklayabilme

4
Tesis Yeri Seçiminde Konum 
Alternatiflerini Değerlendirme Yöntemleri
4 Tesis yeri seçiminde konum alternatiflerini 

değerlendirebilme

Tesis Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler
3 Tesis yeri seçimini etkileyen faktörleri 

tanımlayabilme3
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GİRİŞ 
Tesis yeri seçimi işletmeler açısından kuruluş 

aşamasından başlayarak faaliyetlerinin gelişimiyle 
birlikte devam eden ve maliyet, rekabet gibi birçok 
unsuru etkileyebilen önemli kararlardan bir tanesi-
ni oluşturmaktadır.

Tesis yer seçimi işletmenin kurulacağı bölgenin 
ve bölge içinde de yerleşim yerinin, birim mali-
yetleri en aza indirecek, hem genişlemeye hem de 
gelişmeye olanak sağlayacak seçeneklerin belirlen-
mesine yönelik çalışmaları kapsar (Özden, 2016). 
Lojistik planlama açısından da tesis yeri seçimi 
önemli bir unsur oluşturmaktadır.

Yer seçimi kararları işletmelerin rekabet gücünü 
etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Sadece 
üretim olarak değil hizmet açısından düşünüldü-
ğünde de ürünlerin müşteriye ulaştırılmasında ve 
ürün teslimatları açısından, tesisin bulunduğu ye-
rin kolaylığı hayati öneme sahiptir.  Yer seçimi ka-
rarı zaman alan ve maliyetli bir süreç oluşturabilir. 
Zira yeni bir tesis, inşaat, yer ve ekipman maliyeti 
gibi çeşitli maliyetler doğurabilir. Diğer taraftan 
girdi maliyetlerindeki değişim (malzeme, işgücü, 
v.b.) işletmeleri farklı lokasyon arayışlarına yön-
lendirebilir. Ya da mevcut kapasitenin oluşan talebi 
karşılayamaması ve büyümeye olan gereksinim yine 
yeni yerleşim arayışına neden olabilir. Bazen de 
firmalar, temel girdi kaynaklarının mevcut duru-
mu nedeniyle tesis yerini değiştirmeye gereksinim 
duyabilir ve yeni bir yer seçimi kararlarıyla karşı 
karşıya kalabilir. Örneğin, balıkçılık ve ormancı-
lık alanlarında, bulunulan bölgede balıkların veya 
ağaçların tükenmesi durumu söz konusu olabilir 
ve yer değiştirmek durumunda kalınılabilir. Ma-
dencilik veya petrol gibi alanlarda genellikle daha 
uzun bir zaman dilimine sahip olunsa da aynı şe-
kilde mevcut kaynakların azalmaya başlaması gibi 
durumlar nedeniyle yine yer değişimine gereksinim 
duyulabilir (Stevenson, 1996). 

Tesis yeri seçimi, ulaşım, dağıtım, hız, maliyetler, iş-
gücü, hammadde v.b. gibi unsurlar açısından kritik 
bir öneme sahiptir.

dikkat

Ayrıca tesis yeri seçimi ile ilgili kararlar işletme-
nin diğer bütün süreçlerini ve diğer birimlerini et-
kileyen bir karar sürecini oluşturmaktadır. Örneğin 
tesis yeri seçimi, gerek yeni bir tesisin kurulması 
olsun gerekse mevcut tesisin yer değişikliği olsun 
işletmenin insan kaynakları departmanını etkile-
yecek unsurlardan bir tanesidir. Zira yer seçimin-
de, işletmenin işe alma olanakları ve çalışan eğitim 
ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerekmektedir 
(Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013). Bu 
nedenlerden ötürü tesis yeri seçimine gereksinim 
oluşturan etkenler titizlikle gözden geçirilmeli, ola-
sı alternatifler incelenmeli ve nihai değerlendirme 
ona göre yapılmalıdır. 

TESİS YERİ SEÇİMİNİN 
STRATEJİK ÖNEMİ

Tesis yeri seçimi bir işletmenin faaliyetlerini 
gerçekleştirmek amacıyla kullanacağı coğrafi ko-
numları belirleme sürecidir (Krajewski, Ritzman, 
& Malhotra, 2013). Coğrafi konum işletmenin 
yatırım ve işletme maliyetini ve hatta organizasyon 
yapısını etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. 
İşletmenin kurulacağı bölgenin seçimini etkile-
yen fiziksel faktörler arasında enerji kaynaklarına 
yakınlık, enerji maliyetleri, hammadde tedarik ve 
depolama olanakları, hammade ve mamul nak-
linde demiryolu, liman ve karayollarına yakınlık 
gibi çeşitli faktörler bulunmaktadır (Kobu, 2010). 
İşletme ve yatırım maliyetleri açısından, lojistik 
maliyetler, bölgesel iş gücü ücretleri, vergiler, ara-
zi maliyetleri, inşaat masrafları, yakıt gibi faktörler 
kuruluş yerinin bulunduğu konuma bağlı olarak 
değişebilmektedir. 

Tesis yeri kararları iki nedenden dolayı özellik-
le önemlidir. İlk olarak, tesis yeri seçimi ile ilgili 
kararlar binalarda ve tesislerde uzun vadeli planlar 
gerektirirler, bu da olası hataların düzeltilmesinin 
zor olabileceği anlamına gelebilir. İkincisi, bu ka-
rarlar büyük miktarda finansal yatırım gerektirir ve 
işletme maliyetleri ve gelirleri üzerinde etkisi bü-
yük olabilir. Kötü konum yüksek taşıma maliyet-
leri, yetersiz hammadde ve işçilik tedariki, rekabet 
avantajı kaybı ve finansal kayıplara neden olabilir. 
Bu nedenle işletmeler yeni bir tesisin nerede bulu-
nacağı konusunda titizlikle durmalı ve ayrıntılı bir 
şekilde düşünmelidir (Reid & Sanders, 2013).
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Yer seçimi kararları işletmenin stratejileri ile ya-
kından bağlantılıdır. Örneğin, düşük maliyetli bir 
üretici olma stratejisini benimseyen bir işletme, iş-
gücü ya da malzeme maliyetlerinin düşük olduğu 
yerlere, ya da taşıma maliyetlerini düşürmek için 
pazara veya hammaddeye yakın konumlara yerleş-
me amacında olabilir. Pazar payını artırma stratejisi-
ni benimseyen bir işletme, yüksek yoğunluğa sahip 
olan bölgeleri tercih edebilir. Müşterinin erişebilirli-
ğini dikkate alan bir işletmenin yer seçimi stratejisi 
ise müşterilerin işlerini kolaylıkla gerçekleştirebile-
ceği veya satın alma yapabileceği konumları tercih 
edilmesi şeklinde olabilir (Stevenson, 1996).

Yer seçimi kararı, yapılan işin tipiyle bağlantılı 
bir unsurdur. Endüstriyel yer seçimi kararlarında 
yenilikçilik ve yaratıcılık önemli olmakla birlikte 
strateji genellikle maliyetleri düşürme şeklindedir. 
Hizmet kuruluşlarında ise strateji gelir en çoklama 
iken antrepo/depo yer seçiminde strateji maliyet ve 
teslimat hızı kombinasyonuna odaklanabilir. Yer 
seçimi stratejisinin amacı, firma için konum fay-
dasının azami yapmaktır (Heizer & Render, 2017).

Yer seçimi kararları kapasite ve esneklik ile bağ-
lantılı bir konudur. Örneğin bazı yerler gelecekte 
genişleme seçeneklerini sınırlayan alan kısıtlama-
larına sahip olabilir. Ayrıca, yerel kısıtlamalar, su-
nulabilecek ürün veya hizmet seçeneklerini de kı-
sıtlayabilir, böylece yeni ürün veya hizmetler için 
gelecekteki seçeneklerin azalmasına neden olabilir.

Daha önce vurgulanmış olduğu üzere tesis yeri 
seçimi birçok konu açısından önemli bir unsur 
oluşturmaktadır. Örneğin yatırım gereksinimleri, 
işletme maliyetleri, gelirleri, operasyonları ve lo-
jistik süreçler üzerinde etkisi bulunmaktadır. Kötü 
bir yer seçimi yüksek taşıma maliyetleri, nitelikli iş-
gücü bulma sıkıntısı, rekabet avantajı kaybı, yeter-
siz hammadde tedariki veya operasyonların olum-
suz etkilenmesine neden olabilecek durumlara yol 
açabilir. Hizmet alanında ise kötü bir konum müş-
teri kaybına ve / veya yüksek işletme maliyetlerine 

neden olabilir. Hem imalat hem de hizmet sektörü 
için yer seçimi kararlarının rekabet avantajı üzerin-
de önemli bir etkisi bulunmaktadır.

Tesis Yeri Seçiminin Tedarik Zinciri 
Açısından Önemi

Tesis yeri seçimi tedarik zinciri açısından da kri-
tik öneme sahip konular arasında yer almaktadır. 
Yer seçimi kriterleri, bir işletmenin tedarik zinciri-
nin hangi aşamasında olduğuna bağlı olarak deği-
şiklik gösterebilir. Örneğin, bir perakende tedarik 
zincirinde işletme, yer seçimi kararlarında erişile-
bilir olmaya, tüketicinin demografik özelliklerine 
(nüfus yoğunluğu, yaş dağılımı, ortalama gelir 
v.b.), trafik durumu ve yerel gümrük koşullarına 
daha fazla odaklanabilmektedir.

Tedarik zincirinin başlangıcındaki işletmeler, 
eğer hammadde tedariğinde bulunuyorlarsa genel-
likle hammadde kaynağının yakınında bulunmayı 
tercih edeceklerdir. Zincirin ortasındaki işletmeler 
ise çeşitli koşullara bağlı olarak tedarikçilere ya-
kın veya hedef pazarlarının yakınında bulunmayı 
amaçlayabilirler. Örneğin, ürünlerin depolanması 
ve dağıtımıyla ilgilenen işletmeler dağıtım maliyet-
lerini en aza indirmek için genellikle merkezî bir 
yer seçimini tercih edebilirler (Stevenson, 1996).

Web tabanlı perakende satış mağazalarında alış-
veriş süreci elektronik ortamda gerçekleşiyor olsa 
dahi fiziki ortamda bir taşıma ve teslimle sonuç-
lanacağından ötürü lojistik süreçler büyük önem 
oluşturmaktadır. İnternet ortamında gerçekleşen 
satışlardaki artış, lojistik planlama açısından dağı-
tım, taşıma gibi faaliyetlerin de gelişmesine olanak 
sağlayacaktır (Karagöz, 2012). Diğer taraftan bir 
başka önemli unsur bu sürecin  müşterilere hızlı 
ürün teslim edebilen etkili olabilecek depo yerleri 
ile desteklenmesinin gerekliliğidir. Burada lojistik 
planlama süreçlerinin rolü giderek önemini arttı-
ran unsurlardandır (Gunasekaran, Marri, McGa-
ughey, & Nebhwani, 2002).
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Tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri yapı-
landırmasını ele almalıdır. Buna tedarikçi, üretim 
tesisi, depo ve dağıtım merkezlerinin sayısının ve 
konumunun belirlenmesi de dahildir. Bu tesisle-
rin konumu uzun vadeli bir kaynak planlaması 
içerebilir, bu nedenle bilinen riskler ve faydalar 
dikkatle değerlendirilmelidir. Tedarik zinciri yö-
netimi ve yer seçimi kararıyla ilgili bir diğer konu 
ise merkezi veya merkezi olmayan dağıtımdır. 
Merkezi dağıtım, genellikle merkezî olmayan da-
ğıtımdan daha sıkı kontrolü ve ölçek ekonomisini 

oluşturur, ancak bazen de daha yüksek taşıma ma-
liyetine neden olur. Merkezî olmayan dağıtım ise 
yerel ihtiyaçlara daha duyarlı olma eğilimindedir. 
Yer seçimi kararlarının, hedef pazarlara erişim için 
temel stratejinin oluşturulmasında, maliyet, gelir 
ve yanıt verebilirlik üzerinde önemli bir etkisi bu-
lunmaktadır.

Yer seçimi, müşteri ilişkileri açısından da 
önemli olan konular arasında yer almaktadır. İş-
letmenin müşterilerine sağlayacağı hizmetler ba-
kımından müşteriyle arasındaki zaman ve mesafe 
farkının çok fazla olması çeşitli problemler doğu-
rabilir. Müşteri daha hızlı ulaşabileceği bir diğer 
alternatifi tercih edebilir. Bu noktada bilgi tekno-
lojileri ve internet, bir işletmenin konumundan 
dolayı karşı karşıya kalabileceği olası riskleri mi-
nimize edilmesine yardımcı olabilir. Ancak yine 
de tesis yeri seçiminde işletmenin bulunduğu 
konumun, işletme masrafları, hizmet ve ürünle-
ri için belirlediği fiyat, piyasada rekabet etme ve 
yeni müşterilere ulaşabilme olanağı bakımından 
büyük etkisi vardır (Krajewski, Ritzman, & Mal-
hotra, 2013). 

Lojistik işletmeleri açısın-
dan tesis yeri seçimi hangi 
açılardan önemlidir?

Tesis Yeri seçiminin tedarik 
zinciri süreçleri bakımından 
önemini değerlendirin.

Tesis yeri seçimi ve müşteri 
memnuniyeti nasıl ilişkilen-
dirilebilir?

Öğrenme Çıktısı

1 Tesis yeri seçiminin lojistik planlama açısından stratejik önemini anlama

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

TESİS YERİ SEÇİM İHTİYACINI ORTAYA ÇIKARAN ETKENLER
İşletmelerin, hangi tür mal veya hizmetleri sunacağını belirledikten sonra hangi pazarlarda rekabet ede-

ceğini ve faaliyet göstereceğini de belirlemesi gerekir. Ardından işletmeler potansiyel talebi belirlemek için 
talep tahmin modelleri ile talep öngörülerini belirler ve planlamalarını gerçekleştirirler. Daha sonra potan-
siyel pazarları da dikkate alarak tesis yeri seçimi açısından alternatiflerin değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Lojistik planlama açısından tesis yerinin, ürün ve 
hizmetlerin operasyonel maliyetleri, kâr ve fiyatları 
üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır.

Uzun dönemli tahminler ve kapasite planları 
bazı bölgelerde ek kapasite ihtiyacını ortaya çı-
karabilir. Bir işletmenin bir yerde kapasite fazlası 
varsa veya taşıma maliyetleri yüksekse, tesis veya 
tesislerin yeniden konumlandırılması gerekebilir. 
Tesis yeri seçimi en az dört yönü ile ele alınmalıdır 
bunlar; ihtiyaç duyulan tesis türleri, bu tesislerin yeri, 
gerekli kapasite ve tesislerin tasarımı veya düzenidir.

Faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ya da gerçekleş-
tirileceği yerin seçimiyle ilgili olarak  işletmeler, yer 
ve düzenlemeler hakkında farklı zamanlarda karar-
lar alabilirler. Yeni bir şirket, kiralanan bir tesiste 
faaliyet göstermeye başlayabilir, daha sonra kendi 
şirketini kurmaya veya satın almaya karar verebi-
lir, sonra birden farklı lokasyonları değerlendire-
rek genişleyebilir vb. Talepteki değişimler ve yeni 
ürünlerin veya hizmetlerin eklenmesi bazı tesislerin 
taşınmasını gerektirebilir. Dinamik bir pazarda, bir 
işletme mal ve hizmetleri için tesislerini genişlete-
bilir, yerini değiştirebilir veya ilave tesisler ekleye-
bilir. Bu da işletmeler açısından tesis yeri seçimi ile 
ilgili kararlarının bir şirketin ömrü boyunca çeşitli 
zamanlarda alınabileceği anlamına gelir. Örneğin; 
yeni bir işyeri ya da tesisin kurulma durumu, yeni 
pazar alanlarının ortaya çıkması, ürün çeşitleri 
arasına yeni bir ürün ya da ürünlerin eklenmesi, 
hammadde ve işgücü gibi temel girdilere ilişkin 
kaynakların tükenmesi ya da yetersiz kalması veya 
bu kaynakların niteliklerinde ve elde edilebilirlik 
durumlarında ortaya çıkan değişimler, arazi ve arsa 
fiyatlarındaki değişiklikler, yangın, deprem, sel gibi 
doğal afetler, çevreyle ilgili yasala ya da düzenleme-
ler işletmelerin yer değiştirme gereksinimini ortaya 
çıkarabilir (Özden, 2016).

Tesis yeri seçimi kararları lojistik planlama bakı-
mından önemli olmakla birlikte birçok nedenden 
ötürü yönetimlerinde önem verdiği konular arasın-
da yer almaktadır. Rekabet ve maliyet gibi unsurlar 
bunlara örnek olarak verilebilir (Dilworth, 1993).

Rekabet; Lojistik süreçler açısından bir şirketin 
konumu, rekabet yeteneğini ve faaliyetlerini birçok 
açıdan etkiler. İmalat şirketlerinde konum;tesise 
gelen ve tesisten giden ürünlerin ulaşım maliyet-
lerini, işçilik maliyetlerini ve üretim sürecinde 
kullanılan birçok farklı malzeme bulunması ve 
dolayısıyla tedarik süreçleri bakımından işletme-

nin doğrudan maliyetlerini etkileyebilir. Hizmet 
operasyonlarında ise yer seçimi, hizmet talebini ve 
tüm operasyonun etkinliğini etkileyebilir. Konum 
aynı zamanda çalışan moralini, çalışan ilişkilerini 
ve halkla ilişkileri de etkileyebilir. 

Maliyet; iyi bir yer seçimi için karar vermedeki 
başarısızlıklar, sonrasında pahalıya mal olabilir ve 
bunun uzun süreli sonuçları bulunmaktadır. Ör-
neğin, bir arazinin satın alınması veya yeni bir bina 
inşa etme kararı önemli miktarda yatırım maliyeti 
içerir. Yanlış bir şey yapmak ve düzeltmek için harca-
nan zaman ve çaba, önemli kayıplara neden olabilir. 

Üretim işletmeleri, gerekli girdileri sağlayıp bun-
ları belli bir dönüşüm sürecinden geçirdikten sonra 
ürün veya hizmet şeklinde çıktılar haline dönüştü-
ren sistemlerdir. Hammadde ile başlayan ve nihai 
tüketiciye ulaşıncaya kadarki süreçte çeşitli maliyet 
unsurları bulunmaktadır ve bu unsurlar yer seçimin-
den etkilenebilecek niteliktedir. Bu nedenden ötürü 
tesis yeri seçiminde üretim ve dağıtım maliyetlerinin 
minimizasyonu amaçlanmaktadır. Bu maliyet un-
surlarını genel olarak ifade etmek gerekirse şu şekilde 
sıralamak mümkündür (Üreten, 2002);

1. Üretimde kullanılan hammadde, malzeme 
ve parçaların işletmeye ulaştırılması maliyeti,

2. Ürünün üretilmesi, yani hammaddenin 
mamul hale dönüştürülmesinin maliyeti 
(hammadde, işgücü, enerji, vb.)

3. Ürünün tüketiciye ulaştırılması maliyeti

Yer seçimi ile ilgili karar alma süreçlerinde yeni bir 
lokasyonun yaratacağı etki her zaman çok net göz-
lemlenemeyebilir. Bu nedenden ötürü yöneticiler 
yeni bir tesis yeri ile ilgili değerlendirmelerde bulu-
nurlarken her zaman dikkatli olması gerekmektedir.

dikkat

Üretim işletmelerinde yer seçimi analizinde 
maliyet minimizasyonu ön plana çıkarken lojistik 
sektörü gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren 
işletmeler daha çok gelir maksimizasyonuna odak-
lanır. Bu nedenle hizmet firmaları için yer seçimi 
kararı geliri maliyetten daha fazla etkiler. Hizmet 
sektöründeki firmalar için hacim ve gelirin sekiz 
büyük belirleyicisi bulunmaktadır (Heizer & Ren-
der, 2017).
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1. Müşteri çekme alanı, satın alma gücü
2. Müşteri çekim alanının demografisi ile hizmet ve görüntü uyumluluğu
3. Bölgede rekabet
4. Rekabetin kalitesi
5. Firmanın ve rakiplerin konumsal tekliği
6. Tesislerin ve komşu işletmelerin fiziksel özellikleri
7. Firmanın işletme politikaları
8. Yönetim Kalitesi

Tesis Yeri Seçimi ve Küreselleşme
Dünya pazarlarının giderek küreselleşmesiyle birlikte işletmeler açısından bulundukları konumların 

stratejik bir önemi bulunmaktadır.  Küreselleşme beraberinde, pazar ekonomisinin, daha iyi uluslararası 
iletişimin, daha hızlı, güvenli seyahat ve nakliyenin, ülkeler arası sermaye akışındaki kolaylığın ve işgücü 
maliyetindeki büyük farklılıkların oluşumunu da getirmiştir. Bir diğer önemli konu ise işletmeler düşük 
maliyetli veya daha yüksek kalitede hizmet ve ürün sunan dünya genelindeki tedarikçilere daha kolay eri-
şebilmektedir (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013). 

Küreselleşme, dünyanın dört bir yanına tesislerin ko-
numlanabilme sürecidir. Son on yılda bu sadece bir 
eğilim değil, aynı zamanda iş yapmanın gerçek bir 
yolu haline gelmiştir. Gelişen  teknolojiler mesafele-
rin önemini kısmen düşürürken aynı zamanda küre-
selleşme ile birlikte farklı bir konuma getirmiştir. Pi-
yasalar ve rekabet giderek küreselleşmektedir. 
Maliyete dayalı olarak etkin bir şekilde rekabet ede-
bilmek için birçok şirket faaliyetlerini küresel tedarik 
kaynaklarını içerecek şekilde genişletmek zorunda 
kalmıştır (Reid & Sanders, 2013). Ülkeler arasında 
hammadde, yarı mamul, sermaye ve teknolojilk bilgi 
konularında artan alışveriş, yer seçiminin kapsamını 
da uluslararası boyutlara taşımıştır (Kobu, 2010).

Ayrıca küreselleşme ile birlikte aşağıdaki eğilimler 
ortaya çıkmaya başlamıştır (Mangan & Lalwani, 2016):

•	 Küresel	rekabet
•	 Dünyanın	dört	bir	yanından	rakipler,	ortaklıklar	ve	müşteriler
•	 Küresel	kaynak	kullanımı
•	 Küresel	var	olma
•	 Küresel	değer	zincirleri
•	 Bilgiye	ve	yeni	teknolojiye	küresel	erişim
•	 Yüksek	seviyelerde	müşteri	farkındalığı	ve	beklentisi
•	 Hızlı	teknolojik	değişimler
•	 Tedarik	zinciri	uzmanlığı	ve	yenilikçilik
Yer seçimi ile ilgili olarak diğer yan etkiler; işgücünün üretkenliği, döviz kurları;kültür, endüstri 

karşısında değişen tutumlar; pazara, tedarikçilere ve rakiplere yakınlık gibi birçok farklı faktör etki 
edebilmektedir.
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YER SEÇİMİNİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 

İşletmeler yer seçimi ile ilgili kararlarını çeşitli 
faktörlere dayandırabilmektedir. Kimi işletmeler 
kararlarını potansiyel kâr olanaklarına dayandırır-
ken kimi işletmeler ise maliyet ve müşteri potan-
siyeli arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır. 
Ancak tesis yeri seçiminde tüm kuruluşların te-
melde hedeflediği en önemli unsur, mümkün olan 
en iyi konumu tespit etmeyi amaçlamaktır. Ancak 
kimi zaman tek bir seçenek değil birden fazla seçe-
nek ortaya çıkabilir. Ayrıca en iyi yeri bulmak için 
incelenmesi gereken olası yerlerin sayısı, kapsam-
lı bir aramayı pratik hale getirmek için çok fazla 
olabilir. Bu nedenden ötürü genellikle işletmeler 
tek ve en iyi seçeneği belirlemeyi değil, çoğunlukla 
seçenekler içerisinden bir dizi kabul edilebilir yer 
bulmayı amaçlamaktadırlar.

Mevcut şirketlerin yöneticileri genellikle ko-
num planlamasında dört seçeneği değerlendirir 
(Stevenson, 1996).

Mevcut bir tesisin genişletilmesi. Bu seçenek, 
özellikle tesisin genişleme için yeterli alanı varsa ve 
mevcut yerleşim yerinde bulunan özelliklerin ve 
olanakların başka bir yerde kolayca bulunamaması 
söz konusuysa bu alternatif çekici olabilir. Zira ge-
nişleme maliyetleri genellikle diğer alternatiflerden 
daha düşüktür.

Mevcut yerleri korurken yeni yerler eklemek. 
Bu seçenek birçok perakende operasyonunda uy-
gulanabilir. Bu gibi durumlarda, toplam sistem 
üzerindeki etkisinin ne olacağını dikkate alınması 
gerekir. Örneğin bir alışveriş merkezinde yeni bir 

mağaza açmak, mevcut bir mağazayı halihazırda 
tercih eden müşterilere ek olarak pazarı genişlet-
mek için uygun bir seçenek olabilir. Öte yandan, 
yeni yer eklemek, pazar payını korumak veya ra-
kiplerin bir pazara girmesini önlemek için tasarlan-
mış bir savunma stratejisi de olabilir.

Mevcut yeri kapatarak yeni bir yere taşımak. 
İşletmeler, tesisi yeni bir yere taşımanın yaratacağı 
maliyet ve faydalarıyla mevcut bir yerde kalmanın 
yaratacağı maliyet ve faydaları  ölçmeli ve karşı-
laştırmalıdır. Pazardaki değişim, hammaddelerin 
tükenmesi ve işlemlerin maliyeti çoğu zaman fir-
maların bu seçeneği ciddiye almasına neden oluyor.

Değişiklik Yapmamak. Potansiyel yerlerin ay-
rıntılı bir analizi, önceki üç seçenekten birini cazip 
kılabilecek bir fayda ortaya çıkaramazsa firma bir 
süre daha mevcut durumunu korumaya karar ve-
rebilir.

Daha önce vurgulanmış olduğu üzere işletmeler 
sadece ilk kuruluş aşamasında değil hali- hazırda 
faaliyetlerini gerçekleştirmekte oldukları tesisleri-
ni büyütmek için ya da çeşitli nedenlerden ötürü 
farklı bir yere taşımak içinde yeni bir yer arayışın-
da olabilirler. Mevcut bir işletmenin yeni yerleşim 
arayışına neden olan faktörler arasında yeni pazar 
alanlarının ortaya çıkması, talep noktalarının yer 
değiştirmesi ya da talepte meydana gelen artış ve 
düşüşler sıralanabilir (Üreten, 2002). Talepte mey-
dana gelen artış işletmenin mevcut kapasitesiyle 
karşılanamayacak ölçüde ise ve işletme talepteki 
artışın devamlılığı konusunda olumlu öngörüleri 
bulunmaktaysa işletme tesisini büyütmek için yeni 
alternatifleri değerlendirmek isteyebilir. 

Tesis yeri seçim ihtiyacını 
doğuran faktörler nelerdir?

Tesis yeri seçiminin üretim 
işletmesi ve hizmet sektö-
ründeki işletmeler açısın-
dan önemini değerlendirin.

Tesis yeri seçiminde üretim 
işletmesi ve hizmet sektö-
ründeki işletmeler açısından 
ne gibi farklılıklar oluşabilir?

Öğrenme Çıktısı

2 Tesis yeri seçimi ihtiyacını ortaya çıkaran etkenleri açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Bir tesis yeri seçim süreci ve işletmenin kurula-
cağı yerin kesin olarak belirlenmesi çeşitli aşama-
lardan oluşmaktadır. Bunlardan bazıları (Kobu, 
2010);

1. İşletmenin ihtiyaçları tam olarak belirlen-
meli ve yer seçimi için belirlenen alternatif-
lerin bu ihtiyaçları en iyi şekilde karşılaya-
cak nitelikte olmasına dikkat edilmeli.

2. Seçilecek yerin işletme faaliyetlerine yapa-
cağı etkiler analiz edilmelidir.

3. Yer seçimi çalışmaları aşama aşama yürütül-
melidir.

4. Her aşamanın gerektirdiği uzman kişi ve 
kuruluşlar titizlikle seçilerek bunlardan ya-
rarlanma olanakları araştırılmalıdır.

Tesis yeri seçiminde işletmenin karar alma sü-
reçlerinde işletme stratejileri ve tedarik zinciri ta-
sarımı bakımından yer seçimi kararlarını etkileyen 
faktörler ve etkileri incelendiğinde, birçok farklı 
faktör ortaya çıkmaktadır. Tesis yeri seçiminde ön-
celikle işletmenin kurulacağı bölgenin seçimi, ar-
dından bölgede belirli bir yerin belirlenmesi ve son 
olarak da belirlenen yer sınırları içinde işletmenin 
kurulacağı alanın tespit edilmesi yer almaktadır. 
Bölge seçiminde (Kobu, 2010); 

a. talep ve dağıtım olanakları açısından pazar 
elverişliliği 

b. hammadde kaynaklarının şimdiki ve gele-
cekteki durumu 

c. yan sanayi kuruluşları 
d. çeşit yoğunluk ve maliyetler açısından ula-

şım olanakları 
e. enerji kaynaklarının şimdiki ve gelecekteki 

durumu 
f. işletme faaliyetlerini ve personelin yaşantısı-

nı etkileyebilecek iklim koşulları 
g. miktar, kalite ve ücret açısından işgücü kay-

nakları 
h. devletin yasalarla belirlediği kısıtlayıcı veya 

teşvik edici faktörler.
İşletmenin kurulacağı alanın tespit edilmesine 

yönelik olarak arazi seçimindeki kriterler genellikle 
teknik nitelikte ve mikro düzeyde olur. Kobu (2010) 
arazi seçimi kriterlerini şu şekilde sıralamıştır.

a. Ulaşım,
b. İşgücü tedariki, mevcut nüfus ve gelişme 

trendi

c. Genişleme olanakları
ç. Toplumsal yapı ve davranışlar
d. Tedarik kaynaklarına yakınlık
e. Enerji ve su kaynakları
f. Ulaşım tesisleri ve maliyetleri
g. Yaşam koşulları
h. Arazi, inşaat, giyim, gıda ve diğer konular-

daki fiyat düzeyleri
ı. Mevcut fabrikaların yerleri ve sosyal tesisleri
i. Belediye hizmetleri
j. Atıkları giderme kolaylıkları
k. Arazinin topoğrafik yapısı
l. İşçi-işveren ilişkileri
m. Ücret düzeyleri
n. Nüfus yapısı; çalışır oranı, eğitim ve meslek 

durumları,
o. Kamu tesisleri; yol, havaalanı, yolcu termi-

nalleri
ö. Teknik personel ve yönetici tedarik olanakları
p. Eğitim ve araştırma kuruluşları.
Tesis yeri seçimiyle ilgili birçok unsur bulun-

maktadır, bunlardan bazıları; hammaddeye yakın-
lık, müşteriye yakınlık, işgücüne yakınlık v.b. fak-
törleri içerir (Reid & Sanders, 2013).

Hammaddeye Yakınlık. Firmalar üç temel 
nedenden ötürü hammaddelerin yakınında ya da 
kaynağında bulunurlar; gereklilik, bozulabilirlik ve 
nakliye maliyetleri. Madencilik faaliyetleri, çiftçi-
lik, ormancılık ve balıkçılık gibi faaliyetler kaynağa 
yakın olma ihtiyacı doğururlar. Bu nedenden ötürü 
bu gibi faaliyetler hammaddeye yakın konumlan-
malıdır. Taze meyve ve sebzelerin konserve yapıl-
ması veya dondurulması, süt ürünlerinin işlenmesi, 
fırınlama, vb. ile ilgilenen firmalar, konumu dü-
şünürken ürünlerin dayanıklılığını ve bozulabilir 
olup olmadıkları düşünmelidir.

Müşteriye Yakınlık; İşletmeler için, özellikle de 
hizmet sektöründeki işletmeler için tesisin yerinin 
müşteriye yakın olması büyük önem taşımaktadır. 
Hizmet sektöründeki işletmelerin müşterilerine 
hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri, aynı şekilde müş-
terilerin de ulaşmak istediklerinde işletmeye ulaşa-
bilmeleri önemli bir unsurdur. Bu nedenden ötürü 
hizmet sektöründeki firmalar çoğunlukla erişilebi-
lirlik açısından uygun ve popülasyonu yüksek böl-
geleri tercih ederler. Örneğin fast-food restorantlar, 
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mağazalar, marketler, benzin istasyonları gibi işlet-
meler potansiyel müşterilerine yakın bölgelerde yer 
almayı tercih edebilirler. 

İşletmenin ürünlerinin dayanıklı olmaması ve 
kolay bozulabilir ürünler olması durumunda ya da 
müşteriye ulaştırmada taşıma maliyetlerinin çok 
yüksek olması halinde müşteriye yakınlık yine kri-
tik öneme sahiptir. Örneğin gıda ürünleri, taze çi-
çekler gibi hızlı bozulabilecek ürünlerin müşteriye 
de hızlı ulaştırılması gerekmektedir. Ya da bir başka 
örnek ise ağır metallerya da büyük boruların taşı-
ma maliyetlerinin yüksek olacağından ötürü yine 
müşteriye yakın bölgelerde üretilmesi önemli bir 
unsurdur.

İşgücüne Yakınlık; Birçok işletme için, özel-
likle de emek yoğun endüstriler için işgücüne ya-
kın olarak konumlanabilmek önemli bir unsur 
oluşturmaktadır. İşgücü; bir işletmenin en önemli 
kaynaklarından bir tanesidir ve işletmeler kendi 
gereksinimlerine göre özel olarak uzmanlık gerek-
tirebilecek, beyaz yaka veya mavi yaka işgücü ihti-
yaçlarını dikkate almalıdır. Örneğin bazı işletmeler 
açısından montaj hattında çalışabilecek ustalara 
ihtiyaç duyulurken bir başka işletme için bilişim 
teknolojilerinde uzman işgücü ihtiyacı olabilir. Bu 
nedenden ötürü tesis yeri seçiminde işletmelerin 
dikkate alması gereken konular arasında işgücü 
olanaklarına yakınlık, bölgenin ücret seviyesi ve di-
ğer işgücü ile ilgili koşullar yer almaktadır.

Toplumsal Faktörler; Bir işletmenin başarısı 
bulunduğu çevrenin toplumsal olarak yaklaşımın-
dan etkilenebilmektedir. Kimi zaman işletmenin 
bulunduğu çevrede bölge halkı yeni işletmelerin 
gelip yeni tesisler kurmasını; bir istihdam olanağı,  
gelir kaynağı ya da bölgesel ekonominin gelişmesi 
için bir fırsat olarak görebilir. Kimi zamanda bölge 
halkı için yeni bir tesis; çevre kirliliği, gürültü veya 
trafiğin artması gibi olumsuz koşulların oluşması-
na neden olarak görülebilir. Bu gibi unsurlar yine 
işletmelerin tesis yeri seçiminde üzerinde titizlikle 
durması gereken faktörler arasında yer almaktadır 
(Reid & Sanders, 2013).

Arazi Koşulları; İşletmeler açısından tesis yeri 
seçiminde arazi koşullarına bağlı olarak kullanım 
maliyetleri, vergiler, imar durumları ve hatta iklim 
koşulları önemli faktörler arasında yer almaktadır. 
Arazi koşulları ayrıca gerekirse uzmanlar tarafından 
değerlendirilmeli ve altyapı açısından veya inşaat 
açısından elverişli olup olmadığı tespit edilmelidir..

Yaşam Kalitesi Koşulları; Tesis yeri seçiminde 
etkili olabilecek bir başka faktör, belirli bir yerin şir-
ket çalışanlarına sunduğu yaşam kalitesi olarak kar-
şımıza çıkabilmektedir. Gelecekte işletme yüksek ni-
telikli çalışanları işe alırken yaşam kalitesi önemli bir 
unsur oluşturabilir. Yaşam kalitesi, iklim, arzu edilen 
yaşam tarzı, iyi okullar ve düşük suç oranı gibi fak-
törleri içerir. Elbette, yaşam kalitesi bir yer seçimin-
de en kritik faktör olarak görülmeyebilir ancak diğer 
faktörler arasında çok büyük farklar olmaması du-
rumunda dikkate alınabilecek unsurlar arasında yer 
alabilir (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013).

Diğer Faktörler; Daha önce bahsedilen faktör-
lere ek olarak, şirketlerin dikkate alması gereken 
ilave faktörler de olabilir. Örneğin müşterilerin ra-
hatlıkla araçlarını park edebilecekleri park alanları, 
görünürlük, müşterilerin erişimi ve olası genişleme 
olanakları gibi faktörler sıralanabilir. İşletmenin şu 
an için olmasa dahi gelecekte genişleme ihtimali 
bulunuyorsa tesis yeri seçiminde genişleme imka-
nının var olup olmaması özellikle önemli olabilir. 
Diğer faktörler arasında inşaat maliyetleri, sigorta, 
yerel rekabet, bölgesel trafik ve yol sıkışıklığı ve ye-
rel yönetmelikler gibi unsurlar diğer faktörler ara-
sında sayılabilir (Reid & Sanders, 2013).

Örneğin depolama tesisinin konumuna karar 
vermek için, bir işletmenin önem vereceği unsurların 
başında potansiyel pazarı ve bu pazara yönelik hizmet 
sağlanabilecek en iyi yeri belirlemek gelir.  Bu kap-
samda birçok farklı unsur ortaya çıkabilir, bunlardan 
bazıları aşağıda belirtilmiştir (Acar & Çakmak, 2013).

•	 Eğer	 deponun	 kuruluş	 amacı	müşterilerin	
talep ve beklentilerini daha iyi karşılamak-
sa bu durumda deponun müşterilere yakın 
olacak şekilde konumlanması gerekecektir. 
Böyle bir durumda kimi zaman depoyu 
müşteriye yakınlaştırarak yüksek maliyetli 
araçlar yerine düşük kapasiteli araçlar ile ta-
şınacak yükün taşıma maliyeti azaltılabilir.

•	 Depo	 üretime	 destek	 olmak	 amacıyla	 ku-
rulmuş ise üretim hattına mümkün oldu-
ğunca yakın kurularak iki nokta arasındaki 
taşıma maliyetini minimize edilebilir.

•	 Stoklanacak	ürün	 türü,	depo	 sayısını	büyük	
ölçüde etkiler. Örneğin, kolay bozulabilir 
ürünleri olabildiğince hızlı bir şekilde müşte-
riye ulaştırmak için depoların küçük ve çok 
sayıda olması, dayanıklı tüketim malları için 
ise büyük ve daha az sayıda olması gerekebilir.
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•	 Mevcut	ulaştırma	ağı,	özellikle	ürünlerin	toplu	olarak	teslim	edilme	hızlarının	stok	tutma	gereksi-
nimine etki etmesinden ötürü, depo yeri seçimine etki edebilir.

Tesis yeri seçiminde ön pla-
na çıkan başlıca unsurlar 
nelerdir?

Tesis yeri seçiminde bölge 
seçimi ve arazi seçiminde 
ortaya çıkan farklı faktörler 
nelerdir değerlendirin.

Depo yer seçiminde özellik-
le hangi faktörler daha çok 
önem kazanabilir?

Öğrenme Çıktısı

3 Tesis yeri seçimini etkileyen faktörleri tanımlayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

TESİS YERİ SEÇİMİNDE 
KONUM ALTERNATİFLERİNİ 

DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Tesis yeri seçiminde karar alınmasına yardımcı 

olacabilecek çeşitli yöntemler kullanılabilir. Ör-
neğin bir üreticinin ürünlerini depo veya dağıtım 
merkezleri aracılığıyla farklı talep noktalarına dağı-
tılmasının planlanlanması sürecinde; depoların bü-
yüklüğünü, iş bölümünü ve konumunu aynı anda 
belirlemek gerekecektir. Bu kapsamda birçok talep 
merkezi, birçok potansiyel depo konumu, birkaç 
ayrı tesis ve birden fazla ürün söz konusu olabilir. 
Taşıma ücretleri gönderinin yönüne, ürünün tü-
rüne, miktarına ve coğrafi bölgeye göre değişebilir. 
Bu gibi durumlarda kapsamlı değerlendirme yapa-
bilmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bu yön-
temler sezgisel yöntemler ya da çok kriterli karar 
alma yöntemleri olabileceği gibi simülasyon veya 
optimizasyon modelleri de kullanılabilecek yön-
temler arasında yer almaktadır (Krajewski, Ritz-
man, & Malhotra, 2013).

Bu bölümde tesis yeri seçiminde kullanılan üç 
yöntemden bahsedilecektir. Bunlar; faktör derece-
lendirme yöntemi, ağırlık merkezi yöntemi ve yük 
mesafesi yöntemleridir. Ağırlık merkezi ve yük me-
safesi yöntemleri, önerilen bir tesisi mevcut tesisler 
arasında merkezi olarak konumlandıran kantitatif 
modeller arasında yer almaktadır. Faktör derecelen-

dirme yönteminde ise karar vericinin tercihlerine 
bağlı yani biraz daha öznel bir yöntemdir. 

Faktör Derecelendirme Yöntemi
Yeni tesis yerinin nerede bulunacağına yönelik ka-

rarlar birçok farklı bilgi ve girdi türüne dayanmaktadır. 
Bu nedenden ötürü alternatifler içerisinde “en iyi” lo-
kasyonu tek bir yöntemle seçmek zor olabilir. Ancak, 
lokasyon bilgilerinin düzenlenmesine yardımcı olan ve 
farklı konumları karşılaştırmak için bir başlangıç nok-
tası olarak kullanılabilecek teknikler mevcuttur.

Yer seçiminde nicel ve nitel olmak üzere değer-
lendirilebilecek birçok faktör bulunmaktadır. Bu 
faktörlerden bazıları diğerlerinden daha önemlidir. 
Bu nedenle yöneticiler karar verme sürecinde alter-
natifleri değerlendirmek için ağırlıkları kullanabilir-
ler (Heizer & Render, 2017).

Faktör derecelendirme yönteminde ilk olarak, 
konum kararında önemli olan faktörler tanımla-
nır. Faktöre öncelik vermek ve önemini yansıtmak 
için her bir faktör için bir ağırlık atanır. Alterna-
tif lokasyonlara bağlı olarak her bir faktör için bir 
puan (genellikle 0 ile 100 arasında) atanır ve  faktör 
puanının ağırlığıyla çarpılır. Daha sonra her bir lo-
kasyona ait ağırlıklı puanlar toplanır ve en yüksek 
ağırlıklı puana sahip alternatif belirlenir. Tesis yeri 
seçiminde diğer nicel yaklaşımlar ile birlikte elde 
edilen sonuçlar değerlendirilir.
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Örnek:
Beyaz eşya üreten bir fabrika ürün ailesine yeni bir ürün katmıştır ve bu ürün için yeni bir dağıtım 

merkezi açmayı planlamaktadır. Yeni dağıtım merkezinin yerini belirlemek üzere oluşturulan ekip işletme 
açısından önemli olan faktörleri tespit etmiş ve alternatif olabilecek üç yer belirlemişlerdir. Aşağıdaki tab-
loda işletme açısından yer seçiminde önemli olan faktörler, faktörlerin ağırlıkları ve alternatif yerlere ait 
puanlar yer almaktadır.

PUANLAR (0’dan 100’e)
Yer Seçimi Faktörleri Ağırlık  Yer 1 Yer 2 Yer 3
İstihdam Olanakları 30 85 75 87
Tedarikçilere Yakınlık 25 90 83 65
Ücretler 15 70 55 75
Çevre Koşulları 10 80 65 80
Müşterilere Yakınlık 10 65 72 90
Limana Yakınlık 05 75 85 63
Lojistik Köylere Yakınlık 05 55 90 75

Çözüm:
Her bir yer için belirlenmiş  yer seçimi faktörünün puanı, ağırlıklarıyla çarpılarak ağırlıklandırılmış 

puanlar bulunur. Örneğin 1. yer için istihdam olanakları faktörünün ağırlıklandırılmış puanı

    (0,30) (85) = 25,5 puan

AĞIRLIKLI PUANLAR (0’dan 100’e)

Yer Seçimi Faktörleri  Yer 1 Yer 2 Yer 3
İstihdam Olanakları 25,5 22,5 26,1
Tedarikçilere Yakınlık 22,5 20,75 16,25
Ücretler 10,5 8,25 11,25
Çevre Koşulları 8 6,5 8
Müşterilere Yakınlık 6,5 7,2 9
Limana Yakınlık 3,75 4,25 3,15
Lojistik Köylere Yakınlık 2,75 4,5 3,75
Toplam 79,5 73,95 77,5

Üç alternatif yer içerisinde hesaplanan ağırlıklandırılmış yer seçimi faktörlerinin toplamına göre 1. yer 
diğer iki alternatife göre en yüksek puana sahip olduğu çıkmıştır. Ancak yine de karar vermeden önce elde 
edilen bu sonucu maliyet analizi gibi diğer unsurlarla birlikte değerlendirmek gerekir.
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Ağırlık Merkezi Yöntemi
Genellikle taşıma maliyetleri mesafenin, ağırlığın ve zamanın bir fonksiyonudur. Ağırlık merkezi yön-

temi depo gibi bir tesisi ağırlık ve mesafeye bağlı olarak coğrafi bir alana yerleştirmek için kullanılan kan-
titatif bir yöntemdir. 

Bu yöntemde başlangıç noktası bir kartezyen koordinat sisteminde alternatif lokasyonların işaretlenme-
si ile başlar. Daha sonra yıllık taşınan yük miktarı dikkate alınarak ve aşağıdaki formülasyonlar yardımıyla 
yeni tesis için merkezî bir lokasyonun belirlenmesi amaçlanır.

   
x=

xiWii=1

n∑
Wii=1

n∑
y=

yiWii=1

n∑
Wii=1

n∑

x, y = yeni tesisin koordinatları

xi ,yi = mevcut tesis i ’nin koordinatları

Wi = Tesis i’den taşınan yıllık yük miktarı

3.5

2.5

2.5

1.5

1.5

0.5

0.5

3

3

2

2

1

1
0

0

Şekil 6.1 Ağırlık Merkezi Yöntemi
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Örnek:
Lojistik hizmet sağlayan bir firma dört farklı tedarikçiden ürün sevkiyatı gerçekleştirmektedir. Firma 

yeni bir depo yeri arayışındadır. Grafik üzerinde dört ayrı lokasyon gösterilmiştir. Buna bağlı olarak dört 
ayrı lokasyona göre yıllık sevkiyat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

350

250

150

50

300

200

100

25015050 200100
0

0

A B C D
xA = 200 xB =50 xC = 125 xD =100

yA =200 yB =250 yC = 300 yD =150

WA =100 WB =85 WC =120 WD =70

Çözüm:

x=
xiWii=1

n∑
Wii=1

n∑

x= (200)(100)+ (50)(85)+ (125)(120)+ (100)(70)
100+85+120+ 70

=123,3

y=
yiWii=1

n∑
Wii=1

n∑

y= (200)(100)+ (250)(85)+ (300)(120)+ (150)(70)
100+85+120+ 70

= 234
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Yük-Mesafe Yöntemi
Yük mesafe yöntemi, yeni bir tesis yeri planlayan bir işletmenin yüklerin taşınması esnasında harca-

yacağı mesafeyi minimize etmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu doğrultuda işletme alternatif lokasyonlar 
içerisinden yük-mesafe (LD) puanı en az olanı tercih etme eğiliminde olacaktır.  LD yöntemi lojistik plan-
lama ve modellemede deneme yanılma seçeneğini kullanarak en iyiyi bulmayı hedefleyen bir yöntemdir.

LD= lidi
i=1

n
∑

LD = yük mesafe değeri
li = Ağırlık, tur sayısı veya i lokasyonundan taşınması planlanan yük miktarı olarak ifade edilebilecek yük
di = Önerilen yer ve lokasyon i arasındaki mesafe

İki nokta arasındaki mesafeyi di’yi hesaplayabilmek amacıyla aşağıdaki formülden yararlanabiliriz.

di = (xi− x)
2+ (yi− y)

2

x,y = yeni tesisin koordinatları
xi,yi = mevcut tesis i’nin koordinatları

Uzaklık iki varsayıma göre ölçülebilir. Zikzaklı uzaklık varsayımı ile di = | x-xi |+| y-yi |, doğrusal (öklid) 

uzaklık varsayımı ile di = (xi− x)
2+ (yi− y)

2 . Bu bölümde hesaplamalar doğrusal uzaklık varsayımına göre 
yapılmıştır.

dikkat
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Yük mesafe yöntemi, potansiyel tesis yeri alternatifleri için bir yük mesafesi değeri hesaplar. Bunun 
anlamı, en düşük değere sahip yerin minimum nakliye maliyetine yol açması ve dolayısıyla tercih edilebi-
leceğidir (Russel & Taylor, 2017).

Örnek:
Bir beyaz eşya fabrikası bir önceki örnekte belirtilen tedarikçilerin lokasyonlarını dikkate alarak yeni bir 

dağıtım merkezi için yer belirlemek istiyor. Yeni dağıtım merkezi için alternatif lokasyonların koordinatları 
aşağıda verilmiştir.

1.  Alternatif : x1 =180, y1 =90
2.  Alternatif: x2 =210, y2 = 225
3.  Alternatif: x3 =125, y3 = 200

Çözüm:
Düz çizgi formülü kullanarak öncelikle dağıtım merkezi için önerilen üç alternative yer ile mevcut dört 

tedarikçinin arasındaki mesafe hesaplanır.

1.  Alternatif

  

dA = (xA− x)
2+ (yA− y)

2

= (200−180)2+ (200−90)2

=111,80

dB = (xB− x)
2+ (yB− y)

2

= (50−180)2+ (250−90)2

= 206,15

dc = (xc− x)
2+ (yc− y)

2

= (125−180)2+ (300−90)2

= 217,08

dD = (xD− x)
2+ (yD− y)

2

=   (100− 180)2 + (150−90)2

=100

2.  Alternatif dA = 26,92 dB = 161,94 dC = 113,35 dD = 133,13 
3.  Alternatif  dA = 75 dB = 90,13 dC = 100 dD = 55,90 



153

Lojistik Planlama ve Modelleme

Bir sonraki adımda her bir alternatif lokasyon için yük mesafe yöntemi kullanılarak yük-mesafe değeri 
bulunur.

LD (1. Alternatif )

LD (2. Alternatif )

LD (3. Alternatif )

         

= lidi
i=1

n
∑
= (100)(111,8) + (85)(206,15) + (120)(217,08) + (70)(100)
= 61752,35

= lidi
i=1

n
∑
=(100)(26,92) + (85)(161,94) + (120)(113,35) + (70)(133,13)
=39378

= lidi
i=1

n
∑
=(100)(75) + (85)(90,13) + (120)(100) + (70)(55,9)
=31074,05

Üç alternatif lokasyon içerisinde 3 numaralı alternatifin en düşük yük-mesafe değerine sahip olması 
nedeniyle bu alternatifin aynı zamanda minimum taşıma maliyetine sahip olacağı düşünülmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemi
Tesis yeri seçiminde kullanılan araçlardan biri de coğrafi bilgi sistemidir. Coğrafi bilgi sistemi (CBS); 

coğrafi verileri depolamak, yönetmek, oluşturmak, analiz etmek, entegre etmek ve dijital olarak görüntü-
lemek için kullanılan bilgisayarlı bir sistemdir. Coğrafi bilgi sistemi hem bir veritabanı hem de bu verilerle 
çalışmak ve bu verileri analiz etmek için kullanılan bir dizi işlemdir. CBS yer seçimi için özel olarak kulla-
nılan bir araç olarak, işletmelerin tesis yeri seçimi süreciyle ilgili ihtiyaç duyabilecekleri nüfus, emek, gelir, 
altyapı, müşteri tabanı, iklim, vergiler ve lojistik gibi bilgileri etkileşimli olarak araştırmasına ve analiz et-
mesine olanak sağlar (Heizer & Render, 2017). Yer seçimi için kullanılan bir coğrafi bilgi sistemi, verilerin 
analiz edilmesine yardımcı olmak için kantitatif modeller ve istatistiksel analizleri de içermelidir. CBS’nin 
avantajı, potansiyel tesis yerleri hakkında büyük miktarda bilgiyi entegre etmesini ve daha sonra bu verileri 
bir dizi farklı, güçlü analitik araçla analiz etmesini sağlamasıdır (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013).
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Sonuç
Lojistik planlama ve modelleme açısından mağaza, fabrika, depo v.b. tesislerin yer seçimi konusu kritik 

öneme sahip konular arasında yer almaktadır. Bu kapsamda hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir ma-
ğazanın tesis yeri seçiminde dikkatle üzerinde durması gereken belirleyici faktörler ile depo yeri seçiminde 
öncelikli olarak karşımıza çıkabilecek faktörler birbirinden farklı olabilmektedir. Bu kapsamda genel olarak 
hammaddeye yakınlık, pazara yakınlık, müşteriye yakınlık gibi birçok farklı etmen işletmeler açısından 
belirleyici faktör olabilir. İlk olarak işletmeler kendi gereksinimleri doğrultusunda öncelikli faktörleri belir-
lemelidir. Daha sonra ağırlık merkezi yöntemi, yük-mesafe yöntemi veya faktör derecelendirme yöntemleri 
gibi çeşitli yöntemlerden birini kullanarak en optimal tesis yeri seçimini yapabilir.

Tesis yeri seçiminde kulla-
nılabilecek yöntemler ne-
lerdir?

Faktör derecelendirme yön-
temi ve ağırlık merkezi yön-
temini karşılaştırın.

Lojistik planlama açısından 
yer seçimi değerlendirme 
yöntemlerini karşılaştırın.

Öğrenme Çıktısı

4 Tesis yeri seçiminde konum alternatiflerini değerlendirebilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

Yeri Seçiminin Lojistik Planlama 
Açısından Stratejik Önemi

Tesis yeri seçimi bir işletmenin faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanacağı coğrafi konumları belirleme 
sürecidir. Tesis yeri kararları iki nedenden dolayı özellikle önemlidir. İlk olarak, binalarda ve tesislerde uzun va-
deli planlar gerektirirler; bu da olası hataların düzeltilmesinin zor olabileceği anlamına gelebilir. İkincisi, bu ka-
rarlar büyük miktarda finansal yatırım gerektirir ve işletme maliyetleri ve gelirleri üzerinde etkisi büyük olabilir. 
Kötü konum yüksek taşıma maliyetleri, yetersiz hammadde ve işçilik tedariki, rekabet avantajı kaybı ve finansal 
kayıplara neden olabilir. Bu nedenle işletmeler yeni bir tesisin nerede bulunacağı konusunda titizlikle durmalı 
ve ayrıntılı bir şekilde düşünmelidir.

Tesis Yeri seçiminin lojistik planlama 
açısından önemini anlama1

Tesis Yeri Seçiminin Özellikleri

Tesis yeri seçimi en az dört yönü ile ele alınmalıdır bunlar; ihtiyaç duyulan tesis türleri, bu tesislerin yeri, gerekli 
kapasite ve tesislerin tasarımı veya düzenidir. Tesis yeri seçimi kararları önemli olmakla birlikte birçok nedenden 
ötürü yönetiminde önem verdiği konular arasında yer almaktadır. Tesis yerlerinin seçiminde üç önemli unsur ön 
plana çıkmaktadır. Bunlar rekabet, maliyet ve gizli etkilerdir. Rekabet; bir şirketin konumu rekabet yeteneğini 
ve faaliyetlerini birçok açıdan etkiler. İmalat şirketlerinde konum, tesise gelen ve tesisten giden ürünlerin ulaşım 
maliyetlerini, işçilik maliyetini ve üretim sürecinde kullanılan birçok malzemeyi etkileyerek işletmenin doğru-
dan maliyetlerini etkileyebilir. Maliyet; iyi bir yer seçimi için karar vermedeki başarısızlıklar sonrasında pahalıya 
mal olabilir ve uzun süreli sonuçları bulunmaktadır. Örneğim bir arazinin satın alınması veya yeni bir bina inşa 
etme kararı önemli miktarda yatırım maliyeti içerir. Yanlış bir şey yapmak ve düzeltmek için harcanan zaman ve 
çaba önemli kayıplara neden olabilir. 

Tesis yeri seçimin temel özelliklerini 
değerlendirebilme2
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Tesis Yeri Seçimini Etkileyen 
Faktörler

İşletmeler yer seçimi ile ilgili kararlarını çeşitli faktörlere dayandırabilmektedir. Kimi işletmeler kararlarını po-
tansiyel kâr olanaklarına dayandırırken kimi işletmeler ise maliyet ve müşteri potansiyeli arasında bir denge 
kurmayı amaçlamaktadır. Ancak tesis yeri seçiminde tüm kuruluşların temelde hedeflediği en önemli unsur 
mümkün olan en iyi konumu tespit etmektir. Tesis yeri seçiminde işletmenin karar alma süreçlerinde işletme 
stratejileri ve tedarik zinciri tasarımı bakımından yer seçimi kararlarını etkileyen faktörler ve etkileri incelen-
diğinde birçok farklı faktör ortaya çıkmaktadır. Tesis yeri seçiminde öncelikle işletmenin kurulacağı bölgenin 
seçimi, ardından bölgede belirli bir yerin belirlenmesi ve son olarak da belirlenen yer sınırları içinde işletmenin 
kurulacağı alanın tespit edilmesi yer almaktadır.

Tesis yeri seçimini etkileyen faktörleri 
tanımlayabilme3

Tesis Yeri Seçiminde Konum 
Alternatiflerini Değerlendirme 

Yöntemleri

Tesis yeri seçimi kararının alınmasına yardımcı olacak çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir. Bunlardan bazıları; 
faktör derecelendirme yöntemi, ağırlık merkezi tekniği ve yük mesafesi yöntemleridir. Konum faktörü dere-
celendirmesi, konum faktörlerini ağırlıklı önem sıralamasını belirleyen bir yöntemdir. Ağırlık merkezi ve yük 
mesafesi yöntemler ise önerilen bir tesisi mevcut tesisler arasında merkezî olarak konumlandıran matematiksel 
modeller arasında yer almaktadır.
Faktör derecelendirme yönteminde, konum kararında önemli olan faktörler tanımlanır. Ağırlık merkezi yöntemi 
depo gibi bir tesisi ağırlık ve mesafeye bağlı olarak coğrafi bir alana yerleştirmek için kullanılan kantitatif bir 
yöntemdir. Bu yönteme göre belirli koordinatlar belirleyerek alternatif lokasyonlara göre karşılaştırma yaparak 
merkezîbir yer belirlemeyi amaçlar. Yük mesafe yöntemi, yeni bir tesis yeri planlayan bir işletmenin yüklerin 
taşınması esnasında harcayacağı mesafeyi minimize etmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu doğrultuda işletme 
alternatif lokasyonlar içerisinden yük-mesafe (LD) puanı en az olanı tercih etme eğiliminde olacaktır.

Tesis yeri seçiminde konum alternatiflerini 
değerlendirebilme4
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neler öğrendik?

1  Aşağıdakilerden hangisi Lojistik planlama 
açısından işletmenin kurulacağı bölgenin seçimini 
etkileyen fiziksel faktörlerden değildir?

A. Enerji kaynaklarına yakınlık
B. Hammadde tedarik ve depolama olanakları
C. Enerji maliyetleri
D. Demiryolu, liman ve karayollarına yakınlık
E. Vergi indirimi

2  Lojistik planlamada tesis yeri seçimi hangi 
yönüyle ele alınmalıdır?

A. İhtiyaç duyulan yan ürünler
B. Tesisin yerleşim düzeni
C. Tampon kapasite
D. Tesisin tasarımcısı
E. Tesisin kapasitesi

3  Aşağıdaki seçeneklerden  hangisi lojistik 
planlamada tesis yeri seçiminde karşılaşılan üretim 
ve dağıtım maliyetlerinden değildir?

A. Üretimde kullanılan hammadde, malzeme ve 
parçaların işletmeye ulaştırılması maliyeti

B. Hammadde maliyeti
C. İşgücü maliyeti
D. Ürünün tüketiciye ulaştırılması maliyeti
E. Amortisman maliyeti

4  Lojistik planlamada yöneticiler konum plan-
lamasında aşağıdakilerden hangisi değerlendirmeye 
alınmaz?

A. Mevcut bir tesisin genişletilmesi
B. Mevcut yerleri koruyarak ilave yerler eklemek
C. Mevcut yeri kapatarak yeni bir yere taşımak
D. İşi komple kapatmak
E. Değişiklik yapmamak

5  Aşağıdakilerden hangisi lojistik planlamada 
tesis yeri bölge seçimde yer alan faktörlerden biri 
değildir?

A. Talep ve dağıtım olanakları açısından pazar el-
verişliliği

B. Arazinin topoğrafik yapısı
C. Miktar, kalite ve ücret açısından işgücü kaynakları
D. Hammadde kaynaklarının şimdiki ve gelecek-

teki durumu
E. İşletme faaliyetlerini ve personelin yaşantısını 

etkileyebilecek iklim koşulları

6  Aşağıdakilerden hangisi lojistik planlamada 
tesis yeri arazi seçimde yer alan faktörlerden biri 
değildir?

A. Ulaşım
B. Arazinin topoğrafik yapısı
C. Talep ve dağıtım olanakları açısından pazar el-

verişliliği
D. Genişleme olanakları
E. Tedarik kaynaklarına yakınlık

7  Aşağıdakilerden hangisi lojistik planlamada 
tesis yeri seçimde kullanılan yöntemlerdendir?

A. Faktör Derecelendirme Yöntemi
B. Ağırlık Merkezi Yöntemi
C. Yük Mesafe Yöntemi
D. Coğrafi Bilgi Sistemi
E. Hepsi
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8  Aşağıdaki tabloda depo yeri seçimi için dört 
farklı dağıtım merkezinin koordinatları ve ağırlık-
ları verilmiştir.

A B C D

xA=150 xB=75 xC= 180 xD=300

yA =150 yB=125 yC= 250 yD=200

WA =55 WB=80 WC=120 WD=105

Ağırlık merkezi yöntemi kullanarak en uygun 
depo yerini bulunuz?

A. x=157; y=169
B. x=181,27 ; y=188,98
C. x=187,08; y=192,36
D. x=167,53; y=105,69
E. x=142; y=142

9  Aşağıdaki tabloda ağırlıklı puanları verilmiş 
üç farklı dağıtım merkezi içerisinde faktör dere-
celendirme yöntemi kullanarak en uygun dağıtım 
merkezi yeri aşağıdakilerden seçeneklerden hangi-
sidir?

AĞIRLIKLI PUANLAR (0’dan 100’e)

Yer Seçimi 
Faktörleri

Seçenek
A

Seçenek 
B

Seçenek 
C

İstihdam 
Olanakları

27,5 28,5 26

Tedarikçilere 
Yakınlık

18,5 21,05 17,75

Ücretler 20,7 9,75 11

Çevre Koşulları 7 6,5 10

Müşterilere 
Yakınlık

11 7,75 10

Taşıma 
Modları

4,25 4,75 3,5

Lojistik Köylere 
Yakınlık

3,05 3,5 4,75

A. A seçeneği
B. B seçeneği
C. C seçeneği
D. B ve C seçenekleri arasında fark yoktur
E. A ve C seçenekleri arasında fark yoktur

10  10. Aşağıdaki şıklardan hangisi tesis yeri se-
çiminde yüklerin taşınması esnasında harcayacağı 
mesafeyi minimize etmeyi amaçlayan yöntemler-
dendir?

A. Faktör Derecelendirme Yöntemi
B. Ağırlık Merkezi Yöntemi
C. Yük Mesafe Yöntemi
D. Coğrafi Bilgi Sistemi
E. Hareketli Ortalama Yöntemi
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Tesis Yeri Seçiminin 
Stratejik Önemi” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

1. E Yanıtınız yanlış ise “Tesis Yeri Seçimini Etki-
leyen Faktörler” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Tesis Yeri Seçimini Etki-
leyen Faktörler” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

3. E Yanıtınız yanlış ise “Tesis Yeri Seçiminde De-
ğerlendirme Yöntemleri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

8. C

Yanıtınız yanlış ise “Tesis Yeri Seçimini Etki-
leyen Faktörler” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

2. E Yanıtınız yanlış ise “Tesis Yeri Seçiminde De-
ğerlendirme Yöntemleri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Tesis Yeri Seçimini Etki-
leyen Faktörler” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Tesis Yeri Seçimini Etki-
leyen Faktörler” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Tesis Yeri Seçiminde De-
ğerlendirme Yöntemleri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Tesis Yeri Seçiminde De-
ğerlendirme Yöntemleri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. C

Araştır Yanıt
Anahtarı

6

Yer seçimi kararları işletmenin stratejileri ile yakından bağlantılıdır. Örneğin, 
düşük maliyetli bir üretici olma stratejisini benimseyen bir işletme, işgücü ya 
da malzeme maliyetlerinin düşük olduğu yerlere ya da taşıma maliyetlerini 
düşürmek için pazara veya hammaddeye yakın konumlara yerleşme amacında 
olabilir. Yer seçimi kararları kapasite ve esneklik ile bağlantılı bir konudur. Ör-
neğin bazı yerler gelecekte genişleme seçeneklerini sınırlayan alan kısıtlamala-
rına sahip olabilir. Tesis yeri seçimi tedarik zinciri açısından da kritik öneme 
sahip konular arasında yer almaktadır. Yer seçimi kriterleri, bir işletmenin te-
darik zincirinin hangi aşamasında olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterebi-
lir. Örneğin, bir perakende tedarik zincirinde işletme, yer seçimi kararlarında 
erişilebilir olmaya, tüketicinin demografik özelliklerine (nüfus yoğunluğu, yaş 
dağılımı, ortalama gelir v.b.), trafik durumu ve yerel gümrük koşullarına daha 
fazla odaklanabilmektedir. Yer seçimi kararlarının, hedef pazarlara erişim için 
temel stratejinin oluşturulmasında, maliyet, gelir ve yanıt verebilirlik üzerinde 
önemli bir etkisi bulunmaktadır.

Araştır 1
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Araştır Yanıt
Anahtarı

6

Araştır 2

Yeni bir işyeri ya da tesisin kurulma durumu, yeni pazar alanlarının ortaya çık-
ması, ürün çeşitleri arasına yeni bir ürün ya da ürünlerin eklenmesi, hammad-
de ve işgücü gibi temel girdilere ilişkin kaynakların tükenmesi ya da yetersiz 
kalması veya bu kaynakların niteliklerinde ve elde edilebilirlik durumlarında 
ortaya çıkan değişimler, arazi ve arsa fiyatlarındaki değişiklikler, yangın, dep-
rem, sel gibi doğal afetler, çevreyle ilgili yasalar ya da düzenlemeler işletmele-
rin yer değiştirme gereksinimini ortaya çıkarabilir

Araştır 3

Tesis yeri seçiminde işletmenin karar alma süreçlerinde işletme stratejileri ve 
tedarik zinciri tasarımı bakımından yer seçimi kararlarını etkileyen faktörler 
ve etkileri incelendiğinde birçok farklı faktör ortaya çıkmaktadır. Tesis yeri 
seçiminde öncelikle işletmenin kurulacağı bölgenin seçimi, ardından bölgede 
belirli bir yerin belirlenmesi ve son olarak da belirlenen yer sınırları içinde 
işletmenin kurulacağı alanın tespit edilmesi yer almaktadır.

Araştır 4

Tesis yeri seçimi kararının alınmasına yardımcı olacak çeşitli yöntemler kul-
lanılabilmektedir. Bunlardan bazıları; faktör derecelendirme yöntemi, ağırlık 
merkezi yöntemi ve yük mesafesi yöntemleridir. Konum faktörü derecelendir-
mesi, konum faktörlerini matematiksel olarak değerlendiren bir yöntemdir. 
Ağırlık merkezi ve yük mesafe yöntemleri, önerilen bir tesisi mevcut tesisler 
arasında merkezi olarak konumlandıran kantitatif modeller arasında yer al-
maktadır.
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Taşıma Modları ve Dağıtım Modelleri

Anahtar Sözcükler: • Taşımacılık Yönetimi • Taşıma Modları • Karma Taşımacılık • Taşıma Modu Seçimi 
• Dağıtım Yönetimi• Dağıtım Modelleri
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Taşımacılık Yönetimi 
1 Taşıma yönetimi içindeki temel kavramları 

değerlendirebilme 2
Taşıma Modları
2 Taşıma modlarının avantaj ve 

dezavantajlarını ayırt edebilme

4
Dağıtım Yönetimi
4 Dağıtım yönetimi içindeki temel kavramları 

açıklayabilme

Taşıma Modlarının Kıyaslanması ve 
Seçimi
3 Taşıma modlarını kıyaslayarak uygun seçim 

yapabilme3
Dağıtım Modelleri
5 Dağıtım modellerini kullanarak karar 

verebilme5
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GİRİŞ
Üretim ve hizmet sektörlerinde, işletme bazında 

fark yaratmak ve işletmelerin ana faaliyet alanların-
daki başarısını artırmak için en önemli unsurlardan 
biri lojistik yönetimidir. Maliyet ve operasyonel 
karmaşıklık açısından lojistik yönetimi içindeki 
fonksiyonlarından belki de en önemlisi taşımacılık-
tır. Taşımacılık faaliyetinin tasarlanması ve yöneti-
mi hem işletme hem de tedarik zinciri kapsamında 
büyük önem taşımaktadır. Lojistiğin temelleri ara-
sında olan doğru ürünlerin; doğru zamanda, doğru 
miktarlarda, doğru şartlarda, doğru lokasyonlar-
da, doğru talep noktalarına ve doğru fiyatla tes-
lim edilebilmesi için taşıma fonksiyonu öncelikli 
olarak modellenmeli ve bu modele uygun şekilde 
yönetilmelidir. Lojistik literatürüne ve sektörel uy-
gulamalara bakıldığında ihtiyaçlara, dönemlere ve 
lokasyonlara göre farklılık göstermekle birlikte taşı-
macılık, lojistik faaliyetler içinde ortalama %40’lık 
bir maliyete sahiptir. Bu sebeple uygun taşıma mod-
larının seçimi, uygun araç seçimi, uygun noktalarda 
birleştirme (konsolidasyon) ve ayrıştırma (dekonso-
lidasyon) işlemlerinin yapılması, uygun son adım 
teslimatlarının (last mile delivery) yapılması ve tüm 
bunların entegre şekilde modellenmesi gerekir. 

Taşımacılık yönetimi işletmeler bazında küçük 
ölçekte optimize edilmeye çalışılırken yerel yöne-
timler ve ülke yönetimleri tarafından da mastır dü-
zeyde planlanmalıdır. Ülke genelindeki ithalat ve 
ihracat taşımaları yanında transit geçen yükler için 
de uygun taşıma koridorlarının ve lojistik merkez-
lerin doğru modellenmesi ile ticaret hacmi artacak 
ve ekonomi olumlu etkilenecektir. Şehir düzeyine 
inildiğinde yük taşımacılığı ile yolcu taşımaları da 
birlikte planlanmalıdır. Yerel yönetimler, gönderici-
ler, teslim alanlar, lojistik firmalar (fiziksel taşımacı-
lar, taşıma işleri organizatörleri vb.) ve şehir sakinleri 
gibi paydaşların amaçları uzlaşık olarak ele alınmalı-
dır. Hareketlilik (mobility), ulaşılabilirlik (accessibi-
lity), yaşanılabilirlik (livability) ve dayanıklılık (resi-
lience) gibi ilkeleri dikkate alan dağıtım modelleri 
tasarlanmalıdır. 

Globalleşen dünya ortamında hareketlilik gide-
rek artmakta ve bu durum ekonomik gelişimle de 
özdeşleştirilmektedir. Uluslararası işletmelere bakıl-
dığında tedarikçiler, üreticiler ve müşteriler farklı 
ülkelerde yer almakta; bu da taşımacılık ve dağıtım 
faaliyetlerinin kapsamını ve karmaşıklığını artır-
maktadır. Bu noktada uluslararası düzenlemeler 
tüm paydaşların çıkarlarını dikkate alarak gelişti-
rilmektedir. Hızlı, düşük maliyetli, yüksek kalitede 
ve çevreci taşımaların gerçekleştirilmesi için ülke-
ler kendi içlerinde tedbirler almakta ve uluslararası 
anlaşmalar gereği kısıtlar da artmaktadır. Örneğin 
dünyanın üretim devi olan Çin ile Avrupa ülkeleri 
arasında yapılan taşımalar Türkiye’yi yakından il-
gilendirmektedir. Yapılan taşımacılık yatırımları ve 
yasal düzenlemeler ile transit taşımalardaki ticaret 
payımızın artırılması, bir ülke stratejisi olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Hem Türkiye üzerinden geçen 
transit taşımalar hem de ulusal taşımalarla ilgili 
tüm modları dikkate alan optimum taşıma ve dağı-
tım ağları için altyapı ve teknoloji yatırımları planlı 
bir şekilde yapılmalıdır. 

Yukarı anlatılan gerekçeler açısından lojistik et-
kinliğini artırmak için taşıma modlarının avantaj 
ve dezavantajlarını dikkate alan dağıtım modelleri-
nin oluşturulması ve kritik konuların incelenmesi, 
bu bölümün temel amacıdır. Bu bağlamda bölü-
mün ilerleyen kısımlarında taşımacılık modları tek 
tek ele alınmış, avantaj ve dezavantajları anlatılmış-
tır. Uygun taşıma modlarının seçimi ve çok modlu 
taşımacılık başlığı altında bir taşıma içinde birden 
fazla modun kullanımının nasıl modellenebileceği 
anlatılmıştır. Birden fazla noktaya yapılan taşıma-
lar anlamına gelen dağıtım faaliyetlerinin yönetimi 
ve modellenmesi noktasında öne çıkan teknikler ve 
yaklaşımlar detaylandırılmıştır. 

TAŞIMACILIK YÖNETİMİ 
Fiziksel olarak yükün A noktasından B nokta-

sına taşıması sırasında kullanılan kaynakların etkin 
ve verimli şekilde kullanılması, taşımacılığın yö-
netimi olarak ifade edilebilir. Taşımacılık sistemi 
içindeki kaynaklar taşıma araçları, şoför ve diğer 
operatörler, depo ve aktarma noktaları gibi tesisler 
ve finansal kaynaklar olarak sınıflandırılabilir. Ta-
şınacak yükün hacmi, ağırlığı, değeri ve hassasiyeti 
yanında müşteri beklentileri gibi faktörler kaynak-
ların yönetimi noktasında farklılıklar yaratabilir. 

Uluslararası ticaret içinde ülkelerin payını artı-
rabilmesi için taşımacılık ağlarının altyapısının 
geliştirmesi yanında mevzuat ve düzenlemeler 
açısından kolaylıkların artırılması gereklidir.
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Taşıma mesafelerinin artması, zaman baskısının yüksekli-
ği ve rekabet seviyesi gibi unsurlar da dikkate alındığında 
taşımacılık yönetimi daha zor bir yapıya dönüşmektedir. 
Acil durumlarda bazı ceza maliyetlerine katlanmamak için 
havayolu taşıması kaçınılmaz olurken değeri düşük ve ha-
cimli yüklerin taşınması için denizyolu en uygun alternatif 

olabilmektedir. Diğer bir açısından yükün çıkış noktası ile varış noktasının arasındaki mesafenin kısa 
olması durumunda esneklik açısından karayolu öne çıkabilmekte ya da gelişmiş bir demiryolu yapısının 
bulunması durumunda mesafe arttıkça demiryoluna kaymaların arttığı görülebilmektedir. 

Taşımacılık Ekonomisi
Taşımacılık planlaması içinde genellikle taşıma ekonomisi öne çıkmaktadır. Taşıma maliyetlerinin dü-

şürülmesi açısından ölçek ekonomisi ve mesafe ekonomisi her zaman dikkate alınmalıdır. 
Taşıma maliyetleri değişken ve sabit maliyetler olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Amortisman ve vergiler sabit ma-
liyetlere, yakıt maliyeti ve sürücü ücretleri ise değişken 
maliyetlere örnek olarak verilebilir. Taşıma aracının tam 
yüklenmeden hareket etmesi durumunda, tam yüklü bir 
taşımaya göre birim yük başına daha fazla sabit maliyet 
düşecektir. Bu da ekonomikliği azaltacaktır. Aynı mantık-

la daha uzun mesafelere yapılan taşımalar kısa mesafelere göre daha ekonomik olacaktır. Bunun sebebi 
de kısa mesafeye taşınsa bile yükleme ve boşaltma maliyetlerinin sabit olması ve kilometre başına bu 
payın artacak olmasıdır. Ölçek ve mesafe ekonomisinin etkisi Şekil 7.1’de grafik olarak gösterilmiştir 
(Tanyaş ve Düzgün, 2012). 

Şekil 7.1 Taşımacılıkta Ölçek ve Mesafe Ekonomisi

Taşımacılıkta Ticaret ve Ekipman Dengesi
Taşımacılık planlamasında her zaman göz önünde bulundurulan diğer bir konu ise ticaret ve ekipman 

dengesidir. Bu durum kısaca iki nokta arasında giden yük miktarı ile gelen yük miktarının dengesi olarak 
tanımlanabilir. A noktasından B noktasına taşınan yük miktarının aynı 
olması mükemmel bir dengedir ve taşıma araçlarından maksimum se-
viyede faydalanmayı sağlar. Gemi ve uçak gibi büyük ve hareket etmesi 
yüksek maliyetler doğuran taşıma modlarında bu denge daha da önem 
kazanmaktadır. Taşıma modları arasında en ucuz taşıma olarak görülen 
denizyolunda bir geminin boş ya da az yükle hareket ettirilmesi bu mali-
yet avantajını ortadan kaldıracaktır. 

Lojistik anlamda taşımacılık, taşımaya 
konu olan yükün bir noktadan diğerine 
sevk edilmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Ölçek ekonomisi, lojistik alanında taşı-
nacak yük miktarının artması ile birim 
taşıma maliyetinin düşmesi anlamında 
kullanılmaktadır. 

Birim Başı
Maliyet

Yükün Büyüklüğü Yükün Mesafesi

ÖLÇEK
EKONOMİSİ

MESAFE
EKONOMİSİ

Birim Başı
Maliyet

Gidilen noktadan dönüş yükü 
bulabilme, taşımacılığın temel 
gerekliliklerindendir. 
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Konu kavramsal olarak ele alın-
dığında iki nokta arasındaki yük ve 
ekipman dengesinden bahsedilmek-
teyken gerçek hayatta bu durum daha 
da karmaşıktır. Çünkü, örneğin bir 
limana gelen ve giden yükler birçok 
limandan çıkmakta veya birçok lima-
na varmaktadır. Lojistik açıdan bakıl-
dığında her noktaya toplam gelen ve 
toplam giden yük miktarının dengeli 
olması esastır. Taşıma ekipmanı olarak 
en çok kullanılan konteynerler dikka-

te alınırsa farklı limanlardan belirli bir limana gelen konteynerlerin toplamı, bu limandan çıkan konteyner 
sayısı ile eşit olmaması durumunda burada konteynerler birikecek veya ihtiyaç duyulan miktarda kon-
teyner bulunamayacaktır. Aynı değerlendirme ithalat ve ihracat miktarları üzerinden yapılırsa; ithalatın 
ihracata göre yüksek olduğu bir limanda boş konteyner sayısı artacak ve bunun etkileri de taşıma fiyatları 
üzerinde olacaktır. İthalatın yüksek olduğu ülke limanlarında ihracat taşımalarının fiyatı düşecek, ithalat 
taşıma fiyatları artacaktır. İhracatın yüksek olduğu limanlarda da tam tersi bir durum oluşacaktır. Sonuç 
olarak bu dengesizliğin olumsuz etkilerini düşürmek için alınabilecek bazı önlemler bulunmaktadır (Tan-
yaş ve Düzgün, 2012). Bu önlemler aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

•	 İki	nokta	arasında	doğrudan	taşımalar	yapmak	yerine,	güzergah	üzerinde	bulunan	diğer	noktala-
rın olası yükleri de dikkate alınarak halka (ring) şeklinde rotaların kullanılması,

•	 Daha	uzun	dönemli	sözleşmeler	ile	sürekliliği	olan	taşımalar	yapılarak	zaman	içinde	karşılıklı	den-
genin sağlanması,

•	 Nakliyecilerin	kendi	arasında	konsolidasyona	gitmesi,
•	 Konteyner	havuzlarının	kurulması	gibi	 işbirliğine	dayalı	modeller	 ile	kaynaklardan	(araç	ve	ekip-

man) daha fazla faydalanılması.

Taşımacılıkta ticaret den-
gesinin bir ülkenin gelirine 
etkileri nelerdir?

Taşımacılık yönetiminin iş-
letmeler içindeki diğer birim-
ler ile ilişkilerini tartışınız.

Türkiye’nin konumunu 
dikkate alarak taşımacılık 
ekonomisi açısından avan-
taj ve dezavantajlarını de-
ğerlendiriniz.

Öğrenme Çıktısı

1 Taşıma yönetimi içindeki temel kavramları değerlendirebilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

TAŞIMA MODLARI
Arz ve talep noktaları arasındaki fiziksel taşıma faaliyetleri karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu 

modlarından biri veya birden fazlasının birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Her taşıma modunun 
kendine özgü avantajlarını öne çıkaran taşıma modellerinin kurulması için her birinin karakteristiklerine 
hâkim olmak gerekir. Aşağıda; taşıma modlarında kullanılan araçlar, belgeler ve maliyetler gibi konular 
hakkında bilgiler verilmiştir. 
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Karayolu Taşımacılığı
Karayolu taşımacılığı her türlü araziye uygula-

nabilirliği ve sunduğu esneklik sebebiyle özellikle 
kısa mesafelerde en çok tercih edilen taşıma modu-
dur. Karayolu taşıma modunun birçok avantajının 
yanında dezavantajları da bulunmaktadır. Avantaj-
lardan bazıları aşağıdaki gibidir.

•	 Terminal	gereksinimi	azdır.	
•	 Kapıdan	kapıya	taşımacılıkta	çok	elverişlidir.
•	 Hızlı	hizmet	verebilme	imkanlarına	sahiptir.
•	 Yükleme	ve	boşaltma	kolaylığı	bulunmakta	ve	

göreceli olarak elleçleme maliyeti düşüktür.
•	 Çıkış	ve	varış	zamanları	kolay	ayarlanabilir	

ve 7 gün 24 saat tarifesiz sefer imkânı sunar.
•	 Genellikle	araç	planlama	ve	bulma	kolaylığı	

vardır.
•	 Taşıma	 aracı	 büyük	ölçüde	 gönderici	 veya	

taşıyıcının kontrolünde olup taşıma hızı ar-
tırılabilir ya da azaltılabilir. 

Bununla birlikte dezavantajları da bulunmakta-
dır ve bazıları aşağıda belirtilmiştir.

•	 Uluslararası	 taşımalardaki	 transit	 ülke	 ge-
çişlerinde gümrük işlemleri ve araç geçişleri 
zorluklar içermektedir.

•	 Uzun	mesafelerde	 taşıma	maliyetleri	 diğer	
modlara göre daha fazla artmaktadır.

•	 Bir	 seferde	 taşınan	 yük	 miktarı	 karayolu	
taşıma kuralları gereği kısıtlı olup yüksek 
hacimli çıkışlarda ekipman yetersizliği yaşa-
nabilmektedir.

•	 Kötü	hava	şartlarından	etkilenmektedir.
•	 Kaza	riski	yüksektir.
•	 Çevre	 kirliliği	 açısından	 yüksek	 emisyon	

değerlerine sahiptir.
•	 Pazar	dalgalanmaları	ve	ülkeler	arası	anlaş-

malara bağlı olarak fiyat belirsizliği göster-
mektedir.

Karayolu taşıma araçları büyüklük ve kasa tiple-
ri açısından önemli farklılıklar göstermektedir. Baş-
lıca karayolu taşıma araçları taşıma kapasitelerine 
göre büyükten küçüğe doğru tır, kamyon, kamyo-
net, panelvan ve minivan olarak sıralanabilir. Tır 
ve kamyonlar daha çok uzun mesafeli taşımalarda 
ekonomiklik açısından daha çok tercih edilirken 
şehir içi taşımalar gibi kısa mesafelerde kamyonet 
ve van tipi araçlar kullanılmaktadır.  Kamyonlar da 
kendi içinde aks ve teker sayısına göre 2 aks 6 teker, 
3 aks 8 teker, 3 aks 10 teker ve 4 aks 12 teker şek-
linde ayrılmaktadır. 

Kasa tipine bakıldığında açık (kenarlarında kapakları olan ya da olmayan sadece platform şeklindeki 
sal kasa tipi), tenteli, alüminyum kasalı, damperli, soğutmalı (frigorifik), tanker, konteyner taşıyıcılar ve 
düşük yataklı (low-bed) araçlar şeklinde çeşitler bulunmaktadır. 

Taşıma kapasitesi motor gücünün aktarıldığı tahrikli akslarda 
maksimum 11,5 ton ağırlığa kadarken tahriksiz akslarda bu sı-
nır 10 tondur. Bu sebeple aks ve teker sayısının artması taşıma 
kapasitesini artırmaktadır. 5 akslı tırlarda aracın kendi ağırlığı ile 
birlikte yüklü maksimum ağırlığı 40 ton olup tolerans değerleri 
ile birlikte 42 tona ulaşmaktadır. Ortalama bir tırın kendi ağırlığı 
15-16 tondur ve taşıma kapasitesi olarak 25-26 ton civarı bir pay 
bulunmaktadır. 

Karayolu	araçlarının	uzunlukları	da	mevzuat	gereği	sınırlandırılmıştır.	Proje	taşımacılığında	kullanılan,	
özel izin belgeleri ile trafiğe çıkan araçlar dışında azami araç genişliği 2,55 metre ve yüksekliği azami 4 
metredir. Uzunluklar araç tipine göre değişmektedir. Yük taşımacılığında kullanılan motorlu araçlar azami 
12 metre uzunluğundadır. Yarı römorklu araçlarda azami toplam uzunluk 16,5 metre olup yarı römorkun 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne 
göre aks başına düşecek yük miktar-
ları sınırlandırılmıştır. 
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uzunluğu 13,6 metredir. Kamyon artı römorklu 
araçlarda ise azami uzunluk 18,75 metreye çıkmak-
tadır (Karayolları Trafik Yönetmeliği, 128. Madde). 

Karayolu araçlarının taşıma maliyetleri dik-
kate alınarak fiyatlandırmasında ağırlık ve hacim 
dengesine bakılır. En büyük karayolu taşıma ara-
cının taşıma kapasitesi tonaj olarak 25 ton civarı 
ve hacim olarak 80-90 m3 civarındadır. Özellikle 
aracın tamamını doldurmayan parsiyel yük taşı-
malarında tonaj veya hacimden hangisi önde gidi-
yorsa fiyatlandırma ona göre yapılır. Bu noktada 
bazı dönüşümler yapılmaktadır. Yukarıda belirtilen 
maksimum hacim, maksimum tonaja oranlanarak 
1m3’ün 333 kilograma denk geldiği kabul edilir. 
Aynı oranlama mantığı ile denizyolunda 1m3 1 
tona ve havayolunda 1m3 167 kilograma karşılık 
gelmektedir. Daha küçük gönderilerin söz konusu 
olduğu kargo taşımalarında ise benzer bir yakla-
şımla desi hesabı yapılmaktadır. 1 desi; kargo bü-
yüklüğünün en, boy ve yüksekliğinin santimetre 
cinsinden çarpılıp 3000’e bölünmesi sonucu elde 
edilen değerdir. Fiyatlama da desi veya kilogram 
değerinden büyük olana göre yapılır. 

Karayolu taşımalarında uluslararası veya yur-
tiçi taşıma durumuna göre çok sayıda mevzuat ve 
düzenlemeler bulunmaktadır. Eşyaların Karayo-
lundan	Uluslararası	Nakliyatı	 İçin	Mukavele	Söz-
leşmesi (CMR) çok sayıda ülke arasında imzalan-
mıştır ve Türkiye’de bu taraflardan biridir. 

Konvansiyon gereği taşımacı ve taşıtanın so-
rumlulukları ve yerine getirmesi gereken kurallar 
belirlenmiştir. Kimin tarafından düzenleneceği, 
taşıma belgesinin nüsha sayısı, kimin hangi koşul-
larda ne gibi yükümlülükleri olduğu, herhangi bir 
zarar oluştuğunda kimlerin nasıl ilişkilendirileceği 
kesin hükümlere bağlanmıştır. TIR sözleşmesi ise 
yine Türkiye’nin taraf olduğu bir gümrük sözleşme-
si olup transit ülke gümrük geçişlerinde kolaylıklar 
sunmaktadır. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Ya-
pan	Taşıtlarda	Çalışan	Personelin	Çalışmalarına	İliş-
kin Avrupa Anlaşması (AETR) ise şoförlerin çalışma 
şartlarını düzenlemektedir. Bazı istisnalar ve duruma 
göre oluşan farklılıklarla beraber anlaşmanın getirdi-
ği bazı temel hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

•	 Günlük	araç	kullanma	süresi	9	saattir.
•	 Kesintisiz	en	fazla	4,5	saat	araç	kullanılabilir.
•	 En	fazla	4,5	saatin	sonunda	en	az	45	dakika	

mola verilmelidir.
•	 Sürücü	6	adet	günlük	taşıt	kullanma	süre-

sini aşmadan haftalık bir dinlenme süresi 
kullanmalıdır. 

•	 Her	24	saatlik	süre	içinde	sürücü	kesintisiz	
en az bir 11 saatlik günlük dinlenme süresi 
kullanmalıdır.

Ulusal seviyede karayolu taşımacılığını düzen-
leyen mevzuat Türk Ticaret Kanunu, Karayolları 
Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğidir. Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği (2018) kapsamında faaliyet alanlarına 
göre düzenlenmiş yetki belgeleri bulunmaktadır. 
Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, 
taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri orga-
nizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo 
işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletme-
ciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetler-
de bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları 
faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini 
Bakanlıktan almaları zorunludur.

Denizyolu Taşımacılığı
Büyük miktarlı ve uzun mesafeli kuru yük, par-

ça mal, likit, gaz ve konteynerlanabilen yükler de-
nizyolu ile taşınmaktadır. Hız faktörünün önemli 
olmadığı ve düşük değerli yüklerin taşınmasında 
en uygun taşıma modu denizyoludur. Çıkış ve va-
rış limanları arasında bir transit geçiş ve gümrük 
işlemi bulunmaması yanında ray ve yol gibi altyapı 
yatırımları gerektirmemesi en önemli avantajları-
dır. Buna karşılık; elleçleme sayısının yüksek ve dış 
kaynak kontrolünde olması, hasar riskinin görece 
yüksek olması, transit sürelerinin yüksekliği, hava 
şartlarından etkilenmesi, hizmet kapsamının liman 
ve çevresi ile sınırlı kalması ve kapıdan kapıya taşı-
malarda diğer modlarla tamamlayıcı taşımalar ge-
rekmesi dezavantajlar olarak sayılabilir. 

Denizyolu ile taşınan yüklerin başında ham pet-
rol ve diğer petrol ürünleri, kimyasallar, sıvılaştırıl-
mış gazlar gibi likit yükler, kuru dökme yükler, kon-
teynerler, parça yükler (break bulk) ve özel yükler 
gelmektedir. Taşınan yüke göre sınıflandırıldığında 
tankerler, kuru yük gemileri, konteyner gemileri, 
RO-RO (tır ve kamyon gibi tekerlekli yükler) gemi-

CMR belgesi karayolunda yapılan taşıma-
larda kullanılan bir taşıma senedidir. 
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leri ve özel yük gemileri başlıca gemi tiplerdir. Tüm 
dünyada deniz ticaret filosuna bakıldığında tankerler 
ve kuru yük gemileri çok büyük bir pay almakla bir-
likte konteyner gemilerinin sayısı hızla artmaktadır. 

Denizyolu taşımacılığında kullanılan tesisler 
deniz limanları olup farklı tipteki gemileri çeşitli 
etkilerden korumayı amaçlayan; bekleme, yükleme 
ve boşaltma işlemlerine olanak veren ve bunun için 
gerekli makine ve ekipmanlara sahip olan; ayrıca 
geçici depolama alanı, antrepo, açık ve kapalı de-
polama alanı, silo ve konteyner istif alanları vb. bö-
lümleri bulunan bir terminaller bütünüdür. Coğra-
fi imkanlara göre doğal ve yapay limanlar şeklinde 
ya da verilen hizmet tipine göre ana, aktarma ve 
besleme limanları olarak sınıflandırılabilirler.

Denizyolu taşımalarında kullanılan çok sayıda 
terim ve belgeler bulunmaktadır. 

Limanda yükleme ve boşaltmanın ne kadar sü-
rede yapılacağını gösteren deyim astaryadır. Astar-
ya süresinde gerçekleştirilen yükleme ve boşaltma 
taşıma ücretinin içindedir ve ayrıca bir ödeme ya-
pılmaz. Astarya günleri aşıldığında taşıtan taşıyana 
demuraj olarak adlandırılan bir ceza öder. Belirle-
nen süreler aşıldığında ise liman sahası işgaliyesi ile 

ilgili olarak liman idaresine ardiye ücreti ödenir. 
Denizyolu taşımalarında kullanılan taraflar arasın-
da yapılan ön anlaşmadan sonra gelen diğer bir bel-
ge yükleme ordinosudur ve yükün gemiye yüklen-
mek üzere teslim alındığını belirleyen makbuzdur.  
Gelen veya giden malın ne olduğunu, ağırlığını, 
nasıl paketlendiğini, vardığı yerde kime teslim edi-
leceğini gösteren belge ise manifestodur. Bu belge 
yükletenin acentesi tarafından hazırlanarak varış 
bölgesi acentesine gönderilir ve o da yük limana 
varmadan önce ilgili gümrük birimine teslim eder. 
Yük limana vardığında manifestodaki bilgilere göre 
kontrol edilerek gemi boşaltma emri verilir. 

Havayolu Taşımacılığı
Havayolu değerli ürünlerin zaman baskısı altın-

da taşınması durumunda tercih edilen bir moddur. 
Genellikle güvenli taşımanın ve taşıma süresinin 
önemli olduğu acil ve hassas kargoların taşınması 
için kullanılır. Alternatif havayollarının sayısının 
çok, gümrük sisteminin hızlı ve kolaylaştırılmış ol-
ması önemli avantajlardandır. Taşıma maliyetinin 
yüksek olması, büyük hacimli gönderilerde erken 
rezervasyon gereklilikleri ve hava koşullarından et-
kilenmesi ise dezavantajlarıdır. Havayolu kargoları 
genel ve özel kargo olarak iki gruba ayrılmaktadır. 
Özel kargolar da yükün tipine göre hassas kargo, 
değerli kargo, ilaç gibi tıbbi malzemeler; iklimlen-
dirmeli taşınan genellikle çabuk bozulan ürünler ve 
tehlikeli maddeler şeklinde sınıflandırılmaktadır. 
Posta	 taşımalarının	 da	 payı	 büyüktür.	 Elektronik	
ticaretin artması ile birlikte B2C olarak nitelen-
dirilen firmadan müşteriye taşımaların havayolu 
taşımaları içindeki payı da artmaktadır. E-ticaret 
kapsamında internet üzerinden alımlarda genellik-
le miktarın düşük çeşitliliğin yüksek olduğu gön-
deriler havayoluna kaymaktadır. 

Resim: Stok Fotoğraf ID:173855329

Belgelerin başında konşimento gelmekte olup 
bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını gösteren, 
eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını ve 
gemiye yüklendiğini gösteren ayrıca taşıyanın 
eşyayı, ancak onun ibrazı karşılığında teslimle 
yükümlü olduğu bir senettir. 
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Havayolu ile taşınan yükler kargo uçakları 
ile taşınabildiği gibi, daha büyük bir kısmı yolcu 
uçaklarında kabin altı yük olarak taşınmaktadır.  
Kargo uçakları dar ve geniş gövde olarak ikiye ay-
rılır ve taşıma kapasiteleri ortalama 30 ila 100 ton 
civarındadır. Bu şekilde limanlar arası taşımaları 
gerçekleştiren havayolu taşımacıları yanında siste-
min önemli aktörleri, yükleri kapıdan alıp hava-
limanına getiren ve yine limandan kapıya teslim 
eden acenteler ve karayolu taşıma operatörleridir. 
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ku-
ralları gereği havayolu taşıması göndericileri, yet-
kilendirilmiş acenteleri kullanmak zorundadır. 
Acenteler havayolu konşimentosu hazırlarlar ve 
yükün göndericiden alınarak havalimanına getiril-
mesi için gerekli karayolu operasyonlarını kendile-
ri veya uygun lojistik firmalar ile gerçekleştirirler. 
Yine varış limanından sonraki karayolu ve güm-
rük işlemlerini ilgili noktadaki anlaşmalı acente-
ler aracılığıyla tamamlarlar. Sonuç olarak müşteri 
namına hareket ederek kapıdan kapıya taşımanın 
yerine getirilmesi için tüm süreci yönetirler. Acen-
teler aracılığıyla havalimanına getirilen yükler 
uçağa uygun şekilde birleştirilir. Yükler, uçağa 
yüklenmek üzere birim yükleme aracı (Unit Lo-
ading Device – ULD) olarak adlandırılan kaplara 
yerleştirilir. 

Havayolu konşimentoları ana konşimento 
(Master Airwaybill) ve ara konşimento (House 
Airwaybill) olarak ikiye ayrılır. Ana konşimento-
da düzenleme yer ve tarihi, ithalatçı ve ihracatçı 
bilgileri, kargo türü, miktarı, ağırlığı, ölçüleri, 
niteliği, kalkış ve varış bilgileri, taşıma ücreti, 
özel kargo ise ilgili deklarasyonlar ve diğer gerekli 
bilgiler yer alır. Ara konşimento ise göndericinin 
malı acenteye teslim ettiğini gösterir belge olup 
bir tutanak niteliğindedir ve taşıma belgesi olarak 
işlem görmez.  

Demiryolu Taşımacılığı
Demiryolu taşımacılığı; maden cevheri, tarım 

ve orman ürünleri gibi ürün değeri düşük, bir kere-
de taşınacak hacmin veya miktarın yüksek ve görece 
uzun (genellikle 300-400 km üzeri) mesafelere gi-
dildiği durumlarda tercih edilmektedir. Demiryo-
lunun en önemli avantajı diğer modlara göre daha 
az emisyon üretmesi sebebiyle daha çevreci olması-
dır. Bu sebeple karayolundan demiryoluna geçişler 
ülke yönetimleri ve yerel idareler tarafından hem 
finansal hem de hukuki olarak desteklenmektedir. 
Seyrek de olsa sonuçları ağır olan kaza örnekleri 
görülebilmekle birlikte, yükün taşınması sırasında 
zarar görmesi ve kaza olasılığı açısından güvenli bir 
moddur. Maliyet açısından bakıldığında sabit fiyat 
garantisiyle avantajlı olup yüksek miktarlı ve plan-
lı sevkiyatlarda cazibesi artmaktadır. Buna karşılık 
hızlı taşımalar yapabilmek için yaygın ve yüksek 
kaliteli ray ağına sahip olmak gereklidir. Ray döşe-
mede karşılaşılan coğrafi eğim ve benzeri problem-
ler sebebiyle yetersiz kalan ağ yapılarında elleçleme 
sayısı ve iç noktalara yapılan karayolu taşımalarının 
oranı artmaktadır. Yine demiryolu taşımacılığında 
prosedürlerin karmaşıklığı, bu modu tercih sırala-
masında geride bırakabilmektedir. 

Demiryolu taşımaları vagonlarla gerçekleştiril-
mektedir. Temel vagon çeşitleri; her türlü yükün 
taşınabildiği kapalı vagonlar, dökme yüklerin taşın-
dığı yüksek kenarlı vagonlar, konteyner ya da bü-
yük yekpare iş makinesi gibi yüklerin taşındığı plat-
form vagonlar, üzeri tente ile kapatılan çok amaçlı 
vagonlar, sıvı yüklerin taşındığı sarnıçlı veya tank 
vagonlar olarak ayrılabilir. Vagonların kapasiteleri 

Havayolu kargo taşımaları; acente (lo-
jistik firma) ile havayolu taşıma şirketi 
arasında imzalanan belge Havayolu 
Konşimentosu (Air Waybill – AWB) 
çerçevesinde yerine getirilir. 
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de çok çeşitli olmakla birlikte ortalama 60 ton ci-
varında yüklenebilirler. Bir katarda, lokomotiflerin 
gücüne göre çok uzayabilmekle birlikte ortalama 
20 vagon olması ekonomiklik açısından makuldür. 
Tonaj olarak karayoluna göre avantajlı olmakla bir-
likte, yüksek eğimlere ray döşeyememekten dolayı 
demiryollarında çok sayıda tünel bulunmakta ve 
bu sebeple de gabari (boyut) sınırlamaları hacimsel 
kısıtlamalar getirmektedir. 

Hamule	senedi	(Rail	Consignment	Note)	ulus-
lararası antlaşmalarda CIM kısaltması ile de göste-
rilir. Bu belge her vagon için ayrı düzenlenmelidir, 
fakat malların mülkiyetini temsil etmez ve dolayı-
sıyla ciro edilemez.

Ülkemiz açısından da demiryollarının önemi 
ve potansiyeli büyüktür. Ancak mevcut durumda, 
demiryolunun toplam taşımacılık içindeki payı 
birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de düşük-
tür. Amerika, Rusya ve Çin gibi karasal büyüklüğü 
yüksek olan ülkelerde demiryolları daha büyük pay 
almaktadır. Dünyadaki en büyük ticaret koridoru 
olarak bilinen Çin ve Amerika arasındaki ticaretten 
sonra Çin ve Avrupa arasındaki ticaret ikinci sırada 
gelmektedir. Türkiye’de bu noktalar arasındaki ko-
ridorlardan ortadakinin üzerinde bulunmaktadır. 
Çin ve Avrupa arasındaki mesafenin uzun olması 
sebebiyle taşımalar denizyolu veya demiryolu ile 
gerçekleşmektedir. Demiryolu alternatifi dikkate 
alındığında İpekyolu olarak da bilinen koridorun 
gelişmesi ve Türkiye’nin demiryolu altyapı yatı-
rımlarını tamamlaması ile birlikte Türkiye üzerin-
den demiryolu ile geçen transit ticaretin büyümesi 
beklenmektedir. 

Karma Taşımacılık
Yukarıda anlatıldığı gibi her bir taşıma mo-

dunun kendine has avantajları bulunmaktadır. 
Şartların uygun olduğu bazı taşımalarda bu avan-

tajları maksimize edebilmek adına birden fazla 
taşıma modu birlikte kullanılabilmektedir. Mod-
ların birlikte kullanılmasındaki bazı nüanslara 
göre aşağıdaki farklı karma taşıma tipleri ortaya 
çıkmaktadır:

•	 Multi-modal	(çok	modlu)	taşıma
•	 Inter-modal	(modlar	arası)	taşıma
•	 Kombine	taşıma
Multi-modal taşımalarda iki nokta arasında ya-

pılan taşımada birden fazla mod kullanılmaktadır. 
Örneğin karayolu aracı olan bir tırla yüklerin bir 
noktadan alınması, bir limana getirilerek boşaltıl-
ması, yükün gemiye yüklenerek taşınması ve varış 
limanında boşaltılıp ardından tekrar bir tıra yükle-
nerek son noktaya götürülmesi multi-modal taşıma-
dır. Bu tip taşımada, mod değişimi sırasında malın 
kendisi elleçlenmiştir. Inter-modal taşımalarda ise 
yine birden fazla mod kullanılmakla birlikte mod 
değişimlerinde malın kendisi değil sadece taşıma 
kabı elleçlenmektedir. Örneğin bir fabrikada boş bir 
konteynerin yüklenmesi ve kapatılması, sonrasında 
bu konteynerin karayolu ile bir liman veya termina-
le taşınması, burada sadece konteynerin karayolun-
dan denizyolu veya demiryoluna aktarılması, uzun 
mesafenin deniz veya demiryolu ile tamamlanması 
sonrası yine karayolu ile aynı konteynerin son nok-
taya taşınması inter-model taşımadır. Sonuç olarak 
burada sadece konteyner mod değiştirmiş ve için-
deki mal elleçlenmemiştir. Inter-modal taşımalar, 
tamamı karayolu ile yapılan taşımalara alternatiftir. 

Son olarak kombine taşımalar ise başı ve sonu 
karayolu, ortadaki uzun mesafe taşıması ile demir-
yolu veya denizyolu ile yapılan taşımalardır. Teme-
lindeki mantık, taşımanın tamamını karayolu ile 
yapmak yerine kapıdan kapıya taşımalarda genelde 
mecburen kullanılan karayolunu sadece başlangıç 
ve bitişte sınırlı tutabilmektir. 

Demiryolu taşımalarında kullanılan taşı-
ma senedi yani demiryolu konşimentosu-
na hamule senedi adı verilmektedir. 

Inter-modal taşımalarda amaç, yükü mod değişi-
mi sırasında bekletmeden ve birden fazla modun 
avantajlarından faydalanarak taşıyabilmektir. 

dikkat
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TAŞIMA MODLARININ KIYASLANMASI VE SEÇİMİ
 Taşıma modlarının, farklı kriterler açısından değerlendirildiğinde ortaya çıkan avantaj ve dezavantajları 

yukarıdaki bölümler içinde anlatılmıştır. Belirli bir taşımanın gerçekleştirilmesi öncesinde hangi modun 
uygun olacağının seçilmesi bazı durumlarda çok kritik olabilmektedir. Bu noktada sistematik çözüm yak-
laşımları üretilebilir. 

Taşıma Modlarının Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımları ile Kıyaslanması ve Seçimi
Taşıma modlarının kıyaslanarak seçiminde kullanılacak yöntemlerden biri, çok kriterli karar verme 

teknikleri olabilir. Seçim aşamasında kalite, maliyet, esneklik, hız, zamanındalık, kapasite, tutarlılık vb. 
faktörlerin eş zamanlı dikkate alınması söz konusu olabilir. Bu kriterlerden bazıları kalitatif bazıları da 
kantitatif değerler olabilir. Örneğin hız veya taşıma süresi mod bazında sayısal olarak ölçülerek kıyaslana-
bilirken esneklik ise uzman görüşüne dayalı bir puanlama ile tespit edilebilir. Çok kriterli karar verme yön-
temleri arasında en basit yaklaşım ağırlıklı toplamdır. Bu teknikte seçim yaparken dikkate alınması gereken 
kriterler uzman kişiler ve karar vericiler ile belirlenir. Genellikle bu kriterlerin önem seviyeleri duruma göre 
değişkenlik gösterebilir. Spesifik bir taşıma için karar vericiler, kriter ağırlıklarının toplamı %100 olacak 
şekilde önem seviyelerine göre karar verirler. Sonrasında alternatif taşıma modları her bir kriter açısından 
ayrı ayrı puanlanır. Taşıma modlarına verilen puanlar kriter ağırlıkları ile çarpılarak toplanır. Sonuçta en 
yüksek puanı alan taşıma modu karar vericilerin değerlendirmesine sunularak bir karar vermeleri beklenir. 
Bu yöntemin daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıda bir örnek değerlendirme sunulmuştur (Tablo 7.1). 

Tablo 7.1 Ağırlıklı Toplam Yaklaşımı ile Taşıma Modu Seçimi

Değerlendirme 

Kriterleri

Kriter 

Ağırlığı

Alternatif Taşıma Modlarının Puanları

Karayolu 

puanı

Karayolu 

ağırlıklı 

puanı

Denizyolu 

puanı

Denizyolu 

ağırlıklı 

puanı

Havayolu 

puanı

Havayolu 

ağırlıklı 

puanı

Demiryolu 

puanı

Demiryolu 

ağırlıklı 

puanı

Maliyet 0,25 4 1,00 9 2,25 2 0,50 7 1,75

Kalite 0,15 6 0,90 2 0,30 7 1,05 5 0,75

Esneklik 0,10 8 0,80 2 0,20 7 0,70 3 0,30

Taşıma süresi 0,20 7 1,40 1 0,20 9 1,80 3 0,60

Taşıma 
kapasitesi

0,15 3 0,45 8 1,20 2 0,30 7 1,05

Tutarlılık 0,15 5 0,75 4 0,60 7 1,05 8 1,20

Toplam puan     5,30   4,75   5,40   5,65

Türkiye’nin ithalat, ihracat 
ve transit taşımaları açısın-
dan karma taşımacılık po-
tansiyelini araştırın. 

Belirli bir ürün için farklı 
modlarda kullanılan taşıma 
araçlarının avantaj ve deza-
vantajlarını açıklayın.

Seçeceğiniz bir ürün, bir çı-
kış noktası ve bir varış nok-
tası için hangi modun cazip 
olacağını değerlendirin. 

Öğrenme Çıktısı

2 Taşıma modlarının avantaj ve dezavantajlarını ayırt edebilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Taşıma modlarının aldığı 1-9 arası puanlar, ka-
rar vericiler tarafından belirlenmiş kriter ağırlıkla-
rı ile çarpılarak her bir taşıma modu için ağırlıklı 
toplamlar elde edilmiştir. 9 üzerinden 5,65 toplam 
puan ile demiryolu modu ilk sırada yer almıştır. Bu 
yaklaşım karar vermede destek olacak bir yöntem 
olup puanların birbirlerine yakın olması sebebi ile 
son kararın verilmesi karar vericiye bırakılmaktadır. 

Ağırlıklı toplam karar verme açısından pratik 
bir yöntem olup farklı çok kriterli karar verme 
yöntemleri de kullanılabilir. Bunlar arasından bir 
örnek	Analitik	Hiyerarşi	Prosesi	(AHP)	olabilir.	Bu	
yaklaşımda öncelikle karar hiyerarşisi oluşturulur, 
ardından kriter ve alternatifler için üstünlükler be-
lirlenir. Hiyerarşinin tepesinde mod seçimi, altın-
da kriterler ve en altta taşıma modu alternatifleri 
bulunur. Sonrasında hiyerarşinin her seviyesi için 
ikili kıyaslamalar yapılarak önce kriterlerin sonra 
da alternatiflerin her bir kriter açısından ağırlıkları 
belirlenir. Bu kıyaslamalar sırasında kriterlerin ta-
mamı ikili şekilde birbirleriyle kıyaslanır. Diğeri-
ne göre daha önemli görülen kritere 9 en yüksek 
olacak şekilde 1-9 arasında puan verilir. Sonrasında 
sütun normalizasyonu yapılarak elde edilen yeni 
tabloda satır ortalamaları alınır. Çıkan sonuçlar 
kriterlerin önem seviyeleridir. Aynı işlem her bir 
kriter açısından alternatifler arasında uygulanır. Bu 
aşamadan sonra tüm ağırlıklar ve puanlar elde edil-
miştir ve ağırlıklı toplam yöntemi uygulanarak en 
iyi alternatif belirlenir (Saaty, 1994). 

Taşıma Modlarının Toplam Maliyet 
Yaklaşımı ile Kıyaslanması ve Seçimi

Taşıma modu seçimi için çok sayıda kriteri bir-
likte değerlendirmek mantıklı ve uygun bir yakla-
şım olmakla birlikte, uygulamada genellikle top-
lam maliyete göre karar verilmektedir. 

Özellikle belirli noktalar arasında yapılacak dü-
zenli taşımalarda, taşıma maliyeti ile birlikte elde 
bulundurma maliyeti de hesaba katılmalıdır. Örne-

ğin bir işletmenin üretim tesisi ile farklı lokasyonda 
bulunan deposu arasında yapılan taşımalarda, ta-
şıma sırasında tutulan stok ve her iki noktada bu-
lunan stokların elde tutma maliyeti dikkate alın-
malıdır. Görece yavaş olan modların kullanılması 
durumunda taşıma ücreti düşük olacaktır. Buna 
karşılık yavaş modlarda taşıma miktarları daha bü-
yük olacak ve stok miktarları artacaktır. Bu sebeple 
taşıma maliyetine karşılık elde bulundurma mali-
yeti artacaktır. Bu ikilem dikkate alınarak toplam 
maliyet üzerinden bir karar vermek uygun olacak-
tır. Konunun bir örnek üzerinden anlatılması daha 
anlaşılır olacaktır. 

Örnek: Sırt çantası üreten bir fabrika A nokta-
sında ve bu ürünlerin dağıtım kanallarına sunul-
mak üzere depolandığı bir deposunun B noktasın-
da bulunduğunu düşünelim. Yıllık talebi 500.000 
adet olan ürünler fabrikada yıl boyunca sabit hız-
da üretilmekte ve yine düzenli olarak depoya ta-
şınmaktadır.	Problemin	kapsamı	 fabrika	 ile	depo	
arasında yapılacak taşımalar için mod seçimidir. 
İki nokta arasında karayoluyla, demiryoluyla, ha-
vayoluyla veya intermodal şeklinde taşımalar yapı-
labildiği kabul edilmektedir. Bu taşıma şekillerinin 
ürün başına taşıma maliyeti, gün bazında taşıma 
süresi ve yıllık sefer sayıları Tablo 7.2’de verilmiş-
tir. Çözüm için gerekli diğer iki veri yıllık faiz ora-
nı ve ürün değeri sırasıyla %20 ve 30 TL olarak 
verilmiştir. 

Tablo 7.2 Toplam Maliyete Dayalı Taşıma Modu Seçimi 
Örneği Verileri

Taşıma 
türü

Taşıma maliyeti 

(T/ürün)

Taşıma 
süresi 
(gün)

Yıllık 
sefer 
sayısı

Demiryolu 0,20 20 5

Intermodal 0,35 12 10

Karayolu 0,70 5 10

Havayolu 1,70 2 20
 

Taşıma maliyetleri ürün başına verildiğinden 
dolayı yıllık kaç sefer yapıldığı veya bir seferde ne 
kadar yük taşındığından bağımsız olarak hesapla-
nabilir. Buna göre her bir taşıma modu için taşıma 
maliyetleri Tablo 7.3’te hesaplanmıştır.

Maliyet hesabı yapılırken sa-
dece taşıma ücretine göre ha-
reket etmek yanlış olacaktır. 

dikkat
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Tablo 7.3 Taşıma Türlerinin Taşıma Maliyetleri

Taşıma türü Taşıma maliyeti

Demiryolu 0,20 * 500.000 = 100.000 T

Intermodal 0,35 * 500.000 = 175.000 T

Karayolu 0,70 * 500.000 = 350.000 T

Havayolu 1,70 * 500.000 = 850.000 T

Sadece taşıma maliyetleri dikkate alınarak ya-
pılacak bir seçimde demiryolu alternatifinin en 
düşük maliyetle öne çıktığı görülmektedir. Ancak 
elde bulundurma maliyetleri dikkate alınmadan 
verilecek bu karar yanlış olacaktır. Taşıma maliyeti 
ile birlikte fabrikadaki, depodaki ve transit halde-
ki yüklerin elde bulundurma maliyetleri aşağıda 
sırayla hesaplanmıştır. Fabrikadaki stok elde bu-
lundurma maliyeti için ortalama bir stok miktarı 
hesaplanmalıdır. Ortalama stok, dönem başı ve dö-
nem sonu stoklar toplamının yarısıdır. Demiryolu 
alternatifinde yıllık sefer sayısı 5 olarak verilmiştir. 
Diğer bir deyişle yıllık talep olan 500.000 adet, 5 
seferde 100.000’er (500.000 / 5 = 100.000) adet 
şeklinde taşınacaktır. Dönemlerin başında ürün 
miktarı 0 iken 100.000 adet ürün üretildiğinde 
fabrikadan depoya sevkiyat yapılacaktır. Buna göre 
değeri 30 TL olan ürünlerden (0 + 100.000) / 2 
= 50.000 adet ortalama stok seviyesiyle yıl boyun-
ca fabrikada bulunacaktır. Yukarıda verilen bilgiye 
göre 1 adet ürünün 1 yıl boyunca elde bulundu-
rulması ürün değerinin %20’si kadar olacaktır. 
Sonuç olarak demiryolu kullanılması durumunda 
fabrikadaki elde bulundurma maliyeti 0,20 * 30 * 
100.000 / 2 = 300.000 TL olacaktır. Diğer taşıma 
türlerinin kullanılması durumunda sefer sayılarına 
göre bir kerede taşınan yük miktarı ve fabrikada 
elde bulundurma maliyeti değişecektir. Tüm taşı-
ma türleri için fabrikadaki stokların yıllık elde bu-
lundurma maliyeti Tablo 7.4’te verilmiştir. 

Tablo 7.4 Taşıma Türlerine Göre Fabrika Stok Tutma 
Maliyeti

Taşıma türü Fabrika stok tutma maliyeti

Demiryolu 0,20 * 30 * 100.000 / 2  = 300.000 T

Intermodal 0,20 * 30 * 50.000 / 2    = 150.000 T

Karayolu 0,20 * 30 * 50.000 / 2    = 150.000 T

Havayolu 0,20 * 30 * 25.000 /2     =   75.000 T

Depodaki stok tutma maliyeti için de benzer 
bir hesaplama yapılacaktır. Yine demiryolu ile taşı-
ma sonucunda her seferde 100.000 adet ürün fab-
rikadan depoya taşınacak ve depoda da sabit hızla 
tüketilerek dağıtım kanallarına sunulacaktır. Buna 
göre depodaki ortalama stok tutma maliyetleri fab-
rikadakine eşit olacaktır. Bu sebeple hesaplamalar 
tekrar verilmemiştir. 

Son elde bulundurma maliyeti, fabrikadan de-
poya transit haldeki yükler için hesaplanmalıdır. 
Yükler her ne kadar transit halde olsalar da sahiplik 
yine aynı firmaya aittir ve transit haldeki bir stok 
olarak düşünülmektedir. Taşıma süresi uzun olan 
taşıma türleri için daha fazla stok tutma maliyeti 
oluşacaktır. Transit stok maliyetini bulmak için ön-
celikle ürünlerin 1 gün elde tutma maliyetini he-
saplamak gereklidir. Bir ürünü 1 yıl elde tutmanın 
maliyeti 0,2 * 30 TL olduğuna göre bunu yıldaki 
gün sayısı 365’e bölerek günlük elde bulundurma 
maliyeti hesaplanabilir. Bu değer taşıma süresi ile 
çarpıldığında sefer sırasındaki elde bulundurma 
maliyeti bulunur. Ürünlerin her biri taşınacağına 
ve yolda bu süreyi geçireceğine göre son olarak 
toplam taşınan miktar 500.000 ile bir önceki değer 
çarpıldığında toplam transit stok maliyeti buluna-
caktır. Demiryolu için toplam transit stok maliyeti 
(0,2 * 30 * 500.000 * 20) / 365 = 164.384 T olarak 
elde edilir. Aynı mantıkla her bir taşıma türünün 
transit stok maliyeti Tablo 7.5’te gösterilmiştir. 

Tablo 7.5 Taşıma Türlerine Göre Transit Stok Tutma Maliyeti

Taşıma türü Transit stok maliyeti

Demiryolu (0,20 * 30 * 500.000 * 20) /365  = 164.384 T

Intermodal (0,20 * 30 * 500.000 * 12) /365  =   98.360 T

Karayolu (0,20 * 30 * 500.000 * 5) /365    =   41.096 T

Havayolu (0,20 * 30 * 500.000 * 2) /365    =   16.438 T
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Yukarıda detayları verilen 4 maliyet kalemi her bir taşıma türü için toplandığında Tablo 7.6’daki sonuç 
elde edilmektedir. Son satıra bakıldığında toplam maliyetin en düşük olduğu taşıma türü 573.630 TL ile in-
termodal olarak görülmektedir. Tablo incelendiğinde taşıma maliyetleri sağa doğru, stok tutma maliyeleri ise 
sola doğru artmaktadır. Örneğin demiryolu için taşıma maliyeti en düşük iken stok miktarlarının artması se-
bebiyle hem tesislerde hem de taşıma süresi uzadığı için transit stoklarda elde bulundurma maliyeti artmakta 
ve sonuç olarak cazibesini azaltmaktadır. Diğer uçtaki havayolunda ise benzer sebeplerden elde bulundurma 
maliyetleri çok düşük olmakla birlikte taşıma maliyetinin çok yüksek olması elenmesine sebep olmaktadır. 

Tablo 7.6 Taşıma Türlerine Göre Toplam Maliyetler

  Demiryolu Intermodal Karayolu Havayolu

Taşıma maliyeti 100.000 T 175.000 T 350.000 T 850.000 T 

Fabrika stok tutma maliyeti 300.000 T 150.000 T 150.000 T 75.000 T 

Depo stok tutma maliyeti 300.000 T 150.000 T 150.000 T 75.000 T

Transit stok maliyeti 164.384 T 98.630 T 41.096 T 16.438 T

Toplam maliyet 864.384 T 573.630 T 691.096 T 1.016.438 T 

Sonuç olarak değeri yüksek olan ürünlerde veya faiz oranının yüksek olduğu durumlarda taşıma mali-
yeti yükselse de daha fazla sefer yaparak daha pahalı modlara doğru kaymak gereklidir. Tersi durumda ise 
taşıma maliyeti elde bulundurma maliyetine göre ön plana çıkmaktadır. Karar vermeden önce tüm mali-
yetler hesaplanarak hareket edilmelidir. 

Taşımalardaki toplam mali-
yet içine eklenebilecek diğer 
maliyet kalemlerini araştırın.

Ürün değeri ile taşıma 
modu seçimi arasındaki iliş-
kiyi belirleyin.

Taşıma modu seçiminde 
kullanılacak çok kriterli 
karar verme yöntemi içine 
maliyet kriterinin nasıl de-
ğerlendirilmesi gerektiğini 
anlatınız. 

Öğrenme Çıktısı

3 Taşıma modlarını kıyaslayarak uygun seçim yapabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

DAĞITIM YÖNETİMİ
Lojistik planlama içerisinde dağıtım yöneti-

minin rolü büyüktür ve dağıtım ağı tasarımı aşa-
masında ürün özellikleri, pazar ve rekabet düzeyi 
gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Dağıtım, tedarik 
zinciri boyunca tedarikçi aşamasından son kulla-
nıcı aşamasına doğru yapılan taşıma ve depolama 
adımlarının tamamı olarak düşünülebilir. Diğer bir 
açıdan dağıtım, ürünlerin bir veya birkaç noktadan 
genellikle daha çok noktaya sevk ve teslim işlemle-

rinin planlı bir şekilde yapılmasıdır. Zincir boyunca 
tedarikçiden son müşteriye doğru ilerlerken her aşa-
madaki aktör sayısı artmakta ve zincirin son aşama-
larında dağıtım faaliyetleri daha önemli olmaktadır. 

Üreticilerden çıkan bitmiş ürünlerin son müş-
terilere taşınması sürecinde ortaya çıkan alter-
natifler, dağıtım kanallarını oluşturmaktadır. 
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Şekil 7.2’de gösterildiği gibi üreticilerden sonraki aşamalarda kullanılacak aşama sayısı ve aralarındaki 
geçişgenliğe göre dağıtım kanalları farklılık gösterebilecektir. 

Şekil 7.2 Tedarik Zinciri İçinde Dağıtım Alternatifleri

Dağıtım yönetimi, yurtiçi dağıtım ve uluslararası da-
ğıtım şeklinde ikiye ayrılarak da incelenebilir. Yurtiçi veya 
daha küçük çaplı bölgesel dağıtım da coğrafi yakınlıklar, yü-
rütülen faaliyetleri kolaylaştırmakta ve gerekli durumlarda 
kolay müdahale imkanı sunmaktadır. Ülke sınır geçişlerinin 
bulunmamasından dolayı, gerekli belge sayısı azdır. Ayrıca 
içinde bulunulan pazar hakkında daha detaylı bilgiye sahip 
olunabilir. Ancak iç piyasada yapılan hatalar sonucunda 
müşterilerin güvenini kaybetmek ve sonrasında onlara hiz-

met verememek çok daha olasıdır. Uluslararası dağıtım ağlarında gerçekleştirilen operasyonlarda ise coğ-
rafyanın geniş olması, gümrük geçişlerinin olması, transit ülke geçişlerinin olabilmesi, farklı ülkelerdeki 
kanun ve düzenlemelerin bilinmesi gerekliliği, en azından yabancı dili olan daha kalifiye çalışanlara ihtiyaç 
duyulması gibi zorluklar bulunmaktadır (Çancı ve Erdal, 2013). 

Yine bu kararları etkileyen kriterler; müşteri beklentilerinin ne olduğu, piyasadaki rekabet düzeyi, da-
ğıtımı yapılacak ürünlerin özellikleri, ağın kurulacağı ülke veya ülkelerdeki altyapı olanakları ve her türlü 
maliyet toplamı şeklinde sıralanabilir. Örneğin, müşteri beklentileri hızlı teslimatlar yönündeyse ürünlerin 
kullanım ömrü kısaysa veya ürünle ilgili rekabet yüksekse cevap süresini düşürmek için tesis sayısını artıra-
rak merkezi olmayan (desantralize) bir dağıtım ağı kurmak daha doğru olacaktır (Şekil 7.3). 

Üreticiler

Inbound (Tedarik) Taşımaları Outbound (Dağıtım) Taşımaları
Üretim İçi
Taşımalar
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.
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2. Seviye
Tedarikçiler

1. Seviye
Tedarikçiler Dağıtıcılar Perakendecilik Müşteriler

Dağıtım yönetiminin başarısı, dağıtım ağı 
tasarımının başarısına bağlıdır. Dağıtım ağ-
ları tasarımı sırasında verilecek kararlar; tesis 
sayısı, lokasyonları, kapasiteleri ve hangi te-
sisler arasında bağlantılar olacağı ile ilgilidir. 

dikkat

Stok Maliyeti

Tesis Sayısı

Şekil 7.4 Dağıtım Ağlarında Tesis Sayısı ile Stok 
Maliyeti Arasındaki İlişkisi

Cevap Süresi

Tesis Sayısı

Şekil 7.3 Dağıtım Ağlarında Tesis Sayısı ile Cevap Süresi 
İlişkisi
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Yukarıda belirtilen sebeplerle dağıtım ağı içindeki tesislerin sayısının artması ile birlikte, bu tesislerin 
tamamında stoklar tutulmaya başlanacaktır. Tesis sayısının artması ile birlikte büyük kapasiteli az sayıda 
tesis yerine daha küçük kapasiteli çok sayıda tesis kullanılacaktır. Ancak, yine de tesislerdeki toplam stok 
miktarı artacaktır (Şekil 7.4). 

Dağıtım ağı içindeki tesis sayısı artması ile birlikte müşterilere yakınlaşma artacaktır. Bu sebeple müş-
terilere yapılan taşımalarda toplam mesafeler azalacağından, toplam taşıma maliyetlerinde de bir iyileşme 
söz konusu olacaktır. Ancak tesislerin sayısı belirli bir adedin üzerine çıktığında maliyetlerdeki azalma 
önce yavaşlayacak ve sonrasında tekrar artmaya başlayacaktır. Bunun sebebi, müşterilere yakınlaşma ile bu 
aşamadaki taşıma maliyetleri düşse bile tesislere yapılan taşımaların sayısı ve mesafesinin artmasıdır. Ancak 
bu artışın başlaması gereğinden çok daha fazla tesisin açılması durumunda görülecektir (Şekil 7.5). 

Yukarıda, dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için oluşturulan ağların yapısına bağlı olarak artan veya 
azalan maliyet kalemlerinden bahsedilmiştir. Sonuç olarak bu maliyetlerin tamamı birlikte ele alınıp toplam 
dağıtım maliyeti hesaplandığında, maliyeti en düşük seviyede tutacak bir optimum tesis sayısı belirlenebilir. 
Şekil 7.6’da gösterildiği gibi bu sayının üzerine çıkıldığında veya altına düşüldüğünde maliyet artacaktır. 

Tesis sayısının ve buna bağlı kapasitelerin belirlenmesinin ardından ağ içinde farklı aşamalarda bulunan 
tesislerin birbirine ve müşterilerin de tesislere atanması gerekir. Atamadan kastedilen, her bir aşamadaki 
her bir nokta talebinin, önceki aşamalarda bulunan noktaların hangilerinden karşılanacağına karar veril-
mesidir. Burada sağlanması gereken koşullar; talep noktalarının taleplerinin karşılanması ve arz noktaları-
nın kapasitelerinin aşılmamasıdır.

Taşıma Maliyeti

Tesis Sayısı

Şekil 7.5 Dağıtım Ağlarında Tesis Sayısı ile Taşıma 
Maliyeti Arasındaki İlişkisi

Maliyet

Toplam Dağıtım
Maliyeti

Stok Maliyeti
Tesis Maliyeti

Taşıma Maliyeti

Tesis Sayısı

Şekil 7.6 Dağıtım Ağlarında Tesis Sayısı ile Toplam 
Dağıtım Maliyeti Arasındaki İlişkisi

Ambalajlanmış soğuk gıda 
dağıtım ağı ve binek oto-
mobil dağıtım ağlarının 
farklarını araştırınız. 

Dağıtım yönetimi içinde 
oluşan taşıma, envanter, iş-
letme vb. maliyet tiplerinin 
her birini ikili olarak ele alıp 
kıyaslayınız.

Dağıtım yönetimi içinde 
dağıtım ağı tasarımının 
neden önemli olduğunu 
anlatınız. 

Öğrenme Çıktısı

4 Dağıtım yönetimi içindeki temel kavramları açıklayabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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DAĞITIM MODELLERİ
Dağıtım ağlarının kurulması ve sonrasında sü-

reçlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi 
için matematiksel modelleme yaklaşımından fay-
dalanmak gereklidir. Özellikle ağ tasarımı sırasında 
doğrusal parametreler ve denklemler kullanılarak 
doğrusal programlama ile çözümler elde edilebilir. 
Bununla birlikte gerçek hayat problemleri genellikle 
daha değişken ve dinamik olup modeller içinde kul-
lanılacak verilerin doğrusal olmayan, bazen de belir-
sizlik ve rassallık içeren bir yapıda olması söz konu-
sudur. Örneğin iki nokta arasındaki taşıma süresi 3 
saat gibi kesin bir sayı olarak alınıyor ve model buna 
göre çözülüyorsa deterministik; ortalaması 3 saat 
ve standart sapması 20 dakika olan bir dağılım veri 
olarak kabul ediliyorsa stokastik bir model olacaktır.

Baz Model
Burada dağıtım modellerinin nasıl modellenebi-

leceğini ve çözüm yaklaşımları olarak nelerin kulla-
nılabileceğini anlatabilmek adına bir dağıtım zinciri 
içinde bulunan iki seviye arasındaki dağıtım hareket-
lerinin modellenmesi ve çözdürülmesi üzerinde du-
rulmuştur. Baz model olarak ifade edebileceğimiz bu 
yapının ilk aşamasında, her birinin farklı kapasitesi 
olan n adet depo ve ikinci aşamada yine farklı taleple-
ri olan m adet müşteri bulunduğunu düşünelim. De-
poların her birinden müşterilerin her birine, mesafe-
ler ile orantılı maliyetlere katlanarak taşıma yapma 
imkanı bulunmaktadır. Müşterilerin taleplerini, depo 
kapasitelerini aşmadan karşılarken toplam taşıma 
maliyetini minimize eden bir matematiksel modelin 
notasyonu ve ilgili denklemleri aşağıda verilmiştir.

İndisler:
i: Depolar (i=1,…,n)
j: Müşteriler (j=1,…,m)

Parametreler:
cij: i. depodan j. müşteriye bir birim taşıma yap-

manın maliyeti 
Dj: j. müşterinin talebi
Ki: i. deponun kapasitesi

Karar değişkeni
xij: i. depodan j. müşteriye taşınan ürün miktarı

Yukarıda verilen indisler, parametreler ve karar 
değişkenleri kullanılarak, problemin amaç fonksi-

yonu ve kısıtlarından oluşan matematiksel model 
aşağıda yazılmış ve açıklanmıştır. 

Amaç fonksiyonu, depolardan müşterilere ya-
pılacak taşımaların miktarıyla, ilgili depo-müşteri 
arasında taşıma yapmanın birim maliyetlerinin çar-
pımının toplamını minimize etmektedir. 

min cij xij
j=1

m
∑

i=1

n
∑

Bu amaç fonksiyonu minimize edilirken aşa-
ğıdaki kısıtların da sağlanması zorunluluktur. Kı-
sıtlardan ilki, bütün müşterilerin taleplerinin kar-
şılanmasıdır. Bir müşteriye farklı depolardan ürün 
gönderilmesine müsaade edilmekte ancak toplam 
gönderilen miktar, en az müşteri talebi kadar olma-
lıdır. Müşteri talebinden daha fazla göndermenin 
ek maliyeti olacağından dolayı amaç fonksiyonu 
buna müsaade etmeyecek ve bu kısıdın eşitlik ola-
rak yazılması, sonucu değiştirmeyecektir. 

xij ≥Dj ∀j
i=1

n
∑

Sonraki kısıt ise depoların kapasitelerinin aşılma-
masıdır. Diğer bir deyişle her bir depo bir veya bir-
den fazla müşteriye taleplerini karşılayana kadar ürün 
gönderebilir ancak gönderilen toplam miktar ilgili 
deponun kapasitesinden küçük veya eşit olmalıdır. 

xij ≤Ki ∀i
j=1

m
∑

En son kısıt seti ise karar değişkenlerinin nega-
tif değer almasını engelleyen kısıtlardır. 

xij ≥ 0 ∀i, j

Bu tip modellerdeki depoların toplam arz mikta-
rı ile müşterilerin toplam talep sayısının eşit olması 
durumuna dengeli transportasyon modelleri denil-
mektedir. Eğer bu miktarlar eşit ise algoritmik bir 
yaklaşımla atamaları optimum bir şekilde gerçek-
leştirmek mümkün olacaktır. Bu noktada öncelikle 
bir başlangıç çözümü elde edilir. Başlangıç çözümü 
olarak kuzey batı köşesi veya en düşük maliyet yön-
temleri kullanılabilir. Bu başlangıç çözümü üzerine 
atlama taşı yöntemi uygulanarak optimum atama-
lar gerçekleştirilebilir. Arz ve talebin eşit olmadığı 
durumlarda da eksik olan tarafa kukla değişkenler 
eklenerek benzer yaklaşımlarla sonuca gidilebilir. 
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Baz Modelin Genişletilmesi 
Yukarıda anlatılan model, dağıtım modelleri 

içerisinde çok fazla detay barındırmayan temel bir 
problemi yansıtmaktadır. Dağıtım modeli fark-
lı ihtiyaçları da kapsayacak şekilde geliştirilebilir. 
Örneğin, mevcut durumda depoların hepsi açılmış 
veya var olan depolar olmayabilir. Bu durumda de-
poların açılışı sonucunda ortaya çıkacak bir sabit 
maliyeti veya yatırım maliyetini dikkate almak ge-
rekebilir. fi gibi bir parametre depo açma maliyeti 
olarak ve yi gibi bir karar değişkeni de deponun 
açılması veya açılmaması kararı için kullanılabilir. 
xiy gönderilen ürün miktarını temsilen tam sayılar 
alabilirken yi ise deponun açılması kararı için 1 ve 
açılmama kararı için 0 değerini alan iki durumlu 
(binary) bir değişkendir. Bu eklemeler sonucunda 
modelin amaç fonksiyonu ve kısıtlarında değişik-
likler olacaktır. Amaç fonksiyonunda hem aşamalar 
arası taşımaların maliyeti hem de depo açma mali-
yetlerinin toplamı minimize edilecektir. 

min cij xij
j=1

m
∑

i=1

n
∑ + fiyi

i=1

n
∑

fi yi ifadesinin yalnızca amaç fonksiyonuna 
eklenmesi yeterli olmayacaktır. Kısıtlarla ilişki-
lendirilmezse gerekli tesisler açılacak ama amaç 
fonksiyonundaki yi değişkenleri yine sıfır değerini 
alacaktır. Aşağıdaki gibi, depo kapasitesi kısıt setin-
deki Ki kapasite parametresi, yi ile çarptırılırsa ilgili 
kapasitenin kullanılabilmesi, ancak tesisin açılması 
sayesinde olacak şekilde ilişkilendirilecektir. 

xij ≤Kiyi ∀i
j=1

m
∑

Diğer bir dağıtım probleminde, modelin çok 
aşama için kurulması gerekebilir. Örneğin tedarikçi 
i’den üretici j’ye, üretici j’den depo k’ya ve depo k’dan 
müşteri l’ye taşımaların gerçekleştirildiği bir yapı dü-
şünelim. Böyle bir ağın modellenmesinde her bir 
aşama arasındaki her bir noktaya gelen toplam yük 
ile giden toplam yükü dengeleyecek kısıtlar eklen-
melidir. Bu sayede en fazla, tesise gelen kadar yükün 
tesisten gitmesi şartı sağlanabilecektir. Örneğin;

xiji=1
n∑ ≥ x jkk=1

p∑ ∀j

x jkj=1
p∑ ≥ xkll=1

r∑ ∀k

veya

                                                gibi kısıtlar eklenmelidir.

Bunlarla birlikte ürün tipi sayısı artabilir. Ta-
lep parametresi Dja j müşterisinin a ürünüyle ilgi-
li talep miktarını gösterecektir. Aşamalar arasında 
gönderilen yükü temsil eden xij değişkeni de xija’ya 
dönüşerek i deposundan j müşterisine gönderilen a 
ürünü miktarını temsil edecektir. Benzer değişik-
likler kapasite ve varsa denge kısıtlarına da eklene-
cektir. Ayrıca noktalar arasında farklı taşıma mod-
larıyla veya araçlarla taşımaların gerçekleştirilmesi 
durumunda değişkenlere bir de araç tipi değişkeni 
eklenecektir. Sonuç olarak modelin kapsamı ve ka-
rar vericilerin ihtiyaçları ne yöndeyse model buna 
uygun olarak şekillendirilebilir. 

Sayısal Bir Örnek
Yukarıda anlatılan en basit model tipine, tesis 

açma maliyetlerinin de eklenmiş versiyonu için 
bir sayısal örnek verilmiştir. Buna göre 5 depodan 
5	müşteriye	 tek	ürün	 tipi	dağıtılacaktır.	Noktalar	
arası mesafeler, depoların kapasiteleri, müşterilerin 
talep miktarları ve depolardan müşterilere birim ta-
şıma maliyetleri Tablo 7.7’de verilmiştir. 

Tablo 7.7 Dağıtım ağı modelleme örneği verileri

Depolar ve Müşteriler Arası Taşıma Maliyetleri (T) Depo 
Kapasitesi 

(adet)

Tesis Yıllık 
Sabit 

Maliyet (T)
Müşteri 1 Müşteri 2 Müşteri 3 Müşteri 4 Müşteri 5

Depo 1 19 19 16 9 17 75.000 750.000 

Depo 2 27 17 12 10 15 100.000 1.100.000 

Depo 3 26 12 7 8 24 75.000 800.000 

Depo 4 23 18 15 9 20 100.000 950.000 

Depo 5 33 12 13 9 19 75.000 850.000 

Müşteri Talebi (adet)  85.000 40.000 35.000 50.000 70.000 
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Problemin	çözümü	için	MS	Excel’in	Çözücü	eklentisi	kullanılmıştır.	Karar	değişkenleri	için	bir	hüc-
reler seti belirlenmiştir. Taşıma maliyetleri ve tesis açma maliyetlerinin toplamından oluşan amaç fonksi-
yonu bir Excel hücresi içinde formüle edilmiştir. Bir depodan gönderilen ürün toplamının verilen depo 
kapasitesini geçmemesi ve kapasitenin ancak deponun açılması durumunda kullanılması denklemleri kısıt 
olarak girilmiştir. Ayrıca her müşteriye gönderilen miktarların, en az talepleri kadar olması ve değişkenle-
rin pozitif olması şartları da diğer kısıt setleridir. Model çözdürüldüğünde depolardan müşterilere yapılan 
taşıma miktarları Tablo 7.8’de gösterilmiştir. 

Tablo 7.8 Dağıtım modeli problemi çözümü

Müşteri 1 Müşteri 2 Müşteri 3 Müşteri 4 Müşteri 5

Depo 1 85.000 0 0 0 1.400

Depo 2 0 0 0 0 0

Depo 3 0 15.800 35.000 50.000 0

Depo 4 0 0 0 0 0

Depo 5 0 24.200 0 0 68.600

Görüldüğü üzere görece sabit maliyeti yüksek olan 1., 3. ve 5. depolar açılmıştır. 5. deponun kapasite-
sinden 800 ürünlük kısım boşta kalmış, diğer depoların kapasiteleri tam kullanılmıştır. Açılan depoların 
toplam maliyeti 2.400.000 T ve depo – müşteri arası taşımaların toplam maliyeti 4.067.200 T olup toplam 
maliyet 6.467.200 T olarak bulunmuştur. Taşımalarla ilgili yapılan atamalara bakıldığında genellikle, ara-
larındaki taşıma maliyeti düşük olan çiftlerin birbirine atandığı görülmektedir. Bununla birlikte, örneğin 
Müşteri 5’e en düşük maliyetli taşıma Depo 2’den yapılabilecekken, Depo 1 ve Depo 5’den taşımalar ya-
pıldığı görülmektedir. Çünkü Depo 2’nin açılması ile oluşacak sabit maliyet bu tasarruftan daha fazladır. 
Model içinde tüm bu dengeler gözetilerek en iyi sonuç bulunmuştur. 

Bu soru için optimum sonuç bulunabilmişken modeldeki aşama sayısının, aşamalardaki alternatif nok-
ta sayılarının, ürün tiplerinin, taşıma aracı tiplerinin veya amaçların artması; dönem sayısı, taşıma menzili 
vb. farklı kısıtların eklenmesi ile model karmaşıklaşarak optimum sonuç verecek şekilde çözüm elde et-
mekte zorlanılabilir. Bu gibi durumlarda bazı kısıtlarda rahatlatmalar yapılabilir veya optimal sonuç yerine 
optimale yakın sonuç veren sezgisel algoritmaların kullanılması tercih edilebilir.

Farklı sektörlerin dağıtım 
ağlarını inceleyerek mate-
matiksel olarak modelleme-
ye çalışın.

Dağıtım ağları içindeki ta-
şıma süresi gibi bazı para-
metrelerin belirsiz olması 
durumunda nasıl bir yol 
izleneceğini inceleyiniz.

Dağıtım problemlerine has 
bir matematiksel modelin 
kısımlarını anlatınız.

Öğrenme Çıktısı

5 Dağıtım modellerini kullanarak karar verebilme

Araştır 5 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Taşımacılık Yönetimi

Lojistik anlamda taşımacılık, taşımaya konu olan yükün bir noktadan diğerine sevk edilmesidir. Taşımacılık 
sistemi içindeki kaynaklar taşıma araçları, şoför ve diğer operatörler, depo ve aktarma noktaları gibi tesisler ve 
finansal kaynaklar olarak sınıflandırılabilir. Bu kaynaklardan en üst seviyede faydalanarak ekonomikliği artırmak 
temel amaçlar olup ölçek ve mesafe ekonomisi şeklinde değerlendirilebilir. Ölçek ekonomisi, lojistik alanında ta-
şınacak yük miktarının artması ile birim taşıma maliyetinin düşmesi anlamında kullanılmaktadır. Aynı mantıkla 
daha uzun mesafelere yapılan taşımalar kısa mesafelere göre daha ekonomik olacaktır. Taşımacılıkta ticaret ve 
ekipman dengesi ise iki nokta arasında giden yük miktarı ile gelen yük miktarının dengesi olarak tanımlanabilir. 
Gemi ve uçak gibi büyük ve hareket etmesi yüksek maliyetler doğuran taşıma modlarında bu denge daha da 
önem kazanmaktadır.

Taşıma yönetimi içindeki temel kavramları 
değerlendirebilme1

Taşıma Modları

Taşıma modları kara, deniz, hava ve demir olarak sınıflandırılmakta olup herbirinin kendine özgü avantaj ve 
dezavantajları bulunmaktadır. Karayolu taşımacılığı her türlü araziye uygulanabilirliği ve sunduğu esneklik se-
bebiyle özellikle kısa mesafelerde en çok tercih edilen taşıma modudur. Başlıca karayolu taşıma araçları taşıma 
kapasitelerine göre büyükten küçüğe doğru tır, kamyon, kamyonet, panelvan ve minivan olarak sıralanabilir. 
Karayolu araçlarının uzunlukları ve taşıma kapasiteleri mevzuat gereği sınırlandırılmıştır. Karayolu taşımalarında 
uluslararası veya yurt içi taşıma durumuna göre çok sayıda mevzuat ve düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlardan 
bazıları;	Eşyaların	Karayolundan	Uluslararası	Nakliyatı	İçin	Mukavele	Sözleşmesi	(CMR),	Uluslararası	Karayolu	
Taşımacılığı	Yapan	Taşıtlarda	Çalışan	Personelin	Çalışmalarına	İlişkin	Avrupa	Anlaşması	(AETR),	Karayolları	
Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğidir.
Büyük miktarlı ve uzun mesafeli kuru yük, parça mal, likit, gaz ve konteynerlenebilen yükler denizyolu ile ta-
şınmaktadır. Hız faktörünün önemli olmadığı ve düşük değerli yüklerin taşınmasında en uygun taşıma modu 
denizyoludur. En çok taşınan yükler ham petrol, kimyasallar, likit yükler, kuru dökme yükler, konteynerler ve 
parça yüklerdir. Havayolu değerli ürünlerin zaman baskısı altında taşınması durumunda tercih edilen bir mod-
dur. Genellikle güvenli taşımanın ve taşıma süresinin önemli olduğu acil ve hassas kargoların taşınması için kul-
lanılır. Hava kargolar, kargo uçakları ile taşınabilmekle birlikte, daha büyük bir kısmı yolcu uçaklarında kabin 
altı yük olarak taşınmaktadır. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) kuralları gereği havayolu taşıması 
göndericileri, yetkilendirilmiş acenteleri kullanmak zorundadır. Demiryolu taşımacılığı, maden cevheri, tarım 
ve orman ürünleri gibi ürün değeri düşük, bir kerede taşınacak hacmin veya miktarın yüksek ve görece uzun 
(genellikle 300-400 km üzeri) mesafelere gidildiği durumlarda tercih edilmektedir. En önemli avantajı diğer 
modlara göre daha az emisyon üretmesi sebebiyle daha çevreci olmasıdır. Temel vagon tipleri; kapalı vagonlar, 
yüksek kenarlı vagonlar, platform vagonlar, çok amaçlı vagonlar ve sarnıçlı vagonlardır. Şartların uygun olduğu 
bazı taşımalarda bu avantajları maksimize edebilmek adına birden fazla taşıma modu birlikte kullanılabilmekte-
dir. Genel adı karma taşımacılık olan bu taşıma şeklinin  multi-modal (çok modlu), inter-modal (modlar arası) 
ve kombine olarak farklı tipleri bulunmaktadır. 

Taşıma modlarının avantaj ve 
dezavantajlarını ayırt edebilme2
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Taşıma Modlarının 
Kıyaslanması ve Seçimi

Taşıma modlarının kıyaslanarak seçiminde kullanılacak yöntemlerden biri, çok kriterli karar verme teknikleri 
olabilir. Çok kriterli karar verme yöntemleri arasında en basit yaklaşım ağırlıklı toplamdır. Bu teknikte, kriterler 
uzman kişiler ve karar vericiler tarafından belirlenir ve toplamı %100 olacak şekilde ağırlıklandırılır. Sonrasında 
alternatif taşıma modları her bir kriter açısından ayrı ayrı puanlanır ve en son ağırlıklı toplamlar üzerinden karar 
verilir. Çok sayıda kriteri birlikte değerlendirmek mantıklı ve uygun bir yaklaşım olmakla birlikte, uygulamada 
genellikle toplam maliyete göre karar verilmektedir. Taşıma maliyetleri ile elde bulundurma maliyetleri arasında 
genellikle ters bir ilişki olduğundan sadece taşıma maliyetini dikkate almak doğru olmayacaktır. Toplam maliyet 
üzerinden bir karar vermek uygun olacaktır. Elde bulundurma maliyetleri hem ekonomik taşıma miktarına ula-
şana kadar tesislerde bekleyen yüklerle ilgili hem de taşımada geçen süre için dikkate alınmalıdır.

Taşıma modlarını kıyaslayarak uygun 
seçim yapabilme3

Dağıtım Yönetimi

Lojistik planlama içerisinde dağıtım yönetiminin rolü büyüktür ve dağıtım ağı tasarımı aşamasında ürün özel-
likleri, pazar ve rekabet düzeyi gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Dağıtım yönetimi, yurtiçi dağıtım ve ulusla-
rarası dağıtım şeklinde ikiye ayrılarak incelenebilir. Her ikisinde de farklı gereksinimler yerine getirilmelidir ve 
zorluklar ile avantajlar farklılık göstermektedir. Dağıtım yönetiminin başarısı, dağıtım ağı tasarımının başarısına 
bağlıdır. Dağıtım ağları tasarımı sırasında verilecek kararlar; tesis sayısı, lokasyonları, kapasiteleri ve hangi tesis-
ler arasında bağlantılar olacağı ile ilgilidir. Tesis sayılarının artması ile birlikte oluşacak stok tutma maliyetleri, 
taşıma maliyetleri ve cevap süresinin müşteri beklentilerini karşılama seviyesi değişecektir. Bu noktada optimum 
sayının belirlenmesi dağıtım ağının etkinliği açısından önemlidir.

Dağıtım yönetimi içindeki temel 
kavramları açıklayabilme4

Dağıtım Modelleri

Matematiksel modelleme, gerçek hayattaki bir problemin amacını ve kısıtlarını dikkate alarak problemi ma-
tematiksel denklemlerle ifade etmektir. Model içerisinde kullanılan ve başlangıçta belli olan kilometre başına 
taşıma maliyeti, tesis veya araç kapasitesi gibi değerlere parametre; modelin çözülmesi sonucu belirlenecek bilin-
meyenlere ise karar değişkenleri denilmektedir. Dağıtım ağı modelleri statik veya dinamik, deterministik veya 
stokastik, tek amaçlı veya çok amaçlı, çok veya tek ürünlü ve çok veya tek modlu olarak farklılık gösterebilir. 
Temel kısıtlar yük gönderen tesislerin kapasitelerini aşmamak, müşterilerin taleplerini karşılamak ve bunları ya-
parken	toplam	maliyeti	minimize	etmektir.	Problemin	genişlemesi	ve	zorlaşması	durumunda	optimum	sonuçlar	
elde etmeye çalışmak yerine sezgisel yöntemlerle optimuma yakın sonuçlar elde etmek tercih edilebilir.  

Dağıtım modellerini kullanarak karar 
verebilme5
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1  Taşımacılık ekonomisi kapsamında gidilen 
yol arttıkça birim başına düşen toplam maliyetin 
azalmasına  ne ad verilir?

A. Taşımacılık ekonomisi
B. Değişken maliyet ekonomisi
C. Ölçek ekonomisi
D. Sabit maliyet ekonomisi
E. Mesafe ekonomisi

2  Aşağıdakilerden hangisi ticaret ve ekipman 
dengesinin artırılması için alınacak önlemlerden 
biri değildir?

A. Müşterilerle uzun dönemli anlaşmalar yapmak
B.	 Nakliyecilerin	kendi	aralarında	konsolidasyona	

gitmeleri
C.	Nakliye	araçlarının	kargo	miktarına	göre	gidiş-

geliş tek hatta değil de bir halka rota üzerinde 
çalışması

D. Intermodal taşımacılık uygulamalarının artırıl-
ması

E. Konteyner havuzlarının oluşturulması

3  Kısa mesafede daha verimli ve ekonomik ol-
ması yanında terminal gereksinimi en az olan taşı-
ma modu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Denizyolu
B. Karayolu
C. Demiryolu
D. Havayolu
E. Ro-Ro

4  Aşağıdakilerden hangisi denizyolu taşımacılı-
ğında gerekli belgelerden biri değildir?

A. Konşimento
B. Manifesto
C. Hamule senedi
D. Ön anlaşma
E. Yükleme ordinosu

5  Bir taşıma içinde aynı yükün iki veya daha 
fazla mod kullanarak gerçekleştirilmesi ve mod de-
ğişimi sırasında taşıma kabı içindeki yükün elleç-
lenmediği taşıma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A. Inter-modal taşıma
B. Multi-modal taşıma
C. Karayolu + Demiryolu taşıması
D. Denizyolu + Demiryolu taşıması
E. Konteyner taşıması

6  A noktasından B noktasına düzenli taşıma-
lar yapan bir firma bulunmaktadır. İki nokta ara-
sındaki taşıma süresi 8 gündür. Firmanın taşıdığı 
ürünün mâliyeti 20 TL’dir. Bir yıl boyunca elde tu-
tulma mâliyeti, ürün mâliyetinin %30’u kadardır. 
Yılda toplam 1.000 adet ürün taşındığı düşünülür-
se toplam transit stok mâliyeti kaç TL’dir?

A. 16,58 T
B. 46,44 T
C. 131,51 T
D. 438,36 T
E. 48.000 T

7  Bir işletmenin fabrikasından deposuna bir 
birim yükü karayolu ile taşımanın maliyeti 10 TL 
ve demiryolu ile taşımanın maliyeti 4 TL’dir. Ürün 
karayolu ile 2 günde, demiryolu ile 5 günde taşın-
maktadır. Ürünü 1 günlük elde tutma mâliyeti 10 
TL’dir. Ürün fabrikadan istendiği anda üretilerek 
çıkabilmektedir. Depoya geldiği anda da satılmak-
tadır. Bu durumda 10 adet ürünü bir seferde taşı-
mak için uygun olan taşıma modu hangisidir ve 
maliyeti ne kadardır?

A. Karayolu, 90 T
B. Demiryolu,  90 T
C. İki modla taşıma mâliyeti eşittir: 100 T
D. Demiryolu,, 120 T
E. Karayolu, 120 T
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8  Bir dağıtım ağı içindeki tesis sayısı artarken 
oluşan maliyet değişimleri ile ilgili aşağıdaki bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?

A. Tesis sayısı arttıkça stok maliyeti yavaşlayarak 
artar.

B. Tesis sayısı arttıkça taşıma maliyeti hızlanarak 
azalır.

C. Tesis sayısı arttıkça taşıma maliyeti önce yavaş-
lar sonra artar.

D. Tesis sayısı artarken toplam maliyetin en düşük 
olduğu bir nokta bulunur.

E. Tesis sayısı artarken belirli bir noktaya kadar 
stok maliyeti ve taşıma maliyeti zıt yönde hare-
ket eder.

9  Bir dağıtım ağı modellenirken kullanılan ve-
rilerin dağılım parametreleri ile verildiği modele ne 
ad verilir?

A. Stokastik model
B. Deterministik model
C. Dinamik model
D. Statik model
E. Çok amaçlı model

10  Kapasiteleri belirli olan i tedarikçilerinden, 
talepleri belirli olan j müşterilere taşınacak yükler 
xij değişkeni ile ifade edilmektedir. Aşağıdakiler-
den hangisinde talebin karşılanması ve kapasitele-
rin aşılmaması eşitsizlikleri doğru olarak verilmiş-
tir?

A. Σm
j=1xij ≥Talepi  ∀i  ve  Σm

j=1xij ≤ Kapasitei  ∀i

B. Σn
i=1xij ≤Talepj  ∀j  ve  Σm

j=1xij ≥ Kapasitei  ∀i

C. Σn
i=1xij ≥Talepj  ∀j  ve  Σn

i=1xij ≤ Kapasitej  ∀j 

D. Σn
i=1xji ≤Talepj  ∀j  ve  Σm

j=1xji ≥ Kapasitei  ∀i 

E. Σn
i=1xij ≥Talepj  ∀j  ve  Σm

j=1xij ≤ Kapasitei  ∀i 
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Yanıtınız yanlış ise “Taşımacılık Ekonomisi” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. E Yanıtınız yanlış ise “Taşıma Modlarının Kı-
yaslanması ve Seçimi” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Taşıma Modları” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B Yanıtınız yanlış ise “Dağıtım Yönetimi” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Taşımacılıkta Ticaret ve 
Ekipman Dengesi” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

2. D Yanıtınız yanlış ise “Taşıma Modlarının Kı-
yaslanması ve Seçimi” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Taşıma Modları” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Karma Taşımacılık” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “Dağıtım Modelleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Dağıtım Modelleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. E

Araştır Yanıt
Anahtarı

7

Araştır 1

Ülkeler ihracat gelirlerini artırmak isterler. Ürünlerin değerleri ile ağırlık ve 
hacimleri arasında doğrusal bir ilişki yoktur. Dolayısıyla taşımacılıkta esas 
olan miktarsal dengenin korunmasıdır. Böyle bir yapı kurulabilmesi duru-
munda ülke bazında uluslararası taşıma faaliyetlerinin maliyeti düşecek ve bu 
da ülke ticaretini ve ekonomisini olumlu etkileyecektir.

Araştır 2

Türkiye hem doğu-batı hem de kuzey-güney ekseninde stratejik bir konuma 
sahiptir. Uluslararası taşımacılıkta her modu kullanma imkânı bulunmakta-
dır.	İpek	yolu,	Viking	koridoru,	TRACECA,	TNE-T	gibi	koridorlar	Türkiye	
ile ilişkilidir. Türkiye’ye tüm modlarla gelip aynı veya farklı bir modla devam 
etmenin olanaklı olması, karma taşımacılık potansiyelini artırmaktadır. Yine 
ithalat ve ihracat taşımalarında da birden fazla modu bir arada kullanmak 
mümkündür. Bu açılardan Türkiye’nin karma taşımacılık potansiyelinin yük-
sek olmasına karşın, mevcut durumda bazı alt yapı yetersizlikleri ve özellikle 
gümrükleme ile ilgili mevzuat zorlukları sebebiyle potansiyelin tamamı kul-
lanılamamaktadır.

Araştır 3

Taşımacılık maliyetlerinin temel bileşenleri yakıt giderleri, seferlik maliyetler 
ve bakım onarım gibi kilometre başına maliyetlerdir. Biraz detaylandırılırsa 
şoför maaşları, devlete ödenen vergiler, belge ve izin giderleri, amortisman 
payları, bakım onarım maliyetleri, köprü, yol geçiş ücretleri, gümrük mas-
rafları, lojistik firması genel giderleri vb. çok sayıda kalem bulunmaktadır. 
Taşıma faaliyetin gerçekleştirilmesi sırasında yapılan bu harcamalara ek olarak 
taşıma süresinden ileri gelen elde bulundurma maliyetleri de eklenmelidir.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

7

Araştır 4

Soğuk gıdalar hızlı tüketim malları sınıfına girer ve dağıtım süreleri daha kri-
tiktir. Müşteriye yakın olmak ve bu sebeple dağıtım noktalarının sayısını ar-
tırmak gereklidir. Ara depolar kullanılarak dağıtım ağı içindeki aşama sayısını 
artırmak gerekebilir. Soğuk taşıma yapmaya uygun bir araç filosu bulundur-
mak gerekir. Yasal olarak tabi oldukları mevzuat farklıdır. Genellikle dağıtım 
yapılacak nokta sayısı daha fazladır. Bitmiş binek otomobil dağıtımında ise 
dağıtım nokta sayısı daha azdır. Süre baskısı görece düşüktür. Taşıma araçları 
standart tır ve kamyon yapısından farklıdır.

Araştır 5

Uluslararası bir elektronik ürünler üreticisinin dağıtım ağı düşünülürse ge-
nellikle ülkeler arası taşımalar yapılacağından mesafeler önemlidir. Taşıma 
maliyetlerini minimize ederken zaman değeri de hesaba katılmalıdır ve belki 
çok amaçlı bir model kurulmalıdır. Farklı taşıma modlarını kullanmak gere-
kebileceği için ayrı bir indis eklemek gerekecektir. Bazı ülkelerde ara depolar 
kurulacağı için çok aşamalı bir ağ yapısı ortaya çıkacak ve denge kısıtları kulla-
nılacaktır. Bölgesel bir tarım gıda dağıtımı yapılacaksa genellikle karayolu taşı-
maları öne çıkacaktır. Ürün ömrü kısa olduğundan ve şehir içinde çok sayıda 
son adım teslimatı yapılacağı için dağıtım ağı içinde araç rotalama problemi 
öne çıkacaktır. Şehir içi güzergah, saat ve araç kapasite kısıtları kullanmak 
gerekecektir. 

Chopra,	 S.	 ve	 Meindl,	 P.	 (2013).	 Supply	 Chain	
Management,	NJ:	Prentice	Hall.	

Çancı, M. Ve Erdal, M. (2013). Lojistik Yönetimi, 
İstanbul: UTİKAD Yayınları.

Heizer,	 J	 ve	 Render	 B.	 (2014).	 Operations	
Management: Sustainability and Supply Chain 
Management,	11.	Basım,		US:	Pearson	Education.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 30295 sayılı Resmi 
Gazete, 08.01.2018.

Karayolları Trafik Yönetmeliği, 23053 sayılı Resmi 
Gazete, 18.07.1997

Saaty T.L. (1994). How To Make a Decision: The 
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Bölüm 8

Filo Rotalama ve Yükleme Modelleri

Anahtar Sözcükler: • Filo Yönetimi • Araç Rotalama Modelleri • Gezgin Satıcı Problemi
• Araç Rotalamada Sezgisel Yaklaşımlar • Araç Yükleme Problemi • Araç Yükleme Modelleri
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Filo Yönetimi
1 Filo yönetimi içindeki temel kavramları 

değerlendirebilme 2
Araç Rotalama Modelleri
2 Araç rotalama modellerindeki temel 

yaklaşımları anlayabilme

4
Araç Yükleme Problemi
4 Araç yükleme problemindeki temel 

kavramları açıklayabilme

Araç Rotalama Problemi Çözüm Yaklaşımları
3 Araç rotalama problemlerinde kullanılan 

sezgisel yaklaşımları açıklayabilme3
Araç Yükleme Modelleri
5 Araç yükleme modellerini kullanarak karar 

verebilme5
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GİRİŞ
Lojistik yönetimi içindeki önemli konulardan 

biri, taşımacılık fonksiyonun yerine getirilmesinde 
kullanılan taşıma araçlarının yönetimidir. Lojistik 
hizmet verenler veya taşımacılık faaliyetlerini ken-
dileri yürüten işletmelerin sahip olduğu araçların 
toplamına araç filosu denilmektedir. Bu filonun 
büyüklüğünün belirlenmesi, zaman içinde değiş-
tirilmesi, filo içindeki araç tiplerinin seçilmesi, 
özmal araçlar veya kiralık araçların oranına karar 
verilmesi, araçların kullanımı sırasında şoförler, 
bakım, yakıt tüketimi ve kilometre dengesi faali-
yetlerinin takibi stratejik ve operasyonel seviyeli 
kararlardır. Belirli büyüklüğün üzerindeki işletme-
lerde bu tip kararların verilmesi ve yönetimi için 
lojistik veya taşımacılık departmanı altında çalışan 
ayrı bir ekip bulunmaktadır. Filo büyüklüğünün ve 
araç kompozisyonunun belirlenmesi tasarımsal bir 
karar iken araç filosunun müşteri taleplerine göre 
rotalanması operasyonel seviye bir karardır. Bu bö-
lüm içinde araç filosunun rotalanması ve araçların 
yüklenmesi iki ana konu olarak ele alınmıştır. 

Araç rotalama temelde en düşük maliyet, en 
kısa süre veya en yüksek müşteri memnuniyetini 
sağlayacak şekilde tüm nokta taleplerinin karşılan-
ması problemidir. Literatürde farklı araç rotalama 
modelleri bulunmaktadır. Detayları araç rotalama 
modelleri bölümünde anlatılacak olup bazı var-
yasyonları tek veya çok araçlı, kapasite kısıtlı veya 
kısıtsız, tek noktadan veya çok noktadan rotalama, 
müşteri önceliklerinin dikkate alındığı veya alın-
madığı modeller şeklinde ele alınmaktadır. Araç ro-
talama problemi optimum sonuç elde etme açısın-
dan çözümü zor problemler sınıfına girmektedir. 
Özellikle büyük ölçekli araç rotalama problemleri 
için sezgisel yöntemler kullanılmaktadır. 

Araç yükleme problemi ise rotalama kararları 
ile yakından ilişkili olan diğer bir problem alanı-
dır. Araçların yüklenmesinde gerçek uygulamalar 
dikkate alındığında çok sayıda kısıt bulunmakta-
dır. Öncelikli olarak araçların hacim ve ağırlık açı-
sından kapasitesinin aşılmaması, kara yolu başta 
olmak üzere tüm modlar için en önemli kısıttır. 
Toplam kapasite aşılmamakla birlikte örneğin ka-
rayolunda dingil başına düşen ağırlıklar da ikincil 
bir kısıttır. Bununla birlikte çok noktaya yapılacak 
dağıtım veya çok noktadan yapılacak toplamada 
yüklerin araca yüklenme sırasına da dikkat edil-
melidir. Toplam bir yük karmasının kaç araca ve 

spesifik yüklerin hangi araçlara yükleneceği de ayrı 
bir problemdir. Bu bölüm içerisinde sırasıyla filo 
yönetimi genel olarak bir başlık altında, araç ro-
talama problemi ise ayrı bir başlıkta incelenmiştir. 
Ardından araç rotalama probleminin çözümünde 
kullanılan en bilinen sezgisel yaklaşımlar örnekler 
ile birlikte anlatılmıştır. Son iki ana başlık olarak da 
araç yükleme problemi ve araç yükleme modelleri 
detaylandırılmıştır. 

FİLO YÖNETİMİ
Diğer bir deyişle tüm taşıma modlarında bir-

den fazla aracı bünyesinde bulundurarak taşıma-
cılık hizmeti veren işletmelerin sahip olduğu araç 
topluluğudur. Bu araçların etkin ve verimli şekilde 
yönetilmesi işletmelerin lojistik anlamda önemse-
dikleri konuların başında gelmektedir. 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği (2018) içerisinde, 
filoya karşılık gelen araç toplulukları farklı yetki 
belgesi türleri için farklı şekillerde tanımlanmıştır. 
Örneğin ticari amaçla yurtiçi ve/veya uluslararası 
eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere ve-
rilen C2 yetki belgesinin alınabilmesi için en az 8 
adet özmal birim araç ve toplam 320 ton kapasi-
teli bir araç filosu gereklidir. Benzer şekilde ticari 
amaçla yurtiçi ve/veya uluslararası lojistik işletme-
ciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen L2 bel-
gesinin alınabilmesi için en az 5 birim taşıt ve 200 
tonluk asgari kapasiteli araç filosuna sahip olun-
ması gereklidir. Yönetmelik bunu asgari bir koşul 
olarak belirtilmiştir. Ancak taşımacılık veya lojistik 
hizmeti veren firmaların ya da büyük üreticilerin 
kendi ürünlerini dağıtmak için sahip oldukları araç 
filolarının büyüklüğü genellikle çok daha fazladır. 

Filo toplu olarak aynı hizmeti yapan ve bir 
merkezden yönetilen kara, deniz ve hava 
taşıtlarına verilen addır.

Filo yönetimi, Lojistik Derneği (LODER) 
tarafından, faaliyet kapsamı içindeki nok-
talar arasında malzeme, insan ve/veya hiz-
metlerin taşınmasında kullanılacak olan 
taşıma araçlarının bir merkez tarafından 
seçimi, rotalanması, yüklenmesi ve takibi 
gibi etkinliklerin tümü şeklinde tanımlan-
maktadır (URL1).
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Genellikle 20 adet araca sahip olan filolar küçük, 
100 araca kadar olanlar orta ve 100 araç üzeri filo-
lar büyük filo olarak sınıflandırılabilir. 

Doğru şekilde gerçekleştirilen bir filo yönetimi 
ile işletmelerin maliyetlerini düşürmesi mümkün-
dür. Filo yönetimi içindeki temel bileşenler yük, 
şoför ve araçlar olup bunların doğru bir kompozis-
yon ile çalışmasıyla verimlilik artacak ve işletmenin 
diğer fonksiyonlarına destek olunacaktır. Filo yö-
neticilerinin üzerinde durması gereken konuların 
başında seferde ve araç parkında bekleyen araçların 
takibi gelmektedir. 

Bu noktalar dikkate alındığında bir filo yöneti-
cisinin görevleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

•	 Filodaki	araçların	sürekli	olarak	etkin	ve	ve-
rimli şekilde yönetimi,

•	 Aylık,	 haftalık	 ve	 günlük	olarak	 araç	 sefer	
planlarının ve çizelgelerinin oluşturulması,

•	 Araçların	dağıtım	planına	ve	kurallara	uy-
gun şekilde yüklenmesi,

•	 Taşıma	için	gerekli	belgelerin	hazırlanması,
•	 Güzergah	şartları	dikkate	alınarak	araç	rota-

larının optimize edilmesi,
•	 Şoförlerin	 çalışma	 koşulları	 ve	 sürelerinin	

düzenlemelere uygun şekilde takibi,
•	 Araçların	 periyodik	 bakımlarının	 ve	 kilo-

metre dengesinin takibi,
•	 Maliyetlerin	 azaltılması,	 hizmet	 kalitesinin	

artırılması ve çevresel zararların en aza indiril-
mesi için gerekli iyileştirmelerin yapılmasıdır.

Bu görevlerin sürdürülebilir şekilde yürütülmesi 
sırasında, bazı operasyonel detayların dikkate alın-
ması gerekir. Filo yönetiminin temel bileşenlerin-
den şoförlerle ilgili olarak çalışma koşulları AETR 
gibi anlaşmalarla uluslararası düzeyde belirlenmiştir. 
Şoförlerin	 günlük	 çalışma	 süresi	 olan	 9	 saati	 geç-
memesi, 4,5 saati geçmeden en az 45 dakika mola 

vermeleri, 11 saat olan günlük dinlenme sürelerinin 
sağlanması, 6 gün boyunca çalışılmışsa haftalık 1 
gün dinlenme izinlerinin verilmemesi, uzun mesafe-
lere hızlı taşımalar gerekliyse kurallara uygun şekilde 
2 şoförle çalışılması temel konulardır. 

Araçlardan maksimum seviyede faydalanabil-
mek için periyodik bakımlarının süre ve kilometre 
bazında sınırlar aşılmadan gerçekleştirilmesi gerekir. 
Özellikle kiralık araçlar kilometre olarak belirli sı-
nırlara göre temin edilmektedir. Belirli süreler için 
yapılan anlaşmalarda, önceden kararlaştırılan kilo-
metre sınırlarının üzerine çıkıldığında kira bedel-
leri artabilmektedir. Buna göre, örneğin kilometre 
menzil sınırına yaklaşmış bir araç, araç parkında 
boşta beklerken kısa süre içinde seferden dönecek 
olan düşük kilometredeki bir aracın tercih edilmesi-
ni sağlayacak bir takip sistemi kullanılmalıdır. Sefer 
öncesi araçların çekici ve römorklarının yürüyen 
aksam ve aydınlatma / sinyalizasyon gibi elektrik 
aksamlarının uygun durumda olduğu da kontrol 
edilmelidir. Yine yasayla belirlenmiş tarih aralıkları-
na uygun şekilde kış lastiği ve yaz lastiği değişimle-
rinin yaptırılması gibi detaylar artırılabilir. 

Yük bileşeni bazında da operasyonel kararlar 
önemlidir. Yükün özelliklerine ve miktarına uygun 
araçlar	seçilmelidir.	Miktar	olarak	bir	aracı	doldu-
racak yük bulunmuyorsa farklı yüklerin aynı araçta 
birleştirilerek parsiyel taşımaların yapılması veya 
miktara uygun küçük araçların tercihi arasındaki 
ödünleşmeler	 hesaplanmalıdır.	 Maliyet	 açısından	
bakıldığında küçük araçla taşıma yapılması genel-
likle daha maliyetli olmaktadır. Yükün tipine göre 
de araç seçimi önemlidir. Soğuk veya donuk taşı-
ma yapılacaksa iklimlendirme olanakları bulunan 
frigorifik araçlar kullanılmalıdır. Tehlikeli madde 
taşımacılığı yapılacaksa tehlikeli maddenin sınıfına 
uygun araçlar kullanılmalı ve araca SRC 5 belgeli 
şoförler atanmalıdır. Gıda veya ilaç gibi özellikli 
yükler söz konusu ise gerekli hijyen koşulları sağ-
lanmalıdır. Değerli yükler taşınacaksa riskin bölün-
mesi açısından daha düşük kapasiteli araçlar kul-
lanılarak araç başına taşınan yükün toplam değeri 
azaltılmaya çalışılmalıdır. 

Filo yönetimindeki başarının ölçülmesi için bir 
performans yönetim sisteminin kurulması uygun 
olacaktır. Böyle bir sistemle toplam maliyet, sefer 
başına maliyet, kilometre veya ton başına maliyet, 
sefer süreleri, bakım maliyetleri, hasarlı yük miktar-
ları vb. ölçülebilir. Bu sayede hatalar takip edilerek 
iyileştirme gereklilikleri görülebilir ve uygun iyileş-

Taşıma belgelerinin hazırlanması gibi sefer öncesi faa-
liyetler, seferlerin planlanması, sefer halindeki araçla-
rın küresel konumlandırma sistemleri ile takibi, araç 
bakım ve onarım faaliyetlerinin planlanması ve yöne-
timi, şoförlerin çalışma süre ve koşullarının yönetimi 
gibi süreçler sistematik olarak yürütülmelidir.

dikkat
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tirme faaliyetleri uygulanabilir. Performans ölçümündeki en kritik konu gerekli verilerin toplanmasıdır. Bu-
nun için güncel teknolojiden faydalanmak, süreçleri kayıt altına almak ve uygun veri tabanları ile istatistikler 
oluşturmak doğru olacaktır. 

Literatüre bakıldığında filo yönetimi için matematiksel modelleme, kuyruk modelleri ve simülasyon 
teknikleri başta olmak üzere farklı yaklaşımların kullanıldığı görülmektedir. Buna göre filo yönetimindeki 
problemler	Şekil	8.1’deki	gibi	sınıflandırılabilir	(Dudaklı	ve	Subulan,	2015).

Türkiye’deki	 filo	 büyüklükle-
rini araştırarak sınıflandırınız.

Taşıma modu bazında araç fi-
lolarını büyüklük ve kompo-
zisyon açısından kıyaslayınız.

Filo yönetimindeki temel 
bileşenleri dikkate alarak 
performans açısından  öne-
mimi tartışınız.

Öğrenme Çıktısı

1 Filo yönetimi içindeki temel kavramları değerlendirebilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Filo ve işletme tipi

Homojen/heterojen 
Üretici
Lojistik İşletme
Lojistik aracı

Statik
Dinamik
Stokastik
Bulanık

Dolu/yarı dolu araç hareketleri
Araç atama
Araç envanteri
Araç yeniden konumlandırma

Araç rotalama
Yük konsolidasyonu
Sevkiyat çizelgeleme ve takibi

Filo genişletme/daraltma
Yatırımlar
Dışkaynak kıllanma

Tek modlu
Çok modlu

Araç Harketleri

Operasyonel

Filo Yönetimi

Ekonomik

Taşıma modu

Problem tipi ve
belirsizlik türü

Şekil 8.1 Filo Yönetimi Problemlerinin Sınıflandırma Sistematiği (Dudaklı ve Subulan, 2015)
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ARAÇ ROTALAMA MODELLERİ
Araç Rotalama Problemi (ARP); literatürde çok 

uzun yıllardır çalışılan, kesikli bir çözüm uzayında 
arama yapan, kombinetoryal optimizasyon sınıfına 
giren, tam sayılı programlama yaklaşımı ile çözül-
meye çalışılan zor bir problem tipidir. Bir araç filo-
su ile belirli bir veya birkaç noktadan, yine belirli 
sayıda düğüm noktası veya müşteri olarak ifade 
edilebilecek lokasyonları ziyaret ederek hizmet ver-
meyi hedefler. 

ARP’de	 amaç,	 depo	 veya	 depolardan	 başlayıp	
yine bu depolarda sonlanacak şekilde rotalar belirle-
yerek talep miktarları bilinen müşterilere teslimat-
ları yaparken toplam mesafe veya süreyi minimize 
etmektir. Taşımacılık, dağıtım ve lojistik alanların-
da değişik varyasyonları olan önemli bir problem 
tipidir.	Özellikle	büyük	boyutlu	bir	ARP’de	en	iyi	
sonucu veren kesin bir yöntem bulunmamaktadır. 
Küçük boyutlu problemler için optimum sonuçlar 
elde edilirken ölçek büyütüldüğünde sezgisel yak-
laşımlardan faydalanmak bir zorunluluk olmakta-
dır. Temel ARP üzerinde belirli kabuller yapılarak 
ve bunlar farklı kısıtlarla ifade edilerek ARP tipleri 
oluşturulabilir (URL2):

•	 Kapasiteli ARP: Belirli bir yük cinsinden 
kapasiteleri bilinen standart araç filosuyla 
ve araç kapasitelerinin aşılmasını engel-
leyen kısıtlarla dağıtım/toplama yapılan 
ARP tipidir. 

•	 Çok depolu ARP: Bir işletmenin müşte-
rilerine hizmet verebileceği birkaç deposu-
nun	olduğu	ARP	tipidir.	Müşteriler	depolar	
etrafında kümelenmişse dağıtım sorunu bir 
dizi bağımsız ARP olarak modellenebilir. 
Müşteriler	 ve	 depolar	 birbirine	 karışmışsa	
çok depolu ARP tek bir problem olarak bir-
likte modellenecektir.

•	 Periyodik ARP:	Klasik	ARP’de	tek	bir	peri-
yot için rotalama planı yapılırken periyodik 
ARP’de	ise	planlama	dönemi	m	adet	periyot	
için genişletilir. 

•	 Bölerek teslimatlı ARP: Bu ARP tipinde, 
toplam maliyetin düşürülme imkanı varsa 
belirli bir müşterinin talebini karşılamak 
için araçların aynı noktaya birden fazla de-
fada teslimat yapmasına izin verilmektedir. 

•	 Stokastik ARP: ARP içindeki bileşenler-
den bir veya birkaçının rasallık içermesi du-
rumudur. Genellikle ziyaret edilecek talep 
noktaları, talep miktarları veya sürelerde 
rassallık bulunmaktadır. 

•	 Toplama ve dağıtımın birlikte yapıldığı 
ARP: Her bir aracın rotalanması sırasında 
müşteri noktalarına teslimat ve bu nokta-
lardan yüklerin alınarak başlangıç deposuna 
geri getirilmesi durumu dikkate alınır. Bu 
tip	ARP’de	yüklerin	tamamı	önce	dağıtılıp	
sonra müşteri noktalarından tekrar topla-
ma yapılabileceği gibi, her noktaya bir defa 
uğrayarak dağıtım ve toplama aynı anda 
yapılabilir. Örneğin soğuk zincir ürünleri-
nin dağıtımında iade ürünleri daha yüksek 
sıcaklıkta olabileceğinden dolayı araç içi sı-
caklık değerini artırmamak için önce dağı-
tım tamamlanır, iadeler sonra toplanır.  

•	 Uydu tesisli ARP: Bu ARP tipinde araçların 
vardiyaları sırasında ana depoya tekrar dön-
meden ikmal yapabilecekleri uydu tesisleri 
kullanılmaktadır.	Müşteri	noktalarının	talep-
lerine göre rota içerisinde uydu tesislere uğra-
narak ek yükler alınabilmektedir. Bu durum 
gereksiz yere ana depoya dönüşleri engeller.

•	 Zaman pencereli ARP:	Müşterilere	yapıla-
cak teslimatların belirli zaman aralıklarında 
gerçekleştirilmesini sağlayacak kısıtların ek-
lendiği	ARP’dir.	Bu	kısıtlara	uygun	şekilde	
yapılan rotalamada amaç taşıma ve bekleme 
sürelerini minimize etmektir. 

Yukarıda anlatılan ARP problemlerinin çözül-
mesi için problemin matematiksel olarak model-
lenmesi gerekir. Her bir tipin kendine has amaç ve 
kısıtları olduğu için farklı şekillerde modellenecek-
tir. Literatürde geçen temel ARP modelli olan gez-
gin satıcı problemi aşağıda anlatılmıştır. 

Araç Rotalama Problemi (ARP), coğrafi 
olarak dağılmış bir dizi şehir veya müşteri 
için bir veya birkaç depodan hizmet vere-
cek bir araç filosu için bir dizi rotanın be-
lirlenmesi gereken tüm problem tiplerine 
verilen genel bir addır.
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Gezgin Satıcı Problemi
ARP problemleri içindeki en basit ve bilinen mo-

del sonsuz kapasiteye sahip tek araç ile tek depodan 
dağıtım yapılması durumudur. Bu model, literatür-
deki Gezgin Satıcı Problemi (Travelling Salesman 
Problem	-	TSP)	ile	özdeştir.	Bu	ARP’de	amaç,	n	adet	
müşteri lokasyonunun her birini bir kez ziyaret edip 
başlangıç noktasına geri dönerken minimum uzun-
lukta	bir	tur	elde	etmektir.	Modelde	kullanılan	no-
tasyon ve denklemler aşağıda verilmiştir.

İndisler:
i ve j : müşteri lokasyonları i,j ∈ {1,2, ... , n}

Parametreler:
cij: i müşterisi ile j müşterisi arasındaki mesafe 

veya süre

Karar değişkenleri:
 xij= {1,i müşterisinden j müşterine taşıma yapıl-

ması durumu 0, aksi durum}

Model:
 
min

i=1
n∑ j=1

n∑ cijxij

Şu	kısıtlara	göre

i:i≠ j
n∑ xij =1        ∀j ∈{1,2,…,n} 

j: j≠i
n∑ xij =1        ∀i ∈{1,2,…,n}

 
∑i ∈ S ∑j ∈ S xij ≤|S|-1         S⊂ N, 2≤|S|≤n-1

xij ∈{0,1}                        ∀i,j ∈{1,2,…,n} 

Gezgin satıcı problemi modelinin amaç fonk-
siyonu, aracın dolaştığı toplam mesafeyi minimize 
etmeye çalışmaktadır. Kısıtlardan birincisi her müş-
teriye sadece bir gelişin, ikinci kısıt ise her müşteri-
den sadece bir çıkışın olmasını sağlamaktadır. Yani 
birinci kısıt, her j müşterisine bütün i müşterile-
rinden geliş olabilmesine imkân vermekte, ancak 0 

veya 1 değerini alabilen  değişkenlerinin toplamı-
nın 1 olması sayesinde sadece bir geliş yapılmasına 
zorlamaktadır. İkinci kısıt ta aynı mantıkla, her i 
müşterisinden bütün j müşterilerine çıkış olabil-
mesine imkân vermekte, ancak  değişkenlerinin 
toplamının 1 olması sayesinde sadece bir çıkış ya-
pılmasını zorlamaktadır. Üçüncü kısıt ise rotalama 
sırasında alt tur oluşumunu engellemektedir. Her 
olası şehir alt kümesindeki şehir sayısından bir ek-
sik atama yaparak rotaların kendi üzerine kapan-
ması engellenmekte ve sadece bir tam turun yapıla-
bilmesi sağlanmaktadır. 

Gezgin satıcı problemi üzerinden ilerlenirse ilk 
olarak araç kapasitelerine dair kısıtlar eklenebilir 
ve rota sayısının artması durumu ortaya çıkar. Bu 
durumda araçların özdeş olup tek bir kapasite de-
ğerine sahip olması veya farklı kapasitelerdeki araç 
tipleri kullanılması şeklinde varyasyonlar artırılabi-
lir. Bu durumda araçlara da birer indis atayarak her 
birini model içinde ayrı takip etmek gerekir. Her 
bir aracın merkezden çıkışı ve yine aynı merkeze 
dönüşüne dair kısıtlara yer verilir. Bazı vakalarda 
araçlar kiralık olabilir ve başlangıç noktasına dö-
nüşü gerekmeyebilir. Rotasını tamamlayan araç 
boşa çıkarılabilir. Diğer bir durum ise çok nokta-
dan dağıtımda, araçların bir merkezden başlayıp 
rotalarını farklı bir merkezde tamamlayabilmesidir. 
Müşterilerin	beklentileri	de	model	yapısını	etkile-
yebilir. Örneğin bazı müşterilerin dağıtım sırasında 
öncelikleri olabilir ve maliyeti artırmak pahasına 
rotalar değişebilir. Aynı şekilde müşterilere varış 
zamanlaması	 ile	 ilgili	 aralıklar	 verilebilir.	Müşteri	
noktalarında belirli sürelerde işlem yapılarak rota-
ya devam edilmesi durumunda her müşterinin iş-
lem süresi sonucu değiştirebilecektir. Tüm bu özel 
durumların sayısı artırılabilir ve her biri için farklı 
modeller ortaya çıkmaktadır. 

Gerçek hayatta karşımıza çıkan problemler genellikle 
daha karmaşık yapıda olacaktır.

dikkat
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ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ 
ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ARP probleminin çözümü, ARP modelleri kıs-
mında anlatıldığı gibi matematik programlama ile 
çözülmekte, ancak problemin boyutunun büyü-
mesi ile birlikte optimum çözüm elde etmek zor-
laşmaktadır. Bu sebeple genellikle sezgisel yöntem-
lere başvurulmaktadır. Sezgisel çözüm yaklaşımları 
her türlü probleme uyarlanabilen meta-sezgiseller 
ve probleme özel sezgiselller olarak ikiye ayrılabi-
lir.	 Meta-sezgisellerin	 büyük	 kısmı	 doğal	 olayla-
rın metaforları olup farklı problemlere belirli bir 
mantık ve kurallar sistemi ile yaklaşmaktadırlar. 
Genellikle çözüm uzayında olasılık temelli bir ara-
ma yapıp her aşamada elde edilen çözüm kümesi 
üzerinden yeni çözümlerin üretilmesi esasına da-
yanmaktadır. Son yıllarda meta sezgisel yaklaşım-
ların sayısı çok hızlı artmış olup böcek türlerinin 
davranışlarından, suyun akışına veya birlikte çalan 
müzisyenlere kadar birçok fikirden faydalanılmış-
tır (Sörensen, 2015). ARP gibi daha spesifik prob-
lemlere özel olarak geliştirilmiş sezgisel yöntemler 
de bulunmaktadır. Tüm sezgisel yaklaşımların or-
tak özelliği, optimuma yakın değerleri vermesidir. 
Büyük boyutlu problemler için optimum değerin 
ne olduğu bilinmediği için başarı seviyelerini opti-
muma yakınlık şekilde ölçmek mümkün değildir. 
Genellikle optimum sonuçları bulunabilen küçük 
boyutlu problemler üzerinde denenerek bu değere 
ne kadar yaklaştıklarına bakılır. Diğer bir durum 
da literatürde yer alan veri setleri üzerinden gidi-
lerek, önceki çözümlere oranla nasıl bir üstünlük 
sağlandığına bakılmasıdır. 

Konu ARP özelinde ele alındığında, literatürde 
sıkça kullanılan iki sezgisel yaklaşım görülmekte-
dir. Bunlar, süpürme ve tasarruf algoritmalarıdır. 

Süpürme Algoritması
Kapasitesi belirli bir araç filosu ile dağıtım 

veya toplama yapılıp kapasite büyüklüğüne bağlı 
olarak birden fazla rota elde edilir. Süpürme algo-
ritmasının uygulanabilmesi için ziyaret edilecek 
noktalarının bir koordinat sistemi üzerinde hari-
talandırılması gerekmektedir. Ardından araçların 
çıkıp rota sonunda geri dönecekleri depo noktası 
merkez kabul edilerek, buradan herhangi bir yöne 
doğru düz bir çizgi çizilir. Çizginin uzunluğu, de-
poya en uzak noktadaki müşteriye ulaşmaya ye-
tecek ölçüde olmalıdır. Bu çizgi, süpürme işlemi 
için saat veya tersi yönünde döndürülerek müşte-
riler ile kesişimler dikkate alınır. Yarıçap çizgisi bir 
müşteri noktası ile kesiştiğinde, bu müşterinin arz 
ya da talebi aracın kullanılmamış kapasitesinden 
küçükse rota üzerindeki bir sonraki müşteri ola-
rak kabul edilir. Aynı anda çizginin kesiştiği iki 
müşteri bulunmaktaysa rota üzerindeki bir önceki 
müşteriye daha yakın olan müşteri tercih edilir. 
Süpürme işlemi ilgili aracın kapasitesi dolana ka-
dar devam eder. Araç kapasitesi dolup daha fazla 
müşteri eklenemediği durumda, araç depoya dön-
dürülerek ilgili rota tamamlanmış olur. Sıradaki 
son müşteri için depodan yeni bir araç çıkartıla-
rak aynı işlemler tekrarlanır. Aynı işlem hiç müş-
teri kalmayana kadar devam ettirilir. Tüm müşte-
rilere ziyaret gerçekleştirildiğinde ihtiyaç duyulan 
rota sayısı da belirlenmiş olacaktır. 

Araç rotalama kararlarının 
gerçek hayat uygulamalarında 
nasıl verildiğini araştırın.

ARP’de	 kullanılan	 matema-
tiksel modellerin literatürde-
ki matematiksel model yapı-
larından hangileri ile ilişkili 
olduğunu inceleyin.

Gezgin satıcı probleminin 
hangi kısıtlar ile geliştirile-
bileceğini anlatınız.

Öğrenme Çıktısı

2 Araç rotalama modellerindeki temel yaklaşımları anlayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Süpürme algoritmasının anlaşılabilmesi için sa-
yısal bir örnek verilmiş ve uygulama adımları ör-
nek	üzerinden	 anlatılmıştır.	Merkezî	bir	depodan	
21 farklı noktada bulunan müşterilere dağıtım için 
uygun rotaların belirlenmesi hedeflenmektedir. 
Kullanılan dağıtım araçları tek tip olup taşıma ka-
pasitesi	20	tondur.	Müşterilerin	talep	ettikleri	ürün	
miktarları	 ton	cinsindendir.	Müşteri	 lokasyonları,	

talep	miktarları	ve	depo	lokasyonu	Şekil	2’de	gös-
terilmiştir. Amaç, süpürme sezgiselini kullanarak 
tüm noktalara uğrayan ve araç kapasitesini aşma-
yan uygun rotaları belirlemektir.

Sezgiselin	uygulanabilmesi	için	Şekil	8.2’de	görül-
düğü gibi depodan sağa doğru bir çizgi çekilerek depo 
ucu sabit tutulmuş ve diğer ucundan saatin tersi yö-
nünde çevrilmiştir. Bu çevirme sırasında çizgiye değen 
noktalar sırasıyla rotaya eklenmeye başlanmıştır. Ro-
taya eklenen müşterilerin talepleri toplamı, araç kapa-
sitesi olan 20 tonu geçmedi sürece işleme devam edile-
rek birinci rotada yer alacak müşteriler belirlenmiştir. 
20 tonluk kapasite aşıldığında, son nokta rotaya dâhil 
edilmeyip araç merkez depoya döndürülmüştür. Son-
raki noktaya, ya aynı aracın yükünü boşalttıktan son-
ra ya da farklı bir aracın gittiği kabul edilir.

Süpürme algoritması, tek merkezden (ör-
neğin bir depodan) çıkıp ziyaret edilecek 
noktalar (müşteriler) arasında dış döngü-
ler oluşturarak aynı merkeze geri dönmeye 
dayalı sezgisel bir yaklaşımdır.

10,1

10,9

3,9
9,2

6,7

10,1

9,2

8,9

4,3

10,5

7
11,7

Depo

2,1
3,4

9,5 4,2
3,1

6,1

7,3

4,6

3,2

Şekil 8.2 Süpürme Sezgiseli için Örneği Depo ve Müşterileri Konumları ve Talepleri (ton)

Örnekte süpürme çizgisi ilk olarak 7,3 ton talep-
li müşteriye temas etmiştir. Araç kapasitesi müsait 
olduğundan rotaya eklenmiştir. Ardından 6,1 ton 
kapasiteli noktaya gelinmiştir. Bu anda aracın kulla-
nılmamış kapasitesi 20 – 7,3 = 12,7 ton olduğundan 
bu nokta da rotaya eklenmiştir. Aynı mantıkla sıra-
sıyla 3,2 ve 3,1 ton talepli 3. ve 4. müşteriler de aynı 
araca yüklemiştir. Aracın kullanılmış kapasitesi 7,3 + 
6,1	+	3,2	+	3,1	=	19,7	tona	ulaşmıştır.	Süpürme	işle-
mine devam edildiğinde 4,2 ton kapasiteli müşteriye 
varılmış ve 20 tonluk araçta bu müşteriye hizmet 
verecek kapasite kalmadığından dolayı araç rotasını 
tamamlayarak depoya döndürülmüştür. Sonrasında 
aynı	işlemler	tekrarlanarak	elde	edilen	toplam	9	adet	
rota	Şekil	8.3’te	gösterilmiştir.
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10,1

10,9

10,1

11,7

10,5

3,9 9,2

9,2
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Şekil 8.3 Süpürme Sezgiseli ile Elde Edilen Rotalar
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Tablo	8.1’de	görüldüğü	gibi	rotalara	atanan	araçların	kapasiteleri	tamamen	kullanılmamış	olup	birçok	
rotada	büyük	boşluklar	kalmıştır.	9	sefer	yapan	araçların	her	birinin	kapasitesi	20	ton	olduğunda	toplam	
kapasite 180 tondur. Taşınan fiili yük miktarı ise 146 tondur. Diğer bir deyişle araçların doluluk oranı 
%81,1	veya	kullanılmayan	kapasite	%18,9’dur.	Toplam	yük	miktarı	olan	146	ton,	araç	kapasitesine	bö-
lünüp bir üst değere yuvarlandığında; teorik olarak 8 rota (araç) ile bu dağıtımın gerçekleştirilebileceği 
görülmektedir.	Bu	durumda	kapasite	kullanım	oranı	146	/	160	=	%91,25’e	yükselecektir.		

Tablo 8.1 Rotalarla ilgili Kapasite Kullanım Verileri (ton)

Rota Yük Miktarı Kümülatif Yük Araçta kalan boş kapasite

1

7,3 7,3

0,3
6,1 13,4

3,2 16,6

3,1 19,7

2
4,2 4,2

6,3
9,5 13,7

3

10,1 10,1

4,43,4 13,5

2,1 15,6

4
10,9 10,9

5,2
3,9 14,8

5
9,2 9,2

4,1
6,7 15,9

6
10,1 10,1

0,7
9,2 19,3

7
7 7

4,1
8,9 15,9

8
11,7 11,7

4
4,3 16

9
10,5 10,5

4,9
4,6 15,1

Süpürme sezgiseli kullanılabilecek bir sonuç vermesine karşın daha iyi sonuçların elde edilebileceği de 
anlaşılmaktadır. Yöntemin sonucu, süpürme çizgisinin çizilerek algoritmanın başlatıldığı noktaya bağım-
lıdır. Başlangıç noktası farklı iki müşteri arasında seçilirse çıkan sonuç da değişebilecektir. Bu sebeple olası 
tüm müşteri ikilileri arasından başlanarak, bu örnekte 21 farklı sonuç bulunabilir. Bunların içlerinden en 
az sayıda rotayı veren ve araç doluluk oranı yüksek olan alternatif seçilebilir.  Aslında süpürme algoritması 
rotalama yapılacak noktaların kümelenmesi için kullanılmaktadır. Yukarıda anlatılan işlemler gerçekleşti-
rilerek aynı araçta veya rotada bulunacak müşteriler belirlenir. Daha iyi bir sonucun elde edilebilmesi için 
süpürme algoritması ile elde edilen kümelerin her biri gezgin satıcı problemi olarak ele alınıp ayrı ayrı 
çözdürülebilir. 
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Tasarruf Algoritması
ARP çözümünde kullanılan diğer bir sezgi-

zel yaklaşım olan tasarruf algoritması Clarke ve 
Wright	 (1964)	 tarafından	 ortaya	 atılmış	 basit	 bir	
yöntemdir. Süpürme algoritmasında olduğu gibi 
burada da tek merkezden çok sayıda müşteriye öz-
deş kapasiteli araçlarla dağıtım yapılması durumu 
ele alınmaktadır. Çözüm yaklaşımının temelinde, 
en kötü ama olabilir çözüm olarak varsayılabilecek, 
her müşteriye bir aracın gidip geldiği durumdan 
başlanarak tasarruflar elde edilmesi vardır. Tasar-
ruflar, her defasından bir müşterinin diğer bir müş-
teri veya müşteri grubu ile aynı rotaya eklenmesi 
şeklinde ilerleyerek sağlanır. Birleştirmeler sırasın-
da mümkün olan en büyük tasarruftan en aza doğ-
ru olası tüm birleştirme imkanları dikkate alınır. 

Algoritmanın ihtiyaç duyduğu veriler depo ve 
müşteri lokasyonları, tüm lokasyonlar arasındaki 
taşıma mesafeleri, müşteri talep miktarları ve araç 
kapasitesidir. i ve j indisleri depo da dahil olmak 
üzere müşteri lokasyonlarını temsil etmektedir. 0 
indisi depoya, 1,2,…,n indis değerleri ise müşteri-
lere karşılık gelmektedir. cij , i ve j noktaları arası 
taşıma maliyetleridir. Gidiş ve dönüş güzergahla-
rının aynı olması durumunda cij=cji olarak kabul 
edilebilir; değilse ayrı ayrı hesaplanmalıdır. 

Başlangıç çözümünde depodan tüm müşteri-
lere ayrı araçlarla bir gidiş, bir dönüş işlemi ger-
çekleştiği varsayılmakta ve toplam taşıma maliyeti 

2
j=1
n∑ x0 j  c0j olmaktadır	(Bkz.	Şekil	8.4).

Şekil 8.4 Tasarruf Algoritması Başlangıç Durumu

i ve j müşterilerinin aynı rotada birleştirilme-
si durumunda i müşterisinden depoya dönüş ve j 

müşterisine depodan gidiş maliyetleri elenmiş ola-
cak; i müşterisinden j müşterisine gidiş maliyeti ek-
lenecektir. Bu tasarruf değeri Sij=ci0+c0j-cij şeklinde 
gösterilebilir	(Bkz.Şekil	8.5).	

Şekil 8.5 Tasarruf Algoritması Müşteri Birleştirme 
Durumu

Yukarıda verilen bilgiler dikkate alınarak Tasar-
ruf Algoritmasının adımları aşağıdaki şekilde de-
taylandırılabilir:

•	 Depodan,	tüm	müşterilere	olan	ve	müşteri-
ler arasındaki mesafeler hesaplanır,

•	 Tüm	müşteri	 çiftlerinin	birleştirilmesi	 du-
rumunda oluşacak tasarruf değerleri hesap-
lanarak bir tasarruf matrisi oluşturulur,

•	 Tasarruf	değerine	 göre	müşteri	 çiftleri	 bü-
yükten küçüğe doğru sıralanır,

•	 İlk	sıradaki	müşteri	çiftinden	başlanarak	ta-
leplerin birleştirilmesi imkanları aranır,

•	 Araç	 kapasitesi	müsait	 olduğu	 sürece	 aynı	
rotaya müşteriler eklenmeye devam edilir,

•	 Araç	kapasitesinin	aşıldığı	ve	müşterilerin	
önceden aynı rotada zaten birleşmiş oldu-
ğu durumlarda bir alttaki tasarruf satırına 
geçilir,

•	 Tüm	 tasarruf	 listesi	 tamamlandığında	 uy-
gun sayıdaki rotalar da belirlenmiş olur. 

Tasarruf algoritmasının uygulanmasını gös-
termek amacı ile sayısal bir örnek verilmiştir. Bir 
depodan 11 müşteriye dağıtım yapılması planlan-
maktadır. Depodan dağıtımın gerçekleştirilmesi 
için yeterli sayıda araç bulunmakta ve her birinin 
kapasitesi	250	adet	üründür.	Müşterilerin	konum-
ları	ve	ürün	talep	miktarları	Tablo	8.2’de	verilmiş-
tir.	Müşteri	ve	depo	lokasyonlarının	göreceli	yerle-
şiminin	anlaşılabilmesi	için	tüm	noktalar	Şekil	6’da	
koordinat sisteminde gösterilmiştir. 

1

2

3Depo 0

i

j

Depo 0
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Tablo 8.2 Tasarruf Algoritması Örneği Lokasyon ve Talep Verileri

X Koordinatı Y Koordinatı Talep Miktarı (adet ürün)

Depo 30 20 0

M1 42 52 110

M2 4 40 90

M3 16 14 45

M4 50 28 35

M5 17 27 75

M6 39 7 140

M7 30 48 50

M8 21 40 85

M9 12 24 40

M10 38 31 100

M11 37 22 80

Tasarruf algoritması gereği depo ve tüm müşteriler 
arası mesafelerin hesaplanması gerekmektedir. 

Bu durumda her bir ikili arasında hem gidiş hem 
de geliş mesafeleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Bu örnek-
te noktalar arası kuş uçuşu mesafeler alınmıştır. Kısaca 
tüm ikililer için x ekseni değerlerinin farkının karesi ile 
y ekseni değerleri farkının kareleri toplanmış ve topla-

mın karekökü alınmıştır. Yani formül cij = xi − x j( )2 + yi − y j( )2  şeklindedir. Depodan müşterilere ve 

müşteriler	arasındaki	mesafe	matrisi	Tablo	8.3’te	gösterilmiştir.	Lokasyonlar	arası	gidiş	ve	geliş	mesafeleri 
aynı olarak kabul edildiğinden dolayı tablo köşegenin altı boş bırakılmıştır. 
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Şekil 8.6 Depo ve Müşteri Konumları

Gerçek bir problemde dijital bir harita üzerinden 
tüm noktalar arası mesafeler çekilebilir.

dikkat
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Tablo 8.3 Depo ve Müşteriler Arası Mesafeler Matrisi

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

Depo 34,2 32,8 15,2 21,5 14,8 15,8 28,0 21,9 18,4 13,6 7,28

M1 39,8 46,0 25,3 35,4 45,1 12,6 24,2 41,0 21,4 30,4

M2 28,6 47,5 18,4 48,1 27,2 17,0 17,9 35,2 37,6

M3 36,8 13,0 24,0 36,8 26,5 10,8 27,8 22,5

M4 33,0 23,7 28,3 31,4 38,2 12,4 14,3

M5 29,7 24,7 13,6 5,83 21,4 20,6

M6 42,0 37,6 31,9 24,0 15,1

M7 12,0 30,0 18,8 26,9

M8 18,4 19,2 24,1

M9 26,9 25,1

M10 9,06
 

Tablo 8.3 kullanılarak müşterilerin aynı rotada birleştirilmesi durumunda oluşacak tasarruflar hesap-
lanmıştır. Tasarruflar, ilgili iki müşterinin depoya olan mesafelerinin çıkarılıp iki müşteri arasındaki me-
safenin eklenmesi ile elde edilmiştir. Örneğin 1. ve 2. müşterinin aynı rotada birleştirilmesi durumunda 
tasarruf	34,2	+	32,8	–	39,8	=	27,13	olarak	bulunmuştur.	Virgülden	 sonraki	 ikinci	 basamaklar	mesafe	
matrisinde kolaylık açısından gösterilmemiş; ancak birbirine yakın tasarruf değerlerini ayırt edebilmek için 
tasarruf matrisinde değerler, virgülden sonra iki basamaklı şekilde verilmiştir. Tüm ikililer için aynı işlem 
tekrarlandığında Tablo 8.4 elde edilmiştir. 

Tablo 8.4 Tasarruf Matrisi

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

M1 27,13 3,36 30,42 13,59 4,89 49,53 31,92 11,58 26,40 11,04

M2 19,40 6,80 29,18 0,51 33,60 37,73 33,35 11,23 2,49

M3 0,00 16,96 7,00 6,46 10,69 22,90 1,03 0,04

M4 3,29 13,65 21,26 12,09 1,77 22,77 14,50

M5 0,84 18,07 23,10 27,37 6,99 1,43

M6 1,84 0,15 2,34 5,39 7,96

M7 37,89 16,44 22,81 8,35

M8 22,01 16,30 5,13

M9 5,11 0,64

M10 11,83

Tasarruf algoritmasının sonraki adımı, en büyük tasarruftan başlayarak ve araç kapasitesini aşmayacak 
şekilde müşterilerin rotalara atanmasıdır. Tasarruf matrisinden görüleceği üzere en büyük tasarruf müşteri 
1	(M1)	ve	müşteri	7	(M7)	aynı	rotada	birleştirilmesi	ile	49,53	olarak	elde	edilmektedir.	Bu	birleştirmenin	
ardından bir sonraki en büyük tasarrufa geçilerek birleştirme işlemine devam edilmiştir. Olası sonuçlar 
müşterilerin birleştirilmesi, araç kapasitesinin aşılması, müşterilerin zaten aynı rotada olması veya müş-
terilerin farklı rotalarda zaten birleşmiş olması durumlarından biridir. Tüm müşteriler bir rotaya dahil 
olana	kadar	bu	süreç	devam	etmiştir.	Tablo	8.5’te	müşterilerin	hangi	rotalarda	birleştirildiği	gösterilmiştir.	
23. Satırda tasarruf algoritması durdurulmuştur. Sadece 6. müşteri kalmış ve hiçbir rotaya eklenmemiştir. 
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Bunun sebebi 6. müşterinin talep ettiği ürün miktarının 140 adet olması ve hiçbir rotadaki araçta yeterli 
kapasitenin kalmamasıdır. Doğal olarak bu müşteriye ayrı bir araç çıkarılacaktır ve algoritma adımlarına 
devam etmeye gerek yoktur.

Tablo 8.5 Tasarruf Algoritması ile Oluşan Rotalar

Tasarruf Değeri Müşteri i Müşteri j Toplam Talep Hareket

49,53 1 7 110+50=160 1. ve 7. müşterileri birleştir.

37,89 7 8 160+85=245 1., 7. ve 8. müşterileri birleştir.

37,73 2 8 245+90=335 Araç kapasitesi aşılır.

33,60 2 7 245+90=335 Araç kapasitesi aşılır.

33,35 2 9 90+40=130 2. ve 9. müşterileri birleştir.

31,92 1 8 Aynı rotadalar.

30,42 1 4 245+35=280 Araç kapasitesi aşılır.

29,18 2 5 130+75=205 2., 5. ve 9. müşterileri birleştir.

27,37 5 9 Aynı rotadalar.

27,13 1 2 Farklı rotalara atandılar.

26,40 1 10 245+100=345 Araç kapasitesi aşılır.

23,10 5 8 Farklı rotalara atandılar.

22,90 3 9 205+45=250 2., 3., 5. ve 9. müşterileri birleştir.

22,81 7 10 245+100=345 Araç kapasitesi aşılır.

22,77 4 10 35+100=135 4. ve 10. müşterileri birleştir.

22,01 8 9 Farklı rotalara atandılar.

21,26 4 7 Farklı rotalara atandılar.

19,40 2 3 Aynı rotadalar.

18,07 5 7 Farklı rotalara atandılar.

16,96 3 5 Aynı rotadalar.

16,44 7 9 Farklı rotalara atandılar.

16,30 8 10 Farklı rotalara atandılar.

14,50 4 11 135+80=215 4., 10. ve 11. müşterileri birleştir.

Sonuç	olarak	müşteri	1,	7	ve	8	birinci	rotada,	müşteri	2,	3,	5	ve	9	ikinci	rotada	ve	müşteri	4,	10	ve	11	
üçüncü rotada yer alacaktır. 6. müşteriye de ayrı bir araç çıkarılacak ve bu da 4. rota olacaktır. Son durum 
Şekil	8.7’de	gösterilmiş	ve	rotaların	mantıklı	şekilde	oluştuğu	anlaşılmıştır.	Tasarruf	algoritması	da	aslında	
sadece hangi müşterilerin aynı rotada bulunması gerektiğini belirlemekte, ancak müşterilere hangi sırada 
gidileceğini bulamamaktadır. Bu örnekte rota içindeki sıralamayı görmek göre kolay olmakla birlikte daha 
büyük boyutlu problemlerde her küme için ayrı ayrı gezgin satıcı problemi çözdürülerek daha uygun ro-
talar çıkartılabilecektir. 
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ARAÇ YÜKLEME PROBLEMİ
Taşımacılık faaliyetlerinin etkinliğini ve verim-

liliğini etkileyen noktalardan biri de araç yükleme 
işlemleridir. Araç yükleme problemi; sefer başına 
araç doluluk oranını artırarak her seferde daha faz-
la yük taşıyabilme, bunun sonucu olarak taşıma 
maliyetlerini düşürme, taşınan yüklerin hasar gör-
meden istiflenmesi ve sevk edilmesi, trafikte riskli 
durumlar oluşturulmaması gibi boyutlara sahiptir. 

Yükleme sırasında dikkate alınan karakteristik-
lerden biri boyutsallıktır. Problemler tek, iki, üç 
ve dört boyutlu olarak ele alınabilmektedir. Tek 
boyutlu problemlerde taşınacak yüklerin toplam 
büyüklüğünün (ağırlık veya hacimleri toplamının) 
araç kapasitesini aşmaması tek temel noktadır. İki 
boyutlu problemlerde sadece bir yüzeye, yüklerin 
iki boyutu dikkate alınarak yerleştirme yapılır. Di-
ğer bir deyişle yükleme aracı içine yüklerin tek sıra 
(düzlemsel) yerleştirilmesine odaklanılır. Üç bo-
yutlu problemlerde araç içinde çoklu katlar oluş-
turulabilir ve yüklerin istiflenirken üç boyutu da 
dikkate alınır. Dört boyutlu problemlerde ise za-
man içinde değişen yüklerin yerleştirilmesi ele alın-
maktadır. Yani yükler araç içinde belirli sürelerde 
yer alır ve zaman içinde yeni yükler eklenebilir veya 
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Şekil 8.7 Depo ve Müşteri Konumları

ARP’de	 kullanılan	 süpürme	
ve tasarruf sezgiselleri dışın-
da kullanılabilecek diğer sez-
gisel yaklaşımları araştırın.

ARP çözümünde kullanılan 
sezgisel yöntemlerle kesin 
sonuç veren algoritmaların 
nasıl ilişkilendirilerek birlikte 
kullanılabileceğini inceleyin.

ARP’de	 genellikle	 neden	
sezgisel yöntemlerin kulla-
nıldığını anlatınız.

Öğrenme Çıktısı

3 Araç rotalama problemlerinde kullanılan sezgisel yaklaşımları açıklayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Literatürde araç yükleme problemi, verilen 
bir yük setinin taşıma kabı içinde kalan 
boşluğu hacim ve/veya ağırlık cinsinden 
minimize edecek şekilde yüklenmesi ola-
rak tanımlanmaktadır.
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boşaltılabilir. Bu açıdan araç yükleme problemi 
kesme ve paketleme problemi (cutting and packing 
problem) olarak da ele alınmaktadır (Bortfeldt ve 
Wäscher, 2012). Kesme, eldeki yük miktarı içeri-
sinde küçük parçaların paketlenmesi; paketleme ise 
küçük parçalar için eldeki yüklerin kesilmesi olarak 
tanımlanabilir (URL 3). 

Sektörel uygulamalara bakıldığında problem-
ler daha spesifik hale gelmekte ve sektörel kısıtlar 
dikkate alınmaktadır. Öncelikle bir taşıma aracının 
seçilmesi ve yükleme aşamasına gelinmeden önce 
birçok faktör dikkate alınmaktadır (Rushton ve 
Croucher, 2010):

•	 Yük	 karakteristikleri:	 boyut,	 ağırlık,	 birim	
yük haline getirebilme, hasar olasılığı, tehli-
keli madde, soğuk yükler, sıvı yükler, hijyen 
gereksinimleri (gıda ürünleri gibi)vb.

•	 Yükleme	ve	boşaltma	yöntemleri:	elle	yük-
leme, forklift, rampa, vinç, konteyner istif-
leyicileri kullanımı ve yandan, önden, alt-
tan, üstten yükleme durumları,

•	 Yükleme	veya	teslimat	noktası	kısıtları:	dar	
yollar, düşük tavanlı tesisler, ağırlık sınır-
lamaları, gece yükleme kısıtları, yükleme 
ekipmanı yetersizlikleri, yetersiz rampa im-
kanları vb.

•	 Yakıt	tipi:	dizel,	benzin,	LPG	ve	doğal	gazlı	
araçlar,

•	 Araç	 konfigürasyonu:	 yarı	 treylerli	 tırlar;	
iki, üç veya dört dingilli kamyonlar; küçük 
ticari araçlar,

•	 Kasa	tipi:	Alüminyum	kasa,	tenteli	kasa,	sal	
kasa, tanker, konteyner taşıyıcı iskelet kasa, 
düşük tabanlı kasa, kamyon artı römork, 
panel/minivan.

•	 Yasal	 düzenlemeler:	 istiap	 haddi,	 kasa	 bo-
yutları, bulundurulması zorunlu ekipman-
lar, gerekli yük taşıma lisansları, sigortalar.

•	 Araç	ekonomisi:	yakıt	tüketimi,	lastik	tipi,	
amortisman ve genel giderler, bakım kolay-
lığı, yedek parça bulunabilirliği.

•	 İkincil	ekipman	ihtiyacı:	araç	üstü	yükleme	
ekipmanı, iklimlendirme/soğutma, yangın 
söndürme ve lift sistemleri.

•	 Araç	 güvenliği:	 kilitler,	 alarmlar,	 mühür	
araçları,	 GPS	 ve	 GSM	 tabanlı	 araç	 takip	
sistemleri.

Yukarıda belirtilen noktalara dair düzenlemeler 
ülke bazında farklılıklar gösterebilir. Özellikle ulus-
lararası taşıma yapılması söz konusu ise araç yük-
leme sırasında güzergâh üzerindeki ülkelerin tüm 
kısıtları	dikkate	alınmalıdır.	Örneğin	Türkiye’de	ya-
pılan tır taşımalarında aracın yüklü toplam ağırlığı 
40 tonu (toleransla birlikte 42 tonu) aşmamalıdır. 
Ancak diğer ülkelerde bu sınır daha fazla ya da az 
olabilmekte ve sınırı en düşük ülkenin değeri dik-
kate alınarak yükleme yapılmalıdır. Toplam ağırlık 
sınırları her araç tipi için ayrı ayrı belirlenmektedir. 
Ağırlık sınırlamaları temelde dingil başına düşen 
ağırlık olarak ele alınmaktadır. Aracın toplam ağır-
lık kısıdı yanında dingil başına düşen ağırlıklar da 
önemlidir. İkili veya üçlü aks gruplarında değerler 
artmakla birlikte tekli dingiller için dingil başına 
ağırlık 10 tonu (tahrikli dingiller için 11,5 tonu) 
geçememelidir. Yol kenarı denetim istasyonlarında 
her bir dingil başına düşen ağırlıklar ayrı ayrı ölçül-
düğünden dolayı, toplam ağırlık sınırlar içinde olsa 
bile bir dingil üzerindeki ağırlık fazla olursa yine 
cezai işlem uygulanır. 

Özellikle parsiyel taşımalarda birden fazla nok-
taya teslimat yapılacaksa yüklerken ilk boşaltılacak 
yükün son sırada yüklenmesi operasyonel açıdan 
kolaylık, hatta bir zorunluluk olmaktadır. Bununla 
birlikte yükleme emniyeti de dikkate alınması gere-
ken diğer bir konudur. Bu noktada pratik bazı öne-
riler: ağır yüklerin zemine yüklenmesi, boyutu kü-
çük yüklerin üst sıralara konması, sıvı yüklerin iyi 
bir şekilde hatta çift malzeme ile ambalajlanması, 
yüklerin birbirine zarar vermemesi ve devrilmemesi 
için yükler arasına ve araç duvarları ile yüklerin ara-
sına hava yastıklarının yerleştirilerek sabitlenmesi 
(lashing ve dunnage) gereklidir. Yine paket olarak 
oluklu mukavva kutuların kullanılması durumun-
da nem seviyesine dikkat edilerek kutuların yumu-
şayıp birbirlerini ezmeleri engellenmelidir. 

Problem tipini etkileyen diğer hususlar ise yüklerin 
homojen veya heterojen olması, tek bir aracın veya 
birden fazla aracın yüklenmesi, yükleme sırasında tek 
veya çok sayıda amacın en iyilenme çalışılmasıdır.

dikkat
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Yükleme sırasında paletlerin kullanılması, istiflemeyi kolaylaştıracak ve hacimden daha fazla faydalan-
mayı sağlayacaktır. Palet boyutları araç boyutları ile uyumludur. Örneğin bir Euro palet boyutları 80 cm * 
120	cm’dir.	Bir	yarı	treyler	boyutları	ise	2,4	m	*	13,6	m’dir.	Buna	göre	3	Euro	paletin	kısa	kenarları	toplamı	
treylerin kısa kenarı ile aynıdır. 13,6 m boyunca da toplam 11 sıra (13,6 / 1,2 ≅ 11) palet dizilebilecektir. 
Sonuç olarak bir yarı treyler ile tek sırada 33, çift sıraca 66 Euro palet taşınabilecektir. Bu sayede alan ve 
hacimden daha fazla faydalanarak araç doluluk oranı artırılacaktır. 

ARAÇ YÜKLEME MODELLERİ
Araç yükleme problemi yukarıda belirtilen gereksinimler dikkate alınarak farklı şekillerde modellene-

bilir. Araç yüklemenin temel amacı; taşıma aracının kapasitesinden maksimum şekilde faydalanabilmek, 
böylelikle taşıma verimliliğini ve dolayısıyla taşıma gelirini artırmaktır. Araçlara yüklenecek yüklerin top-
lam gelire katkı oranları farklılık gösterebilir. Bazı müşterilerin ve yüklerinin öncelikleri olabilir. 

Parsiyel taşımalarda farklı göndericilerin yükleri 
aynı araçta birleştirilirken aracın toplam geliri mak-
simize etmeye çalışılır. Problemin bu şekilde model-
lenmesi literatürde sırt çantası (knapsack) problemi 
olarak ele alınmaktadır. Diğer bir problem tipi ise pa-
ketleme ya da kutulama (bin packing) olarak bilinen 
yükleme problemidir. Buradaki amaç; büyüklükleri 
belirli yüklerin, kapasiteleri belirli araçlara yüklenmesi 
sırasında toplam araç sayısını minimize etmektir. Sırt 
çantası probleminde faydayı maksimize edecek şekilde 
sadece bir araca atamalar yapılırken; paketleme prob-
leminde eldeki bütün yükler en az sayıda araca yüklenmeye çalışılmaktadır. Aşağıda her iki problem tipi 
de ayrı ayrı anlatılmıştır.

 
Sırt Çantası Problemi

Sırt çantası problemi literatürde çözümü zor problemler 
sınıfına giren kombinasyonlu bir problem tipidir. 

Sırt çantası probleminin değişik versiyonları bulunmak-
ta olup en bilineni 0-1 tam sayılı versiyonudur. Bu modelde 
kullanılan notasyon ve denklemler aşağıda verilmiştir.

Araç yükleme probleminde 
yasal zorunluluklardan ile-
ri gelen kısıtlamalarla ilgili 
mevzuatı araştırın.

Araç yükleme problemi 
için akademik yaklaşımlar 
ile sektörel yaklaşımları kı-
yaslayarak farklılıkları be-
lirleyiniz.

Araç yükleme probleminin 
taşıma modu bazında gös-
terdiği ortak ve farklı nok-
taları anlatınız.

Öğrenme Çıktısı

4 Araç yükleme problemindeki temel kavramları açıklayabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Ürünün tehlikeli, değerli, hassas veya taze olması 
gibi sebeplerden taşıma ücretleri artabilir. Örneğin 
tehlikeli bir yük karayolu ile taşınacaksa ADR kon-
vansiyonuna tabi olacak ve taşıma ücretleri artacak-
tır. Lojistik hizmet verenler açısından bu tip özellikli 
yüklerin taşınması tercih edilir.

dikkat

Kapasitesi sabit ve bilinen bir çantanın 
(taşıma aracının) içine, yine değerleri ve 
ağırlıkları/hacimleri bilinen maddelerin 
(yüklerin) uygun şekilde yerleştirilerek 
toplam değeri (geliri) maksimize eden 
problem tipi sırt çantası problemidir.
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İndis:
i : araca yüklenecek yükler i ∈{1,2,…,n}

Parametreler:
ai : i yükünün yüklenmesi ile elde edilecek gelir
wi : i yükü için harcanan araç kapasitesi
V: araç kapasitesi (maksimum yükleme miktarı)

Karar değişkenleri:

xi =
1,
0,
⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭

i yükünün araca yüklenmek için seçilmesi 
aksi durum  

Model:

max
i=1
n∑ aixi  

Şu	kısıtlara	göre
 max

i=1
n∑ cixi ≤V

xi ∈{0,1} ∀i
 
Amaç, fonksiyonu toplam geliri maksimize et-

mekte ve kısıt ise araca yüklenen yüklerin araç ka-
pasitesini aşmamasını sağlamaktadır. Bu modelde 
karar değişkeni 0-1 tam sayılarını alabilmektedir. 
Ancak xij ∈{1,2, ... ki} şeklinde tanımlanarak her 
bir yük tipinden belirli sayıda bulunduğu (ki) ve 
bunların bir kısmının araca yüklenebileceği bir 
versiyon da kullanılabilir. Uygulamada karar değiş-
kenleri farklı göndericilerin yükleri olarak ele alı-
nırsa genellikle yüklerin bölünmesi istenmez ve 0-1 
tam sayılı versiyon kullanılır. 

0-1 tam sayılı sırt çantası problemi bir örnek 
üzerinden açıklanmıştır. Yurtiçi parsiyel yük taşı-
maları yapan bir lojistik firmasının deposunda aynı 
bölgeye giden ve aynı araca yüklenebilecek yükler 
beklemektedir. Ancak yüklerin tamamı araç ka-
pasitesini aşmaktadır. Lojistik firma, aracını geliri 
en yüksek olacak şekilde yüklemek istemektedir. 
Aracın taşıma kapasitesi V	 =	 24.000	 kg’dır.	 De-
poda bekleyen yüklerin toplam ağırlığı 45.850 kg 
olup her bir yükün ağırlığı ve taşıma ücreti Tablo 
8.6’daki	gibidir.	

Tablo 8.6 Sırt çantası problemi için gerekli veriler

Taşıma geliri (T)
 (ai)

Yük ağırlığı (kg) 
(ci)

Yük 1 1.560 12.000

Yük 2 812 2.900

Yük 3 882 6.300

Yük 4 207 650

Yük 5 1.722 8.200

Yük 6 966 4.200

Yük 7 534 1.600

Yük 8 1.595 7.300

Yük 9 466 1.400

Yük 10 247 1.300

Yüklerin tamamı araca yüklenebilseydi toplam 
kazanç	8.991T olacaktı. Ancak araç kapasitesi ye-
tersiz kaldığından dolayı problem, 0-1 tam sayılı 
sırt çantası problemi olarak çözülüp uygun kom-
binasyon bulunabilir. Yukarıda verilen model Excel 
Solver ile çözülmüştür. Elde edilen sonuç 

2,	4,	6,	7,	8,	9,	10	numaralı	yüklerin	araca	yük-
lenmesi olup kullanılan toplam kapasite 23.350 
kg’dır.	Elde	edilecek	toplam	gelir	ise	5.583T’dir.	

Paketleme Problemi
Paketleme probleminde belirli sayıdaki yükler, 

kapasiteleri belirli kaplara atanmakta ve kullanı-
lacak toplam araç sayısı minimize edilmeye çalı-
şılmaktadır. Bu problemin matematiksel modeli-
ne ait notasyon ve denklemler aşağıda verilmiştir 
(Martello	ve	Toth,	1990).		

İndis:
i : yükleme yapılacak araçlar i ∈{1,2,…,n}

j : araçlara yüklenecek yükler i ∈{1,2,…,m}

Parametreler:
wj : j yükü için harcanan araç kapasitesi
V : araç kapasitesi (maksimum yükleme miktarı)
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Karar değişkenleri:
 
yi =

1,
0,
⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭

xij =
1,
0,
⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭

i aracının kullanılması

aksi durum
j yükünün i aracına yüklenmesi

aksi durum

 

Model:

min
i=1
n∑ yi  

Şu	kısıtlara	göre
 

i=1
n∑ xij =1

i = 1,2,…,n

j = 1,2,…,m

j=1
m∑ wixij ≤Vyi 

 
  
yi ∈{0,1}            i = 1,2,…,n
xij ∈{0,1}            i = 1,2,…,n ve j = 1,2,…,m

Modelde	 amaç	 fonksiyonu,	 kullanılacak	 araç	
sayısını minimize etmektedir. Birinci kısıt her bir 
araca atanan yüklerin toplam miktarının araç kapa-
sitesini geçmemesini sağlamaktadır. Aynı zamanda, 
sadece kullanıma açılmış araçlara yük atanmasını 
da bu kısıt sağlamaktadır. İkinci kısıt ise her yükün 
mutlaka bir araca atanmasını zorlamaktadır. Son 
iki kısıt ise değişkenlerin 0 veya 1 değerini almasını 
sağlamaktadır.

Matematiksel	 modelin	 nasıl	 sonuç	 verdiği	
bir örnek üzerinden incelenebilir. Sevkiyat için 
yüklemeyi bekleyen 10 farklı ürün tipi bulun-
maktadır. Bunların hepsi aynı tip koliler içinde 
durmaktadır. Her bir ürün tipine ait koli sayıları 
Tablo	8.7’de	gösterilmiştir.	İşletmenin	araç	par-
kında yeterli sayıda araç bulunmakta ve kapasi-
teleri	90	koli	kadardır.	Bu	verilere	göre	yükleme	
yapılacak minimum araç sayısının kaç olacağı 
bulunmak istenmektedir. 

Tablo 8.7 Paketleme Problemi Örneği için Yüklemeyi Bekleyen Ürün Miktarları (Koli)

Ürün 1 Ürün 2 Ürün 3 Ürün 4 Ürün 5 Ürün 6 Ürün 7 Ürün 8 Ürün 9 Ürün 10

44 49 42 7 22 20 3 18 44 13

Paketleme	problemi	için	verilen	model,	yukarıda	verilen	veriler	kullanılarak	Excel	Solver’da	çözdürül-
düğünde minimum araç sayısı 3 olarak bulunmuştur. 1. araca 1, 4, 6 ve 8 numaralı yükler; 2. araca 2, 5, 
7	ve	10	numaralı	yükler	ve	3.	araca	3	ve	9	numaralı	yükler	yüklenecektir.	Araçlara	sırasıyla	yüklenen	yük	
miktarları	89,	87	ve	86	koli	olacaktır.	

Bu çözüm paketleme problemi için optimum sonucu vermektedir. Ancak ölçeğin büyümesiyle bu 
problem tipinde de optimum sonuçlara ulaşmak makul sürede mümkün olmamaktadır. Bu durumda op-
timuma yakın sonuç veren bazı sezgisel algoritmaların kullanımı uygun olacaktır. Paketleme problemine 
has sezgisel algoritmalar çevrimiçi ve çevrimdışı olarak ikiye ayrılır. Çevrimiçi algoritmalarda yüklenecek 
yükler anlık olarak hazırlanır ve hazır oldukça gelir. Başlangıçta tamamı bilinmemektedir. Çevrimdışı algo-
ritmalarda ise yükleme işleminin başında yüklerin tamamı bilinmektedir. Çevrimiçi algoritmalar next-fit 
(sonraki uyan), first-fit (ilk uyan), best-fit (en iyi uyan) olarak üçe ve çevrimdışı algoritmalar ise next-fit 
decreasing (azalan sonraki uyan), first-fit decreasing (azalan ilk uyan) ve best-fit decreasing (azalan en iyi 
uyan) olarak yine üçe ayrılır.  

Sonraki uyan algoritmasında, bir sonraki yük mevcut araca sığıyorsa yüklenir; sığmıyorsa yeni bir araç 
açılır. İlk uyan algoritmasında bir sonraki yük, ilk indeksli araçtan başlayarak ilk sığdığı araca yüklenir; 
hiçbirine sığmıyorsa yeni bir araç açılır. En iyi uyan algoritmasında, bir sonraki yük açık araçlardan han-
gisinde	kalan	alanı	en	küçük	hale	getiriyorsa	ona	yüklenir.	Mevcut	araçlarda	yeterli	kapasite	yoksa	yeni	bir	
araç açılır. Çevrimdışı algoritmalarda yüklenecek yüklerin tamamı en baştan bilinmektedir. Bu sebeple 
başarıyı artırmak için yükler öncelikle büyüklüklerine göre azalan sırada sıralanırlar. Sonrasında çevrimiçi 
algoritmaların her biri için uygulanan işlem adımları aynı şekilde uygulanır. 

Yukarıda optimum sonucu bulunmuş olan paketleme problemi verilerini kullanarak çevrimiçi ve çev-
rimdışı algoritmaların vereceği sonuçlar incelenebilir. Sezgisel yöntemlerle optimum sonuca ne kadar yak-
laşıldığı, o sezgiselin de başarısını gösterecektir. İlk olarak problem verileri aynı sıra ile alınmış ve çevrimiçi 
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yaklaşımlar denenmiştir. Sonrasında da yüklerin tamamının bilindiği kabul edilip azalan şekilde sıralana-
rak	çevrimdışı	algoritmalar	uygulanmıştır.	Çıkan	sonuçlar	Tablo	8.8’de	gösterilmiştir.

Tablo 8.8 Paketleme Problemi Örneği için Sezgisel Yaklaşımların Sonuçları

Çevrimiçi Çevrimdışı

Sonraki uyan

1. Araç 1 1. Araç 1

2. Araç 2 2. Araç 2,3

3. Araç 3,4,5 3. Araç 4,5,6

4. Araç 6,7,8,9 4. Araç 7,8,9,10

5. Araç 10    

İlk uyan

1. Araç 1,3,7 1. Araç 1,5,7

2. Araç 2,4,5 2. Araç 2,3

3. Araç 6,8,9 3. Araç 4,6,8,9,10

4. Araç 10 4. Araç  

En iyi uyan

1. Araç 1,3,7 1. Araç 1,5,7

2. Araç 2,4,5 2. Araç 2,3

3. Araç 6,8,9 3. Araç 4,6,8,9,10

4. Araç 10 4. Araç  

Sonuçlar incelendiğinde çevrimdışı algoritmaların çevrimiçi algoritmalara göre hep birer araç eksik 
sonuç vererek daha üstün oldukları görülmektedir. İlk uyan ve en iyi uyan algoritmalarının aynı sonuçları 
verdiği ve azalan ilk uyan ve azalan en iyi uyan algoritmalarının optimum sonuçla benzer şekilde 3 araç ile 
yüklemeyi gerçekleştirdiği diğer bir önemli noktadır.

Araç yükleme problemi için 
burada anlatılan modelleme 
yaklaşımları dışında başka 
hangi modellerin olduğunu 
araştırın.

Sırt çantası problemi ile 
paketleme probleminin 
matematiksel modellerini 
kıyaslayarak farklılıklarını 
belirtiniz.

Bu bölümde anlatılan mo-
deller ile gerçek hayat prob-
lemlerini çözmeye çalışırken 
yetersiz kalan noktaların 
neler olduğunu anlatınız.

Öğrenme Çıktısı

5 Araç yükleme modellerini kullanarak karar verebilme

Araştır 5 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

1 Filo yönetimi içindeki temel 
kavramları değerlendirebilme

Filo Yönetimi

Taşıma modlarının her birinde, taşımacılık hizmeti veren işletmeler birden fazla aracı bünyesinde bulun-
duruyorsa sahip oldukları araçların tamamına araç filosu denmektedir. Araçların etkin ve verimli şekilde 
kullanılması lojistik anlamda öncelikli konulardandır. Filo büyüklükleri çeşitli düzenlemelere göre sınıflan-
dırılabilmektedir. Örneğin Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde uluslararası taşımacılık işletmeleri ve lojistik 
işletmeleri için farklı filo büyüklükleri tanımlanmıştır. Filo yönetimi araç seçimi, rotalama, yükleme, araç 
takibi vb. çok sayıda faaliyeti içermektedir. Bu faaliyetler dikkate alındığında bir işletmendeki filo yöneti-
cisinin görevleri özetle; sefer planlarını oluşturma, araçları şartlara uygun şekilde yükleme, gerekli taşıma 
belgelerini hazırlama, rotaları optimize etme, şoförlerin çalışma koşul ve sürelerini düzenleme, araç bakım-
larını yaptırma, maliyet ve çevresel zararları azaltma şeklinde sıralanabilir. Bu faaliyetler yükün tipi, miktarı, 
faaliyet gösterilen coğrafya ve müşteri beklentilerine göre değişiklikler gösterebilmektedir. Filo yönetimi 
literatürde de geniş bir yer almaktadır. Filo büyüklüğü, problemin tipi ve içerdiği belirsizlik seviyesi, araç 
hareketlerinin yoğunluğu, ekonomiklik ve kullanılan taşıma modları dikkate alındığında farklı modelleme 
yaklaşımları ve çözüm teknikleri kullanılmaktadır.

2 Araç rotalama modellerindeki 
temel yaklaşımları anlayabilme

Araç Rotalama Modelleri

Araç Rotalama Problemi (ARP) literatürde farklı disiplinlerde kullanılan ve lojistik açıdan bakıldığında bir 
dizi müşteri için bir veya birkaç depodan hizmet verecek araç filosunu kullanarak bir dizi rotanın belirlen-
mesi	şeklinde	tanımlanır.	ARP’de	amaç,	bir	veya	birkaç	merkezden	başlayan	ve	aynı	merkezlerde	son	bulan	
rotalar oluşturup bu sırada varsa araç kapasitelerine dikkat ederek tüm müşterilerin dağıtım veya toplama 
taleplerini karşılamaktadır. Bu sırada genellikle taşıma maliyeti veya taşıma süresi minimize edilmeye çalı-
şılır.	Özellikle	büyük	boyutlu	bir	ARP’de	en	iyi	sonucu	veren	kesin	bir	yöntem	bulunmamaktadır.	Küçük	
boyutlu problemler için optimum sonuçlar elde edilirken ölçek büyütüldüğünde sezgisel yaklaşımlardan fay-
dalanmak bir zorunluluktur. Literatürdeki ARP tipleri; kapasiteli, çok depolu, periyodik, bölerek teslimata 
izin veren/vermeyen, stokastik veriler kullanan, toplama ve dağıtımı birlikte yapan, uydu tesisler kullanan 
ve zaman pencereli olarak sıralanabilir. 
ARP’nin	en	basit	şekli	gezgin	satıcı	problemi	olarak	tanımlanmaktadır.	Bu	ARP	tipinde	bir	başlangıç	nok-
tasından başlayıp belirli sayıdaki müşteri lokasyonunun bir defa ziyaret edilmesi sonrası aynı noktaya geri 
dönülmesi sırasında toplam mesafe veya sürenin minimize edilmesi amaçlanmaktadır. Aracın kapasite sınırı 
bulunmadığından tek bir rota oluşturulacaktır. Ancak gerekli kısıtların eklenmemesi durumunda alt turların 
oluşma olasılığı bulunmaktadır. Bu alt tur oluşumlarını ortadan kaldırmak için eklenecek kısıtlarla proble-
min çözümü zorlaşmaktadır. Özellikle müşteri noktalarının sayısı arttırıldığında optimum sonuçların bu-
lunması imkânsız hale gelmektedir. Bununla birlikte gezgin satıcı problemi şeklinde modelleme gerçek hayat 
problemleri için yeterli olmayacaktır. Araç kapasiteleri, farklı araç tipleri, çok noktadan dağıtım, müşteri-
lerin önceliklendirilmesi ve müşteri noktalarında zaman alıcı farklı işlemlerin yapılması durumları modeli 
daha karmaşık hale getirecektir. Bu gibi durumlarda, modelin bazı kabuller yapılarak çözülmesi gerekebilir.
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3
Araç rotalama problemlerinde 
kullanılan sezgisel yaklaşımları 
açıklayabilme

Araç Rotalama Problemi Çözüm 
Yaklaşımları

ARP’nin	zor	bir	problem	olması,	çözüm	yöntemi	olarak	sezgizel	yaklaşımlardan	faydalanmayı	gerektirmek-
tedir.	Sezgisel	yaklaşımların	bir	sınıfı	olan	meta-sezgiseller	ARP	alanına	adapte	edilebilir.	Ayrıca	ARP’ye	özel	
sezgiseller de bulunmaktadır. Bunlardan en bilinen iki tanesi süpürme algoritması ve tasarruf algoritmasıdır. 
Süpürme algoritması, tek merkezden (örneğin bir depodan) çıkıp ziyaret edilecek noktalar (müşteriler) ara-
sında dış döngüler oluşturarak aynı merkeze geri dönmeye dayalı bir sezgiseldir. Uygulama adımlarında ilk 
olarak	tüm	müşterilerin	yerleri	bir	koordinat	sisteminde	işaretlenir.	Merkezden	rastgele	bir	yöne	doğru	bir	
çizgi çizilir. Çizgi merkez noktada sabit tutularak saat veya tersi yönüne çevrilir. Çizginin temas ettiği müş-
teriler rotaya dahil edilir. Ekleme sırasında aracın kapasitesi dolduğunda merkeze geri döndürülür. Sıradaki 
müşteriye yeni bir araç çıkarılarak aynı işlem tüm müşteriler tamamlanana kadar sürdürülür. Algoritma 
sonunda her müşteri bir rotaya eklenmiş olacaktır.
Tasarruf algoritması yine tek merkezden çok noktaya dağıtım için kullanılan bir ARP sezgiselidir. Algoritma 
adımlarına her müşteriye ayrı bir aracın gidip merkeze geri döndüğü bir rota ile başlanır. Sonrasında müşteri 
ikililerinden uygun olanları aynı rotada birleştirilerek birinci müşterinin depoya dönüşü ve ikinci müşteriye 
depodan gidiş mesafeleri kısaltılmış olur. Buna karşılık iki müşteri arasındaki mesafe eklenir. Bu işlemin 
sonucu iki müşterinin birleştirilmesi ile elde edilen tasarruftur. Tasarruflar her bir müşteri ikilisi için hesap-
lanır. Tasarrufun en büyük olduğu müşterilerden başlanarak birleştirmeler yapılır. Araçta yeterli kapasite 
olduğu sürece eklemeler devam eder. En sonunda yine tüm müşteriler birer rotaya dahil olacaktır.

4 Araç yükleme problemindeki 
temel kavramları açıklayabilme

Araç Yükleme Problemi

Araç yükleme problemi, verilen bir yük setinin taşıma kabı içinde kalan boşluğu hacim ve/veya ağırlık cin-
sinden minimize edecek şekilde yüklenmesi olarak tanımlanmaktadır. Araç yükleme problemleri farklı şekil-
lerde sınıflandırılmaktadır. Bir sınıflandırma örneği boyutsallık üzerinedir. Tek boyutlu problemde yüklerin 
ağırlıkları toplanarak aracın taşıma kapasitesini geçmeyecek şekilde yüklenmesi esastır. İki boyutlu problem-
de, yüklerin iki boyutu dikkate alınarak araç içerisinde üst üste gelmeyecek şekilde yüklenmeye çalışılır. Üç 
boyutlu problem, yüklerin yüksekliğini de dikkate alarak yine yüklerin çakışmayacak şekilde araç hacmine 
yüklenmesini sağlar. Dört boyutlu problemde ise yüklerin sayıları ve tiplerinin zaman içinde değiştiği durum 
incelenir. Yüklerin homojen veya heterojen olması, tek bir aracın veya birden fazla aracın yüklenmesi, yükle-
me sırasında tek veya çok sayıda amacın optimize edilmeye çalışılması problem tiplerini çeşitlendirmektedir. 
Sektörel uygulamalar açısından bakıldığında yük karakteristikleri, yükleme boşaltma yöntemleri, yükleme 
ve teslimat noktalarındaki fiziki koşullar, aracın, konfigürasyonu kasa tipi, güvenlik şartları yasal düzenleme-
ler vb. araç yükleme problemini duruma göre özelleştirmektedir. Araç yüklemede birim yük haline getirme 
imkanları da dikkate alınmalıdır. Örneğin Euro paletlerin kullanılması, yüklerin boyutları ile araç boyutla-
rını uyumlu hale getirir ve araç kapasitesinden daha fazla faydalanmaya olanak tanır.
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5 Araç yükleme modellerini 
kullanarak karar verebilme

Araç Yükleme Modelleri

Araç yükleme probleminin özelliklerine göre çok farklı matematiksel modeller ve çözüm yaklaşımları kulla-
nılabilir. Literatürde bulunan modelleme yaklaşımlarından biri sırt çantası problemidir. Kapasitesi belirli bir 
çantanın içine değerleri ve ağırlıkları/hacimleri belirli yüklerin çanta kapasitesini aşmadan toplam değeri de 
maksimize edecek şekilde yüklenmesi olarak tanımlanabilir. 
Diğer bir model ise paketleme problemi için geliştirilmiştir. Bu modelde amaç, ağırlıkları/hacimleri belir 
yüklerin yine kapasiteleri belli araçlara yüklenmesi sırasında kullanılan araç sayısını minimize etmektir. Di-
ğer bir deyişle doluluk oranları maksimize edilmiş en az sayıda araç belirlenir. Her iki model de çözümü 
zor problemler sınıfına girmektedir. Paketleme probleminin çözümü için kullanılan sezgiseller çevrimiçi 
ve çevrimdışı olarak ikiye ayrılır. Çevrimiçi algoritmalarda yüklenecek yükler anlık olarak hazırlanır ve ha-
zır oldukça gelirler. Başlangıçta tamamı bilinmemektedir. Çevrimdışı algoritmalarda ise yükleme işleminin 
başında yüklerin tamamı bilinmektedir. Çevrimiçi algoritmalar next-fit (sonraki uyan), first-fit (ilk uyan), 
best-fit (en iyi uyan) olarak üçe ve çevrimdışı algoritmalar ise next-fit decreasing (azalan sonraki uyan), first-
fit decreasing (azalan ilk uyan) ve best-fit decreasing (azalan en iyi uyan) olarak yine üçe ayrılır.
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1  Karayolu taşıma yönetmeliğine göre ulusla-
rarası taşımacılık yapılabilmesi için gerekli filoda 
bulunması gereken araç sayısı ve toplam araç kapa-
sitesi nedir?

A. 4 adet özmal araç ve toplam 240 ton kapasite
B. 6 adet özmal araç ve toplam 320 ton kapasite
C. 8 adet özmal araç ve toplam 320 ton kapasite
D. 8 adet özmal araç ve toplam 360 ton kapasite
E. 10 adet özmal araç ve toplam 360 ton kapasite

2  Aşağıdakilerden hangisi filo yöneticisinin gö-
revlerinden biri değildir?

A. Araçların dağıtım planına ve kurallara uygun 
şekilde yüklenmesi

B. Güzergah şartlarına göre araç rotalarının opti-
mize edilmesi

C.	 Şoförlerin	çalışma	koşulları	ve	süreleri	ile	ilgili	
düzenlemelere göre takibi

D. Taşıma araçlarından indirilen yüklerin depo 
içinde kurallara uygun şekilde yerleştirilmesi

E. Araçların periyodik bakımlarının ve kilometre 
dengesinin takip edilmesi

3 	 Müşterilere	yapılacak	teslimatların	belirli	za-
man aralıklarında gerçekleştirilmesini sağlayacak 
kısıtların bulunduğu ARP modeli aşağıdakilerden 
hangisidir?

A. Periyodik ARP modeli
B. Zaman pencereli ARP modeli
C. Çok depolu ARP modeli
D. Uydu tesisli ARP modeli
E. Toplama ve dağıtımın birlikte yapıldığı ARP 

modeli

4  Aşağıdakilerden hangisi gezgin satıcı proble-
mi	 olarak	 modellenen	 ARP’de	 bilinmesi	 gereken	
verilerden biri değildir?

A.	 Müşteri	lokasyonları
B. Depo lokasyonu
C.	Müşteriler	arası	mesafeler
D. Depo ile müşteriler arası mesafeler
E. Araç kapasitesi

5  ARP çözümü için kullanılan süpürme sezgiseli 
ile ilgili aşağıdaki  bilgilerden hangisi doğrudur?

A. Süpürme işleminde sıradaki müşterinin talebi 
araç kapasitesini aşarsa depoya dönülür.  

B. Süpürme işlemi sadece saat yönünde gerçekleştirilir.
C. Bir müşteriye birden fazla uğrama yapılabilir.
D.	Müşteri	talepleri	bölünebilir.
E. Eğer uygunsa süpürme sırasında bir müşteri at-

lanarak diğerine geçilebilir.

6  Bir ARP tasarruf algoritması ile çözülmek isten-
mektedir. Noktalar arası gidiş ve dönüş mesafelerinin 
aynı olduğu kabul edilmektedir. Depo - A müşterisi 
arası mesafe 21 km ve depo - B müşterisi arası me-
safe	18	km’dir.	A	ve	B	müşterileri	arası	mesafe	ise	17	
km’dir.	Bu	iki	müşterinin	aynı	rotada	birleştirilmesi	
durumunda	oluşacak	tasarruf	kaç	km’dir?

A. 17 
B. 21 
C. 22 
D. 36 
E.	 39	

7  Araç yükleme probleminde yüklenecek yük-
lerin sadece araç toplam kapasitesini aşmaması 
yönünde bir kontrolden geçirilerek atanması du-
rumu aşağıdaki problem tiplerinden hangisine 
karşılık gelmektedir?

A. Tek boyutlu problem
B. İki boyutlu problem
C. Üç boyutlu problem
D. Dört boyutlu problem
E. Beş boyutlu problem

8  Yükleme yapılacak taşıma aracının seçilme-
si sırasında dikkate alınan kilit, alarm, mühür, 
araç takip sistemleri gibi hususlar aşağıdaki faktör 
gruplarından hangisine girmektedir? 

A. Yük karakteristiği
B. Yükleme boşaltma yöntemleri
C. Araç ekonomisi
D. Araç güvenliği
E. Kasa tipi
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9  Kapasitesi belli bir araca ağırlık/hacim değerleri 
belirli bir yük seti içinden, bir kısmını seçerek yük-
leme ve bu sırada toplam taşıma gelirini maksimize 
etme üzerine odaklanan problem tipi hangisidir?

A. Gezgin satıcı problemi
B. Sırt çantası problemi
C. Paketleme problemi
D. Araç rotalama problemi
E. Postacı problemi

10  Paketleme problemi çözümünde kullanılan 
sezgisel yaklaşımlardan hangisinde, tamamı baş-
tan belli olan yükler arasından sıradakini bir ara-
ca yükleyecekken araçta kalan kapasite minimize 
edilmeye çalışılır?

A. İlk uyan
B. Sonraki uyan
C. Azalan ilk uyan
D. En iyi uyan
E. Azalan en iyi uyan
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Yanıtınız yanlış ise “Filo Yönetimi” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

1. C Yanıtınız yanlış ise “Tasarruf Algoritması” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız	yanlış	ise	“Araç	Rotalama	Modelle-
ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B Yanıtınız yanlış ise “Araç Yükleme Problemi” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Filo Yönetimi” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. D Yanıtınız yanlış ise “Araç Yükleme Problemi” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Gezgin Satıcı Problemi” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. E

Yanıtınız yanlış ise “Süpürme Algoritması” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “Sırt Çantası Problemi” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Paketleme Problemi” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. E

Araştır Yanıt
Anahtarı

8

Araştır 1

Türkiye’de	lojistik	sektörü	büyüme	eğilimi	içindedir.	Günümüzde	üretim	şir-
ketlerinin önemli bir kısmı kendi taşıma operasyonlarını kendileri yürütmeye 
çalıştığı için taşımacılık hizmeti veren şirketlerin ileride daha da büyümesi 
beklenmektedir. Bunun sonucu olarak da genellikle az sayıda araçlardan olu-
şan küçük boyutlu filolar faaliyet göstermektedir. Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığının vermiş olduğu yetki belgelerini alabilmek için gerekli şartlar içinde 
belirli sayıda araca da sahip olmak gerekmektedir. Bu da bireysel işletmecile-
rin bir araya gelerek daha büyük filolar oluşturmasına yardımcı olmaktadır. 
Bununla birlikte lojistik sektöründe faaliyet gösteren, kiralık ve özmal araç 
toplamının	1000’in	üzerinde	olduğu	firmalarımız	da	bulunmaktadır.

Araştır 2

Taşıma ve dağıtım faaliyetleri yürüten işletmelerin araç rotalama işlerinde genel-
likle tecrübeye dayalı yaklaşımları kullandıkları görülmektedir. Zaman içinde 
gerçekleştirilen denemeler sonucu kendileri açısından uygun rotalarda taşımalar 
gerçekleştirilmektedir. Ancak dinamik ortamlarda müşteri lokasyonları ve taşı-
ma miktarları sık sık değişmektedir. Bu durumda tecrübeye dayalı yaklaşımlar 
kötü sonuçlar verebilmektedir. Özellikle hizmet veren tarafta ölçeği büyük fir-
malar araç rotalama yazılımlarından faydalanarak, en azından belirli kabuller 
altında birer başlangıç çözümü elde etmektedirler. Bu sonuçların üzerinde bazı 
manuel iyileştirmeler yapmak sektör geneli için daha uygun olacaktır.

Araştır 3

ARP’ye	özel	sezgiseller	dışında	meta	sezgisel	yaklaşımlardan	da	faydalanılabilir.	Lite-
ratüre bakıldığında genetik algoritmalar, karınca algoritması, parçacık sürü optimi-
zasyonu gibi sezgiseller ARP için sıkça kullanılmaktadır. Bazı durumlarda farklı sez-
gisellerin birleştirilerek hibrit algoritmalar olarak kullanımı da görülmektedir. Ayrıca 
Tasarruf algoritması ile elde edilen müşteri kümelerinin en uzağı eklemek, en yakını 
eklemek, en yakın komşu gibi algoritmalarla sıraya dizilmesi de uygulanmaktadır.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

8

Araştır 4

Taşımacılıkla ilgili mevzuat, taşıma modları bazında uluslararası ve ulusal 
olarak detaylandırılabilir. Özellikle taşıma kapasitesi açısından karayolundaki 
mevzuat	daha	kısıtlayıcıdır.	Uluslararası	düzeyde	TIR	ve	CMR	taşıma	ve	yük-
lemeye dair düzenlemeler getirerek rotalama kararlarını da etkiler. AETR ise 
şoförlerin çalışma süreleri kısıtlayarak rotalama çözümlerine etki eder. Ulusal 
mevzuatta ise Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesinde ağırlık sınırla-
maları getirmektedir.

Araştır 5

Araç yükleme problemi ile mantığı aynı olan ancak farklı disiplinler tarafın-
dan kullanılan benzer problemler bulunmaktadır. Bunlara örnekler, kesme 
(cutting stock), şerit paketleme problemi (strip packing problem), kesim kay-
bı optimizasyonu (trim loss optimization), iç içe koyma algoritması (nesting 
problem), palet veya konteyner yükleme problemi şeklinde verilebilir. Her 
birinin modellenmesine örnekler literatürde geniş yer almaktadır.

Bortfeldt, A. ve Wäscher, G. (2012), Container 
loading problems: A state-of-the-art review. Otto 
-von-Guericke University Magdeburg, Faculty of 
Economics	and	Management.	

Clarke,	 G.	 ve	 Wright,	 J.W.	 (1964),	 Scheduling	 of	
vehicles from a central depot to a number of 
delivery points, Operations Research, 12(4), 568-
581.

Dudaklı, N. ve Subulan, K. (2015), Stratejik ve Taktiksel 
Filo Yönetimi Üzerine Bir Literatür Araştırması ve 
Bir Lojistik Firmasından Uygulama Örnekleri,	IV.	
Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 21-23 
Mayıs	2015,	Gümüşhane,	Türkiye.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği,	 30295	 sayılı	 Resmi	
Gazete, 08.01.2018.

Martello,	 S.	 ve	Toth,	 P.	 (1990),	 Knapsack Problems: 
Algorithms and Computer Implementations (Ch.6), 
New York: John Willey & Sons.

Rushton, A., Croucher, P. ve Baker, P. (2010), The 
Handbook of Logistics & Distribution Management, 
4th Edition, UK: Kogan Page Publishers.

Sörensen,	K.	 (2015),	Metaheuristics—the	metaphor	
exposed, International Transactions in Operational 
Research, 22(1), 3-18.
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	Bölüm 05: Depo Planlaması ve Yönetimi
	GİRİŞ
	DEPOLARIN YERLEŞİM TASARIMI
	DEPOLARDA STOKLAMA POLİTİKASI
	DEPOLARDA SİPARİŞ TOPLAMA SİSTEMLERİ
	DEPOLARDA SİPARİŞ TOPLAMA ROTALAMASI
	öğrenme çıktıları ve bölüm özeti
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