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ÖZET 

 

Hasan GÖRGÜLÜ 

Kapalı Döngü Tedarik Zincirinde Sürdürülebilir Lojistik Ve Yer Seçimi Ġçin 

Bir Karma Tamsayılı Programlama Modeli Önerisi 

Doktora Tezi 

Konya, 2021 

 

Günümüzde, iklim değiĢikliği ve küresel ısınma öneminin artmasıyla, dünyada 

tedarik zincirlerinin çevresel etkilerini azaltmayı amaçlayan birçok mevzuat ve 

düzenleme yayınlanmıĢtır. Bu nedenle, YeĢil Tedarik Zinciri Yönetimi (YTZY) 

Ģirketler için önemli bir paradigma olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu çalıĢmada,  çevresel 

hususlar yeni bir Kapalı Döngü Tedarik Zinciri (KDTZ) Modeli ile incelenmiĢtir. 

Potansiyel tesislerin teknoloji seviyelerine (düĢük, orta, yüksek) iliĢkin toplam 

tedarik zinciri maliyeti ve karbondioksit emisyonunu minimize etmek amacıyla yeni 

ve kullanılmıĢ ürünler için tesisler, toplama merkezleri ve yenileme merkezlerinin 

optimal yerleĢimine karar vermek üzere yeĢil veya sürdürülebilir yer seçimi ve 

ulaĢım konuları ele alınmıĢtır. Burada, düĢük teknoloji seviyesi, tesislerde daha 

düĢük tesis sabit maliyeti, ancak daha yüksek karbondioksit emisyon seviyesini; 

yüksek teknoloji seviyesi ise tesislerde daha yüksek tesis sabit maliyeti ancak daha 

düĢük çevresel maliyetleri ifade etmektedir. Önerilen model, yeĢil ulaĢım vasıtasıyla 

taĢıma maliyeti ve karbondioksit emisyon maliyeti arasında bir denge 

oluĢturmaktadır. ġebekedeki tüm ulaĢımların, taĢıma için üç farklı tipte taĢıtın 

kullanıldığı bir lojistik firmasından sağlandığı kabul edilmiĢtir. Bu araç tiplerinin her 

biri ile taĢınabilen yük aralıkları önceden belirlenmiĢtir. Büyük boyutlu kamyonlar 

seçilerek taĢıma masrafları azaltılabilmektedir ancak bu durum küçük boyutlu 

kamyonlarla karĢılaĢtırıldığında olumsuz çevresel etkilere neden olmaktadır. Bu tür 

çatıĢmalarla baĢa çıkmak için bir Karma Tamsayılı Doğrusal Programlama (MILP) 

Modeli önerilmiĢtir. GeliĢtirilen modelin etkinliğini göstermek için sayısal bir örnek 

uygulanmıĢ ve analiz edilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: 

YeĢil Tedarik Zinciri Yönetimi, Karbondioksit Emisyonu, YeĢil Yer Seçimi, YeĢil 

UlaĢım, Yük Aralığı.  
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ABSTRACT 

 

Hasan GÖRGÜLÜ 

A Mixed-Integer Programming ModelFor Green Location And Transportation In A 

Closed-Loop Supply Chain 

Ph. D. Thesis 

Konya, 2021 

Nowadays, due to increasing importance of climate change and global warming, 

numerous legislations and regulations aiming to reduce environmental impact of 

supply chains have been published throughout the world. Therefore, Green Supply 

Chain Management (GSCM) has emerged as an important paradigm for the 

companies. In this paper, we investigate the environmental subjects by the help of a 

new Closed-Loop Supply Chain (CLSC) model. Green or sustainable location and 

transportation issues are discussed while deciding on the optimal locations of plants, 

collection centers and refurbishing centers for new and used products in order to 

minimize the total supply chain cost and carbon-dioxide emission considering the 

technology levels (low, medium, high) of potential plants. Herein, low technology 

level refers to lower fixed facility costs but higher carbon-dioxide emission levels at 

plants. Contrarily, high technology refers to higher fixed facility costs but lower 

environmental costs at plants. By the means of green transportation, the proposed 

model includes a trade-off between transportation cost and carbondioxide emission 

cost. It is assumed that all transportation in the network is out-sourced to a logistics 

firm where three different types of vehicles are used. Load ranges that can be 

transported with each of these vehicle types are predetermined. Transportation costs 

can be reduced by choosing large-sized trucks but it causes negative environmental 

effects compared to small-sized ones. To handle these kinds of conflicts, a mixed-

integer linear programming (MILP) model is proposed. A numerical example is 

implemented and analysed in order to demonstrate the efficiency of the developed 

model. 

 

Keywords: 

Green Supply Chain Management; Carbon Dioxide Emission; Green Location, 

Green Transportation, Load Ranges. 
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1.GĠRĠġ 

Farklı alanlardaki iliĢkileri birbiri ile uyumlu kılarak zorunluluğu iĢaret eden ve daimi 

olma yeteneği olarak adlandırılan kavrama sürdürülebilirlik denir. Ġnsanların yaĢam 

kalitesi korunarak ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme uygulamalarıdır.   

Geleneksel ileri akıĢ ve ileri tedarik zinciri faaliyetlerine ek olarak tersine akıĢ ve tersine 

tedarik zinciri faaliyetlerini de kapsayan tedarik zincirlerine kapalı döngü tedarik 

zincirleri denir. Son yıllarda da kapalı döngü tedarik zincirlerinin ve tersine lojistiğin, 

tedarik zinciri yönetimi araĢtırmaları içerisinde büyük önemi vardır. 

Günümüzde, iklim değiĢikliği ve küresel ısınma öneminin artmasıyla, dünyada tedarik 

zincirlerinin çevresel etkilerini azaltan birçok mevzuat ve düzenleme yayınlanmıĢtır. 

Ekonomik ve çevresel etkilerin yanı sıra tedarik zincirlerinde sosyal etkileri ele almak 

birçok Ģirket için zorunlu hale gelmiĢtir. Bu nedenle, sürdürülebilir tedarik zinciri 

yönetimi Ģirketler için önemli bir paradigma olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu çalıĢmada,  

sürdürülebilirliğin temel boyutlarını dikkate alan yeni bir Kapalı Döngü Tedarik Zinciri 

(KDTZ) modeli ile incelenmiĢtir. Potansiyel tesislerin teknoloji seviyelerine (düĢük, 

orta, yüksek) iliĢkin toplam tedarik zinciri maliyeti ve karbondioksit emisyonunu 

minimize etmek amacıyla yeni ve kullanılmıĢ ürünler için tesisler, toplama merkezleri 

ve yenileme merkezlerinin optimal yerleĢimine karar vermek üzere yeĢil veya 

sürdürülebilir yer seçimi ve ulaĢım konuları ele alınmıĢtır. Burada, düĢük teknoloji 

seviyesi, tesislerde daha düĢük tesis sabit maliyeti, ancak daha yüksek karbondioksit 

emisyon seviyesini; yüksek teknoloji seviyesi ise tesislerde daha yüksek tesis sabit 

maliyeti, ancak daha düĢük çevresel maliyetleri ifade etmektedir. Önerilen model, yeĢil 

ulaĢım vasıtasıyla taĢıma maliyeti ve karbondioksit emisyon maliyeti arasında bir denge 

oluĢturmaktadır. ġebekedeki tüm ulaĢımların, taĢıma için üç farklı tipte taĢıtın 

kullanıldığı bir lojistik firmasından sağlandığı kabul edilmiĢtir. Bu araç tiplerinin her 

biri ile taĢınabilen yük aralıkları önceden belirlenmiĢtir. Büyük boyutlu kamyonlar 

seçilerek taĢıma masrafları azaltılabilmektedir, ancak bu durum küçük boyutlu 

kamyonlarla karĢılaĢtırıldığında olumsuz çevresel etkilere neden olmaktadır. Bu tür 

çatıĢmalarla baĢa çıkmak için bir karma tamsayılı doğrusal programlama (KTDP) 



2 

 

modeli önerilmiĢtir. GeliĢtirilen modelin etkinliğini göstermek için sayısal bir örnek 

uygulanmıĢ ve analiz edilmiĢtir. 

Bahsi geçen çalıĢmaları içeren Tez ilk bölümünde bu kaynak hakkında genel bilgileri 

giriĢ düzeyinde içemektedir. Ġkinci bölümde, lojistik hakkında genel bilgiler, lojistik ve 

lojistik ile ilgili temel kavramlar, lojistiğin tarihsel geliĢimi, lojistiğin amacı, lojistik 

sektörünün dünyadaki geliĢimi ve lojistik alt yapının dünyadaki geliĢimi konuları ele 

alınmıĢtır. Üçüncü bölümde, lojistik üsler ve tesisler sınıflandırılmıĢ ve lojistikte ihtiyaç 

duyulan hizmetler ve 3PL hizmetlerinden bahsedilmiĢtir. Dördüncü bölümde,yer seçimi 

teorisive ağ tasarımından bahsedilmiĢtir. BeĢinci bölümde, tedarik zinciri yönetimi 

temel fonksiyonlerı, tedarik zinciri yönetiminin yapısı ve geliĢimi ile tedarik zinciri 

üyelerinden bahsedilmiĢtir.Altıncı bölüm, tersine tedarik zinciri yönetimini 

içermektedir. Yedinci bölümde, ulaĢtırma konusu incelenmiĢ olup Ģehir içi ulaĢtırma ve 

toplu taĢıma sistemleri iĢlenmiĢtir.Sekizinci bölümde, ulaĢım planlama master 

planından bahsedilerek, ulaĢım ana planı çalıĢması,planının amacı vekapsamı ile 

planyapım aĢamaları incelenmiĢtir. Dokuzuncu bölümde, örnek ulaĢım master planı 

kapsamında; Konya 2030 ulaĢım master planı toplu taĢıma kısımları, kapasite kullanım 

oranı ile verimliliği ve hedef yılı yolculuk tahminleri iĢlenmiĢtir. Onuncu bölümde, 

örnek bir uygulama kapsamında problemin tanımlanması ve modelin formülasyonu 

bulunmaktadır.On birinci bölümde, hesaplamalı çalıĢmalar ve yönetimsel çıkarımlar 

yapılmıĢ ve son bölümde sonuç olarak yapılan çıkarımlar ifade edilmiĢtir. 
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2. LOJĠSTĠK: TEMEL KAVRAMLAR 

2.1.Lojistik Nedir 

Lojistik lügatte farklı dillerde kullanılmıĢ olsada insanlığın var olduğu tarihten bu tarafa 

insanların ihtiyaç duydukları gereksinimlerinin bir bütün halinde bulundurmak veya 

istediği anda ulaĢabilmek amacıyla depoladığı sakladığı ve farlı yerlere taĢıması iĢinin 

adı olarak tanımlamıĢtır(Gülen, 2011). 

Lojistik denince insanların aklına sadece askeri malzemeler gelmiĢ olsa da artık 

günümüzde lojistik kelimesi tamamen değiĢmiĢ ve insanlığın, hatta insanlığın hizmetine 

sunulan eĢyadan, hayvana akla gelebilecek her türlü ihtiyaçlara ulaĢabilmenin adı olarak 

ifade edilebilmektedir. 

Dünya çapında bakıldığında artık lojistik eĢyanın taĢınmasından ziyade ihtiyaç 

duyulanın ilk hammadde olarak üretilmesinden son aĢamasına kadar geçen süreçlerin 

takibi ve ihtiyaçların tam olarak giderilmesi olarak tanımlamıĢtır. Daha ayrıntılı 

anlatmak gerekirse, lojistik müĢterilerin veya insanların ihtiyaç duyduğu her türlü 

malzemelerin üretim aĢamasından ilgili bilgilerin çıktısından varıĢ noktasına kadar en 

etkili ve detaylı bir biçimde taĢınması, depolanması ve gerekli bütün prosedürlerin 

planlanarak uygulanması ve denetlenmesi sürecidir(Long, 2019). 

2.2.Lojistiğin Tarihsel GeliĢimi 

Ġnsanlık, ilk çağlardan itibaren iĢlerini daha verimli ve fonksiyonel yapabilecek 

arayıĢların peĢinden gitmiĢtir. EĢyaların bir yerden baĢka bir yere taĢınmasında aranan 

kolaylık arayıĢı tekerleğin icadı ile baĢlamıĢ ve belki de lojistiğin temelleri o zamanlar 

da atılmıĢtır. Ġki ayrı kelimenin bir araya gelmesiyle oluĢan lojistik latin kökenli bir 

kelimedir. Bu kelimeler logic ve statics olarak adlandırılırken mantık kavramından 

doğmuĢtur. Ġlk olarak askeri alanda kullanılan ve askeriyede sık sık dile getirilen kelime 

Yunanca olarak logistikostur. Bundan dolayı askeri bir terim olduğu anlaĢılmaktadır. 

SavaĢlardaki tedarik yöntemleriyle baĢlayan kavram 1980‟ li yıllarda Avrupa ve 

ABD‟de 1990‟lı yıllardan sonrada ülkemizde faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır. 

Kalitemizi artırmak adına da lojistik yaĢamımızın her alanında kullanılmaktadır (Acar, 

Köseoğlu vd.,2014). 
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Lojistik kavramı, günümüzde askeri çalıĢmalarda ya da askeri malzemelerin 

taĢınmasında uygulanan yöntem ve prosedürlerin çağrıĢımını yapsa da; lojistik, 

hayatımızın her alanında kullanılmaktadır. Modern lojistik, yakın geçmiĢte ilk olarak 

nakliye anlayıĢı ile ĢekillenmiĢ olsa da, günümüzde “yeĢil ve sürdürülebilir tedarik 

zincir yönetimi” kapsamında faaliyet göstermektedir. 

YeĢil ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine olan ilgi on yıldan fazla bir süredir artmakta 

ve bu konu artık ana akım haline gelmektedir (Byrne vd., 2013). Lojistikte 

sürdürülebilirliği incelerken literatürdeki çalıĢmalara bakıldığında;  

Karlılığın ve çevresel etkilerin dengelendiği sürdürülebilir lojistik ağların tasarımı ve 

değerlendirilmesi için bir çerçeve geliĢtirmemeyi amaçlamıĢlardır. Bunun için lojistik 

ağlarda çevresel performansı ve maliyet verimliliğini etkileyen ana faaliyetleri gözden 

geçirerek sürdürülebilir ağları tasarlamak üzere çok amaçlı programlama ve veri 

zarflama analizini kullanmıĢlardır (Neto vd.,2008). Küresel havalimanı lojistik 

platformlarının farklı uygulamalarına ve endüstriyel ekoloji ilkelerine dayalı 

sürdürülebilir bir lojistik platform konsepti tasarlayarak Brezilya'nın güneyindeki bir 

uygulama için geliĢtirmiĢlerdir (Lima Jr vd.,2010). 76 Çinli lojistik hizmet 

sağlayıcısının 2010 yılında yapılan bir ankete verdiği yanıtlara dayanarak, dört grup 

insan kaynakları yönetimi uygulamasının Çin lojistik hizmet pazarında üç lojistik ve 

tedarik zinciri yetkinliğinin geliĢtirilmesine katkıda bulunup bulunmadığını ve nasıl 

katkıda bulunduğunu araĢtırmıĢlardır (Ding vd.,2015). Çevresel olarak sürdürülebilir 

lojistik faaliyetler geliĢtirmedeki konuları ve zorlukları araĢtırmayı amaçlamıĢlardır. 

Bunun için Ġskandinav ülkelerinde faaliyet gösteren lojistik hizmet sağlayıcılarından on 

örnek olay incelenmiĢ ve dört zorluk kategorisi tanımlanmıĢtır: müĢteri öncelikleri, 

yönetimsel karmaĢıklık, ağ dengesizliği ve teknolojik ve yasal belirsizlikler (Abbasi ve 

Nilsson, 2016).  Farklı sektörlerdeki birkaç Ģirket için hasat, talaĢ kaldırma, depolama 

ve nakliye dâhil olan bir ulaĢtırma problemi ahĢap lojistik ağının toplam lojistik 

maliyetlerini en aza indirmek üzere karma tamsayı doğrusal programlama (MILP) 

modeli geliĢtirmiĢlerdir (Taskhiri vd.,2016) 

Sürdürülebilir lojistik uygulamaları için lojistik icra uygulamalarının, fiyatlandırma 

uygulamalarının, hizmet sunumlarının ve iĢgücü uygulamalarının ölçümlerini 

doğrulamayı ve sürdürülebilir lojistik uygulamalarının lojistik nakliye performansı 
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üzerindeki etkisini keĢfetmeyi amaçlamıĢlardır (Kumar vd.,2017). Kurumsal lojistik 

ağının sürdürülebilirlik optimizasyonunu stratejik bir perspektiften inceleyerek 

sürdürülebilirliğin üç boyutunu dikkate alan çok amaçlı bir sürdürülebilir lojistik 

optimizasyon modeli önermiĢlerdir (Zhu ve Hu, 2017). Lojistik yenilikte deneysel 

temelli araĢtırmanın eksikliğini ele alarak kritik faktörleri, zorlukları ve ilgili aktörleri 

belirlemek için sürdürülebilir lojistik yenilikleri sürecini incelemiĢlerdir. Bunun için 

sürdürülebilir lojistik yenilikleri uygulamalarında baĢarılı olan altı Ġsveçli perakendeci 

ve lojistik hizmet sağlayıcılarıyla çoklu vaka çalıĢması gerçekleĢtirmiĢlerdir (Björklund 

ve Forslund, 2018). Hammadde tedariki ve lojistiğinde karbon emisyonlarını en aza 

indirmeye odaklanarak afete dirençli tedarik zinciri yönetimi için sürdürülebilir tedarik 

lojistiği tasarlamak için kullanılabilen, karbon emisyonunun sınır ve ticaret yöntemi 

yoluyla çevresel sürdürülebilirliği içeren dinamik, doğrusal olmayan bir karma tam sayı 

modeli önermiĢlerdir (Kaur ve Singh, 2019). Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek 

üzere yasal normların iĢletmelerin lojistiği üzerindeki etkisini değerlendirmek için 

Ģirketlerin yöneticileri ve avukatlarının katıldığı bir anket düzenleyerek Kruskal-Wallis, 

ANOVA analizi, Tukey HSD testlerini uygulamıĢlardır (Grabaravd.,2020). Lojistik 

Ģirketlerinin rekabet güçlerini envanter ve dağıtım risklerini dağıtarak, kaynakları ve 

karları paylaĢarak güçlendirmek amacıyla lojistik Ģirketlerinin iĢbirliğine oyun teorisi ile 

sürdürülebilir bir paylaĢım modeli geliĢtirmiĢlerdir. Önerilen paylaĢım ekonomisi 

lojistik modeli, eĢit dağıtımı sağlamak için bir lojistik merkezinin iĢlem ve sabit 

maliyetlerini dikkate alırken, eĢit ve orantılı kazanç dağılımını sağlamayı 

amaçlamaktadır (Kimvd.,2020). 

2.3.Lojistiğin Amacı Nedir? 

Lojistiğin genel amacı tamamıyla insanların ihtiyaç duydukları her türlü malzeme ve 

hizmetlerin belirli bir ücret karĢılığında karĢılandığı bir hizmet ağıdır (Paksoy 

vd.,2012). Lojistiğin bu hizmet ağının tam düzenli bir Ģekilde yürütülebilmesi için ağ 

tasarımı, bilgi akıĢı, stok ve depo yönetimi gibi taĢımacılığın tam kontrol altında 

tutulabilmesi için bütün mekanizmanın kontrolünü kuĢatan birçok faaliyetin 

koordinasyonu gerekmektedir. 
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 Genel çerçevede özetleyecek olursak lojistiğin kendi içinde 6 operasyonel amacı vardır.  

 Hızlı Yanıt 

 Tutarlılık 

 En az Stok 

 TaĢımaların BirleĢtirilmesi – Konsolidasyon 

 Kalite 

 YaĢam Çevrim Desteği 

Kısaca Açıklamak Gerekirse: 

MüĢterilere en doğru ve en hızlı bilgi akıĢını sağlamak çok önemlidir. Çünkü ne kadar 

hızlı ve kısa sürede taĢıma iĢini tamamlarsanız ve ne kadar doğru bilginin akıĢını hızlıca 

geri dönüĢünü yaparsanız o kadar çok tercih edilirsiniz. En nihayetinde “vakit nakittir”. 

Lojistik firması olarak aynı politika, aynı vizyon ve aynı misyon ile tutarlılık içinde 

hizmetinizi sağladığınız sürece piyasalarda aranan nitelikli bir firma olursunuz. Kısaca 

Ģöylede diyebiliriz. Ne kadar tutarlı bir firma iseniz o kadar tutunursunuz (Long 2019). 

Yaptığınız iĢte en az stok politikasını yürütürseniz riskinizi o kadar minimize etmiĢ 

olursunuz. Özellikle teknolojik aletler, gıda sektörü gibi çabuk bozulabilen ve 

değiĢebilen malzemelerin lojistik hizmetini yapıyorsanız bu konu çok önem arz 

etmektedir. Çünkü teknoloji yakalanamayacak kadar hızlı geliĢiyor, Gıda sektöründe de 

bozulma meyilli malzemeler olduğu için ne kadar çok stok o kadar çok risk demektir. 

Kısacası teknolojik aletlerin elinizde kalma, gıda malzemelerininde bozulma ihtimali 

çok yüksektir, buda yüksek risktir (TanyaĢ vd.,2017). 

Firmanız olarak taĢıma iĢlemlerinizde istenilen yerden istenilen yere zamanında güven 

içinde Ģeffaf bir Ģekilde götürmeyi baĢarırsanız bu sizin için kaliteli hizmetin en üst 

seviyede olduğunu gösterir. Bununla birlikte bir de fiyat politikanız uygun ise lojistik 

Ģirketler arasında en öne çıkarsınız buda sizi diğerlerinden farklı kılar. Unutulmamalıdır 

ki kaliteli olan her Ģey diğerlerinden daha çok tercih edilir. Lojistik firmaların en çok 

dikkat etmesi gereken en önemli konulardan bir taneside taĢımaların birleĢtirilmesidir. 

Çünkü siz taĢıma aracınızın yarısını dolu yarısınıda boĢ olarak kullanırsanız teorik 

olarak zarar edersiniz. Ayrıca aynı bölgede bulunan veya aynı güzergâhta bulunan 

malzemeleri ayrı ayrı taĢımak hem zaman hem para kaybı olacaktır. Bu ve benzeri 
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malzemelerin aynı bölgede veyahut aynı güzergâhta olup tek bir araçla hizmetinizi 

sağlarsanız firmanıza hem zaman hem tasarruf hemde para kazandırmıĢ olursunuz. 

Tabiki malzemelere zarar vermeden süresinde ulaĢtırmaya dikkat etmeniz 

gerekmektedir (Long, 2019). 

2.4.Lojistik Sektörünün Dünyadaki GeliĢimi 

Dünya üzerinde lojistiğin geliĢim yapıtaĢları incelendiğinde; 

Lojistik askeri kökenli bir terimdir.Bu nedenle lojistiğin ilk uygulamaları da askeri 

alanlar olmuĢtur. Lojistik II. Dünya savaĢında önemi anlaĢılmıĢ ve sonrası dönemlerde 

lojistiğe bilimsel yaklaĢımlarla uygulamaya baĢlanmıĢtır (Koçak, 2020). 

II. Dünya savaĢında görüldü ki, kalabalık ordular zafer kazanmak için yeterli değildir. 

Orduların sayısal fazlalığından daha önemli olan geliĢmiĢ silah, araç ve donanımla 

teçhiz edilmesidir. ĠĢte bütün bunlar lojistik desteğin hayati bir unsur olduğu gerçeğini 

ortaya çıkarmıĢtır.  

II. Dünya savaĢı sonrasında birçok iĢletme lojistiğin ne kadar önemli olduğunu fark 

etti.ġirketlerde ilk olarak ABD‟de baĢlayan lojistik çalıĢmaları 1960 yılından günümüze 

kadar süregelmiĢtir. 

Dünyada lojistiğin geliĢimini sıra ile açıklamak gerekirse, tarihteki aĢamalarını Ģöyle 

sıralayabiliriz: 

1940-1960 yılları arası: Lojistik aĢamasını kurma 

1960-1970 yılları arası: Lojistik fikrinin yerleĢmesi ve itibar kazanması 

1970-1980 yılları arası: Önceliklerin ve modellerin değiĢme çağı 

1980- günümüze kadar: Ekonomik ve teknik değiĢimin yeni çağı 

Lojistiğin geliĢimi temelde üç aĢamada toplanabilir 

a)    Parçalanma (1960 – 1980 ) : Bu dönemde lojistiği oluĢturan faaliyetlerin ayrı ayrı 

yapıldığı görülmektedir. AĢağıdaki operasyonların bir kısmı iĢletme içinde yapılırken, 

kısmen de dıĢarıdan hizmet alma Ģeklinde gerçekleĢtirilmekteydi. 

•       Talep Öngörüsü 



8 

 

•       Satın Alma 

•       Ġhtiyaç Planlama 

•       Üretim Planlama 

•       Fabrika Stokları (girdi düzeyindeki stoklar ) 

•       Depolama 

•       Malzeme ĠĢlemleri 

•       Paletleme 

•       Mamül Stokları 

•       SipariĢ Süreci 

•       TaĢıma 

•       MüĢteri Hizmetleri 

•       Dağıtım Planlama 

b)   BirleĢme ( 1980 – 2000 ) : Bu dönemdeki lojistik faaliyetler iki kavram altında 

toplanmıĢtır: 

•       Madde ve Malzeme Yönetimi 

•       Fiziksel Dağıtım 

c)    Toplam BütünleĢme ( 2000 – Günümüze ) : Halen de devam etmekte olan bu süreç 

parçalanma ve birleĢme kısmında verilen faaliyetlerin bir çatı altında toplanmasını 

gündeme getirmiĢtir. Dünya ekonomisinde yaĢanan küreselleĢme, liberalleĢme ve buna 

paralel olarak firmaları zorlayan uyum çabaları lojistik faaliyetlerin önemini arttırırken 

günümüzdeki entegre lojistik kavramını ortaya çıkarmıĢtır. 

Lojistik sektörü her geçen gün kendini geliĢtirerek ve yenileyerek artık sadece kamyon, 

tır gibi kara yolu ile faaliyet göstermekten çıkıp küresel dünyaya ayak uydurmuĢ ve 

lojistik sektörü, demiryolu, denizyolu ve hava yolu gibi çok alternatifli bir sektöre 

dönüĢmüĢ durumdadır. Bu da gösteriyor ki lojistik sektörü her geçen gün bilgi, tecrübe, 

teknoloji gibi yeniliklere açık, rekabetçi ve bir hizmet alanını oluĢturmaktadır.  
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Lojistik sektörünün geliĢmesi ile birlikte Ģirketlerin ve ülkelerin birbirleri ile olan 

rekabetinde önemli bir aktör durumuna gelmesini sağlamıĢtır. Ülkelerin iç 

dinamiklerinde yaĢanan geliĢmeler; strateji, teknoloji, altyapı, hizmet kalite standartları 

ve ticari düzenlemeler sayesinde tüm diğer sektör temsilcilerine göre daha hızlı yol 

almasını sağlamıĢtır.  Üretim sistemlerinin maliyeti ve ulaĢtırma maliyetlerinin toplam 

maliyet etkisi ile birlikte rekabetin oluĢması uluslararası ticari iĢ birliklerinin 

geliĢmesine olanak sağlamıĢtır. Lojistik sektörünün geliĢmesi için olumlu yönde politik 

ve hukuksal düzenlemelerle birlikte ticaretin önünde bulunan engeller azaltılmıĢtır. 

Sovyetler birliğinin yıkılması, dünya ticaret örgütünün (World trade organization- 

WTO) kurulması, Çin‟in dünya ticaret örgütüne üye olması, Avrupa birliğinin 

geniĢlemesi ve ortak para birimine geçmesi daha geniĢ ticaret bölgeleri oluĢmasına ve 

lojistiğin öneminin artmasına neden olmuĢtur. (Gülen vd.,2011). 

Konteynerin icadı ile birlikte lojistik sektörü çok farklı bir boyut kazanmıĢtır. Bu 

anlamda ulaĢtırma ve biliĢim teknolojilerdeki geliĢim tetikleyicisi olan konteynerin 

sağladığı kara, hava, demir ve denizyolu ulaĢtırmasına birlikte ele alabildiği intermodal, 

multimodal ve kombine taĢıma sistemleri tüm ulaĢtırma modlarının bütünleĢik olarak 

değerlendirilmesini getirmiĢtir. Bununla beraber hem ulaĢtırma altyapısı, yönetimi, stok 

yönetimi, depo kullanımı, sipariĢ hazırlama ve iĢleme gibi faaliyetlerin birlikte 

tasarlanması, planlanması ve yürütülmesi ardı ardına olan iĢlemler olarak kabul 

görmüĢtür (Erdal, 2008). 

2.4.1.Bölgesel GeliĢmeler 

Bölgesel geliĢmeler incelendiğinde bulunan bölgenin konumu, geliĢmiĢliği, nüfusu, 

ekonomik yapısı, sanayi geliĢmiĢliği, doğal kaynakları, yol güzergâhları, deniz, hava ve 

kara yollarının geliĢmiĢliği, tedarikçilere ve imalatçılarına yakınlığı, genç nüfusu, 

kültürel durumu siyasal yapısına kadar birçok etkileyen faktörler bulunmaktadır. 

Bölgesel bir üst kurmak isteyen lojistik firmaları bunları göz önünde bulundurmaları 

gerekmektedir (Dinler,1994). 
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2.4.2.Pazara Yakınlık 

Lojistik hizmeti veren firmalar için en önemli faktörün baĢında pazara yakınlık 

gelmektedir. Çünkü talep edilenlere ne kadar yakın ise o kadar daha çok öne çıkmakta 

ve aranan bir firma olmaktadır. Ayrıca pazara yakın olmak demek ulaĢım, girdi ve diğer 

maliyetlerin azalması demektir. Böylelikle ne kadar pazara yakın iseniz o kadar çok ön 

plandasınız demektir (Gülen, 2011). 

2.4.3.Tedarikçi Firmalara Yakınlık 

Lojistik firmaların en önemli unsurlardan biri ise tedarikçilerin yakınlığıdır. Talep 

edilene ne kadar hızlı ulaĢılırsa ve aranan ne kadar çabuk bulunursa müĢterilerinize o 

kadar daha çok ürün satmanız anlamına gelmektedir. Böylelikle uygun fiyata, en kaliteli 

ve hızlı hizmeti vermiĢ olursunuz. Böyle bir konumda da siz aranan bir firma olma 

olasılığınız arttırmaktadır (Koban vd.,2011). 

2.4.4.UlaĢtırma Faktörü 

Lojistik merkezlerin en önemli olmazlarından bir taneside ulaĢım faktörüdür. Bütün 

ulaĢım yollarının (kara, hava, demiryolu) ortak noktasında kurulan bir lojistik merkezi 

önemli bir merkez olup diğer lojistik merkezlerine göre daha avantajlı hale gelmesini 

sağlayacaktır. UlaĢım faktörü sektörleride etkilemekte olup lojistik merkezleri bu 

sektörlere görede kararlar vermektedir. Sadece limanların bulunduğu yerlerde farklı 

sektörlere hizmet veren firmalar bulunurken, sadece demir yolunun bulunduğu yerlerde 

ise farklı sektörlere hizmet veren firmalar vardır. Bunların bazılarında ise karayolu 

ortaklığından kaynaklı farklı sektörler bulunmaktadır (Erdal vd.,2003). 

2.4.5.ĠĢ Gücüne Yakınlık 

Lojistik bir merkez kurulurken en önemli etkenlerden bir taneside iĢ gücüne 

yakınlığıdır. Kaliteli hizmet verebilmenin en bariz kuralı kalifiye iĢ gücüyle 

mümkündür. KuruluĢ aĢamasında sağlık, eğitim, sosyal hayat ve yaĢam kalitesini 

artıracak her Ģey göz önünde bulundurularak bir lojistik merkez kurulursa aranan 

nitelikte iĢ gücü yani kalifiye elemana ulaĢılmıĢ olur. Bunun getiriside açık bir Ģekilde 
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kaliteli, hızlı ve güvenilir bir hizmet sunmak olacaktır. Böylelikle istenilen ve aranan 

bütün hizmet kalitesi yakalanmıĢ olacak vede firmalar arasında aranan nitelikte bir 

kurumsallığa ulaĢılmıĢ olacaktır. Sonuç olarak kaliteli, yetiĢmiĢ ve kalifiye iĢ gücü 

demek,  hem zamandan tasarruf sağlanarak hızlı, güvenilir ve tam kapasiteli hizmet 

sunmak hemde kar marjını yüksek tutarak küresel dünyanın yeniliklerine ayak 

uydurabilmek demektir.  Böylece firmanın diğer firmalarla göre rekabetçi ve aranan 

nitelikli bir firma olma Ģansı daha yüksek olacaktır (Gülen vd.,2011).  

2.5. Lojistik Alt Yapının Dünyadaki GeliĢimi 

Dünyada lojistik altyapı ile ilgili baĢlıca ulaĢtırma göstergeleri 2009 yılı esas alınarak 

aĢağıda görüldüğü gibidir (World factbook,2010). 

Havaalanı adedi : 43.867 Karayolu uzunluğu : 68.937.575 km 

Gemi adedi  : 53.005 Demiryolu uzunluğu : 1.370.782 km 

 

Tablo1: Kategorilere göre dünya ticareti hizmetler ticareti, 2008 

Değer (Milyar Dolar) Pay (Yüzde) 

 2008 2000 2005 2006 2007 2008 

Ġhracat 

Ticari mallar 

ve hizmetler 

3780 100 100 100 100 100 

UlaĢtırma 

hizmetleri 

890 23,5 23,2 22,7 22,8 23,9 

Seyahat 950 32,0 27,6 26,7 25,6 25,2 

Diğer ticari 

hizmetler 

1935 44,6 49,2 50,6 51,6 51,2 

Ġthalat 

Ticari mallar 

ve hizmetler 

3490 100 100 100 100 100 

UlaĢtırma 

hizmetleri 

1045 28,7 29,0 29,0 29,0 29,9 

Seyahat 850 29,6 26,9 25,9 25,1 24.4 

Diğer ticari 

hizmetler 

1595 41,7 44,1 45,1 45,9 45,7 

 

 Kaynak: Trade In Commercial Services, 2010. 
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UlaĢtırma ve seyahat hizmetlerinin toplamı nerdeyse diğer ticari hizmetler kadardır ve 

dünya toplamında yaklaĢık %50 paya sahiptir. Dünya ulaĢtırma hizmetleri ihracatı tüm 

hizmetlerin yaklaĢık %23,5‟lik kısmını oluĢturmaktadır. Dünya ulaĢtırma hizmetlerinin 

ithalatı ise tüm hizmetlerin yaklaĢık %29,9‟luk kısmını oluĢturmaktadır. 

Tablo2: Ülkelerbazında 2018 yılı en iyi lojistik performansları 

 2018 LPI 2007 LPI 

EKONOMĠ LPI 

SIRA 

LPI 

SKOR 

(%) EN ĠYĠ 

PERFORMANS 

LPI 

SIRA 

LPI 

SKOR 

(%) EN ĠYĠ 

PERFORMANS 

ALMANYA 1 4,20 100,00 3 4,10 97,1 

ĠSVEÇ 2 4,05 95,36 4 4,08 96,4 

BELÇĠKA 3 4,04 94,93 12 3,89 90,7 

AVUSTURYA 4 4,03 94,52 5 4,06 96,0 

JAPONYA 5 4,03 94,51 6 4,02 94,8 

HOLLANDA 6 4,02 94,31 2 4,18 99,6 

SĠNGAPUR 7 4,00 93,59 1 4,19 100 

DANĠMARKA 8 3,99 93,45 13 3,86 89,6 

BĠRLEġĠK 

KRALLIK 

9 3,99 

93,30 

9 3,99 93,8 

FĠNLANDĠYA 10 3,97 92,74 15 3,82 88,3 

TÜRKĠYE 47 3,15 67,03 34 3,15 67,5 

 

Kaynak: LPI ( LogisticsPerformance Index ), 2018. 

Tablo 3'de görüldüğü gibi yüksek gelirli ülkeler lojistik performans sıralamalarında üst 

sıralardadır. Bu ülkeler lojistik sektörüne yön veren ülkeler olarak gözükmektedir aynı 

zamanda tedarik zincirinde de kritik öneme sahiptirler. Türkiye‟nin 47. sırada olduğu 

görülmektedir. Türkiye 2007 yılı verilerine göre 13 basamak gerilemiĢ durumdadır. 

Ülkelerin performansları incelenirken gümrükler, diğer gümrük iĢlemleri, ulaĢtırma, 

ulaĢtırma altyapısı, özel lojistik hizmetleri, lojistik düzenlemeleri, yolsuzluk olayları 

gibi lojistiği etkileyen kısıtlar da karĢılaĢtırılmıĢtır. Sonuçlar, bu ülkelerin uluslararası 

ticaret ve yatırımlara ne kadar yakın oldukları göstermektedir. 
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Tablo 3: Ülkeler bazında 2018 yılı en kötü lojistik performansları 

 2018 LPI 2007 LPI 

EKONOMĠ LPI 

SIRA 

LPI 

SKOR 

(%) EN ĠYĠ 

PERFORMANS 

LPI 

SIRA 

LPI 

SKOR 

(%) EN ĠYĠ 

PERFORMANS 

Afganistan 160 1,95 29,63 150 1,21 6,6 

Angola 159 2,05 32,68 86 2,48 46,3 

Burundi 158 2,06 33,22 113 2,29 40,4 

Nijer 157 2,07 33,42 143 1,97 30,5 

Sierra 

Leone 

156 2,08 33,67 144 1,95 29,9 

Eritre 155 2,09 33,96 124 219 37,2 

Libya 154 2,11 34,56 n/a n/a n/a 

Haiti 153 2,11 34,74 123 2,21 38,0 

Zimbabwe 152 2,12 34,99 114 2,29 40,3 

Orta Afrika 

Cumhuriyeti 

151 2,15 35,87 n/a n/a n/a 

 

Kaynak: LPI (LogisticsPerformance Index), 2018. 

Lojistik performanslarına göre sonlarda yer alan ülkelerin geneli ekonomik bakımdan 

güçsüz ülkelerdir ve coğrafi olarak da genellikle Afrika kıtasında bulunmaktadır. 
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3.LOJĠSTĠK ÜSLER VE TESĠSLER 

Lojistik ile ilgili tüm faaliyetlerin çeĢitli aktörler tarafından yürütüldüğü hizmet alan ve 

hizmet veren tüm paydaĢların kümelenmesi söz konusudur (TanyaĢ vd.,2012). Dağıtım 

merkezleri, antrepolar, depolar, ulaĢım terminalleri ile bürolar ve bu faaliyetleri 

destekleyen diğer tesisler lojistik üslerde bulunmaktadır. 

Lojistik üst olabilmenin en önemli faktörlerin baĢında sunulacak hizmetin yakınlığı, 

Ģeffaf bilginin yaygınlığı, para akıĢının hızı ve bulunduğunuz bölgenin pazar yerindeki 

önemidir. Lojistik bir üst olmak isteniyorsa, her türlü ulaĢımın yani hava, kara, deniz ve 

demir yolunun bölgenizde olması ve lojistik merkezinize yakın olması gerekmektedir. 

Böyle bir durumda hem lojistik bir üst hemde aranan bir ülke, ülke içindede aranan bir 

firma olunabilecektir (Erdal, 2005). 

3.1.Lojistik Üslerin Sınıflandırılması 

Lojistik üslerin sınıflandırılmasında en önemli etken üssün bulunduğu bölgedir. Lojistik 

üssün bulunduğu bölge bütün taĢıma yollarının ortak noktasında ise (hava, kara, tren 

yolu) bu her noktaya ulaĢabilmeyi her türlü lojistik malzemeyi rahatlıkla taĢıyabilmeyi 

sağlamaktadır. Böylelikle lojistik sektöründe cazibeli kılacak ve aranan bir lojistik üst 

olunabilecektir. Bununla birlikte iĢ hacmi nekadar çok artırılırsa firma hizmet 

sınıflandırılmasında üst noktaya ulaĢmıĢ olacaktır (Gülen, 2011). 

3.1.1.Yerel Üsler 

BaĢarılı bir lojistik merkez için önemli özelliklerin baĢında ulaĢabilirlik gelmektedir. 

Hali hazırda bütün ulaĢım ağlarının orta noktasında bulunmak demek lojistik bir üsse 

sahip olunmak anlamına gelmektedir.  Lojistik üsler ithalat ve ihracat noktasında kolay 

ulaĢabilirlik sağlayarak ticaret hacmini artırmakta ve her türlü malzemeye kolay 

ulaĢabilmek anlamına gelmektedir. Bunun sayesinde ülke içinde bulunmanın 

avantajlarını kullanabilmekte ve ülke geneline her türlü malzemenin prosedürü az olarak 

ulaĢmasını sağlamaktadır. Bu lojistik merkezinin en büyük faydası ise bulunduğu yerel 

bölgenin kalkınmasında çok büyük bir önem arz etmekte ve katkı sağlamaktadır. En 

büyük dezavantajı ise bulunduğu bölgeden dıĢarı açılamaz ise küresel dünyaya ayak 

uyduramamakta ve tecrübe sıkıntısı çekmektedir (Erdal, 2005). 
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3.1.2.Bölgesel Üsler 

Yapılan lojistik hizmetlerde en önemli faktörlerden biriside bölgesel üslerdir. Bu üsler 

sunulan hizmetin çeĢitliliğinden ve hizmet sektörünün kime ve hangi müĢteri 

portföyüne sunulduğuna kadar önemlidir. Kısacası açıklamak gerekirse sunulan 

hizmetlere kimlerin, hangi ülkelerin, hangi alıĢkanlıkları olan toplulukların ihtiyaçlarına 

kadar çeĢitlilik göstermektedir. Bölgesel olarak en çok talep gören hizmetlerin o 

bölgede var olması demek o bölgenin bir lojistik üs olması anlamına gelmektedir. 

Bölgesel lojistik üslerin en büyük avantajlarından bir tanesi özellikle deniz ve hava yolu 

bölgesinde bulunup taĢıma yolunun bütün taĢıma yollarında ortak bir noktada hizmet 

vermesidir. Böylelikle bölgesel kalkınma ve bölgesel ağın ortak noktası olmasıdır 

(Erdal, 2005). 

3.1.3.Uluslararası Lojistik Üsler 

Uluslararası lojistik merkezinin istenilen düzeyde hizmet verebilmesi için kıtalar 

arasında tam zamanlı ve en hızlı hizmet verebilmesi gerekmektedir. Bunu yapabilmenin 

en önemli faktörü ise birçok taĢıma yollarının birbirleriyle tam uyumlu ve koordine bir 

Ģekilde ortak bir noktada olması gerekmektedir. Yani bütün taĢıma faktörlerinin (kara, 

hava, deniz ve demiryolu) bir arada olması gerekmektedir. Bu faktörlerin tamamının 

bulunduğu lojistik merkezin uluslar arası bir lojistik merkez üssü olacaktır (Erdal, 

2005). 

3.1.4.Küresel Lojistik Üsleri 

Küresel lojistik üslerin ülkelerin ortak bağlantı noktalarında faaliyet gösterip her türü 

yük taĢımacılığının her türlü altyapı ve üst yapı olanaklarına sahip olup ayrıca ulaĢımın 

her türlüsüne olanaklarını kullanabilen önemli bir faaliyet üssüdür. Bu özellikleri 

sayesinde bulundukları bölge avantajıyla birlikte birçok ülkeye mal ve hizmet 

bağlantılarını sağlamaları sayesinde daha önce faydalanılamayan birçok hizmet ve 

malzeme konusunda önemli bir stratejiye sahip olmaları nedeniyle küresel bir üs olarak 

faaliyetlerinde önemli bir ticaret kaynağı olmaktadır (Erdal, 2005). 
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3.2.Lojistikte Ġhtiyaç Duyulan Hizmetler ve 3PLHizmetleri 

Lojistik sektöründeki çeĢitlilik ve artık her gün kendini yenileyen arz talep iliĢkisiyle 

birlikte sektörü farklı faaliyet alanlarında hizmet vermeye mecbur kılmıĢtır. Böylelikle 

firmalar 3. Parti Lojistik hizmet ağının kendini her gün geliĢtirmesi ve artmasıyla 

birlikte firmaların bu hizmet ağına yönelmesini sağlamıĢtır. 3PL hizmet ağının 

küreselleĢmesi ve birçok ülke tarafından kullanılmasıyla birlikte uluslararası ticaret 

kurallarına ve ülkelerin kendi ticaret kurallarına uygun ticaretin ulaĢılabilmesi ve 

geliĢtirilmesine katkı sağlamıĢtır. Tüm dünyada ticaretin artık yüz yüze yapılmasından 

ziyade internet ortamında sağlanmaya baĢlanmasıyla birlikte Lojistik sektörüde 

hizmetlerini internet üzerinden daha hızlı ve kolay ulaĢılabilirliği sayesinde sektörü 

internet ortamına kaydırarak e-lojistik ticaret adı altında yapmaya baĢlamıĢtır. Dünya 

çapında internetin yaygınlaĢmasıyla birlikte lojistik faaliyetlerininde 3PL internet 

üzerinden tek çatı altında yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bu sayede dünya çapındaki lojistik 

merkezler birbiriyle daha hızlı ve entegreli bir Ģekilde çalıĢmaya baĢlamıĢtır. 

Günümüzde sağlanan bu hizmetler sayesinde artık daha hızlı, daha ucuz, daha güvenilir, 

daha kaliteli ve daha rekabetçi bir hizmet ağı geliĢmiĢtir (Gülen, 2011). 

3PL hizmeti ne kadar geliĢmiĢ olsa da bu hizmet ağına güvenmeyip faaliyetlerinin daha 

gizli ve ulaĢılabilirliğinin kısıtlı olması gerektiğini savunan firmalarda bulunmaktadır. 

Bu firmalar yapılan birçok iĢin gizli kalması gerektiğini ve baĢkaları tarafından alenen 

yapılmasının doğru olmadığını ve firmalar arasında kalması gerektiğini düĢünen 

firmalar her ne kadar az da olsa dünya üzerinde hala bulunmakta ve hizmetlerini devam 

ettirmektedirler (Gülen vd.,2011). 

Her ne kadar günümüz hayatının her yerinde olmazsa olmaz olan internetin lojistik 

faaliyeti yapan firmalar ve ülkeler içinde önemli olsa da yapılan 3PL hizmetlerinin tam 

teĢekküllü denetlenmesi gerekmektedir. Çünkü bilgi kirliliğin ve gizli kalması gereken 

bilgilerin dıĢarı yayılmaması ve güvenli taĢımaların yapılması için olmazsa olmazdır.  

Bunun yapılabilmesi içinde ülkelerin ve uluslararası kurumların denetiminde olması 

gerekmektedir. Böylelikle hem firmaların hem de müĢterilerin (kiĢi veya tüzel) tam 

güvende olması gerekmektedir (Gülen vd.,2011), 



17 

 

3.2.1.Depo Yönetimi 

Lojistik faaliyetlerin ilk aĢaması olan imalattan baĢlayıp, son aĢaması teslimata kadar 

geçen zaman süre içerisinde bütün malzemelerin hazır halde bekletilmesi depolama 

sistemi için olmazsa olmazıdır. Envanterlerin yapılabildiği, ürünlerin stoklanabildiği, 

maliyetlerin rahatlıkla hesap edilebildiği, ürünlerin güvenliğinin sağlandığı, rahatlıkla 

saklanabildiği ve dağıtımların kontrollü bir Ģekilde sağlanabildiği lojistik üstlerin ortak 

merkezleridir depolar. Günümüz lojistik merkezleri olarak ortak ağ üzerinden çalıĢmalar 

yapıldığından tek bir depolama sistemi değil ortak depolama sistemleri 

kullanılmaktadır. Depolar günümüzde özellikle internet çağında olmanın vermiĢ olduğu 

avantajlar ile birlikte depolar arasında bilgi ve malzeme transferlerinin yapıldığı 

merkezlerdir (Acar, 2010). 

3.2.2.Katma Değer Yaratan Hizmetler 

Lojistik faaliyetlerin yürütülmesinde ve iĢletmelerin stratejik geliĢimini devam 

ettirmelerinde temel lojistik faaliyetlerinin sunumunun yanı sıra sunulan hizmete ve 

hizmetin kalitesine değer katacak faaliyet ve hizmetleri sunması gerekmektedir (Erdal, 

2008). 

Lojistik merkezler her türlü hizmetlerin üretim aĢamasında, taĢınmasında, 

depolanmasında, pazarlanmasında, gümrüklenmesinde, her türlü taĢıma yollarının 

kullanılmasıyla ve teslimatında meydana gelen ticaret ile birlikte katma değer 

kazanmaktadır.  Teknolojik çağda ürünlerin teĢhiri, pazarlaması ve satıĢların daha çok 

internet ortamında sağlanmasıyla birlikte 3PL hizmetlerin artmasıyla yapılan her türü 

ticaretin değeri de artmaktadır. Bununla birlikte katma değer vergisi sağlayan maliyet ve 

kar analizi, ekipman analizleri, montaj analizleri ve tersine lojistik gibi uygulamalar 

katma değere etki eden faktörlerdendir (Gülen, 2011). 

3.2.3.Bilgi Yönetimi 

Lojistik firmalar arasında bilgi akıĢında en çok kullanılan ağın internet ağı olması 

sebebiyle firmalar 3PL hizmet ağına daha çok eğilim göstermektedirler. Firmaların 

internet ağı üzerinden online hizmet vermeye baĢlaması ve internet üzerinden her türlü 
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bilgi alıĢveriĢi yaparak iĢbirliği sağlaması ile lojistik hizmetler yeniden yapılandırılarak 

daha geniĢ ağlara ulaĢması sağlanmaktadır. 3PL hizmet ağı hem bilgilerin daha hızlı ve 

güvenli aktarılmasını sağlamakla beraber teknolojik geliĢmeleri yakından takip ederek 

verilerin anında ulaĢılması ile birlikte iĢlenip gerekli analizlerin yapılabilmesine olanak 

sağlamaktadır. Bu sayede küresel dünya ile yarıĢabilen ve tam teĢekküllü hizmet 

verebilen bir lojistik merkezin kurulmasını sağlamaktadır (Gülen, 2011). 

3.2.4.TaĢıma Yöntemi 

Lojistiğin en temel yapı taĢı taĢımacılıktır. TaĢımacılık ihtiyaç duyulan hammadde 

yâdamamulünbir yerden ihtiyaç duyulan baĢka yere gönderilmesidir. TaĢımacılık, 

lojistiğin geliĢmesi ile birlikte, yükün taĢınmasının yanı sıra, gerekli evraklar, uygun 

araçların temini ve müĢteri deposuna zamanında teslimi gibi çeĢitli hizmetleri de 

içermektedir. Bu yönleri ile lojistik kapsamlı ve kompleks bir sektör haline gelmiĢtir 

(Acar, 2014). 

Küresel ekonominin talepleri doğrultusunda, taĢımacılık faaliyetleri de zaman içerisinde 

daha karmaĢık yapıya bürünmektedir. UlaĢım ve yük taĢıma sisteminin yapısını, üretim 

ve dağıtım sisteminde yaĢanan değiĢiklikler etkilemektedir (Gülen, 2011). Bir firmada 

oluĢturulacak lojistik sistem ile taĢımacılık arasındaki iliĢki aĢağıdaki maddeler halinde 

verilen beĢ temel parametre ile açıklanabilir: 

 TaĢıma mesafesi 

 TaĢıma hızı 

 TaĢıma sıklığı 

 TaĢıma süresi 

 TaĢınan yük türü 

Belirtilen parametreler tahmin edilebiliyorsa bir firmanın lojistik faaliyetlerinin 

içerisinde taĢıma modlarının belirlenmesi, depoların toplam kapasitesine, sayısına ve 

büyüklüğüne karar verilebilmesi, uygun niteliklerde ekipman ve personel ihtiyacı gibi 

temel unsurlar ortaya çıkartabilir. Bu unsurların belirlenmesi aynı zamanda iĢletme ve 

maliyet planlarının da yapılmasına olanak sağlar ve firmada lojistik sistemin kendi 
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kaynakları ile yürütülmesine veya dıĢ kaynaklardan satın alınmasına kadar olan 

aĢamalarda bir dizi stratejik karar gündeme gelir. 

 

 

 

Tablo4: YenitaĢıma metotları 

Özellik GeçiĢ durumu Gelecek durumu 

Gönderi büyüklüğü Büyükten Küçüğe doğru 

Gönderi sıklığı Düzensiz bir yapıdan Düzenli bir yapıya 

VarıĢ yeri Konsantre bir yapıdan Dağınık yapıya 

TaĢıma mesafesi Kısadan büyükten Uzuna 

Stoklar Büyükten Küçüğe 

Transfer zamanı Uzundan Kısaya  

SipariĢ süresi Uzundan  Kısaya 

 

Kaynak: woxeniuns ve sjöstdt, 2003 

Tablo 4'de görüldüğü gibi ortalama taĢıma mesafesi uzamakta, yük taĢıma sistemindeki 

gönderilerin büyüklüğü uzun mesafe taĢımada azalmasına karĢın gönderilerin sıklığı 

artmakta ve böylece yük akıĢların hacmi artmaktadır. Gönderilerin hacminin küçülmesi 

bu sevkiyatların konsolide edilmesinin önemini artırmaktadır (Woxenius ve sjöstedt, 

2003). DeğiĢimin yönü taĢıma hızı ve süresinin önem kazandığı, yüksek kalite taĢımaya 

olan talebin de arttığı göstermektedir. ĠletiĢim teknolojisindeki geliĢmelerin taĢımacılık 

sektörünü olumlu etkilemesi sonucunda üretilen malların müĢteriye ulaĢıncaya kadar 

geçen süre toplamı kısalmakta, bu sayede de süreçlerin hızlanması ve stokta bekleme 

sürelerinin kısalması sağlanmaktadır. 

Dünyadaki büyük taĢımacılık ve lojistik firmalarında yeniden yapılanma; uluslar arası 

ticaret hacminin ve firmalar arasında bilgi akıĢının artması, pazarların liberalleĢmesi ve 

yeni teknolojilerin sunduğu imkânlar doğrultusunda gerçekleĢmiĢtir. ÇeĢitli yüklerin 

taĢınmasında talepleri etkin bir biçimde karĢılayabilmek adına üçüncü parti lojistik 

(3PL) ve dördüncü parti lojistik (4PL) gibi uygulamalara geçilmesi gündeme 

gelmektedir. KarmaĢık ve birbirini tamamlayan nitelikte lojistik çözümleri devreye 
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girmektedir. UlaĢıma destek sağlaması amaçlı 3PL hizmetlerinin ileri aĢaması olarak 

depo ve dağıtım desteği sunan çeĢitli ve yenilikçi 4PL hizmetlerine geçiĢ dönemi 

yaĢanmaktadır. UlaĢtırma sektöründe faaliyet gösteren firmaların lojistik süreçlerdeki 

rollerini yeniden tanımlaması ve süreçlerini yenilemesi, tedarik zinciri ve lojistik 

modellerdeki evrimin doğal bir sonucu olarak görülmelidir. Uluslararası ticaretin ve mal 

taĢımanın hızlanması ve kolaylaĢması, dünyadaki büyük lojistik firmalarının Avrupa 

baĢta olmak üzere talebin yoğun olduğu bölgelerde yayılmasına ve neticede tüm 

dünyaya hizmet verebilecek çapta lojistik firmalarının ortaya çıkmasına neden olmuĢtur 

(Gülen, 2011). 

TaĢıma planlaması ve yönetimi temel 3PL hizmetlerindendir. 3PLsağlayıcıları kendi 

filolarındaki araçları kullanırken, kapasitesi yetiĢemediği durumda diğer 3PL 

sağlayıcılarının araçların geçici olarak kullanmaları sık rastlanan bir durumdur. 3PL 

sağlayıcıları limana giriĢ/çıkıĢ trafiğinin kontrolünü, güzergâh optimizasyonunu da 

yaparlar (Gülen, 2011). 

 TaĢıma yönetiminde kullanılan en önemli araçlardan biri bilgi altyapısıdır. KarmaĢık 

yapıları düzenlemede ekin rol oynar. Bu bilgi uygulamalarına örnekler: 

 TaĢıyıcı performans değerlendirme: TaĢıyıcı olarak anlaĢmalı olan 3PL hizmet 

sağlayıcı firmaların performansları birçok Ģekilde ölçülebilir: zamanında 

teslimat, maliyet, istenen standartlara uygunluk, vb. 

 UlaĢım biçimine göre maliyet analizi: UlaĢtırmanın biçimine göre katlana 

maliyetlerin büyüklüğü de değiĢir. Maliyet analizleri yapılarak, en uygun 

ulaĢtırma biçiminin seçilmesine olanak sağlanır. 

 Tedarikçi uygunluk analizi: Bazen 3PL hizmet sağlayıcıların elinde olmadan sırf 

tedarikçiden kaynaklanan sebeplerden dolayı gecikmeler meydana gelebilir. 

 TaĢıyıcı iliĢkileri yönetimi: Gecikmelerden dolayı ya da teslimatın istenilen 

Ģekilde yapılamamasından dolayı meydana gelen sorunları ortadan 

kaldırabilmek için TaĢıyıcı iliĢkileri yönetimi/TaĢıyıcı Mükemmellik 

Programları oluĢturulabilir.  Genellikle bu programlar diğer lojistik 

fonksiyonlarını da kapsadığından Tedarikçi ĠliĢkileri Yönetim olarak da 

adlandırılır. 
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 Kapasite planlama: kısa ve uzun vadede oluĢabilecek tüm kapasite kayıplarının 

analizini yaparak kapasite planlaması yapılı. Örneğin teslimatını yapan araçların, 

boĢ olarak geri döndürülmemesine çalıĢılabilir. 

 Çevrim süresi analizi: Yükün istenilen yerden alınması ile istenilen yere 

ulaĢtırılması arasında geçen süre analiz edilebilir. Bu durumda tüm 

güzergâhların analizleri yapılmalı, hava Ģartlarına kadar tüm faktörler göz önüne 

alınmalıdır. 

 Güzergâh belirleme ve programlama: kapasite ve insan gücü verilerine 

dayanılarak bir program oluĢturulur ve sevkiyatlar bu programa göre 

gerçekleĢtirilir. 

 Araç ve sürücü performans analizi: sevkiyatla ilgili tüm veriler ekrandan takip 

edilebilir, istenilen veriye istenilen anda ulaĢılabilir. 

 Güzergâh neden-sonuç analizi: Yolda meydana gelen kazalar ve nedenleri ile 

sevkiyat yapılan ürünlere gelen zararına büyüklüğüne kadar olan verilerin 

analizi yapılabilir (Gülen, 2011). 

Her gün değiĢen ve geliĢen dünya ekonomisi, ticaret Ģekilleri ve ticaret çeĢitleri lojistik 

hizmetlerinide etkilemiĢtir. UlaĢım çeĢitlerinin artması, yük taĢıma sistemlerinin yapısal 

değiĢikliği lojistik sektörünüde etkisi altına almıĢtır. Dünya üzerindeki taĢımacılık 

sektörü ve lojistik hizmet veren firmaların yeniden yapılanmasına olanak sağlamıĢtır. 

Bilgilerin internet üzerinden sağlanması, bilgi akıĢının hızlı olması, kalitenin ve 

zamanlamanın tam olması ayrıca teknolojik geliĢmelerin her gün kendini yenilemesiyle 

lojistik firmalar arasında rekabeti doğurmuĢtur. Böylece firmalar 3PL (üçüncü parti 

lojistik) ve 4PL (dördüncü parti lojistik) uygulamalarına geçerek yeniliklere ayak 

uydurmaya çalıĢmıĢlardır. Buda yeni dünya düzeyinde hizmet veren lojistik üslerin ve 

firmaların ortaya çıkmasına ve daha rekabetçi bir yapıya bürünerek en kaliteli hizmeti 

verme yarıĢına girmelerine vesile olmuĢtur. Ayrıca kurumlar ve firmalar arasında bağı 

güçlendirerek yapılan hizmetlerde daha koordinasyonlu bir çalıĢmanın ortaya çıkmasına 

sebep olmuĢtur. Örneğin firmalar arasında filoların, depoların ortak kullanılması gibi 

(Gülen, 2011). 
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4.YER SEÇĠMĠ TEORĠSĠ VE AĞ TASARIMI 

Lojistik merkezlerin kurulum aĢamasında en önemli faktörlerin baĢında lojistik 

merkezin nereye kurulacağı gelir. Bu sebeple yer seçimi çok önemli bir faktördür. Yer 

seçimi sadece firmanın kendisi için değil müĢteri portföyü içinde önem arz etmektedir. 

Hammaddeden, imalata hatta teslimata kadar geçen tedarik zincirinde lojistik merkezin 

bütün taĢıma yollarına (hava, kara, demiryolu) ortak bir alanda bulunması ürün 

yelpazesini ve müĢteri portföyünü etkilemektedir. Ayrıca her gün geliĢen ve değiĢen 

dünya ticaretinde diğer firmalar ile rekabet edebilmek ve öne çıkan bir firma olabilmek 

için seçilecek lojistik merkezin yeri küresel bir bölge de olması ve ülkelerin ortak 

ulaĢım ağının içinde olması gerekmektedir. Zamandan tasarruf, kar marjı, hızlı teslimat, 

hızlı bilgi akıĢı ve güvenli taĢımacılık olarak lojistik merkezinin yeri stratejik olarak 

önem taĢımakta böylelikle aranan, nitelikli, kaliteli, tam zamanlı ve bütün olanakları 

elinin altında barındıran bir firma olmanızı sağlayacaktır (Long, 2019). 

Yer seçimi teorisinde klasik bir çalıĢma, 1826 yılında TheIsolatedStateisimli kitabı 

yazan, Alman emlak sahibi, Heinrich Von Thunen tarafından yapılmıĢtır. Thunen 

teorisi; bir merkez düĢün ve o merkez etrafındaki tarlalar var bu tarlalarda verim kalitesi 

aynı olduğu ve yetiĢtirilen ürünlerin merkezde taĢınması taĢımanın zor ve maliyetli 

olduğu ve mesafe uzadıkça maliyetin arttığı görülmüĢtür. Thunen‟ne göre taĢıması zor 

ve maliyeti daha yüksek olan ürünlerin merkeze en yakın yerde yerleĢtirilmesi bir halka 

gibi o üründen daha düĢük maliyette taĢınan ürünlerin bir sonraki alanda yetiĢtirilerek 

halkalar halinde ilerlenmesini savunuyor.AlferWeber, endüstriyel yer seçimi kavramını 

ilk olarak 1929 yılında açıklamıĢtır. Üreticilerin, ham madde kaynaklarına yakın 

yerleĢenlerin malzeme odaklı, tüketicilere yakın yerleĢenlerin ise pazar odaklı olarak 

tanımlamıĢtır. Üretim tesisi için en iyi yer ulaĢım maliyetin en az olduğu yerdir. Bu 

durum ham madde be nihai ürün niteliğine bağlıdır örneğin çimento, demir çelik ve 

maden sektöründe ham madde taĢımak daha maliyetli olduğu için tesisler ham 

maddenin yakınına kurulu iken bazı ürünlerde de bitmiĢ ürün taĢımak daha maliyetli 

olduğu için pazara yakın yerlerde kurulur. TaĢıma özeliklerine göre 4 maddeye 

ayırılmıĢtır: 

 Hazır ham maddeler, hava gibi her yerde bulunan ve taĢıma maliyeti bulunmayan 

maddeler. 
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 Bölgesel ham maddeler, kömür gibi sadece belli bölge de bulunan ve taĢıma 

maliyeti uzaklığa göre değiĢen ham maddeler. 

 BileĢen ham maddeler, otomobil parçaları gibi üretim anında hiçbir ağırlık kaybı 

olmayan maddeler. 

 Sarf ham maddeler, yakıt gibi üretim iĢlemlerinde ağırlıklarını kaybeden maddeler. 

Bu maddelerin nakliye maliyeti iĢlem süreci sırasında maddenin tüketim hızının bir 

kombinasyonu olarak ortaya çıkar (Long, 2019). 

Weber‟in çalıĢması sadece bir baĢlangıçtır ve bu gün ortaya çıkan çağdaĢ koĢullar 

altında çok daha kapsamlı bir hale gelmiĢtir. Nakliye maliyetleri düĢme eğilimindedir 

ve bitmiĢ ürünlerin nakliye maliyeti, ham maddelerin nakliye maliyetinden daha yüksek 

hale gelmektedir. Weber‟in modeli girdi maliyetlerini kapsamakta ancak üretim 

maliyetlerini içermektedir. Arsa maliyetleri geniĢ çapta farklılık göstermektedir. 

Eskiden fabrikalar yerleĢim yerlerine yakın kurulur, böylece çalıĢanlar iĢ yerine kolay 

ulaĢır tedarikçiler ürünlerini fabrikaya getirirlerdi. Ancak günümüzdeki arsa maliyetleri 

bunu zorlaĢtırmıĢtır. ĠĢçi servisleri ve çalıĢanların iĢyerine ulaĢma olanakların artması 

fabrikaların Ģehir dıĢına kurulmaya baĢlamasına neden olmuĢ ve Ģu anda Ģehirlerin dıĢ 

kısımlarında organize sanayi bölgelerinin kurulmasını sağlamıĢtır (Long, 2019). 

Yer seçimi sadece firmaların istekleri doğrultusunda olmayabilir. Zamanın getirmiĢ 

olduğu bir takım olumsuzluklar firmaları zorlamaktadır. Örneğin nüfusun artmasıyla 

Ģehirler büyümeye baĢlamıĢ, binalar yükselmeye ve Ģehir merkezlerinde boĢ araziler 

kaybolmaya yüz tutmuĢtur. Böylelikle eskiden Ģehir merkezlerinde olan fabrikalar, 

lojistik merkezleri artık Ģehir dıĢlarına kaymıĢtır. Bunun getirisi olarak ulaĢım 

mesafeleri artarak maliyetleri artırmıĢtır. Bununla birlikte kalifiye eleman bulmak 

kaliteli ürün, kaliteli hizmet zorlaĢmıĢtır. Rekabetin en üst seviyede olduğu günümüzde 

ayakta durabilmek için ise her türlü fedakârlığı yapmak zorunda kalınmıĢtır. Her gün 

geliĢen, hızla kendini yenileyen bir dünya karĢısında teknolojik olarak güncellenmek ve 

aranan bir firma olmak için ise teknolojiyi anında takip etmek, her türlü yeniliğe açık 

olmak gerekmektedir. Firmalar yer belirler iken sadece kendi istekleri doğrultusunda 

karar verememektedir. Tedarikçilerin, müĢterilerin istekleri ve taĢıma yollarının 

olanakları doğrultusunda yer seçilmektedir. ÇalıĢanlardan, imalatçısına, 
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tedarikçisinekadar her türlü etken yer seçimini etkilemektedir. Böylelikle yer seçimi 

zorlaĢmakta ve bazen istenilen konuma ulaĢılamamaktadır (TanyaĢ vd., 2012). 

Yakın geçmiĢte, yer seçimi ve ağ tasarımı üzerine yapılan çalıĢmalar; aĢağıda 

sunulmuĢtur. 

Afet öncesi aĢamada stoklanmıĢ bozulabilir malları yenilemek için en iyi sipariĢ 

politikası, optimum yer seçimi ve dağıtım planını belirlemek için yeni bir entegre model 

geliĢtirmiĢlerdir (Rezaei-Malek vd.,2016). Tesis yeri seçimi problemi için entegre bir 

envanter dağıtım optimizasyon modeli geliĢtirmiĢlerdir (Manatkar vd.,2016).Problemi 

çözmek için yeni bir hibrid çok amaçlı kendi kendine öğrenen parçacık sürüsü 

iyileĢtirici algoritma ve baskın olmayan sıralama genetik algoritma-II'yi kullanmıĢlardır. 

Tersine lojistikteki yer seçimi ve rotalama problemi için matematiksel bir model 

geliĢtirerek çözüm için Ayrık Yapay Arı Kolonisi Algoritmasını önermiĢledir (Guo ve 

Zhang, 2017 ve Li vd.,2017). 

Metro sistemine dayalı bir yeraltı lojistik ağ sistemi planlama yöntemi geliĢtirmek için 

ilk olarak, hizmet kapasitesi, yük akıĢı ve bölgesel eriĢilebilirlik dikkate alınarak bir yer 

altı yük hacmi değerlendirme modeli ve sonrasında, ağdaki optimum düğümlerin yer 

seçimi problemini çözmek için bir dizi karma tamsayı programlama modeli 

geliĢtirmiĢlerdir (Dong vd., 2018). Karbon emisyonlarının ölçümüne dayalı ömrünü 

tamamlamıĢ araçlar için tersine lojistik yer seçimi problemi üzerine çalıĢmıĢlardır. Dört 

katmanlı bir ters lojistik ağ modeli oluĢturarak çözüm için karma tamsayılı doğrusal 

programlama matematiksel modeli geliĢtirmiĢlerdir (Xiao vd., 2019). Türkiye'deki 

mevcut direktiflere uygun ömrünü tamamlamıĢ araçların tersine lojistik ağı için bulanık 

bir karma tamsayılı yer seçimi modeli geliĢtirmeyi amaçlamıĢlardır (KuĢakcı vd., 2019). 

Ağ tasarımı, dağıtım rotaları veya Ģirket yetki zinciri tasarımı gibi konularda kullanılan 

genel bir araçtır. Ağlar bazen, bir ülkenin yol sistemi gibi tarihsel rastlantıların sonucu 

oluĢur. Ağlarda önemli olan tek bir tesisin konumunda ziyade tüm tesislerin birbirleriyle 

nasıl iliĢki olduğudur (Long, 2019). 

En çok bilinen ağ tasarımları Ģunlardır: 

 Dal 

 Merkez ve tekerlek parmağı 
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 Ağ/ halka 

 HiyerarĢi 

 Paul Revere‟in turu 

 Kanalizasyon 

 Gezgin satıcı 

Bir ağdaki bağlantı, bir yerden baĢka bir yere gitmenin ne kadar kolay olduğu hakkında 

bize bir fikir vermektedir. Çok bağlantılı bir alan daha kolay ve etkin bir hareket olanağı 

sunmaktadır. Bir ilginç örnekte, eski koloniler kanalizasyon sistemine benzer bir taĢıma 

ağına sahiptirler ve tüm yollar ticaret limanına çıkmaktadır. Çünkü koloni yöntemi, 

ticari malları iç bölgelerden ihracat amacıyla limana götürmek üzere taĢıma sistemini 

oluĢturmuĢlardır. Ülke içi gereksinimlere hizmet sunmak üzere pek az bağlantı 

düzenlenmiĢtir. 

Rota tasarımı: Çoğu taĢımada birkaç aĢama bulunmaktadır. Yük, bir dağıtım merkezine, 

oradan diğer bir dağıtım merkezine veya teslimat noktasına gönderilebilir. Birincil 

taĢımaya ana hat (line-haul: terminaller arası taĢımacılık) denir. Bir dağıtım merkezine 

teslimat ise tali hat (feeder: besleme) olarak bilinir.  Ana-hat genellikle birincil ticaret 

yolları üzerindedir. Tali-hatlar ise genellikle ikincil ticari yolları üzerindedir. Ana-

hat/tali-hat rotaları ile birincil/ikincil ticaret yolları arasındaki fark; birincisi tekil 

sevkiyatlar ile ikincisi genel ticaret yapıları ile ilgilenir. 

 Ana hat: birincil ticaret yolu 

 Tali hat: ikincil ticaret yolu 

Ana hat ile tali hattı birbirinden bir örnekle ayıracak olursak; bir ürün üretildiği yerden 

tüketileceği yere tek bir ulaĢım aracı ile ulaĢtırılamadığı bir durumu ele alalım ürün 

karayolu veya demir yolu ile bir liman Ģehrine gönderilip limanda gemilere yüklenmesi 

gemi ile okyanusu aĢıp baĢka bir limana ulaĢması ve o limanda tekrar kara veya demir 

yolu ile tüketileceği Ģehre gönderilmesi ürünün yolculuğu olsun. Bu ürünün üretildiği 

Ģehirden liman Ģehrine taĢınması tali hattır. Limandan gemi ile baĢka bir limana 

taĢınması ana hattır. Geminin vardığı limandan kara yolu ile tüketileceği Ģehre 

gönderilmesi de tali hattır. Burada tali hat ile ana hattı ayıran unsur tali hatta sadece o 

ürün için kullanılan bir araç varken ana hatta o ürünle beraber baĢka ürünlerinde 
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taĢındığı bir araç vardır. Örnekten de anlaĢılacağı üzere ana hat ile tali hat ayrımı 

ürünlerin taĢınmasına göre göreceli bir kavramdır. Birincil ve ikincil ticaret yolları 

arasındaki ayrım burada çok önemli konuma gelmektedir. Çünkü tali hat maliyetleri ana 

hat maliyetlerinden daha düĢük ise Ģirketlerin maliyetleri düĢürme çalıĢmalarına tali 

hatlardan baĢlaması zaman kaybına neden olur (Long, 2019). 
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5. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ 

Tüm ürün ve hizmetlerin tedarikçiden baĢlayıp en son aĢamada müĢteriye gidene 

kadarki sürece tedarik zinciri denir.Her gün geliĢen ve değiĢen dünyada lojistik 

merkezlerin baĢarılı olabilmesinin en önemli faktörlerin baĢında lojistik merkezin 

tedarikçiler ile müĢteriler arasında güçlü bir bağ oluĢturması karĢılıklı güven içerisinde 

ticaret faaliyeti sürdürmesi gelmektedir. Çünkü müĢterilerin istedikleri ürün ve 

hizmetleri en hızlı, en kaliteli ve en güvenli bir Ģekilde tedarikçilerinden sağlayarak 

müĢterilerine sunan firma baĢarılı olacaktır (GüleĢvd., 2012). 

BaĢarılı olan firmaların çalıĢma sistemleri Tedarik Zinciri Yöntemidir. Bu sistemde 

lojistik firma tedarikçileri ve müĢterileri ile tam koordinasyon sağlayarak ürün ve 

hizmetlerin ham madde aĢamasından, teslimat aĢamasına kadar geçen sürede her Ģeyi 

kontrol altında tutarak istenilen hizmeti sağlamıĢ olacaktır. Bu sayede hızlı, güvenilir, 

kaliteli hizmet sunarak aranan bir firma olarak küresel piyasada rekabet edebilecek ve 

daha fazla kar elde edebilecektir (Görçün vd., 2010). Sürdürülebilir tedarik zinciri 

yönetimi, iĢletme yönetiminde rekabet avantajı elde etmede hayati bir unsurdur ve 

bununla birlikte, literatürde bir dizi sürdürülebilir tedarik zinciri yönetim çerçevesi 

önerilmiĢtir (Lim vd.,2017). Sürdürülebilirlikle ilgili tedarik zinciri risklerinin doğasını 

araĢtırarak bunları tipik tedarik zinciri risklerinden ayırmıĢ ve bunların yönetimi için 

analitik bir süreç geliĢtirmiĢlerdir (Giannakis ve Papadopoulos, 2016). Vietnam'daki 

tekstil endüstrisindeki firmaların performansını iyileĢtirmek için bilgi yönetimi 

bağlamında sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimindeki güçleri (driving and 

dependence) belirlemek için bir dizi ölçüm ve yorumlayıcı yapısal modelleme yöntemi 

önermiĢlerdir. (Lim vd., 2017).Tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının tedarik zinciri 

dinamik yetenekleri ve iĢletme performansı (ekonomik, çevresel ve sosyal) üzerindeki 

etkisini deneysel olarak araĢtırmıĢlardır. Bunun için 209 Çinli imalat firmasından 

toplanan veriler yapısal eĢitlik modellemesi kullanılarak analiz edilmiĢtir (Hong vd., 

2018). Otomotiv endüstrisine özel bir bakıĢla tedarik zinciri yönetim uygulamaları 

arasındaki birbiriyle iliĢkili etkilerin daha iyi anlaĢılmasını amaçlamıĢlardır.  ÇalıĢmada 

yönetimsel, çevresel, toplumsal ve devlet kurumları dâhil olmak üzere birçok paydaĢın 

görüĢleri alınarak Hindistan‟ın otomotiv endüstrisi tedarik zinciri yönetim 

uygulamalarını değerlendirmek için Karar Verme Deneme ve Değerlendirme 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22634489100&amp;eid=2-s2.0-84949603523
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16240044400&amp;eid=2-s2.0-84949603523
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Laboratuarı yöntemini kullanan bir çerçeve modeli önermiĢlerdir (Mathivathanan 

vd.,2018). 

Tedarik zinciri yönetiminin ve organizasyonel performansın etkisini araĢtırmıĢlardır. 

Buna ek olarak, tedarik zinciri yönetimi ile organizasyonel performans arasındaki 

iliĢkide yeĢil pazarlamanın aracı rolünü incelemiĢlerdir (Sutduean vd.,2019). Blok zincir 

teknolojisi ve akıllı sözleĢmelerin, tedarik zinciri yönetimine potansiyel uygulamalarını 

eleĢtirel olarak incelemiĢ, blok zincirin tedarik zinciri sürdürülebilirliğini nasıl ele 

alabileceğini ve buna nasıl yardımcı olabileceğini araĢtırmıĢlardır (Saberi vd., 2019). 

Sürdürülebilir tedarik zinciri performansını iyileĢtirmede operasyonel mükemmellik 

yaklaĢımı olarak büyük veri analitiği kabiliyetinin rolünü değerlendirmek için dinamik 

yetenek teorisini kullanmıĢlardır. Güney Afrika'nın yükselen ekonomisindeki 

madencilik yöneticileriyle yapılan anket sonucunda büyük veri analitiği yönetimi 

yeteneklerinin yenilikçi yeĢil ürün geliĢtirme ve sürdürülebilir tedarik zinciri sonuçları 

üzerinde güçlü ve önemli bir etkiye sahip olduğu gözlenmiĢtir (Bag vd., 2020). 

5.1.Tedarik Zinciri Temel Fonksiyonları 

Tedarik zinciri yönetimi ham maddenin tedarik edilmesinde baĢlayarak müĢteriye 

ürünün teslim edilmesine kadar olan süreçte üretim, depolama, envanter yönetimi, 

taĢıma ve dağıtım yönetimi bilgi iletiĢim teknolojileri yönetimi gibi iĢlevlere sahip veya 

olduğunu belirtmektedir (Görçün, 2010). 

5.1.1.Üretim 

Tedarik Zinciri Yönetiminin ilk aĢaması üretim aĢamasıdır. Üretim aĢaması bir ürünün 

hammadde olarak girerek iĢlenmesi daha sonra istenilen mamüle dönüĢmesi aĢamasıdır. 

Üretim sadece mamüllerin iĢlendiği bir bölüm olmayıp hizmetlerinde hazırlanıp 

sunulması aĢamasıdır. Ayrıca üretim demek sadece fabrikasyon olmayıp mamülün 

üretilen yerden alınıp depolanarak saklandığı daha sonra müĢterilere sunuluncaya 

kadarki her aĢamaya verilen addır. Bu sebepledir ki üretim kapasitesini tam teĢekkülü 

sağlayan iĢletmeler yani mamüllerin ve hizmetlerin ilk üretim aĢamasından son teslimat 

aĢamasına kadar geliĢmiĢliği yakalayan lojistik firmalar müĢteri memnuniyetini tam 

sağlayarak hem baĢarıyı yakalamıĢ olacak hem de kar ederek devamlılıklarını 
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sağlayacaklardır. Bu yüzden üretim aĢaması firmalar için en önemli faktörlerin baĢında 

gelmektedir. Üretimin ilk aĢaması olarak mamülün ilk yetiĢtirilmesinden son müĢteri 

teslimata kadar geçen sürece üretim denir. Fakat üretimi sadece fabrikada iĢlenmesi 

olarak telaffuz etmek yanlıĢ olacaktır. Çünkü üretim demek illaki mamül olarak 

düĢünülmemeli, hizmet sunmak, aracılık yapmak, teslimat yapmak gibi hizmet 

sektörleride kendi bünyelerinde üretim yapmaktadır. Lojistik merkezleri veya lojistik 

hizmet yapan firmalarda kendi bünyelerinde aracılık hizmeti yaparak tedarikçi ile 

müĢteriler arasında bir nevi hizmet üretimi sağlamaktadır. Dolayısıyla üretim demek 

mamül demek değil, insanların ve doğada yaĢayan her canlının ihtiyaçlarına cevap 

vermek de kendi bir üretimdir (Erdal, 2008). 

Lojistik hizmet veren kurumlar veya firmalar sağlayacakları hizmet kollarını dikkate 

alarak üretim tesislerini ürün üretme odaklı veya hizmet üretme odaklı olarak faaliyet 

yapacakları sistemi belirlemeleri gerekmektedir. Böylelikle lojistik merkezlerinin ana 

faaliyet konularını belirleyip depolarını ve sevkiyatlarını ona göre planlamaları 

yapmaları gerekir. Ham madde üretimi yapacak merkezler daha çok depolarda yer iĢgal 

etmekte ve katma değeri düĢük üretimler sağlamaktadır. Fakat çapraz sevkiyat sağlayan 

depolarda ise lojistik hizmetlerin yapılacağı ve mamülün girdili ve direkt çıktılı olacağı 

depolar sirkülâsyonlardan dolayı daha çok katma değer kazandıracak ve hızlı ticaret 

akıĢını sağlayacaktır. Çünkü mamüller depoda fazla durmayarak tedarikçiden müĢteriye 

geçiĢ sürecinde depoların kullanılarak üretim riskine girmeden taĢıması ve depolanması 

yapılarak sadece aracılık hizmeti sağlanmıĢ olup ticaret hacmi ve kar marjıyüksek bir 

hizmet sağlanacaktır (Görçün, 2010). 

5.1.2.Envanter Yönetimi 

Lojistik merkezlerin iĢletilmesinde uygulanan envanter yönetimi, ilk mamül üreticisi ile 

son tüketici arasında kullanılan bütün kaynakların etkili, yerinde ve verimli bir Ģekilde 

koordinasyonun sağlanmasına denilir. Tedarik zinciri yönetiminde kullanılan envanter 

yönetiminde tedarikçi ile kullanıcı arasında geçen her iĢlemin planlı ve nizami bir 

Ģekilde önceden belirlenmesi gerekmektedir. Envanter sisteminin güvenli, yerinde ve 

hızlı bilgi alıĢ veriĢi ile sağlanması gerekmektedir. Aksi halde plansız ve düzensiz 

yapılan envanter sistemi iĢletmelerin maliyetlerini artırırken piyasada rekabet 
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etmelerinizorlaĢtırmaktadır. Envanter sisteminin düzenli olabilmesi ve maliyetlerin 

azaltılması için müĢterilerin taleplerine uygun, doğru ürünün doğru miktarda ve kaliteli 

bir Ģekilde üretilmesi ve hammaddenin girdisinden son aĢaması olan teslimat aĢamasına 

kadar geçen süreçlerde iĢleyiĢin planlı ve programlı olması gerekmektedir. Aksi halde 

tedarik zincir bozulacağından katma değer azalacak dıĢ kaynakla bağımlılık artacaktır. 

Bunun sonucu olarak maliyetler artarak kar marjı düĢecek ve rekabet alanı daralacaktır. 

Envanter sisteminin avantajı ise fazla malzemenin alınmasından kaynaklanan iskonto, 

taĢıma maliyetlerinin azalması ve daha fazla pazara hitap edilmesinden ötürü katma 

değerin fazlalaĢmasıdır. Tabiki bununla birlikte risk deartmaktadır.  Görçün vd. (2010) 

Lojistik iĢletmelerin kullanmıĢ olduğu diğer envanter yöntemlerinden biride emniyet 

envanter yöntemidir. Emniyet envanter yöntemi ani ve hazırlıksız meydana gelebilecek 

talep artmasından kaynaklı olarak iĢletmelerin stoklarında fazlalık bulundurmasıdır. 

Aniden artabilecek müĢterilerin taleplerine karĢı iĢletmeler hazırlıklı olmak için pazarda 

sunmuĢ oldukları mal ve hizmetleri fazladan depolarında tutmaları gerekmektedir. 

Çünkü müĢterilerin taleplerine karĢılık verememek iĢletmelerin prestijlerine ve 

ekonomik kazançlarına zarar verecektir. Her gün değiĢen küresel dünya pazarı ve 

ekonomisi karıĢında iĢletmelerin müĢterilerini kaçırarak kaybettikleri kazançlar, fazla 

stoklardan kaynaklı maliyetlerden daha fazla olmaktadır. Bu kayıp sadece ekonomik 

kayıpla da kalmamakta piyasada kötü bir imaj bırakarak güven kaybı yaĢatmaktadır.  

Son olarak bir diğer envanter yönetimi ise sezonluk envanter yönetimidir. Sezonluk 

envanter yönetiminde ise belirli ürün ve hizmetlerin belirli dönemlerde daha fazla talep 

edilmesinden kaynaklı iĢletmelerin depolarında ürünlerin fazladan envanter altında 

tutulmasıdır. Örneğin okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye ürünlerinin fazla talep 

edilmesine karĢılık ürünlerin fazla üretilmesi ve depolarda fazla stoklanmasıdır. Burada 

en önemli dikkat edilmesi gereken unsur ise talep ile arz arasındaki bağı dengeli 

tutmaktır. Zira elde kalacak malzeme hem maliyet demek hem fazla yer demek hem de 

bir sonraki döneme yenilikleri takip edilememekten kaynaklı imaj kaybı demektir 

(Erdal, 2008). 
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5.1.3.TaĢıma ve Dağıtım 

Lojistik iĢletmelerinde en önemli asli görevlerinin baĢında taĢıma ve dağıtma iĢi 

gelmektedir. Adından da anlaĢılacağı üzeri lojistik iĢleriyle uğraĢan firmalar ürünlerin 

müĢteriye ulaĢtırılmasıyla sorumlu iĢletmelerdir. Bu sorumluluklarını zamanında, 

kaliteli ve en önemlisi eksiksiz güvenli bir Ģekilde ulaĢtırmak asli görevleridir. 

Günümüzde taĢımacılık faaliyetleri değiĢkenlik gösterdiği için farklı alternatif 

taĢımacılıklar ortaya çıkmıĢtır. Özellikle taĢımacılığın kara, hava, deniz yolu gibi farklı 

taĢıma yollarının izlenmesiyle hem rekabetler fazlalaĢmıĢ, hem de ürün yelpazesi 

geniĢlemiĢtir. Bu sebeple taĢımacılıkta güven en üst seviyeye çıkmıĢtır. Artık insanların 

ve kurumların en belirgin aradığı özellik zaman, güven, kalite gibi faktörler devreye 

girmiĢtir. Hal böyle oluncada sizleri diğer firmalardan ayıran en bariz özellik ise rekabet 

edebilecek kadar disiplinli bir kurumsal vizyonunuzun olmasıdır. Günümüzde taĢıma 

türlerinin artmasıyla birlikte taĢıma hacimleride değiĢkenlik göstermiĢtir. Daha önceleri 

sadece kara yolu ile taĢımacılık daha fazla rağbet görürken günümüzde ise demir yolu, 

hava yolu gibi taĢıma hacmi daha fazla olan taĢımacılık sektörüne rağbet artmıĢtır. 

Ayrıca bu taĢıma yollarının maliyetleri kara yolu taĢımacılığa göre daha düĢüktür. Bu da 

iĢletmeler için daha az maliyet daha fazla kar anlamına gelmektedir (Acar vd., 2014). 

TaĢıma yollarından bahsetmek gerekirse en uygun ve en çok hacimli taĢıma yolu deniz 

yolu taĢımacılığıdır. Gemilerin hacim bakımından büyük olması ve maliyetlerin daha az 

olması sebebiyle en fazla avantajlı olan yol deniz yolu taĢımacılığıdır. En büyük 

dezavantajı ise hassas ve kırılgan eĢyaların deniz yolu taĢımacılığında hava Ģartlarından 

kaynaklı olarak istem dıĢı zarar görmesidir. Ayrıca her ülkede liman olmaması 

sebebiyle bazı ülkeler için dezavantajlı bir taĢıma yoludur. Demir yolu taĢımacılığı ise 

hacim bakımından deniz yolu taĢımacılığına göre düĢük fakat kara yolu taĢımacılığına 

göre ise gayet çoktur. Demir yolu taĢımacılığında kara yolu taĢımacılığına göre 

maliyetler daha düĢüktür. Demir yolu taĢımacılığının en büyük dezavantajıda tıpkı deniz 

yolu taĢımacılığı gibi her ülkede ve ülke içinde her ilde olmaması sebebiyle bazen 

taĢımacılıkta kullanılamamasıdır. Hava yolu taĢımacılığında ise fazla tonajlı yükler 

taĢınamayacağından ve her zaman hava Ģartlarının iyi olmama olasılığından ötürü çok 

tercih edilmemektedir. Hava yolu taĢımacılığı eĢyalardan daha çok insan taĢımacılığında 

kullanılmaktadır. Hava yolu taĢımacılığınen büyük avantajı ise çok hızlı olması ve acil 
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durumlarda kullanılmasıdır. Karayolu taĢımacılığı iĢi hacim bakımından hem düĢük 

hem de maliyet bakımından çok yüksektir. Fakat kara yolu taĢımacılığının en büyük 

avantajı ise her ülke ve ülke içinde her il, ilçe, kasaba ve köy gibi ulaĢılabilirliği çok 

olduğu için en yaygın kullanılan taĢıma yoludur (Görçün vd., 2010). 

TaĢımacılık faaliyetleri sadece yapılacak olan taĢıma yolunun seçiminden ziyade 

taĢınacak olan ürünün önemi, hacmi, maliyeti, talebin fazla olduğu bölge gibi 

değiĢkenlik gösteren taĢınacak malzemenin özelliklerine göre seçilmelidir. Tedarik 

zincirinin her bir halkasına dikkat edilmeli taĢınacak ürünün özelliklerine göre 

taĢımacılık yolu seçilmelidir. Örneğin insan için acil olan ilaç, gıda, giyim, su gibi temel 

ihtiyaçların daha hızlı, daha güvenli, daha planlı ve programlı taĢınması gerekir iken 

hacmi büyük kuru yük dediğimiz ürünlerin ise daha farklı programlar altında farklı 

taĢıma yolları seçilmelidir (Görçün vd., 2010). 

5.1.4.ĠletiĢim ve Bilgi Teknolojileri 

Lojistik merkezleri yönetiminde iletiĢim olmazsa olmazdır. Firmaların tedarikçi ile 

müĢteri arasında bilgi ağının eksiksiz olması gerekmektedir. Lojistik merkezlerinin 

üreticiden, taĢımacılara, depolardan en son tüketicilere kadar geçen hizmet sürecinde en 

önemli etken iletiĢimin sağlıklı ve kesintisiz olması gerekmektedir. ĠletiĢim sadece 

kiĢiler arasında değil kurumlar arasında da önem taĢımaktadır. Verilerin kaydedilmesi, 

hizmetin ilk aĢamasından son teslimata kadar geçen her süreç için bilgilerin sağlıklı 

iletilmesi lojistik merkezler için çok büyük önem arz etmektedir (Gülen, 2011). 

Tedarik zincirinde iletiĢim kurumların rekabetini, gücünü, kalitesini ve müĢteri 

memnuniyetini etkileyen en önemli faktördür. Kurumların birbirleriyle devamlı iletiĢim 

içinde olması hizmet kalitesini artırdığı gibi rekabeti artırarak hizmette çeĢitliliği 

sağlayan önemli bir etkendir. ĠletiĢimin sağlıklı yapması iĢletmelerin katma değerlerini 

artırarak kar marjlarını etkilemektedir. ĠletiĢim sayesinde iĢletmeler geliĢen ve değiĢen 

dünya ticaretine ve ekonomisine ayak uydurarak yeniliklere açık hale gelecektir. Ayrıca 

iletiĢim müĢterilerin en iyi ve en hızlı hizmeti alıp memnuniyet seviyesini en üst 

seviyeye çıkarmaktadır (Görçün vd., 2010). 

Lojistik iĢletmelerinde devamlı iletiĢim içinde olmaları pazarda olan talep ve 

ihtiyaçların koordineli bir Ģekilde sunulmasını sağlamakla beraber depolama aĢamasının 
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kontrol altında yapılmasını sağlamaktadır. Firmalar arasında sağlanan iletiĢimin 

birbirleriyle koordineli çalıĢıp eksiklerini tamamlamasını, arz ve talep eğrisinin kontrol 

altında tutulmasına olanak sağladığı için tedarikçi ve müĢteri arasında köprü olmalarını 

sağlamaktadır. BöylelikleiletiĢim hem üretici hem de tüketicinin isteklerini tam 

sağlayarak karĢılıklı memnuniyetin en üst seviyede olmasını sağlamaktadır. Kısacası 

iletiĢim demek kalite, memnuniyet ve tam tedarik demektir (Erdal vd., 2008). 

5.2.Tedarik Zinciri Yönetiminin Yapısı ve GeliĢimi 

Nihayi çalıĢmalar sonucunda yapılan iĢ bölümleri sayesinde daha hızlı ve daha kontrollü 

bir hizmet ağı ortaya çıkmıĢtır. Her firma kendi uzmanlığı alanında çalıĢarak kaliteli 

hizmet vermeye çalıĢmaktadır. Bu sayede ticaret pazarında her firma kendini ispatlama 

çabasına girmiĢ, böylelikle hem rekabet artmıĢ hem de kalite daha fazla önem 

kazanmıĢtır.  Böylelikle firmalar arasında bilgi alıĢveriĢi artmıĢ, hızlı bir ağ oluĢmuĢ ve 

daha çok kurumsallığa önem verilmiĢtir. Bunun getirisi olarak tamamen kendini 

ispatlama ve pazar payında daha fazla yer alabilmek için rekabet artmıĢ, kalite daha 

fazla önem kazanmıĢtır. Netice olarak tamamen müĢteri memnuniyeti odaklı çalıĢma 

sistemi benimsenmiĢtir (Acar vd., 2014). 

Lojistik merkezlerini mamül ve hizmetlerin üretiminden son tüketiciye kadar geçen 

süreci takip edip gerekli hizmetleri yapmakta iken günümüzde tedarik zinciri yönetimi 

çerçevesinde üretimden, tüketime kadar geçen süreçleri ayrı ayrı takip eden firmalar 

türemiĢ durumdadır. ĠĢletmeler bütün iĢleyiĢi kendileri takip etmek yerine farklı 

iĢletmeler ile koordineli bir çalıĢma içerisine girmiĢ ve her firma her aĢamasında kendi 

firma ismi ve logosuyla çalıĢma prensibini benimsemiĢ durumdadır. Genel olarak 

tedarik zinciri yönetimi içerisinde beĢ temel lojistik fonksiyon için karar alınması 

gerekmektedir. Bu fonksiyonlar ile ilgili alınacak kararlar, tedarik zincirinin iĢleyiĢini 

ve etkinliğini belirlemektir. Söz konusu her fonksiyon için farklı kararlar ve 

kombinasyonlar alınabilmektedir (Görçün vd.,2010). 

Tedarik zinciri içerisinde yer alan beĢ temel fonksiyon; üretim, taĢıma, depolama, ham 

madde tedariki, dağıtım ve perakende yönetimi kararlarıdır.Bu faaliyetlerin maliyet ve 

rekabet edebilme parametreleri çerçevesinde iĢletme tarafından ve iĢletmenin fiziksel 

kaynakları ile yapılabileceği gibi, dıĢ kaynak kullanımı yoluyla da iĢletme 
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dıĢıorganizasyonlara yönelik çözümler oluĢturabilmektedir. Bu kararlar ne Ģekilde 

verilirse verilsin, temel hedef tedarik zincirinin verimliliği ve karlılığını en üst düzeyde 

gerçekleĢtirmesi olmalıdır. Bir tedarik zinciri fonksiyonun dıĢ kaynak kullanımı yoluyla 

daha düĢük maliyet ve daha yüksek hizmet düzeyi ile nerede yapılabiliyorsa orda 

yapılması gerekmektedir. 

Daha yavaĢ karar alma süreçleri daha uzun operasyon yöntemi (Görçün vd., 2010). 

Tablo 5: Geleneksel tedarik zinciri yöntemi 

Ham  

madde 

tedariki 

Ham  

maddenin 

taĢınması 

Üretim Dağıtım Perakende 

yönetimi 

 

Daha hızlı ve verimli bir operasyon yönetimi (Görçün vd.,2010). 

Tablo 6: ÇağdaĢ tedarik zinciri 

Ham madde 

tedarik 

iĢletmesi 

TaĢıma 

firması 

Bazı 

parçaların 

dıĢarıdan 

yaptırılması 

Dağıtım 

firması 

Bağımsız 

perakendeciler 

 

Geleneksel olarak tedarik zinciri; bir iĢletmenin farklı departmanları vasıtasıyla ile ham 

maddenin tedarikinden, ürünün müĢteriye teslimine kadar olan süreçte operasyon 

adımlarının iĢletmenin iç çevresi içerisinde gerçekleĢtirilmesi ile söz konusu 

olmaktaydı. ÇağdaĢ tedarik zinciri yönetiminde ise; iĢletmen departmanlarının yerini ve 

bunların iĢlevlerini iĢletmeden bağımsız farklı firmalar üstlenmektedir. 

5.3.Tedarik Zinciri Üyeleri 

Tedarik zinciri üyeleri deyince akla gelen ilk üreticiden son tüketiciye kadar geçen 

süreçlerde bulunan iĢletmelerin tümü diyebiliriz. Burada önemli faktör mamüllerin her 

aĢamasında her iĢletmenin uzmanlığı alanında hizmet sunması, kaliteden taviz 

vermeden ve müĢteri memnuniyetini sağlamak için hizmet sunması gerekmektedir. 

Bütün bunları yaparkende diğer tedarik zinciri üyelerinin iĢletmelerine zarar vermekten 

kaçınılması gerekmektedir. Çünkü bu tutum hem pazara payına, hem ürünün kalitesine 
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hem de rekabet kurallarına zarar vermektedir. Bu zarardan en çok etkilenen ise üretici 

ve müĢteriler olmaktadır (GüleĢ vd., 2012). 

5.3.1.Üreticiler 

Tedarik zincirinde üreticiler ilk aĢamada yer almaktadırlar. Üreticiler kendi imkânları 

ile veya doğada bulunan doğal kaynakları iĢleyerek mamül veya yarı mamul haline 

getiren iĢletmelerdir. Üretici olabilmek için hammaddenin mamule dönüĢme aĢamasının 

her hangi bir noktasında olmak yeter diyebilir. Fakat dikkat edilmesi gereken 

unsurlardan biri ise mamülün sadece tedarikini, taĢınmasını veya depolanmasını 

üstlenen firma ve kurumlara üretici diyemeyiz. Ayrıca üretim demek sadece mamul 

veya materyaller olarak görmemiz doğru olmaz. Hizmet sektöründe yapılan 

faaliyetleride üretim olarak görmemiz gerekmektedir. Örneğin bir bilgisayar yazılımı, 

bir Ģiir, bir Ģarkı, bir film, bir fikrin doğuĢu ve finans kaynakları gibi örneklerini 

çoğaltabileceğimiz hizmet ağında bulunanlar ve katma değer kazandıran her türlü 

iĢletmelerde Tedarik Zincirinin üretim aĢamasında bulunan kurumsal ağlardır (Acar vd., 

2014). 

5.3.2.Dağıtıcılar 

Tedarik zinciri ağlarının bir taneside dağıtımcılardır. Dağıtımcılar bir mamülün ilk 

doğadan ilk hasadından son tüketiciye kadar geçen süreçlerin her aĢamasında 

sorumluluk yüklenen iĢletmelerdir. Bu iĢletmeler kendi aralarında organize bir Ģekilde 

çalıĢabildikleri gibi sadece kendi bünyelerindede faaliyet gösterebilmektedirler. 

Dağıtımcılar tuttuklarını envanterleri üretici ile tüketici arasında dengeli bir dağılım 

sayesinde Pazar piyasasında katma değer kaydeden önemli bir organize tedarik zinciri 

üyesidir. Ayrıca depolama yapabilen ve bu sayede arz talep dengesini orantılayabilen 

kurumlardır. Dağıtımcıların en önemli dikkat etmesi geren faktör ise üretim yerlerine ve 

müĢterilerine yakınlığı ve güçlü bir organize içinde çalıĢmalarıdır. Çünkü dağıtım 

aĢamasında ne kadar yakın olunur ise maliyetler azalacağı gibi aynı zamanda zamandan 

tasarruf sağlanacaktır. Uzaklıklarda ise maliyetler artacak, teslim süreleri uzayacaktır. 

Bu sebepledirki memnuniyetin en üst seviyede olması için zaman, kalite ve güçlü bir 

organize çok önemlidir (Acar vd., 2014). 
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Bununla birlikte dağıtımcılar sadece mamül veya yarı mamül değil hizmet dağıtımıda 

yapmaktadırlar. Örneğin okul, iĢçi, hastane gibi hizmet dağıtımındada önemli bir yere 

sahiptirler. Özetlemek gerekir ise lojistik merkezlerinin mamül veya hizmet anlamında 

sağlanan hizmetlerin genelinde dağıtımcılar olarak tedarik zincirinin en önemli 

üyelerinden biridir.   

5.3.3.Perakendeciler 

Perakendeciler üreticiler ve dağıtıcılardan gelen mamül veya hizmetleri direk 

müĢterilere sunan tedarik zincirinin en son aĢamasıdır. Toptancılardan veya 

üreticilerden almıĢ oldukları yüklü miktardaki mamülleri daha parçalanmıĢ olarak 

müĢterilerine sunarlar. Üretici ile tüketici arasındaki arz ve taleplerin koordinesi olarak 

en önemli tedarik zinciri üyesidir. Tüketici ile direk yüz yüze görüĢtüğü için talep edilen 

ürünleri, müĢterilerin beklentilerini, ürün çeĢitliliğini ve ürünlerin değerlendirmesini 

direkt yapabilen iĢletmelerdir (Görçün vd., 2010). 

Perakendeciler üretici ile tüketici arasındaki talep ve arzı kombine edebilen en büyük 

iletiĢim ağıdır. Ayrıca perakendeciler birçok üreticinin ürünlerini aynı anda elinde 

bulundurduğu için hem ticaret hacmi hem de müĢteriportföyü çeĢitliliği çok fazladır. 

Bununla birlikte ürün çeĢitliliğinden kaynaklı olarak farklı üreticilerin bir araya 

gelebilmesini sağlayan iĢletmelerdir. Örneğin market iĢletmesi yapan bir firmaya süt 

ürünleri almaya gelen bir müĢteri temizlik malzemesi veya gıda veyahut sebze meyve 

gibi ürünler de alabileceği için birçok firmanın ürününü aynı anda ulaĢabilmektedir. 

Aynı Ģekilde belirli bir ürün satan firma tedarikçisine daha farklı ürünlerde 

satabilmektedir. Böylelikle birçok tedarikçi aynı firmaya satıĢ yapabilmekte, tek bir 

firmada birçok tedarikçiyi aynı noktaya getirerek tedarikçi sayısını artırabilmektedir. 

5.3.4.MüĢteriler 

Tedarik zincirinin talep edeni olarak son aĢamasında bulunan müĢteriler ürün veya 

mamüllerin satın alıcıları olarak bulunmaktadırlar. Ġlk üretimden son satıcıya kadar her 

aĢaması müĢterilerin talepleri doğrultusunda yapıldığı için müĢteriler tedarik zinciri 

yapısının en etkili konumundadır. Çünkü üretici müĢterilerden gelen talepler 

doğrultusunda ürünün üretmektedir. Burada en önemli faktör ise müĢteri ile 
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tüketicininbirbirinden ayrılmasıdır. MüĢteri ürünü satın alan tüketici ise o ürünü 

kullanandır. Ayrıca müĢteri kavramı olarak ilk ürünün imal edildiği andan son 

tüketiciye ulaĢıncaya kadar aralarında bulunan her iĢletme bir önceki iĢletmenin 

müĢterisi konumundadır (Görçün, 2010). 

5.3.5.Lojistik Hizmet Sağlayıcılar 

Lojistik hizmet sağlayıcıları üretici ile tüketici arasında ticari faaliyetler yaparak bir 

nevi alan el ile satan el arasında köprü görevini yapan tedarik zinciri üyeleridir. Lojistik 

hizmet sağlayan firmalar hem tüketici hem de üretici ile karĢılıklı faaliyetler içinde 

bulunduğu için çift taraflı ticaret yapmıĢ olmaktadırlar. Buda ülke ekonomisine katkı 

sağladığı gibi pazar payında büyük bir yere sahip olmasına sebep olmaktadır. Lojistik 

hizmetler sunan firmalar ürünlerin üretiminden, depolanmasına, dağıtımına ve 

teslimatına kadar hizmetlerin her aĢamasında bulundukları için birçok lojistik firmalar 

ile koordineli bir Ģekilde çalıĢmalarını sağlamıĢ böylelikle maliyetleri azaltarak katma 

değerlerini artırmıĢlardır. Ayrıca tüketicilerin isteklerini doğrudan üreticiye bildiren ara 

yüz oldukları için farklı pazarlara girebilmekteler, farklı ürünlerin ortaya çıkmasına 

katkı sağlamaktadırlar (Görçün vd., 2010). 

Lojistik hizmetler sunanların en büyük avantajlarından bir tanesi ise üretici olmadıkları 

için taleplere göre her bölgeye,  her pazara girebilecek geniĢ bir ağa sahip olduklarından 

dolayı talep gören her ürünü istedikleri yere ulaĢtırabilmektedirler. Tedarik zincirinde 

hizmet sağlayıcılar olarak depo, üst veya benzeri sabit bir yere sahip olmalarından 

ziyade küresel anlamda iletiĢim içinde oldukları sürece birbirlerinin hizmet ağlarını 

koordinasyonlu bir Ģekilde çalıĢarak hem maliyetleri en aĢağı çekerler hem de ticari 

kazançlarını artırabilirler. Ayrıca bu iĢletmelerden bir kaçı birleĢerek uluslararası üst 

seviyede çalıĢma olanağını yakalayarak daha kurumsallaĢabilirler (Ar vd., 2012). 
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6.TERSĠNE TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ 

Günümüzde çevre kirliliğindeki artıĢ ve bunun olumsuz etkilerinin görülmeye 

baĢlamasıyla toplumun tüm kesimlerinde çevreye karĢı yükselen bir duyarlılık 

sözkonusudur. Tüketiciler baĢta olmak üzere devletler, resmi kuruluĢlar ve sivil toplum 

örgütleri her gecen gün, iĢletmelere çevreyi korumaya yönelik daha ağır yaptırımların 

uygulanması için baskılarını artırmaktadır. Ayrıca, ham madde ve malzemelerin doğada 

azalması ve fiyatlarındaki artıĢ da iĢletmeleri kullanılmıĢ malzeme ve mamulleri geri 

kazanmaya zorlamaktadır. Tersine tedarik zinciri yönetimi dünya üzerinde meydana 

gelen çevre kirliği ve geri dönüĢüm konusunda iĢletmeleri belirli kural ve nizam 

içerisinde tutmak için kullanılan tedarik zincir yönetiminin bir yan dalıdır. Ters tedarik 

zinciri yönetiminde yaĢam döngüsünü düzenlemek daha yaĢanılabilen temiz bir 

çevrenin sağlanmasında payı çok yüksektir. Firmalar üretmiĢ oldukları her nevi mamül 

ve hizmetlerin artıkları ve atıklarının geri dönüĢüm olgunda kullanılmasını 

sağlamaktadır. Tersine tedarik zinciri yöntemi konusunda iĢletmelere ağır yaptırımlar 

uygulayabilen iĢletmelerin belirli kurallar bütünü içinde çalıĢmasını sağlayan ve böylece 

daha yaĢanılabilir bir dünya, daha güzel daha temiz bir dünya için iĢletmelerin uyması 

gereken bir kavramlar bütünüdür ters tedarik zinciri yöntemi. Ayrıca firmaların rekabet 

olgusunu artırdığı içinde firmalara geri dönüĢümden dolayı kar marjlarını artırmalarını 

sağlamaktadır (GüleĢ vd.,2012). 

Tersine TZY iĢletmelerin ürün yaĢam çevrimi boyunca ürünlerin ve süreçlerin toplam 

çevresel etkilerini en aza indirmeyi dikkat etmelerini vurgulamaktadır. Yapılan 

çalıĢmalar göstermektedir ki tersine TZY sayesinde iĢletmeler imajlarını ve 

müĢterileriyle iliĢkilerini geliĢtirerek ve yaygın kanaatin aksine maliyetleri azaltarak 

karlılıklarını artırabilmektedir. Tüketici bilincinin ve yasal yükümlülüklerin giderek 

artacağı ve üretilen mamullerin bir bölümünün tedarik zincirinin herhangi bir 

aĢamasında birçok sebepten geri dönmesi söz konusu olabileceği için iĢletmelerin göreli 

yeni bir yaklaĢım olan tersineTZY için alt yapılarını rakiplerinden farklılaĢmalarına ve 

rekabet üstünlüğü elde etmelerine yardımcı olacaktır. Literatürde tersine tedarik zinciri 

kapsadığı en geniĢ alan olan tersine lojistik kavramı çoğunlukla tersine tedarik zinciri 

yerine kullanılmaktadır (Acar vd., 2014). 
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6.1.Tersine Lojistik 

TZY son 15-20 yıldır iĢ ve akademik çevreden büyük bir ilgi görmüĢtür. Bununla 

birlikte bu ilgide odak nokta çoğu zaman ileri TZY olmuĢtur. Bunun temelinde ileri 

tedarik zincirinin iĢletimlerin rekabet üstünlüğü elde etmesinde önemli bir araç olarak 

görülmesi, aksine tersine tedarik zincirinin atık toplamak ve bir maliyet unsuru olarak 

kabul edildiği söylenebilir. Bununla birlikte her ne kadar TZY‟nin esasını bilginin, 

paranın, parçaların ve bitmiĢ mamulün tedarikçiden son tüketiciye doğru hareketi 

oluĢtursa da günümüzde bu ileriye doğru hareket istenen sonuçları tam elde etmede 

yetersiz kalabilmektedir. Nitekim Ģiddetlenen küresel rekabetin iĢletmelerin çevreye 

karĢı duyarlılıklarını artırmasına neden olmasıyla bu görünüm daha da net olarak ortaya 

çıkmaya baĢlamıĢtır. ĠĢletmelerin çevreyle ilgili davranıĢlarının müĢterilerin satın alma 

kararları üzerinde etkili olması tersine TZY‟nin geliĢmesine ve günümüzde iĢletmelerin 

kendi içerisinde geri dönüĢ programı geliĢtirmesine ve stratejik bir araç olarak 

kullanmasına yol açmıĢtır. Tersine lojistik kavramı aslında tersine tedarik kavramı ile 

benzerlik göstermektedir. Zira bazı kavramlarda tersine lojistik aynı zamanda tersine 

tedarik zinciri olarak da geçmektedir. Üretilen mamüllerin üretim aĢamasından son 

kullanım aĢamasına kadar geçen süre içerisinde ürünlerden meydana gelen fazla atık, 

bozulma, zaman aĢımı veya ürünün tedavülden kalkması gibi durumlarda bu ürünlerin 

geri dönüĢüm sayesinde tekrar kazandırılması veya imha edilmesi gibi faaliyetlere 

tersine lojistik kavramı diyebiliriz. Bir diğer ifadeyle tersine lojistik demek geri 

dönüĢüm veya ürünlerin geri kazanımı diyebiliriz(Acar vd.,2014). 

Tersine lojistik kavramını sadece kullanılmayan veyahut geri dönüĢüme gidecek 

malzemeler olarak görmemek gerekir. Zira ürünlerin ambalajlanması, stoklanması yâda 

ürünün üretimi aĢamasında daha az malzeme kullanılarak hammaddeden kazanılması da 

tersine lojistik kavramı olarak düĢünülmesi gerekmektedir. Zira amaç geri kazanmak 

veya ürünlerin artırımını sağlamaksa ürünlerin imalatından geri dönüĢüme kadar her 

aĢamasında daha dikkatli olunması gerekmekte ve bu yönde karar almak zorundayız. 

Tersine lojistik ile lojistik kavramları birbirinden zıt ve bağımsız kavramlar olduğunu 

unutmamak gerekir. Tersine lojistik kavramından mamüllerin veya ürünlerin tekrar geri 

dönüĢüm ile kazandırılması veya en az maliyet ve hasar ile imha edilmesi ve üretim 

aĢamasına tekrar kazandırılmasıdır. Lojistik kavram ise üretilen mamüllerin tüketiciye 
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tam zamanlı ve eksiksiz bir Ģekilde ulaĢtırılması iĢinin bütünüdür. Her iki kavramda da 

planlama, bilgi akıĢı, transfer ve ham medenin tam ve zamanlı teslim edilerek yani 

bütün sürecin bir bütün içerisinde planlı ve programlı bir Ģekilde yürütülmesidir. 

Tersine lojistik iĢlerinin yürütülmesi maliyet açısından lojistik iĢlemlere göre çok daha 

fazla olmaktadır. Çünkü geri kazanımlar çok daha iĢlemden geçmekte ve bu süreçte çok 

daha insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca geri dönüĢümlerin hacim olarak çok 

olmasından dolayı ve dağınık olmasından ötürü toplanılması, taĢınması süreci zor 

olmaktadır. Bütün bunlar ise hem zaman, hem de maliyet açısından külfetli olmaktadır 

(GüleĢ vd., 2012). 

Literatüre tersine tedarik zinciri faaliyetleri çoğu zaman tersine lojistik olarak da 

adlandırılmaktadır. Bir ters tedarik zinciri kullanılmıĢ veya kullanılmamıĢ bir mamulün 

müĢteriden geri alınmasını, durumuna göre imha edilmesini, tekrar kullanılmasını ya da 

satılmasını içeren faaliyetler serisidir (Daughetry vd., 2005).  

BaĢka bir ifadeyle yeniden üretim, geri kazanım, imha etme ya da kaynakları etkin bir 

Ģekilde kullanmak üzere mamul veya parçaların akıĢını yönetmek için tedarik zincirinin 

geriye doğru tasarımıdır (Karaçay, 2005).  

Tersine tedarik zinciri süreci beĢ kilit adımda düzenlenebilir. Bunlar; 1- ürün bulma, 2- 

tersine lojistik, 3- inceleme ve elden çıkarma, 4- yenileme, 5-dağıtım ve satıĢtır 

(Prahinski ve Kocabasoğlu, 2005).  

Birçok kiĢi tersine lojistiği kullanılmayan (alüminyum, kâğıt, cam, plastik) 

malzemelerin geri dönüĢtürülmesi olarak düĢünülmektedir. Tersine lojistik kavramı 

sadece hammadde, malzeme ve ambalajların yeniden kullanımından ibaret değildir. 

Mamul ambalajların daha az malzeme kullanılarak yeniden tasarlanması, üretim ve 

mamul dağıtımı sırasında daha az enerji kullanımı gibi birçok faaliyet içermektedir. 

Tersine lojistik, lojistiğe iliĢkin verilen tanımlamadaki tüm faaliyetleri içerir. Lojistik ile 

tersine lojistik arasındaki fark tersine lojistiğin lojistik faaliyetlerini tersine iĢletmesidir. 

Tersine lojistik, mamul, hammadde ve malzemelerin yeniden kullanım değeri ya da 

çevreye en az zararla imhası için tüketim merkezinden üretim kaynağına doğru akıĢını 

sağlanmasıdır. Bu süreç boyunca da ileri yönlü lojistik de olduğu gibi planlama, 

verimlilik, ham madde akıĢı sağlanmasıdır. Bu süreç boyunca ileri yönlü lojistik de 

olduğu gibi planlama, verimlilik, ham madde akıĢının fayda-maliyet hesabı, stok 
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yönetimi ve kontrolü gibi unsurlar yer almaktadır. Daha net bir ifadeyle, ileri lojistikte 

olduğu gibi tersine lojistikte de sadece ürün akıĢının yönetimi değil buna iliĢkin bilginin 

de yönetimi söz konusudur. MüĢteri hizmetleri, ham madde ve malzeme yönetimi, 

taĢıma, stok yönetimi, depolama, elleçleme, koruyucu ambalajlama, fiziksel dağıtım, 

bilgi ve sipariĢ iĢlemi, talep yönetimi, filo yönetimi içeren lojistik faaliyetlerin büyük 

bir kısmı tersine lojistik sürecinde de yer almaktadır (Karaçay, 2005) 

Tersine lojistik ile ileri yönlü lojistik arasında bazı önemli farklılıklar vardır. En 

önemlisi farklılık ileri lojistikte yeni bir mamulün üretimi ve dağıtımı söz konusu iken, 

tersine lojistikte kullanılmıĢ mamullerin ayrıĢtırma, geri dönüĢüm, geri kazanım ve 

yeniden üretim gibi çeĢitli aĢamalar sonrası dağıtım söz konusudur (Topoyan, 2019). 

Tablo 7: Ġleri ve tersine lojistik arasındaki farklar 

Ġleri lojistik Tersine lojistik 

Tahmin yapma nispeten kolaydır Tahmin yapmak nispeten daha zordur. 

Bir noktadan çok sayıda noktaya dağıtım 

vardır. 

Çok noktandan bir noktaya toplama 

vardır. 

Tek tip ürün kalitesi söz konusudur. Tek tip ürün kalitesinden bahsedilemez. 

Tek tip ürün paketlemesi vardır. Tek tip ürün paketlemesi söz konusu 

değildir. 

Rota bellidir. Sabit bir rota yoktur. 

Fiyatlanma tek tiptir. Fiyatlandırma çok değiĢkene bağlıdır.  

Dağıtım maliyeti kolay tespit edilebilir. Dağıtım maliyeti belirlenmesi kolay 

değildir. 

Stok yönetim önemlidir ve stok kontrol 

uygulamaları tutarlıdır. 

Stok yönetimi tutarlı değildir. 

Mamul hayat seyri yönetilebilir. Mamul hayat seyri ile ilgili konular 

karmaĢıktır. 

Pazarlama gayretleri baĢarıyla 

uygulanabilir. 

Pazarlama faaliyetleri ile ilgili konular 

karmaĢıktır. 

Süreçler Ģeffaftır. Süreçler daha az Ģeffaftır. 

 

Kaynak:Gülsün vd. (2008) 

Geri dönen ürünün kalitesi, miktarı ve zamanlaması ile ilgili belirsizlikler tersine 

lojistikte faaliyetlerin ileri yönlü akıĢtaki kadar planlı ve düzenli yapılamamasına, bu da 
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maliyetlerin katlanmasına yol açabilmektedir. Ayrıca geri dönen ürünlerin taĢınması 

genellikle zor ve ağır süreçtir. Geri dönüĢ süreçlerinde nihai mamul satıĢına göre çok 

daha fazla iĢlem ve daha fazla insan müdahalesi bulunmaktadır. Ġleri tedarik zincirinde 

birçok iĢlem otomatik üretim hatlarında ve bilgisayar destekli donanımlarla 

yürütülürken, tersine lojistikte çoğu faaliyet çalıĢanlar tarafından bizzat yapılmakta ve 

kimi zaman da özellikle tersine akıĢta geri dönen ürünlerin taĢınması, stoklanma 

elleçlenmesini güçleĢtirebilmektedir. Bu farklılar iĢletmelerin mevcut lojistik yapılarına 

tersine lojistik iĢlemlerini dâhil etmelerini oldukça güçleĢtirmektedir (Büyükkeklik, 

2011). 

6.2.Tersine Lojistik ve Kapalı Döngü Tedarik Zinciri 

Lojistik ve tersine lojistik iĢlemlerinin belirli bir bütün içinde yürütülmesi iĢine kapalı 

döngü tedarik zinciri denilmektedir. Bukapalı tedarik zincirinde lojistik iĢlemlerden arta 

kalan ve kullanılmayan ayrıca imha edilecek kadar eskiyip tedavülden kalkan ürünlerin 

ve malzemelerin tekrar üretime kazandırılarak aynı veya baĢka bir malzeme altında 

tüketiciye ulaĢacak hale gelinceye kadar geçen süreçlerin bütünüdür. Kapalı tedarik 

zinciri kendi bünyesinde ileri lojistik tedarik zincirini hem de tersine lojistik tedarik 

zincirini kendi bütünü içerisinde toplamaktadır (Büyüközkan vd., 2008). 

Son yıllarda sürdürülebilirlik alanında tersine ve kapalı döngü tedarik zinciri üzerine 

çalıĢmalara odaklanılmaktadır.  ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri dikkate alarak 

belirsizlik altında yeni bir sürdürülebilir kapalı döngü yer seçimi-rotalama-envanter 

modeli sunmaktadır. Ağın belirsiz doğası stokastik olasılıklı bir programlama yaklaĢımı 

kullanılarak ele alınmıĢ ve büyük boyutlu problemler için hibrid bir meta-sezgisel 

algoritma ve alt sınırlar geliĢtirilmiĢtir (Zhalechian vd.,2016). Üretim, yeniden üretim 

ve toplama / inceleme merkezlerinin yanı sıra bertaraf merkezi ve pazarlardan oluĢan 

çok ürünlü kapalı döngü yeĢil tedarik zinciri ağı için bir tesis yeri seçimi modeli üzerine 

çalıĢmıĢlardır (Talaei vd., 2016). 

Ürünleri geri getirme karĢılığında bir indirim veya doğrudan bir ücret sunumuyla 

müĢterilerin kullanılmıĢ ürünleri iade etme istekliliğini artırarak sürdürülebilir tüketimi 

iyileĢtirmeye çalıĢan bir üretici ve bir perakendeciden oluĢan iki aĢamalı bir tersine 

tedarik zincirini ele almıĢlardır (Heydari vd., 2017).Kimya ve gıda endüstrilerinden iki 
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örnek olay incelemesi aracılığıyla, geleneksel ve döngüsel üretim sistemlerinin 

performanslarını bir dizi gösterge üzerinden karĢılaĢtırarak sürdürülebilir tedarik zinciri 

yönetimi ile döngüsel ekonomi ilkelerinin entegrasyonunun, çevresel bir bakıĢ açısından 

net avantajlar sağlayabileceğini göstermiĢlerdir (Genovese vd., 2017). Ekonomik 

hedeflere ulaĢmak ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini iyileĢtirmek için, taĢıma ve 

toplama hizmetleri sağlayan üçüncü taraf bir lojistik sağlayıcı ile çok aĢamalı bir kapalı 

döngü tedarik zinciri modeli önermiĢlerdir. Önerilen model, hibrid kapalı döngü tedarik 

zincirinde taĢıma ve karbon emisyon maliyetlerinin etkilerini incelemeyi ve bu 

maliyetlerin etkisi altında en iyi iade edilebilir taĢıma kalemleri yönetim politikalarını 

tasarlamayı amaçlamaktadır (Sarkar vd., 2017). 

Perakende fiyatı ve emisyon azaltımına bağlı talebe sahip kapalı döngü tedarik 

zincirinin karar stratejisini ve kar dağıtımını keĢfetmeyi amaçlamıĢlardır. Tüketicinin 

düĢük karbonlu ve yeniden üretilmiĢ tercihi dikkate alınarak, optimum perakende fiyatı, 

indirim oranı ve geri dönüĢüm oranını araĢtırmak için tek üretici ve tek perakendeciden 

oluĢan merkezi ve merkezi olmayan modeller önermiĢlerdir (Xu ve Wang, 2018). 

Ürün tasarımını ve bunun iki aĢamalı kapalı döngü tedarik zinciri operasyonları 

üzerindeki etkisini araĢtırmaktadır. AraĢtırma bulguları, yeniden üretimin tedarikçinin 

veya üreticinin karlılığını mutlaka artırmadığını, ancak ürün tasarım stratejilerinin 

ayarlanmasının, kârlılığın zarar görmesi durumunda zararı azaltmaya yardımcı 

olduğunu ortaya koymuĢtur (Liu vd., 2019).Hammadde alımında eksiklik, belirsizlik ve 

indirim altındaki çok kademeli çok ürünlü çok dönemli bir kapalı döngü tedarik zinciri 

ağı için bir tesis yeri seçimi modeli üzerine çalıĢmıĢlardır. Ağı tasarlamak için, ağın 

toplam maliyetlerini azaltabilen karma tamsayılı doğrusal olmayan bir programlama 

modeli önerilmiĢlerdir. Daha sonra önerilen model, müĢteri talebi, iade edilen ürünlerin 

oranı, nakliye maliyetleri, hammadde fiyatları ve eksiklik maliyetleri gibi belirsizlik 

parametrelerinin etkilerini araĢtırmak için sağlam bir bulanık programlama kullanılarak 

geliĢtirilmiĢtir (Ghahremani-Nahr vd., 2019). 

Çok ürünlü dairesel kapalı döngü tedarik zincirinde dairesel tedarikçi seçimi ve sipariĢ 

tahsisi için heterojen araçlar kullanarak çoklu depo, kapasiteli yeĢil rota problemi 

dikkate alınarak FANP, FDEMATEL ve çok amaçlı karma tamsayılı doğrusal 

programlama modellerinin hibrid bir yaklaĢımını geliĢtirilmiĢlerdir. Ayrıca, aynı anda 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=34970949600&amp;eid=2-s2.0-84937046988
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belirsizliği dâhil etmek ve çok amaçlı modeli tek amaçlı bir modele dönüĢtürmek için 

bulanık bir çözüm yaklaĢımı önerilmiĢtir (Govindan vd., 2020). Fiyat ve kaliteye bağlı 

talebe sahip kapalı döngü bir tedarik zinciri modeli geliĢtirmiĢ ve üretim sürecini 

stokastik bir ortamda öğrenmeye tabi kılmıĢlardır (Giri ve Masanta, 2020). 
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7.ULAġTIRMA 

7.1. ġehir Ġçi UlaĢtırma 

Ġnsanlar yaĢamları boyunca iĢ, alıĢveriĢ, eğitim, ziyaret, seyahat vb. eylemlerini yaya 

olarak yaparken Ģehirlerin büyümesi ve mesafelerin artması ile birlikte ulaĢım için araç 

gereksinimi ihtiyaç olmaya baĢlamıĢtır. 

Ülkemizde kentleĢme olgusu 1950'lerde baĢlamıĢ olup Ģimdilerde kentler nüfusun üçte 

ikisine ev sahipliği etmektedir. Diğer taraftan 1970'lerde baĢlayan Ģehirlerin büyüyüp 

geniĢlemesininde rolü ile motorlu taĢıt sayısında ciddi artıĢlar meydana gelmiĢtir. Araç 

sahipliliği noktasında her nekadarda geliĢmiĢ ülkeler seviyesinde olmamakta ekonomik 

koĢullar ve pazarlama kolaylıkları ile hızlı artıĢ eğilimi göstermektedir. 

ġehirlerimizin ulaĢım alt yapısı, nüfus ve motorlu taĢıt sayısındaki artıĢlara cevap 

verememiĢtir. ġehirlerimizin plansız ve dengesiz büyümeleri ile birlikte ulaĢım ve trafik 

sorunları ile karĢı karĢıya kalınmıĢtır. Bunların çözümü için maalesef geçici ve yüzeysel 

çözümler sunularak iĢin daha da karmaĢık bir hal almasına neden olmuĢtur. Konunun 

önemi kavranıp çözüm önerileri olduğunda ise kısıtlı finansal kaynak ve kısıtlı 

mekânlarla karĢı karĢıya kalınmıĢtır. 

ġehir içi ulaĢım; Ģehrin tümünü kapsayıcı olmalı, kentin kullanıcıları olan halkına en 

uygun düzeyde ekonomik, sosyal ve geliĢimini destekleyen çağdaĢ bir sistem olmalıdır. 

ġehirde taĢıtları değil insanı ve insani olanı önceleyen katılımcı, sürdürülebilir bir 

anlayıĢı kurgulayıp kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma noktasında gayret 

gösterilmelidir (Aykol, 2013). 

7.2.Toplu TaĢıma Sistemleri 

7.2.1.Otobüs Sistemleri 

Kent içi ulaĢım politikalarınsürdürülebilirliğiiçintoplu ulaĢım sistemlerinin geliĢtirilmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamdadünyada en çok bilinen ve tercih edilen ulaĢım türü otobüs 

sistemleridir.  Bu sistemler Ģehrin alıĢkanlıkları doğrultusunda planlanarak belirli zaman 

aralıklarıyla yönetilmektedir. Ġhtiyaç analizleri doğrultusunda kapasiteleri belirlenmiĢ, 



46 

 

konforlu ve verimli toplu ulaĢım altyapısının geliĢtirilmesi ve toplu taĢıma sisteminin 

kurulması adına en uygun çözümlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Otobüsler Ģehrin 

nüfus ölçeğine göre, küçük Ģehirlerde ana ulaĢım türü olarak kullanılmaktadır. ġehrin 

nüfusa göre orta ve büyük ölçekli olması durumunda ana ulaĢım türü olarak otobüsün 

yanı sıra raylı sistemleri besleyen tür olarak da kullanılmaktadır. DüĢük kapasiteli 

araçların kapladığı alan, tükettiği enerji ve taĢıdığı yolcu sayıları göz önüne alındığında, 

otobüs sistemleri, genel kara yolu taĢıma sistemleri arasında çevreci, verimli ve ihtiyaç 

duyulan alan bakımından en etkin ulaĢım sistemidir. Kapasite ve çevresel etki 

bakımından incelendiğinde raylı sistemlerin daha avantajlı yönleri olsa da otobüsler 

özellikle maliyet ve esneklik bakımından raylı sistemleregöre avantajlı 

kılmaktadır.Otobüsler hareket kabiliyetini kendi bünyesinde bulunan motor ve enerjiden 

elde etmektedir. Bu durum otobüslerin tüm cadde ve sokaklarda iĢletilebilmesine olanak 

sağlamaktadır. Ayrıca hatlar ve durak yerleri de ihtiyaçlar doğrultusunda 

değiĢtirilebilmektedir. Otobüs sistemleri ilk yatırım maliyeti bakımından 

değerlendirildiğinde diğer sistemlere göre daha ekonomiktir. Ancak yolculuk talebinin 

fazla olmadığı yerlerde ekonomikliğini yitirmektedir (Cirit, 2014). 

Otobüsler, kapasitesi itibari ile 20–35 yolcu ile baĢlayıp 150 yolcu kapasiteli körüklü 

otobüslere kadar uzanan geniĢ bir yelpazeye sahiptir. Otobüs çeĢitliliğinde solo, körüklü 

ve metrobüs Ģeklinde sınıflandırabiliriz. Solo tip otobüsler yaklaĢık 85 yolcu alırken, 

metrobüsler ise yaklaĢık 150–165 yolcu kapasitesine ulaĢabilmektedir. Dünya 

genelindeki otobüsler çoğunlukla enerjilerini dizel akaryakıtlarla 

sağlamaktadır.Günümüzdeteknolojinin geliĢmesi ile birlikte alternatif yakıt 

teknolojilerine sahip otobüsler de mevcuttur. Son zamanlarda doğal gazlı araçların 

çevreci özellikleri ile ön plana çıkması ve yakıt tasarrufu sağlaması, dizel araçlara 

alternatif oluĢturmuĢtur. Dizel araçların kullanım oranı %90'larda iken 

buorangünümüzde gittikçe düĢmektedir. Çevresel Ģartlar göz önüne alındığında dizel 

yakıt teknolojisi her ne kadar karbon emisyonunu azaltan teknolojik geliĢmeler 

yaĢanmıĢ olsa da dizel yakıtçevreye daha çok zarar veren bir yapıya sahiptir. 

Günümüzde CNG, LPG, elektrikli hibrid araç teknolojilerinde de geliĢmeler baĢlamıĢ 

olup CNG yakıtlı araçların kullanımı yaygınlaĢmıĢtır. Birçok bölge de değiĢiklik 

göstermekle birlikte otobüs iĢletmeciliği temelde 3 farklı türde yapılmaktadır (Cirit, 

2014). 
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 Herhangi bir önceliğe sahip olmayan, normal trafik ile karıĢık otobüs 

iĢletmeciliği. 

 Trafik sinyalizasyonu ve otobüs Ģeridi gibi uygulamalar ile trafikte önceliğe 

sahip otobüs iĢletmeciliği. 

 Trafik için ayrılmıĢ yolun bir kısmında yapılan otobüs iĢletmeciliği. 

 Bu türde otobüsler trafikte öncelik hakkına sahip olmaması iĢletmedeki verimini 

azaltmıĢtır.Bundan dolayı diğer ulaĢım Ģekillerinden geride kalmaktadır.Bu 

sebeple günlük ulaĢımda daha ivedi yöntemlere baĢvurulmaktadır. Diğer 

yöndenyolcu miktarındaki düĢüĢ madden zarara sebep olmaktadır. 

 Diğer türde kavĢaklarda sinyalizasyon öncelik hakkının bulunması kalabalık 

zamanlarda trafiği olumlu olarak rahatlatmaktadır. Otobüslere ayrılan Ģeritler 

belirlenen zamanlarda hali hazırda kullanıma ayrılmıĢtır.Alan yetersizliği 

oluĢturduğunda yol otobüs Ģeridi konumunda rahatlatılmaktadır. Elektronik 

yöntemler ve uzaktan uyarılma yöntemleri otobüsün geldiğini sinyalize etmekte 

ve bu ölçüde faydalık bir tutum sergilemektedir.Otobüs iĢletmeciliğinde 

amacımız her yönden verimliliği artırmak ve daha kazançlı bir 

durumaulaĢabilmektir. 

 Sonuncu yöntem Ģu an en revaçta olan tam tahsilli yolda yapılandır.Hızlı otobüs 

sistemleri (Bus Rapid Transit) olarak bilinmekte olup ülkemizde metrobüs 

olarak adlandırılmaktadır. Ġleriye yönelik her anlamda özel bir önemi 

bulunmaktadır. 

 Bazı Ģehirlerde ekonomik açıdan devamlılık sağlanamamaktadır. Devamlılığın 

sağlanabilmesi ve karlılığın artırılabilmesi için yolcu sayısı artırılmalı, yol 

mesafesi uzatılmalı ve ek gelir elde edilmelidir.Geliri düĢürecek her türlü 

olumsuzluktan uzak durulmalı ve en uygun yöntemler kullanılarak kâr oranı 

yükseltilmelidir. 

 Bu açıdan otobüs Ģeridi ve kavĢak sinyalizasyonu gibi uygulamalar kârlı bir 

otobüs iĢletmeciliğinde çok önemlidir.Standart yöntemlerden daha yenilikçi 

yöntemlere geçiĢ hız ve finansal açıdan daha faydalıdır.DüĢük tutarlarla büyük 
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faydalar elde edilmektedir.MeselaaĢırı karmaĢık bir uygulamanın yapıldığı Los 

Angeles‟te 222 kavĢağı kapsayan ve 18 ayda uygulamaya geçilen sinyalizasyon 

sisteminde fayda/maliyet oranı 6/1 olarak gerçekleĢmektedir. 

7.2.2.Metrobüs (Hızlı Otobüs) Sistemleri 

Metrobüs yöntemlerinin temelinde otobüs Ģeritleri vardır.1937‟de Chicago‟da yapılan 

otobüs yolu metrobüsün atası sayılmıĢtır.Metrobüs kelimesine uygun olan yöntem 

Brezilya‟nın Curitiba Ģehrinde 1974 yılında uygulanmıĢtır.Metrobüs, yer altı metro 

sistemlerindeki gibiayrıĢıkolarakdaha fazla verimle rahat, varılacak yere zamanında 

ulaĢtıran bir yöntemdir.Yolcu sayısındaki fazlalık sayesinde finansal açıdan da ön 

plandadır (Aykol, 2013). 

Metrobüs yöntemlerinin diğer yöntemlerden farklı özellikleri Ģu Ģekildedir (Aykol, 

2013). 

  Metro yöntemlerindeki gibi sadece kendisine ait özgü bir yol,  

 Zamanında, sürekli ve düzenli yolculuk 

 Fazla kapıya sahip olan otobüsler neticesinde daha çabuk yolcu indirme/ 

bindirme sınırı 

 Duraklardaki ücret toplama yöntemi ile her seferden önceücret tahsisi,   

 YaklaĢık 500 metre mesafeli kapalı ve korunaklı, güvenli ve konforlu duraklar,  

  Gerçek zamana dayalı olarak sinyalize yolcu bilgi yöntemi,  

 Durak ve terminallerde diğer ulaĢım türleri ile sağlam bir birliktelik, 

 Açılıp/kapanır, daha verimli, rahat, enerjiyle bütünleĢik ve temiz araçlar.  

 Standart bir otobüs yönteminde ortalama iĢletme hızı 5-15 km/s, günlük kat 

edilen uzaklık 100-300 km ve bekleme süresi ise yaklaĢık 20 dakika iken 

metrobüs yöntemlerinde iĢletme hızı 20-25 km/s, gidilen uzaklık 500 km ve 

bekleme süresi ise yaklaĢık 1-10 dakikadadır. 

Hat karayolundan ayrılan belirli bir alanda olup Ģeridin yönteme uygun hale 

getirilmesidir. ġeridinin uzunluğu 3,5 metre, duraklarınuzunluğu 2,5-5 metre, 

yöntem için ayrılacak toplam yol uzunluğu 10-13 metredir. Talebin daha fazla ve 

yeterli olması durumunda gidiĢ-dönüĢ toplam dört Ģeritli bir hatoluĢturulabilir. 
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Fakatbu durumda ihtiyaç duyulacak yol mesafesi 20 metreye yaklaĢmaktadır. 

Metrobüs yöntemlerinin altyapı yatırımı tramvay ve hafif raylı yöntem maliyetinin 

dört ila yirmide biri, metro maliyetinin ise on ila yüzde biri oranındadır.Aynı 

kapasitedeki raylı yöntemleregöre düĢük yatırım tutarına sahip olan metrobüs 

yöntemleridüzgün bir yoldanitelikli ve daha fazla yolcuyaulaĢanfinansal 

açıdandevamlığı olan bir yöntemdir. ġerit sayısına göre bu yöntemle saatte tek 

yönde 20.000–45.000 yolcu kapasitesine ulaĢılır (Aykol, 2013). 

 

Tablo 8: Etki ve faydalar 

Kategori Fayda 

 

Ekonomik 

Seyahat süreleri düĢer 

Ekonomik üretkenlikte artıĢ olur 

Ġstihdam artıĢı olur 

ĠĢ ortamı geliĢir 

 

Sosyal 

ġehir genelinde daha adil/ dengeli bir eriĢim ortamı oluĢur 

Kazalarda azalama oluĢur 

Kente ve toplumda algısal geliĢim oluĢur 

Çevresel Ġnsan sağlığına zararlı emisyonlarda azalama oluĢur 

Daha düĢük gürültü düzeyi ve ses kirliliği oluĢur 

Kentsel 

form 

Sürdürülebilir kent yapısı 

Politik Kısa seçim döneminde faaliyete geçilebilmesi 

Tüm seçmenlerin eĢit olarak yararlanabileceği yüksek kaliteli 

bir hizmetin sağlanması(Aykol, 2013). 
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7.2.3.Tramvay Sistemi ve Hafif Raylı Sistem 

Tramvay sistemleri dünyada ilk olarak 1800‟lerin ilk yarısında at gücüyle çekilen ve 

rayların üzerinde hareket eden toplu taĢıma yöntemleridir. New York, New Orleans, 

Paris, Londra ve Kopenhag bu Ģehirlere örnektir. Bu sayede büyük bir adım atılmıĢ ve 

tek at ile daha fazla taĢıma yapılmıĢtır. At gücünden elektrikli tramvaylar yöntemine 

doğrubir yol kat edilmiĢtir. 1881 yılında Almanya‟da elektrikli tramvay ilk 

olarakkullanılmıĢtır. Atlar yerini elektrikli tramvaylara bırakmıĢtır. Amerika, Ġngiltere 

ve Fransa‟da tramvay kullanımı azalmasına rağmen Almanya ve Doğu Avrupa‟da 

yoğun olarak kullanılmaktadır. (Cirit, 2014). 

Genel olarak 1–2 araçlık diziler halindebazı durumlarda 3 dizi halinde, aynı düzeyde 

bulunan trafik ile birlikte iĢletilir. Araçlar 4–6 akslıdır. Uzunlukları 14–21 metredir. 

100–180 yolcu taĢıma kapasitesi vardır.Kapasitenin yaklaĢık yüzde 20–40‟ı oturma 

yerine aittir.Yöntem trafik ile karıĢık olması sebebiyle ve durak araları kısa olduğu için, 

diğer raylı sistemlere göre 15–30 km/s arasında değiĢir.HRS tramvay özelliği gösterse 

de tramvaylardan farklıdır. Raylı sistemin HRS olarak tanımlanabilesi için taĢıması 

gereken özellikler aĢağıdadır:  (Cirit, 2014). 

  HRS hattının yol ile kesiĢtiği noktalarda HRS araçları için sinyalizasyon 

yöntemleriyle destekli geçiĢ üstünlüğü vardır.  

 Duraklar cadde ve yollardan net bir biçimde ayrılarak güvenli ve rahat bir 

ortam oluĢturulmuĢtur. 

  Durak mesafesi 300–600 metre olarak değiĢir.   

 Fazla yolcu alabilen araçlara sahip olan yöntemde trenler 2–4 araçlık setler 

halindedir. 

 Araçlarınhız ve güven açısından iniĢ/biniĢlerde kapı sayısının çok olmasına 

bağlıdır. 

 Araçların hızı en yüksek 70 km/saattir. Fakat 120 km‟ye ulaĢan HRS‟ler de 

vardır. 

 HRS‟ler trafik ile iĢletildiğindenkalabalık zamanlarda özgü yollar ve tüneller 

kullanılır. 74 Tramvay ve HRS‟ler, otobüs ve metro yöntemlerinin arasında 

kalan bir toplu taĢıma sistemidir.Farklı durumlara göre üstünlükleri Ģu 

Ģekildedir. 
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 Finansal ve verimlilik açısından Ģehre daha çabuk uyum sağlar. 

 AyrılmıĢ yola gerek duyulmadan aynı trafikte iç içe olabilir. 

 Ekonomik açıdan daha uygundur. 

 Uygulanan bölgede daha esnek bir yapısı vardır. 

 Az enerji kullanarak daha fazla yolcu taĢır. 

 DeğiĢik yerlerde üretilen elektrik enerjisinin ulaĢtırılmasında kolaylık sunar. 

 Riskten uzak olması ve dıĢarıdan etkilenme oranı az olduğu için zamanında 

ve güvenli olarak iĢletilir. 

  TitreĢim, ses ve ivmelenmeye yönelik rahatbir yöntem 

olduğundanözendirici bir sistemdir. 

 Bölgesel hava kirliliğinden elektrik enerjisi sayesinde uzaktır (Cirit, 2014). 

7.2.4.Metro Sistemi 

19. yüzyılın ikinci yarısında sanayileĢme hızlanarak ĢehirlergeniĢlemiĢ, üretim 

artmıĢbundan dolayı, verimli bir ulaĢıma ihtiyaç duyulmuĢtur. Olağan durumkapasiteyi 

ortaya çıkarmıĢ, daha fazla yolcu alacak sorunu gündeme getirmiĢtir.Gündem olarak 

ortaya konulan metro yöntemlerinin ilki 1863 yılında “Londra Metropoliten Hattı”dır. 

“Metropoliten” kelimesi Ģu an metro kelimesinin karĢılığıdır. 

Yöntem dıĢtan etkilenmedenözgün hatlarda geliĢmiĢ sinyalizasyona sahip raylı 

sistemlerdir. Bundan ötürü yüksek hıza ve yolcu taĢıma kapasitesine sahiptir. Metrolar, 

daha fazla rahatlık ve güven duygusuna ek olarak enerji verimliliği ve sürüĢ güvenliği 

olarak cazip hale gelmiĢtir. Fazla yolcu almasında2 yöntem vardır. Yolcu kapasitesi 

veiĢletme sıklığı olarak adlandırılır.Yoğunluğa bağlı olarak tren seti baĢına 2000‟den 

fazla yolcu kapasitesiyle 40 sefer olarak iĢletilebilmektedir. Fakatkilometre baĢına öteki 

ulaĢım türlerinden daha fazla alt yapı maliyeti vardır.Daha fazla yolcu taĢıma kapasiteli 

raylı sistemler olmasına rağmen tramvay ve hafif raylı sistemlere göre daha maliyetlidir. 

Kilometre baĢına altyapı yatırım maliyeti bakımından, hemzemin olarak inĢa edilen bir 

raylı sistemin birim maliyeti 1 esas alındığında yerden yükseltilmiĢ olan (elevated) 

hatların birim maliyeti 2–2,5, yer altındaki sistemlerin birim maliyeti ise 4–6 birim 

civarındadır. 79 Fakat doğru hatlarda kurulması ölçüsünde bu yöntemlerden elde edilen 

finansal fayda yatırım maliyetini karĢılar. (Dongvd., 2018). 
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Metro hatlarında genelde 4 akslı, 16–23 metre uzunluğa ve 2,5–3,2 metre geniĢliğe 

sahip standart metro araçları kullanılmakta olup, bu araçlar 120–250 kiĢilik yolcu 

kapasitesine ve yüzde 25–60 arası koltuk kapasitesi bulunmaktadır. Ortalama iĢletme 

hızı yaklaĢık 25–60 km/saattir. 6–10 araçlık tren setleriyle saatte 20–40 arası yol 

yapabilen bu yöntemler ile New York Metrosundaki gibi saatte tek yönde 60.000‟in 

üzerinde yolcu taĢınmaktadır. 81 Metro sistemlerinde kuramsal olarak 1,5 dakika 

aralıkla 2500 yolcu kapasiteli 10 araçlı dizilerin iĢletilmesiyle saatte tek yönde 100.000 

yolcu kapasitesine ulaĢılabilirfakatpratikte zorlaĢmaktadır.Devamlılığı öngörülenĢehir 

içi ulaĢım yöntemleri olarak toplu ulaĢımın geliĢtirilmesi önemli bir yere sahiptir.Metro 

sistemleriraylı sistemler arasında amaca hizmet eden önemli araçlardır.Yapım maliyeti 

yüksek olmasına rağmen nüfusun yoğun olduğu metropollerde kiĢi baĢına enerji 

tüketimi, sera gazı emisyonu, iĢletme maliyeti ve seyahat süresi ile rahat, emniyetli, 

güvenlikli ile zamanlı gibi özellikleri ele alındığında doğru seçilen bir güzergâhta 

kurulması kaydıyla metro sistemleri devamlılığı ön görülenĢehir içi ulaĢımın en önemli 

özelliğidir (Cirit, 2014). 

Metro sistemleri öteki toplu ulaĢım sistemlerine göre sahip oldukları üstün özelliklerden 

bazıları Ģu Ģekildedir; (Cirit, 2014). 

 

 Daha fazlayolcu taĢıma kapasitesinin olması, 

  Yer altında veya yükseltilmiĢ bir hatta hareket ettiğinden trafik sıkıĢıklığı 

gibi nedenleremahal vermemesi,   

 Hareketlilikte enerji seviyesi ve yolcu baĢına tüketilen enerji miktarının 

trafik yoğunluğundan etkilenmemesi, 

 Bölgesel sera gazı emisyonunun,  elektrik enerjisi sayesinde olmaması, 

  Hızlı, verimli, güvenilir ve zamanında bir ulaĢım sağlaması Ģeklinde 

sıralanabilir. 
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8.ULAġIM PLANLAMA MASTER PLAN 

8.1.UlaĢım Ana Planı ÇalıĢması 

UlaĢım Ana Planı Tanımı; metodolojik bir süreç izleyen ve matematiksel yöntemler ile 

talep tahmin modellerinin kurulumunu amaçlayan, kentlerin 15-20 yıllık (veya imar 

planları projeksiyon yılı)  hedefler doğrultusunda kapsamlı bir çalıĢmadır. Bir kentte 

gerek araçlar ile gerekse yaya olarak bir yerden bir yere hızlı ve güvenli bir Ģekilde 

ulaĢmak, mevcutta var olan sorun ve darboğazları çözüme kavuĢturmak, Ģehrin fiziksel 

ve kültürel olarak geliĢmesine ulaĢım ve trafik Ģartlarını da sağlıklı ve verimli bir 

Ģekilde entegre etmek maksadı ile yapılan stratejik seviyedeki çalıĢmaların bütününe 

UlaĢım Ana Planı denmektedir (Cirit, 2014). 

 UlaĢım Ana Planı, “stratejik” planlama düzeyini belirler. UlaĢım Ana Planının temel 

fonksiyonu, gerekli olan planlama konseptlerini ve tedbirleri tanımlamak ve bu konuyla 

bağlantılı olarak bugün ve gelecekte çevreyi ve kaynakları koruyacak Ģekilde, sosyal 

açıdan kabul edilebilir biçimde, Ģehrin imkânlarına ve gelecekte göstereceği geliĢime 

göre uygun ve ekonomik olarak insanların, mal ve hizmetlerin ulaĢım ve ulaĢtırmalarını 

sağlamak için en uygun olan temel çerçeveleri tarif etmektir.  

 UlaĢım Ana Planı, gerçekleĢtirme açısından ulaĢım yatırımlarının talep tahmin verileri 

ıĢığında öncelikleri tespit etmelidir ve söz konusu uygulamaların adım adım en etkili 

biçimde gerçekleĢtirilebilmesini sağlayan bir uygulama stratejisi tavsiye etmelidir. Bu 

anlamda, UlaĢım Ana Planı, bağlayıcı etkisi yüksek olan stratejik bir planlama 

kılavuzudur. 

8.1.1.UlaĢım Ana Planının Amacı 

 Kentlerde hızla artan nüfus, iĢgücü, artan araç sahipliği, kentsel kullanım alanlarının 

geniĢlemesi ve çeĢitlenmesi gibi etkenler, günümüzde önemli bir sorun olan kent içi 

ulaĢımın çevre, enerji, sürdürülebilirlik, sosyal denge gibi konular dikkate alınarak 

bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi ve düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. Bu 

çerçevede kent içi ulaĢımının, saptanan hedef yıllara göre; kentin üst ve alt ölçekli plan 

kararları ve merkezi idareye bağlı kurumların yatırım programları dikkate alınarak ve eĢ 

güdüm içerisinde analiz edilmesi, düzenlenmesi, toplu taĢıma sistemlerine ve 
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yaya/bisiklet gibi çevre dostu ulaĢım biçimlerine öncelik verilerek ulaĢım ve trafik 

sorunlarına çözümler getirilmesi ve buna paralel olarak; toplu taĢıma ve ara-toplu 

taĢıma türlerinin entegrasyonu ile bunların durak ve terminal alanlarının düzenlenmesi, 

özel ulaĢım dâhil çeĢitli ulaĢım türlerinin birbirleri ile rekabet etmeyecek ve birbirini 

tamamlayacak Ģekilde iĢletilebilmesi için bir bütün olarak planlanması ve iĢletilmesini 

hedeflemelidir. 

Kentlerin insanlar için olduğu gerçeğinden yola çıkarak kentsel ulaĢtırmada araçların 

değil insanların ve yüklerin taĢınmasında hareket özgürlüğünü sağlamak ve kentsel 

etkinliklere eriĢimlerini kolaylaĢtırmak; yaya ve bisiklet ulaĢımını geliĢtirmek ve 

özellikle kent merkezinde otomobil kullanımını azaltmak stratejik hedefler arasında 

olmalıdır.  

Belediyelerin uzun vadeli ulaĢım planlamaları noktasında, görev ve sorumlulukları 

çerçevesinde; hedef yıllar içinde arazi kullanım ve nüfus yapısına bağlı olarak, 

ekonomik açıdan düĢük maliyetli ve kentin planlı geliĢimine katkı veren; ekolojik 

açıdan çevreye verdiği zararı minimuma indiren; toplumsal açıdan sosyal eĢitlik ilkesine 

bağlı, kentin tarihi ve kültürel kimliği ile uyumlu, eriĢilebilirlik, konfor, güvenlik, 

güvenilirlik gibi nitelikleri içeren, sürdürülebilir bir ulaĢtırma sisteminin kurulması ile 

kentte yaĢayanların ulaĢım taleplerinin karĢılanması amaçlanmalıdır. 

UlaĢım ve Trafik alanında sürdürülebilir bir iyileĢtirme için yapılacak olan çalıĢmalara 

ve "kentsel kalitenin" oluĢturulmasına belirleyici bir Ģekilde katkı sağlamak, UlaĢım 

Ana Planının en önemli görevidir. 

Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi için, ulaĢım planlaması sadece bugünkü ve 

gelecekteki ulaĢım talebine odaklanmamalıdır. Modern bir ulaĢım planlama süreci, çok 

türlü, bütünleĢik, kapsamlı, etki esaslı, sonuç elde etmeye açık ve iletiĢimsel olarak 

tasarlanmalıdır. 

8.1.2.Kapsam 

8.1.2.1.ÇalıĢmanın Kapsamı   

UlaĢım Ana Planı, toplanacak mevcut ve yeni bilgilerden yararlanılarak mevcut 

yapıdaki sorunlar ve yetersizliklerin tanımlanarak uzun dönemli talep tahmin sonuçları 
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doğrultusunda önerilerin geliĢtirilmesi çalıĢmasıdır. "Stratejik" planlama aracı olarak bir 

UlaĢım Ana Planının mevcut olmasına istinaden, münferit tedbirlerin detaylı olarak 

hazırlanması, belirli teknik ürünlerin seçilmesi gibi konular ulaĢım ana planının görev 

kapsamında değildir. Müteakip projelendirme aĢamaları (örneğin fizibilite araĢtırmaları, 

ön proje, uygulamaya yönelik proje) gerektiğinde Ana Plan sonrasında mutlak surette 

yapılmalıdır. UlaĢım Ana Planında incelenmiĢ olan planlama senaryoları, fayda etkileri 

açısından değerlendirilecektir; öyle ki, bu karĢılaĢtırma esas alınarak, tedbirlerle ilgili 

bir öncelik sıralaması yapılabilecektir. Tedbirleri uygulama planında 

(Ġngilizcesi:MeasuresImplementation Plan) münferit tedbirler gerçekleĢtirme önceliği 

açısından kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler olarak sınıflandırılacaktır ve bu Ģekilde 

tedbirlerin kademeli olarak uygulamaya konulması ile ilgili olarak, bütün gerçekleĢtirme 

aĢamalarında mümkün olan en büyük etkinliği sağlayan bir konsept geliĢtirilecektir.   

 YerleĢim birimlerindeki ulaĢım, trafik ve toplu taĢıma hizmetlerinin bir bütün 

olarak yeniden düzenlenmesi için kısa, orta ve uzun dönemli ulaĢım politika ve 

stratejilerinin belirlenmesi,  

 Trafik sıkıĢıklıklarının ve kapasite darboğazlarının tanımlanarak, yaĢanan 

sorunlarla ilgili kısa ve orta vadede ulaĢım talep yönetimi, uzun vadede ise 

ulaĢım planlama önerileri ve projelerinin geliĢtirilmesi,  

 Hazırlanan bu planlama önlemlerin uygulanmasında sürekliliğin sağlanması 

amacıyla belediyelerin bünyesindeki ulaĢım, trafik ve toplu taĢıma ile ilgili 

yapılanma ihtiyaçlarının belirlenerek, gerekli düzenlemelerin yapılması,   

 Hazırlanan bu planlama önlemlerin uygulanmasında sürekliliğin sağlanması 

amacıyla belediyelerin bünyesindeki ulaĢım, trafik ve toplu taĢıma ile ilgili 

yapılanma ihtiyaçlarının belirlenerek, gerekli düzenlemelerin yapılması,   

 Kısa, orta ve uzun vadeli öneriler geliĢtirilirken kentlerin nazım imar planlarının 

öngördüğü kentsel geliĢme stratejileri çerçevesinde kentin gelecekte oluĢması 

istenen ulaĢım ve trafik sisteminin temel kararlarının belirlenmesi, 

 UlaĢım Ana Planı ile bu kararların hayata geçirilebilmesi için gerekli ulaĢım 

yatırımları ve bunların önceliklerini, ulaĢım ve trafik sisteminin iĢletme ve 

yönetim politika ve ilkelerini, hedef yılı/yılları itibariyle orta ve uzun vadede 

oluĢması beklenen yolculuk taleplerinin toplu taĢıma ağırlıklı bir ulaĢım sistemi 

ile karĢılanabilmesinin sağlanması hususları amaçlanmalıdır.  
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  Arazi kullanım planları ile ulaĢtırma arasındaki iliĢkileri iyi anlayarak ve kentin 

gelecekteki arazi kullanım yapısını doğru planlayarak gelecekteki ulaĢım 

talepleri azaltılmalı/dengelenmeli, diğer bir deyimle birçok ulaĢım sorununun 

ortaya çıkması önlenebilmelidir.  

  UlaĢım Ana Planlarının Belediyelerin birimleri tarafından iĢletilebilmeli, 

güncellenebilmeli ve aktif olarak kentin her türlü ulaĢım çalıĢmalarında aktif 

kullanımının sağlanacağı bir yapının oluĢturulması ve bilgi transferinin 

sağlanabilmesi amaçlanmalıdır. 

8.1.2.2.ÇalıĢma Alanı 

Son yapılan yasal düzenlemeler ile büyükĢehir belediyesinin sınırları il mülki sınırlara 

geniĢlemiĢtir. [5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu Madde 5- (değiĢik: 

12/11/20126360/6 md.) BüyükĢehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır.] 

Dolayısıyla UlaĢım Ana Planı kapsamı BüyükĢehirlerde bütün il mülki hudutlarını 

kapsayacak Ģekilde diğer (nüfusu 100.000 aĢan diğer belediyelerde ) belediyelerde ise 

belediye sınırlarını ve mücavir alanını kapsamalıdır.  Ġl sınırları geniĢlemeden önce 

yapılmıĢ olan UlaĢım Ana Planları;  

 Revize edilebilir (örneğin 1-2 yıl içinde yapılabilir),    

 Yeniden yapılabilir ( örneğin 2-3 yıl içinde yapılabilir),  

 Plan hedef yılı sonuna kadar mevcut plan geçerli sayılabilir.  

8.1.2.3.UlaĢım Ana Planı Kısa-Orta-Uzun Hedef Yılları 

Hazırlanacak UlaĢım Ana Planı, mevcut ve gelecek kent içi ve yakın çevre ulaĢım 

sorunlarına kısa, orta, uzun vadede, akılcı ve uygulanabilir çözüm bulma amacıyla 

nazım imar planı hedef yılı baz alınarak oluĢturulacak ve kent nazım imar planına 

uyumlu ulaĢım geliĢmelerini yönlendirecek, uzun dönemli ulaĢım yatırımlarını, 

politikalarını, plan ve projelerini kapsayan ulaĢım sistemini ortaya koyacak Ģekilde (15-

20) yıl olarak belirlenmelidir.  Yeni BüyükĢehir olmuĢ belediyeler veya daha önce 

ulaĢım planlama ve projelendirmesine yönelik hiç çalıĢma yapmamıĢ belediyeler 

öncelikle “Acil Eylem UlaĢım ve Trafik ĠyileĢtirme Plan, Etüt ve Projeleri”  çalıĢmaları 

yaptırmaları daha faydalı olacaktır. Bu çalıĢmalar iyi bir ulaĢım ana planının 

hazırlanmasına yönelik bir altlık ve kurumsal yapılanma sağlayacaktır. UlaĢım Ana 
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Planının içeriğinin güvenilir olması ve zaman içerisinde değiĢen yönetim kadroları 

nedeniyle kısa vadede değiĢtirilmemesi son derece önemlidir. 

 

Bu kapsamda gerekli teknik ekiplerin yetiĢtirilmesi sağlanmalı ve AYGM mevzuatı 

doğrultusunda da UlaĢım Ana Planı, yaklaĢık 5 yıllık zaman aralıklarıyla mutlak surette 

güncellenmelidir. 

8.1.3.UlaĢım Ana Planının Yapım AĢamaları 

UlaĢım ana planı çalıĢmaları kapsamında yapılması gereken iĢ kalemleri aĢağıda 

belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmaların teknik detayları açık ve net olarak ilgili dokümanlarda 

tanımlanmalıdır. 

UlaĢım Ana Planı çalıĢması genelde yedi temel aĢamada ele alınmaktadır. 

 Mevcut bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi  

 Yeni bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi  

 UlaĢım talep tahmin modeli kalibrasyonu ve validasyonu 

 Hedef yılı girdileri tahmini (hedef yılı projeksiyonları)  

 Yetersizlik Analizi: Toplanan bilgiler ve kalibre edilen modeller 

kullanılarak mevcut ve hedef yılı yapısındaki sorunların ve darboğazların 

belirlenmesi  

 Alternatif toplu taĢıma yol ağı-tür planlarının geliĢtirilmesi ve ulaĢım 

modeliyle test edilmesi  

 Seçilen alternatifin UlaĢım Ana Planı olarak hazırlanması: UlaĢım ana 

planı önerilerinin ve projelerinin stratejik ölçekte tanımlanması ve 

programlanması 

Kaynak: Türkiye Belediyeler BirliğiMaster Plan kılavuzu 
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9.ÖRNEK ULAġIM MASTER PLANI 

9.1.Konya 2030 UlaĢım Master Planı Toplu TaĢıma Kısımları 

9.1.1.UlaĢım Altyapısı 

9.1.1.1.Genel Karayolu Bilgileri  

Konya ili T.C. Karayolları 3.Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanı içerisinde yer 

almaktadır. Ġl genelinde Karayollarının sorumluluğunda 1.397 km devlet yolu ve 1.654 

km il yolu bulunmaktadır.  Konya, Türkiye‟nin en batısından (ÇeĢme‟den) gelerek doğu 

sınırına (Ġran‟a) kadar uzan D-300 devlet yolu, Bodrum‟dan Kürecik Dağlarına kadar 

uzanan D-330 devlet yolu, Silifke' den Kulu'ya kadar uzanan D-715 devlet yolu ve 

SeydiĢehir‟den Konya‟ya uzanan D-696 devlet yollarının kesiĢiminde yer almaktadır.   

Kentin yakın bölgesiyle olan bağlantıları ve bölgelerarasında geçiĢ noktası olması 

nedeniyle kent içi karayolları üzerinde trafik yükü oluĢmaktadır.   

Konya kentinin dıĢ bağlantıları, kuzeyde Ġstanbul, Ankara ve Aksaray, batıda Isparta, 

güneyde Antalya ve Adana, doğuda Karaman yolları ile sağlanmaktadır.  

Söz konusu karayolu bağlantıları kent içi geçiĢi ve BüyükĢehir Belediye sınırları içinde 

2 veya 3 Ģeritli bölünmüĢ yol niteliğinde yapılmıĢtır. Devlet yollarının sorumluluğu belli 

bölgelerde Konya BüyükĢehir Belediyesine devredilmiĢtir. 

Konya BüyükĢehir Belediyesi sorumluluk alanında 194 adet sinyalize kavĢak 

bulunmaktadır. Mevcut yapıda sinyalize kavĢakların 30 tanesi yeni kurulmakta olan 

Adaptif KavĢak Kontrol Sistemi ile merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilecek olup; 

diğer kavĢaklar ise yerinden kontrol cihazları ile takip edilmektedir. Sinyalize 

kavĢakların yaklaĢık %50'si otomatik, %30'u ise GPS'tir. 

Konya BüyükĢehir belediyesinin özellikle yoğun kullanılan sinyalize kavĢaklarda 

sinyalizasyon optimizasyonu ve dinamik kavĢak kontrollü Akıllı Trafik Sistemi (ATS) 

uygulaması bulunmaktadır. 

9.1.1.2. Kent Ġçi Toplu UlaĢım Altyapısı  

Konya kent merkezinde toplu taĢıma ve ara toplu taĢıma hizmeti veren Belediye 

Otobüsleri iĢletmesi, Belediye Tramvay iĢletmesi ve Minibüs Kooperatifi 
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bulunmaktadır. Konya BüyükĢehir Belediyesi Otobüs iĢletme Ģube Müdürlüğü 

bünyesinde yer alan 325 adet Belediye Otobüsü ile 90 hatta; Tramvay iĢletme Ģube 

Müdürlüğü bünyesinde yer alan 60 tramvay ile Alaeddin Tepesi- Selçuk Üniversitesi 

Kampüs Tramvay hattında toplu ulaĢım hizmeti verilmektedir. 

9.1.1.3.Hız ve Gecikme Etütleri  

Hız ve gecikme etütleri Konya kent merkezine giriĢ ve çıkıĢ yönlerinde sabah, öğle 

(özel oto hariç) ve akĢam zirve saatlerinde ortalama iĢletme/seyahat hızı, ortalama seyir 

hızı, trafikte yaĢanan gecikmeler ve gecikme sebeplerinden kaynaklı süre kayıplarını 

tespit etmek amacıyla; Özel Oto, Belediye Otobüsü, Tramvay ve Minibüs ulaĢım türleri 

etüt edilmiĢtir. 

9.1.1.4.Özel Oto Hız ve Gecikme Etüdü  

Özel oto hız etüdü çalıĢması kentin önemli akslarında özel otomobil ile yapılan 

yolculuklarda karĢılaĢılan gecikme sebepleri, bu nedenlerden dolayı trafikte kaybedilen 

zamanlar ve güzergâhlardaki ortalama seyir ve seyahat hızlarının tespit edilmesi 

amaçlanmaktadır. Özel oto hız etütleri,  kentin ana aksları olan 6 güzergâhta sabah saat 

07.00 ile 10.00 arasında, akĢam ise 16.00 ile 19.00 saatleri arasında otomobil içinde her 

iki yönde, güzergâhın baĢından sonuna kadar gidilerek yapılmıĢtır. Güzergâhlar 

üzerinde kontrol noktaları belirlenerek aracın durmadan geçebileceği kesitler 

belirlenmiĢtir. 

9.1.1.5.Belediye Otobüsü Hız ve Gecikme Etüdü  

Konya kentinde belirlenen otobüs hatlarının ortalama seyahat ve seyir süreleri ile 

hızlarını tespit etmek amacıyla hız ve gecikme etüt çalıĢması yapılmıĢtır. Bu çalıĢma ile 

yapılan otobüs yolculuklarında karĢılaĢılan gecikme sebepleri, bu nedenlerden dolayı 

trafikte kaybedilen zamanlar ve güzergâhlardaki ortalama seyir ve seyahat hızlarının 

tespit edilmesi amaçlanmaktadır.   

Belirlenen otobüs hatlarında sabah 07.00'den akĢam 22.00'ye kadar “Küresel Yer 

Belirleme Sistemi” (GPS) ekipmanları kullanılarak güzergâh üzerinde yapılan tüm 

seyahatler kayıt altına alınmıĢ ve tüm durma ve yavaĢlamalar ölçülmüĢtür.  
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9.1.1.6.Tramvay Hız ve Gecikme Etüdü  

Kampüs-Alaaddin Tramvay Hattının tur baĢına ortalama iĢletme hızı son durakta 

beklemeler dâhil ve hariç olmak üzere incelenmiĢtir. Buna göre son durakta bekleme 

süresi dâhil olmak üzere aracın tur baĢına (Kampüs-Alaaddin-Kampüs) ortalama iĢletme 

hızı ortalaması ise 18 km/saattir. Son durakta bekleme süresi hariç tutulduğunda; 

iĢletme hızı ortalama 22 km/saate çıkmaktadır. Sefer baĢına ortalama seyir hızı (tüm 

bekleme ve gecikmeler hariç) ise 39 km/sa olmaktadır. Ancak hattın bir seferinde 

kesitte 71 km/sa hıza ulaĢtığı gözlemlenmiĢtir. 

9.1.2.Mevcut Sorunların ve Yetersizliklerin Değerlendirilmesi 

Mevcut Sorunların Tespiti ve Değerlendirilmesi çalıĢması hazırlanırken öncelikle 

kurumlardan alınan veriler, yapılan görüĢme ve değerlendirmelere yer verilmiĢtir. 

Ayrıca birçok konuda sahaya çıkılarak yerinde gözlemler yapılmıĢ ve tespit edilen 

sorunlar ile birlikte aktarılmıĢtır.  Mevcut durumun yanı sıra 2000 yılında yapılan 

UlaĢım Ana Planı çalıĢmasında alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı irdelenerek 

tespit edilen sorunlar üzerinden değerlendirmeler yapılmıĢtır. 

9.1.3.Toplu TaĢıma Sistemine iliĢkin Sorunlar ve Yetersizlikler 

9.1.3.1. Tramvay  

Konya BüyükĢehir Belediyesi 2000 yılında Konya BüyükĢehir Alanı kent içi ve Yakın 

Çevre UlaĢım Master Planı ÇalıĢması yaptırmıĢtır. Bu planın ana kararlarında; 

"Raylı Sistemler Hedef ve Politikaları" baĢlığı altında  

  “Konya Tramvay Sistemi" iki aĢamada gerçekleĢtirilecektir. 1. aĢamada mevcut 

tramvay hattı Mevlana Caddesi-Aksaray Caddesinde Fetih Caddesine kadar 

uzatılacak, 2. aĢamada Fetih Caddesi üzerindeki hat ile Selçuk Üniversitesi 

Doğu Kampusuna uzanan hat inĢa edilecektir.  

 Konya Hafif Raylı Sistem Hattı (HRS) üç aĢamada gerçekleĢtirilecektir. 1. 

aĢamada hattın Konya Merkez Gar ile MarĢandiz Garı arasındaki kısmı, ikinci 

aĢamada Konya Merkez Gar ile güneyde Hadimi istasyonu arası ile MarĢandiz 

Garı ile Yüksek Teknoloji istasyonları arası iĢletmeye eklenecek,  
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  Mevcut tramvay hattının 1. aĢama uzatma çalıĢmaları 2002 yılında baĢlatılacak, 

hat 2004 yılında iĢletmeye alınacaktır. Tramvay sisteminin 2. aĢamasına 2009 

yılında baĢlanacak, hatlar 2011 yılında iĢletmeye alınacaktır.   

 Hafif raylı sistem 1. aĢaması inĢaatı 2003 yılında baĢlayacak, 2006 yılında hat 

iĢletmeye alınacaktır. HRS'nin 2. aĢaması yapımına 2010 yılında baĢlanacak, 

2013 yılında iĢletmeye geçilecektir. 3. aĢama çalıĢmaları 2018 yılında 

baĢlayacak, hat 2020 yılında iĢletmeye alınacaktır. 

"HRS Yapım Etapları" baĢlığı altında  

 Ġlk etapta, 2010 yılı yolculuk talepleri hedeflenerek sistem tasarımı yapılan ve 

Gar istasyonu ile MarĢandiz istasyonu dâhil olmak üzere yaklaĢık 16.5 km 

uzunluğunda olan hat kesiminin ve MarĢandiz istasyonu yakınında yer alması 

planlanan depolama alanının yapımının 2003 – 2005 yılları arasında 

tamamlanarak sistemin iĢletmeye alınması öngörülmüĢtür.   

 Müteakiben, 2020 yılı yolculuk talepleri hedeflenerek sistem tasarımı yapılan ve 

ilk etapta iĢletmeye alınacak hattın, bir uçta Yüksek Teknoloji istasyonu, diğer 

uçta ise Hadimi istasyonu dâhil olmak üzere geniĢletilmesi sureti ile 

oluĢturulacak toplam uzunluğu yaklaĢık 27km olan hattın ve Hadimi istasyonu 

yakınında çevre yolunun diğer tarafında oluĢturulması planlanan ilave depolama 

alanının yapımının 2010 – 2012 yılları arasında tamamlanarak sistemin 

iĢletmeye alınması öngörülmüĢtür. 

"Tramvay Sistemi Yapım Etapları" baĢlığı altında  

 Tramvay sistemlerinin yolculuk talepleri doğrultusunda üç etap halinde yapımı 

öngörülmüĢtür. Ġlk etapta, 2010 yılı yolculuk talepleri hedeflenerek, mevcut 

tramvay hattına Alaaddin Tepesi noktasında bağlanarak Fetih Caddesinde son 

bulan, toplam uzunluğu yaklaĢık 3 km olan ve üzerinde 6 adet durak yer alacak 

hat kesiminin yapımının 2003–2004 yılları arasında tamamlanarak sistemin 

iĢletmeye alınması planlanmıĢtır. 

 Ġkinci etapta, 2020 yılı yolculuk talepleri hedeflenerek, Fetih Caddesi üzerinde 

uzanarak Çevre Yolu önünde son bulan, toplam uzunluğu yaklaĢık 9 km olan 

üzerinde 16 adet durak yer alacak hat kesiminin ve Çevre Yolu kenarında 

oluĢturulacak olan depo sahasının yapımının 2012 – 2013 yılları arasında 

tamamlanarak sistemin iĢletmeye alınması planlanmıĢtır. 
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Tramvayın geliĢme aĢamalarına göre 2004 ve 2011 yıllarında iĢletmeye alınması ve 

HRS hatlarının 1. AĢamasının 2006, 2. aĢamasının 2013 yılında iĢletmeye alınması 

öngörülmesine karĢın bu sistemler bugüne kadar inĢa edilmemiĢtir. Buna ek olarak 

mevcut tramvay hattı da kapasitesini bugün itibariyle doldurmuĢtur.  

Bu önerilerin yerine getirilmemesi sonucu; lastik tekerlekli sistemler etkin kullanılmaya 

devam edilmiĢ ve artan yolculuk talebi otobüslerle karĢılanmaya çalıĢılmıĢtır. Raylı 

sisteme paralel otobüs ve minibüs hatları vardır. Yine bu nedenle besleme hatları 

geliĢtirilmemiĢtir.  Ayrıca minibüsler için de kısıtlayıcı önlemler alınması bir yana 

güzergâhları itibarıyla geliĢtirilmek zorunda kalınmıĢtır.  

Mevcut tramvay hattın geliĢtirilmesi yönünde 2008 yılında hazırlanan fizibilite etüt 

raporunda mevcut hattın güzergâhında zirve saat yolcu sayısının yıllara göre tahminleri 

yapılmıĢtır. Buna göre iki yönde toplam bindi sayısının 2010 yılında 19.941 olacağı, 

2015 yılında ise bu değerin 30.578'e yükseleceği ön görülmüĢtür. 2025 yılında ise 

sistemin saatte 45.763 yolcu taĢıyacağı hesap edilmiĢtir. Bugün mevcut tramvay hattı 

sabah zirve saatte 10.100 yolcu taĢımaktadır. Bu değer fizibilite raporunda öngörülen 

yolcu sayısına ulaĢılmadığını gösterse de mevcut hattın bugünkü haliyle beklenen 

ulaĢım talebini karĢılayamayacağı görülmektedir.   

Mevcut tramvay hattın geliĢtirilmesi yönünde proje çalıĢmaları henüz tamamlanmıĢtır. 

Bunun yanında 60 adet tramvay vagonu ihalesi sonlandırılmıĢtır.   

Hattın geliĢtirilmesi yönündeki çalıĢmalar olumlu yönde değerlendirilmelidir. Ancak 

mevcut hattın iyileĢtirmesi projesi temelde tramvay iĢletme yapısından farklı bir 

uygulama öngörmemektedir. Yapılan araç ihalesi de bunu pekiĢtirmektedir. Bu 

kapsamda HRS öngörüleri ile bir iyileĢtirmenin yapılması ve bu kapsamda istasyon 

boylarının ona göre düzenlenmesi daha verimli ve daha sürdürülebilir olacaktır. Ayrıca 

projenin hâlihazır bir ulaĢım ana planı olan yapıda test edilmiĢ olması da gerekmektedir.  

Mevcut tramvay hattının iyileĢtirmesi sadece bir mühendislik projesi olmayıp aynı 

zamanda da bir iĢletme sorunudur. Mevcut durum itibari ile tramvay hattına paralel çok 

sayıda lastik tekerlekli hat bulunmaktadır. Bu nedenle gerek hat düzeni, gerek biletleme, 

gerekse de sefer programı açısından entegrasyona yönelik bir çalıĢmanın yapılmıĢ 

olması gerekmektedir. 
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9.1.3.2.Otobüs Sistemi 

Toplu taĢıma sistemlerinden istenen verimin alınması, toplu taĢıma tüketicilerinin 

beklentilerinin karĢılanması ve sistemlerin sağlıklı iĢlemesinin önündeki engeller, 

verimsizlik, düĢük konfor düzeyi, seyahat süresinin uzunluğu, tıkanıklık vb. unsurlar 

olarak sayılabilir. Bu durumun düzeltilmemesi yolcuların toplu taĢıma sisteminden 

uzaklaĢması ve otomobil yolculuğuna yönelmesi ve çevresel etkilerin doğmasına neden 

olmaktadır.  

Konya BüyükĢehir Belediyesi'nce 2000 yılında yaptırılan “BüyükĢehir Alanı Kent Ġçi ve 

Yakın Çevre UlaĢım Master Planı ÇalıĢması” kararlarında;  

"Otobüs Düzenlemeleri" bölümünde;   

 ĠĢletme yapılanması baĢlığında; yönetim birim personelinin çalıĢacağı, araçların 

depolanacağı, basit arızaların giderileceği beĢ iĢletme merkezi, bunlara bağlı 

çalıĢan ve hat hareket kontrolünün yapıldığı, sürücü personelin ihtiyacının 

karĢılandığı ayrı hareket merkezleri ve hareket merkezlerinden ayrı otobüs 

hareket noktaları oluĢturulması önerilmiĢtir.  

  Otobüs hatları için de Ana Otobüs Hatları, Ara Otobüs Hatları ve Besleme 

Hatları olarak kademeli hat yapılanması önerilmiĢ, ayrıca otobüs hatlarında bazı 

revizyonlar öngörülmüĢtür.  

Bu önerilerden bazı iĢletme merkezleri çalıĢmaya baĢlamıĢ, bir takım hat revizyonları 

yapılmıĢtır. Ancak hatların kademelenmesi yapılmadığı gibi, hareket merkezleri ve 

otobüs hareket noktaları oluĢturulmadığı için otobüslerin kent merkezinde yoğunluk 

yapması ve verimsiz çalıĢmaları devam etmektedir. 

9.1.3.3.Hat Yapısı 

Konya BüyükĢehir Belediyesinin oluĢturduğu hat sistematiğinde 7 hareket merkezi ve 

bunlara bağlı hatlar belirlenmiĢtir. Hatların yapısı, hizmet alanları, güzergâh yapısı gibi 

konular çerçevesinde değerlendirilmiĢtir. 

9.1.3.3.1.Güzergâh Yapısı  

OluĢturulan otobüs hatlarının bir kısmı kent merkezinde sonlandırılırken bazı hatlar ise 

bir yerleĢim bölgesinden çıkıp, kent merkezine geldikten sonra bir baĢka yerleĢim 

bölgesine bağlanmaktadır. Kent merkezinin iki yanındaki hatların birleĢtirilmesi 
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bölgeler arasındaki seyahat iliĢkisi, hatların yolculuk değeri gibi belli kriterlerle 

yapılabilir. Ancak Konya'da birçok hatta iki yerleĢim bölgesi arasında seyahat iliĢkisi 

çoğu zaman bulunmamakta, ayrıca yolculuk yükleri de birbirine yakın olmamaktadır. 

Bu yerleĢimlerin birbirine bağlanması için baĢka bir kritere de çoğunlukla 

rastlanmamıĢtır. Bu durum hatların düĢük yolculuk değerine sahip bölümlerinde atıl 

kapasite oluĢmasına neden olmaktadır.  

Bazı hatlarda halktan gelen talepler doğrultusunda güzergâhların ana ulaĢım akslar 

dıĢına çıkması, mahalleleri, sokakları tarayarak dolaĢtırılması durumları söz konusudur. 

Bu durum yolcu açısından parkur ve yolculuk süresinin uzamasına, iĢletmeci açısından 

iĢletme verimsizliğine, gereksiz yol kat edip yakıt giderlerinin artmasına, halk açısından 

da trafik yükü ve çevre kirliliği yaratılmasına neden olmaktadır.  

Konya‟da hizmet ağının geniĢletilmesi ve yürüme mesafesinin daha kısa tutulması gibi 

gerekçelerle hat yapısı çok sık olarak yapılmıĢtır.  

Hatların çoğunda yolculuk yoğunluğunun fazla olduğu kesimi için tasarlanan 

güzergâhlar yolculuk değerlerine bakmaksızın denetim amaçlı hareket merkezilerinde 

son durak yapacak Ģekilde uzatılmıĢtır. Bu nedenle de fazladan kilometre yapmak 

durumunda kalmaktadırlar.  

Bazı hatlarda güzergâhlar oldukça karmaĢık olup, ulaĢım ve yolcu açısından kargaĢaya 

yol açmaktadır. Bazılarında güzergâh seçimi yapılırken gidiĢ ve dönüĢler ayrı yollardan 

yapılmıĢtır. Bu yollar arasındaki uzaklık zaman zaman yürüyüĢ mesafesini aĢmakta 

duraklara eriĢim güçleĢmektedir. Duraklara eriĢimin güçleĢmesi özel otomobile 

yönelimi arttırabilmektedir.   

Kentin yerleĢik alanı dıĢında kırsal nitelikli yerleĢimlerin ulaĢım sorununu çözmek 

BüyükĢehir Belediyesinin sorumluluğu altındadır. Bu nedenle Konya BüyükĢehir 

Belediyesince bu yerleĢimlere verilen ulaĢım hizmetlerinde bir kademelendirmeye 

gidilmemiĢ, otobüs ölçeğindeki araçlarla kent merkezine kadar ulaĢan yeni hatlar 

oluĢturulmuĢtur. Bu da kent merkezinde trafik yükünün artmasına aynı zamanda araç 

manevraları ile trafik düzeninde olumsuz etkilere yol açmakta iken ulaĢım açısından da 

uzun mesafeli ve düĢük yolculuklu hatlar ortaya çıkarmaktadır.  
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Hatların yaygınlığı nedeniyle bazı hatlar aynı güzergâh üzerinde yoğunlaĢmıĢ ve aynı 

yerleĢimden aynı odak noktasına birden fazla hat aynı güzergâh üzerinden hizmet 

vermektedir. 

9.2.Verimlilik 

Bir iĢletmeden beklenen hizmetin elde edilmesi verimli iĢletme yapması ile 

mümkündür. Bu nedenle hatların uzunluğu, yolcu sayısı, servis aralıkları, tur sayısı gibi 

veriler değerlendirilmiĢtir. 

9.2.1.Araç BaĢına Yolcu Sayısı 

Konya'davar olan akıllı bilet sistemi (Elkart) günlük toplam yolcu sayısı ve parasal 

istatistiklerin alınması amacıyla kullanılabilmektedir. Ancak hat baĢına ve hatlarda 

çalıĢan araç baĢına yolcu değerlerinin saptanması konusunda Elkart Sisteminden elde 

edilen veriler analiz edilirken bazı sorunlar yaĢanmaktadır;  

 Araçların hareket merkezlerinde yaptıkları manevralar Gps verilerine 

iĢlenmekte, bazı durumlarda ise araçların hareket merkezlerinde durdukları 

sürede kontak kapatmamaları çok sayıda gereksiz konum verisine neden 

olmaktadır.  

 Sürücüler hat değiĢikliklerinde kontak kapatıp sistemi yenilemedikleri için 

Hareket Merkezi, GPS Verisi ve El kart verisindeki uyumsuzluklar 

görülmektedir.  

 GPS Verisinin sabah saat 10.00'dan önce düzenli olarak atılmamıĢtır.  

 Halen GPS datası bulunmayan Eski Validatörler kullanılmaktadır.  

Belediye Otobüslerinde otobüs baĢına taĢınan yolcu sayısı 526'dır. 

9.2.2.Yolcu Sayısı-Araç Sayısı ĠliĢkisi 

Hatların günlük yolcu sayısı ile hatta çalıĢan araç sayısı arasında bir iliĢki vardır. Yolcu 

sayısı arttıkça çalıĢan araç sayısının da artması gerekir. Buna göre hat baĢına taĢınan 
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yolcu ile çalıĢan araç arasındaki denge bazı hatlarda bozulmuĢtur. Örneğin; 4 noluhatta 

10.428 yolcu için 7 araç çalıĢırken, 53 nolu hatta 8.418 yolcu için 11 araç çalıĢmaktadır.   

Araç sayısı ve yolcu sayısı iliĢkisinin bir baĢka boyutu araç baĢına taĢınan yolcu sayısı 

ile araç sayısının mukayese edilmesidir. Araç sayısının hatlar arasında dengeli 

dağıtılması ile araç baĢına taĢınan yolcu sayısı birbirine yakın değerler çıkmalıdır. Araç 

baĢına taĢınan yolculuk değerlerine bakıldığında yine bir dengesizliğe rastlanmaktadır.  

Örneğin; araç baĢına 903 yolcu taĢınan 91 nolu hatta 2 otobüs çalıĢırken, araç baĢına 

765 yolcu taĢıyan 53 hattında 11 araç çalıĢmaktadır. 

9.2.3.Sefer Sayıları ve Sıklığı 

Hatların sefer sıklığı verisi Konya BüyükĢehir Belediyesi Otobüs iĢletme 

Müdürlüğünden elde edilmiĢtir. Bu bilgilere göre sefer sıklığı Belediye otobüslerinde 5 

ile 135 dakika arasında değiĢmektedir.  

Bir yolcu için yolculuk süresi evinden çıktığı anda baĢlar ve durağa ulaĢma, durakta 

bekleme, ulaĢım aracıyla seyahat etme ve indikten sonra nihai hedefine eriĢme süresinin 

tümünü kapsar. Yolcuların ulaĢım sistemini etkin kullanımı ve beklentilerinin 

karĢılanması için durakta bekleme süreleri oldukça önem kazanmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında 135 dakikalık sefer aralıkları olan hatların yeniden değerlendirilmesi önem 

kazanmaktadır.  

Bunun dıĢında sefer aralıklarının periyotlarının da düzenli olmadığı görülmüĢtür. 

Periyotların değiĢimi zirvede artan yolcu sayısına paralel olarak servis aralıklarının 

sıklaĢması, zirve sonunda da açılması Ģeklinde düzenlenebilir. 

9.2.4.Bir Aracın Tur Sayısı ile Hat Uzunluğu ĠliĢkisi 

Araçları gün boyu yaptıkları tur sayısı hattın uzunluğu ile yakından iliĢkilidir. Bu 

nedenle günlük tur sayısı ile hat uzunluğu arasındaki iliĢki değerlendirilmiĢtir. Hat 

uzunluğu azaldıkça günlük tur sayısının artması beklenmektedir.   

Konya'da bütün hatlarda hat uzunluğu ile tur sayısı arasında matematiksel bir iliĢki 

bulunmadığı göze çarpmaktadır. Bu durum, bazı hatlarda çalıĢan araçların gün içinde 
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belirli sürelerde hizmet vermezken bazı araçların ise gün boyu durmaksızın çalıĢtığını 

göstermektedir.  

9.3.Kapasite Kullanım Oranı 

Konya'daki toplu taĢım araçlarının kapasite kullanım oranları taĢınan yolcu ile ilgilidir. 

Bu doğrultuda araçların gün boyu taĢıdıkları yolcu sayısı (günlük kapasite) 

belirlenmiĢtir. Belirlenen bu sayılar çeĢitli etkenlerle değiĢiklik gösterebilir.   

Konya'da verimlilik değerlendirmesi yapılması açısından hatların uzunluğu, 

yapabileceği tur sayısı, trafik durumu ve diğer kentlerde taĢınan yolcu sayısı göz önünde 

bulundurulmuĢtur. Körüklü otobüslerde 1000, 12 metrelik otobüslerde 800, 9 metrelik 

otobüslerde 550 yolcu kapasite kabulü yapıldığında; Belediye Otobüslerinde kapasite 

kullanım oranlarının hatlar arasında büyük farklılık gösterdiği ve %3 ile %149 arasında 

değiĢtiği gösterilmiĢtir. Genel duruma bakıldığında ise ortalamanın %63 olduğu 

görülmüĢtür. Örneğin; yolcu sayısı 400 ün altında olan birçok hatta 12 metrelik, hatta 

körüklü otobüs çalıĢtırıldığı görülmektedir.  

Bu durum acele olarak hatlar arasında araç sayısı ve kapasitesi açısından dengeli bir 

dağıtım içeren bir düzenleme yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

9.4.Ara Toplu TaĢıma Sistemi 

Bir taĢımacılığın, “toplu taĢım” olarak tanımlanabilmesi için, belirli bir güzergâhı, 

belirli bir ücret tarifesi, belirli hareket saatleri olması, herkese açık olması, hizmetlerin 

bir bütünlük içinde yapılması ve denetim, planlama, yönetim hizmetlerinin bir 

merkezden yapılması gerekmektedir. Bu ilkelerden bir veya birkaçının bulunmaması 

halinde o sisteme “ara toplu taĢıma sistemi” denmektedir.   

9.4.1.Minibüsler 

Konya'da da 530 adet minibüs 26 Hatta çalıĢmaktadır. Bu sayılar küçümsenmeyecek 

ölçektedir. Bu ulaĢım türünün kendi haline bırakılmasının kent ulaĢım sisteminin 

tümünü performans, trafik ve çevresel değerler açısından etkileme potansiyeli 
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bulunmaktadır. Bu nedenle minibüs iĢletmeciliğinin bu çerçevede irdelenmesi 

gerekmektedir. 

9.5.Hedef Yılı Yolculuk Tahminleri 

2030 yılı için Konya Nazım imar Planı'nda öngörülen arazi kullanım yapısına bağlı 

olarak trafik bölgesi bazda belirlenen nüfus, istihdam ve öğrenci sayılarına, gelecekteki 

hareketlilik, özel araç sahipliliği gibi yolculuk ve planlama parametrelerine bağlı olarak 

stratejik düzeyde geliĢtirilen öneri ulaĢım sistemi alternatifleri üzerinde ortaya çıkması 

beklenen ulaĢım talepleri 2012 yılında kalibre edilen model kullanılarak tahmin 

edilmiĢtir. 2030 yılında mevcut ulaĢım sistemi üzerinde ortaya çıkması beklenen ulaĢım 

talepleri belirlenmiĢtir.  

2030 yılı için mevcut durumun kalibrasyonu sırasında hesaplanan üretim - çekim 

modelleri kullanılarak geleceğe iliĢkin üretim çekim değerleri yolculuk amaçlarına göre 

hesaplanmıĢtır.   

Model kalibrasyon çalıĢmaları esnasında oluĢturulan trafik zonları, hedef yılı yolculuk 

tahminleri aĢamasında yeni eklenen trafik zonları nedeniyle yeniden düzenlenmiĢtir. 

Mevcutta 206 sı iç son 8'i dıĢ zon olmak üzere 214 olan toplam trafik zonu sayısı 2030 

yılı için 1/5000 Ölçekli Konya Nazım imar Planı'na göre değerlendirilerek 251 trafik 

bölgesine çıkartılmıĢtır. Mevcuda eklenen yeni zonların yanı sıra mevcuttaki bazı zonlar 

arazi kullanım yapısındaki değiĢiklikler nedeni ile bölünmüĢ veya birleĢtirilmiĢtir. 

9.5.1.Yolculuk Değerleri 

Projeksiyonu yapılan sosyoekonomik veriler kullanılarak, yolculuk değerleri 

hesaplanmıĢtır. Hesaplanan yolculuk değerleri ve hareketlilik oranları görülmektedir. 

2030 yılı için hareketlilik oranı 1,45'ten 1,82'e çıkmıĢtır. 

9.5.2.Gelecekte YaĢanması Beklenen UlaĢım Sorunları 

Konya'da 2030 hedef yılı projeksiyonları doğrultusunda ortaya çıkabilecek ulaĢım 

talebini belirlemek, gelecekte ulaĢım sisteminde oluĢabilecek darboğazları ve sorunları 

tespit etmek ve bu sorunların giderilmesini sağlayacak yeni çözüm alternatifleri 
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geliĢtirmek amacıyla ulaĢım ve özellikle toplu taĢıma sistemleri konusunda yeni 

yatırımların yapılmaması durumunu (do nothing) gösteren “Eğilim Alternatifi” modelde 

test edilmiĢ ve ulaĢım sistemindeki yolculukların ulaĢım türlerine ve koridorlarına 

dağılımının incelenmiĢtir.   

Bu çalıĢmada yürürlükteki nazım imar planı ve 2020 yılı hedefli Konya UlaĢım Ana 

Planı kararları ile büyük yatırımlar yapan merkez kurumların yatırımları haricinde bir 

yatırımın yapılmayacağı kabul edilmiĢtir.   

2013 yılı itibariyle onaylanan 1/5000 Nazım imar Planında yer alan ulaĢım ağı bu 

çalıĢmanın temelini oluĢturmaktadır. Konya BüyükĢehir Belediyesi'nin 2002 yılında 

onaylanan ve halen yürürlükte olan UlaĢım Ana Planı kararlarından yola çıkarak 

projelendirdiği ve yapımı devam etmekte ya da baĢlamak üzere olan kavĢak ve yol 

projeleri de eklenerek karayolu ağı tamamlanmıĢtır.  

2002 UlaĢım Ana Planı kararlarında yer alan raylı sistem önerilerinin de hedef yılında 

gerçekleĢeceği kabul edilmiĢtir. Bu kapsamda;  

 Proje çalıĢmaları tamamlanmıĢ olan mevcut tramvay hattının iyileĢtirilmesi,  

 ĠnĢaat ihalesi tamamlanmıĢ olan Alaaddin-Adliye tramvay hattı,  

 TCDD Genel Müdürlüğü ile ön protokolü yapılmıĢ mevcut demiryolu hattı 

üzerinde Hafif Raylı Sistem iĢletmesi ve  

 Fetih Caddesi ve devamında Büyük Kumköprü Caddesi üzerinde yeni bir 

tramvay hattı eğilim alternatifinin toplu taĢıma sisteminin temelini 

oluĢturmaktadır. 

Ġmar planın arazi kullanım kararlarına paralel olarak Eğilim Alternatifi çalıĢmasının 

2030 hedef yılı için yapılan toplu taĢıma ataması sonuçları değerlendirildiğinde ortaya 

çıkan en önemli toplu taĢıma koridorları aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 Ankara Yolu üzerinde kesitte iki yönde günlük ortalama 225 bin yolcu,  

 Yeni Ġstanbul Caddesi üzerinde kesitte iki yönde günlük ortalama 182 bin yolcu,  

 Rauf DenktaĢ Caddesi üzerinde kesitte iki yönde günlük ortalama 124 bin yolcu,  
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 Hatıp Caddesi üzerinde kesitte iki yönde günlük ortalama 85 bin yolcu,  

 Karaman Caddesi üzerinde kesitte iki yönde günlük ortalama 79 bin yolcu,  

 Ġsmail Kaya Caddesi üzerinde kesitte iki yönde günlük ortalama 72 bin yolcu,  

 Aksaray Yolu üzerinde kesitte iki yönde günlük ortalama 64 bin yolcu,  

 Ereğli Yolu üzerinde kesitte iki yönde günlük ortalama 56 bin yolcu,  

 Aliya Ġzzet Begoviç Caddesi üzerinde kesitte iki yönde günlük ortalama 56 bin 

yolcu  

 Büyük Kumköprü Caddesi üzerinde kesitte iki yönde günlük ortalama 44 bin 

yolcu  

 Yeni Meram Caddesi üzerinde kesitte iki yönde günlük ortalama 42 bin yolcu  

 Fetih Caddesi üzerinde kesitte iki yönde günlük ortalama 40 bin yolcu. 

Kaynak: Konya 2030 UlaĢım Master Planı, 2012  
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10. UYGULAMA 

Tedarik zinciri yönetimi ve ilgili konular, uygulamacılardan araĢtırmacılara çok popüler 

bir araĢtırma konusudur. Devlet yasaları ve toplum bilinci nedeniyle yalın, yeĢil ve 

esnek gibi yeni paradigmalar ortaya çıkmıĢtır. ġirketler kendi pazarlarında daha 

rekabetçi olmak için bu paradigmaları tedarik zinciri ağlarına entegre etmeye 

baĢlamıĢlardır. Bu nedenle, bu çalıĢmada, geliĢtirilen model kullanılarak yeĢil veya 

sürdürülebilir yer seçimi ve ulaĢım konuları incelenmiĢtir (Govindan vd., 2016; Tahirov 

vd., 2016). 

Çevresel konulardaki artan endiĢeler, üreticileri bu sorunları geleneksel tedarik zinciri 

yönetimine entegre etmeye zorlamaktadır. Tedarik zinciri yönetiminde, ulaĢım ve yer 

seçimi stratejileri ile ilgili kararlar, tedarik zincirinin giderek daha karmaĢık hale 

gelmesi münasebetiyle önemli bir rol oynamaktadır. Tedarik zinciri yönetiminde dört 

ana karar alanı olmasına rağmen, üreticiler genellikle yeĢil konulara göre yer seçimi 

kararları vermeyi düĢünmemektedir. Bu yüzden, optimal araç tipleri aracılığıyla 

tesislerin, toplama merkezlerinin ve yenileme merkezlerinin optimal lokasyonlarını 

belirlemeye odaklanılmıĢtır. 

KDTZ,  tasarım ve planlama (Demirel ve Gökçen, 2008; Pishvaee vd., 2011); fiyat ve 

koordinasyon (Toktay ve Wei, 2011; Wei vd., 2013); envanter yönetimi (Topcu vd., 

2013; Mitra, 2013) gibi çeĢitli alanlarda çalıĢılmıĢtır. Ayrıca, yeĢil, yalın ve 

sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminde bazı çalıĢmalar bulunabilir. Ugarte vd. (2016) 

mevcut yalın lojistik uygulamalarının çevreye etkisini araĢtırmak için farklı hipotezler 

oluĢturmuĢ ve bu hipotezleri simülasyon modeli ile test etmiĢlerdir. Dües vd. (2013), 

yalın ve yeĢil tedarik zinciri yönetimi uygulamaları arasındaki iliĢkiye odaklanarak 

önceki çalıĢmaları değerlendiren bir çalıĢma sağlamıĢtır. Fahimnia vd. (2015), 

araĢtırmacılar için daha az ilgi çeken ileri tedarik zinciri için, atık üretimi, enerji 

tüketimi ve karbon emisyonları maliyeti ile çevresel bozulma arasında bir ödünleĢimi 

içeren bir model oluĢturmuĢlardır. Çalık (2018), ekonomik ve çevresel maliyetler ile 

farklı araçlardan kaynaklanan toplam gecikme zamanını dikkate alan yeni bir KDTZ 

modeli geliĢtirmiĢtir. Tedarikçiler, fabrikalar, dağıtım merkezleri, müĢteriler, toplama 

merkezleri, yenileme merkezleri ve atık aĢamalarından oluĢan model sadece tek-amaçlı 

olacak Ģekilde çözülerek senaryo analizleri ile modelin potansiyeli araĢtırılmıĢtır. Bu 
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çalıĢmada ise, sürdürülebilirliğin üç boyutunu dikkate alarak; ekonomik, çevresel ve 

sosyal amaçlar oluĢturulmuĢtur. Model tek-amaçlı çözülmesinin yanı sıra, çok-amaçlı 

olarak da çözülerek sonuçlar irdelenmiĢtir. 

Tezin geri kalanı Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir: 10.1. Bölümde, üzerinde çalıĢılan 

problem açıklanmıĢtır. 10.2. Bölümde, geliĢtirilen KDTZ modeli ile varsayım ve 

notasyonların listeleri tanımlanmıĢtır. 11. Bölümde, KDTZ modelinin varsayımsal 

bir veri aracılığıyla uygulanabilirliği tartıĢılmıĢtır. 12. Bölümde, gelecekteki 

araĢtırmalara yönelik zorluklarla birlikte sonuçlara değinilmiĢtir.  

10.1. Problemin Tanımı 

Bu çalıĢmada tedarikçiler (i), tesisler (j), marketler (k), toplama merkezleri (l), yenileme 

merkezleri (m) ve bertaraf merkezi içeren bir KDTZ ağı ele alınmıĢtır. ġekil 1'de 

gösterildiği gibi, ileri akıĢ, düz çizgi; ters akıĢ ise kesikli çizgi okları ile gösterilir. 

Ġleriye doğru akıĢ, tedarikçilerle baĢlar, tesislerde parçaların montajı ile devam eder ve 

marketlerle biter. Ters akıĢ, piyasadan kullanılmıĢ ürünlerin toplanması ile baĢlar ve 

yenileme merkezleri veya bertaraf merkezi ile biter. Üretim süreci sonrasında bitmiĢ 

ürünler taleplere göre marketlere aktarılır. Kullanılan ürünler, bir dönem kullanıldıktan 

sonra,  toplama merkezlerinde toplanır ve durumlarına göre yenileme merkezlerine veya 

bertaraf merkezine gönderilir. Karar vericiler, tedarik zinciri ağındaki tüm arklardaki 

taĢıma modlarını optimize etmek için, kamyon seçeneklerinin küçük boy kamyonlar, 

orta boy kamyonlar ve büyük boy kamyonlardan oluĢtuğunu göz önüne almalıdır. 

Burada kamyon seçenekleri, bu tip araçların kapasitelerine göre yük aralıkları anlamına 

gelir. Önerilen modelde, parçalı doğrusal fonksiyonlar olarak verilen yük aralıkları 

önceden belirlenmiĢtir. TaĢıma masrafları büyük boy kamyonlar seçilerek azaltılabilir, 

ancak küçük boy kamyonlarla karĢılaĢtırıldığında olumsuz çevresel etkilere neden olur. 

Çevreye duyarlı bir KDTZ tasarlamak için,  taĢıma maliyeti ve tesis sabit maliyeti 

düĢük tutulurken karar vericilerin taĢımaları küçük gruplar  (yük aralıkları) halinde 

sağlaması ve tesislerin de düĢük karbon dioksit emisyonlu yüksek teknoloji seviyesiyle 

donatılması gerekir. Fakat bu çeliĢkili bir amaçtır. Çünkü taĢıma için küçük boy 

kamyonları ve tesislerde yüksek teknoloji seviyeleri tercih ettiğimizde, bu karar daha 

yüksek taĢıma ve tesis sabit maliyetine neden olur. Önerilen model, bu çeliĢkili iki bakıĢ 
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açısı arasında uzlaĢık bir çözüm bulmaya çalıĢmaktadır. Ürün kalitesi ve satıĢ fiyatının, 

fabrikalarda seçilen teknoloji seviyesine bağlı olmadığı varsayılmaktadır. 

Tedarikçiler 

(i)

Tesisler 

(j)
Marketler (k)

Toplama 

Merkezleri 

(l)

Yenileme 

Merkezleri (m)

ijqtX jkqtY

Bertaraf 

Merkezi

klqtZ

lmqtV





1 

mkqtU

lqtW

 

ġekil 1. GeliĢtirilen modelin yapısı 

 

10.2.Model Formülasyonu 

10.2.1.Ġndisler 

I Tedarikçiler kümesi 𝑖 ∈ 𝐼 

J Tesisler kümesi 𝑗 ∈ 𝐽    

K Marketler kümesi 𝑘 ∈ 𝐾      

L Toplama merkezleri kümesi 𝑙 ∈ 𝐿  

M Yenileme merkezleri kümesi 𝑚 ∈ 𝑀  

N Tesislerin teknoloji seviyeleri kümesi 𝑛 ∈ 𝑁  

Q Yük seviyesi aralığı kümesi 𝑞 ∈ 𝑄 (araç tipleri) 

T Periyotlar kümesi 𝑡 ∈ 𝑇 

10.2.2.Parametreler 

Mesafeler ve birim taĢıma maliyeti  

𝑑𝑖𝑗  ‘i’ tedarikçisi ile ‘j’ tesisi arasındaki mesafe(km) 

𝑑𝑗𝑘  ‘j’ tesisi ile ‘k’ marketi arasındaki mesafe(km) 
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𝑑𝑘𝑙  ‘k’ marketi ile ‘l’ toplama merkezi arasındaki mesafe (km) 

𝑑𝑙𝑚  ‘l’ toplama merkezi ve ‘m’ yenileme merkezi arasındaki mesafe (km) 

𝑑𝑙  ‘l’ toplama merkezi ile bertaraf merkezi arasındaki mesafe (km) 

𝑑𝑚𝑘  ‘m’  yenileme merkezi ile ‘k’ marketi arasındaki mesafe (km) 

𝑐𝑞𝑡  ‘t’ zaman periyodunda ‘q’ yük seviyesiyle birim taĢıma maliyeti ($/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚) 

Kapasiteler 

𝑐𝑎𝑝𝑠𝑖𝑡     „t’ zaman periyodunda „i’ tedarikçisinin kapasitesi (ton) 

𝑐𝑎𝑝𝑝𝑗𝑛𝑡  „t’ zaman periyodunda „n’ teknoloji seviyesine sahip „j’ tesisinin kapasitesi 

(ton) 

𝑐𝑎𝑝𝑐𝑐𝑙𝑡   „t’ zaman periyodunda „l’ toplama merkezinin kapasitesi (ton) 

𝑐𝑎𝑝𝑟𝑓𝑚𝑡  „t’ zaman periyodunda „m’  yenileme merkezinin kapasitesi (ton) 

Talepler 

𝑑𝑒𝑚𝑘𝑡  „t’ zaman periyodunda „k’ marketinin talebi (ton) 

Sabit maliyetler 

𝑓𝑐𝑝𝑗𝑛𝑡   „t’ zaman periyodunda „n’ teknoloji seviyesine sahip „j’ tesisinin tesis sabit 

maliyeti ($) 

𝑓𝑐𝑐𝑙𝑡  „t’ zaman periyodunda „l’ toplama merkezinin tesis sabit maliyeti ($) 

𝑓𝑐𝑟𝑐𝑚𝑡  „t’ zaman periyodunda „m’ yenileme merkezinin tesis sabit maliyeti ($) 

Satın alma ve iĢletme maliyetleri 

𝑝𝑐𝑖  „i’ tedarikçisinden birim satın alma maliyeti ($/ton) 

𝑝𝑟𝑗  „j’ tesisindeki bitmiĢ ürünün birim üretim maliyeti ($/ton) 

𝑐𝑜𝑙𝑐𝑘𝑙  „l’ toplama merkezi tarafından „k’ marketinden birim ürün toplama maliyeti 

($/ton) 

𝑟𝑓𝑐𝑚  „m’ yenileme merkezinde birim ürün yenileme maliyeti ($/ton) 

𝑑𝑐 Bertaraf merkezinde birim ürün bertaraf maliyeti ($/ton) 

𝑐𝑜𝑠𝑚  „m’yenileme merkezinde birim ürün maliyet tasarrufu ($/ton) 

CO2emisyonu ve ilgili parametreler 

𝑐𝑒𝑝𝑗𝑛  „n’ teknoloji seviyesine sahip „j’ tesisinde bir ton ürünün üretilmesiyle açığa 

çıkan CO2emisyon miktarı (gr/ton)  

𝐶𝐶𝑂2
 CO2emisyonunun birim maliyeti ($/gr) 

𝑐𝑒𝑡𝑞  „q’ yük seviyesi aralığı ile bir kilometre boyunca bir ton yük taĢımayla açığa 

çıkan CO2emisyon miktarı (gr/ton∙km) 



75 

 

Oranlar ve yüzdeler 

𝜋 Toplama merkezleri tarafından toplanan ürün yüzdesi (%) 

𝜃 Toplama merkezlerinden yenileme merkezlerine gönderilen ürün yüzdesi (%) 

1 − 𝜃 Toplama merkezlerinden bertaraf merkezine gönderilen ürün yüzdesi (%) 

𝑢𝑞  „q’ yük seviyesi aralığının alt sınırı(ton) 

𝑀 Büyük bir sayı 

 

Sosyal etki ile ilgili parametreler 

𝑗𝑜𝑗𝑛𝑡  „t’ zaman periyodunda „n’ teknoloji seviyesine sahip „j’ tesisinin açılması ile 

ortaya çıkabilecek ortalama iĢ fırsatları sayısı 

𝑐𝑠𝑟𝑗𝑛𝑡  „t’ zaman periyodunda „n’ teknoloji seviyesine sahip „j’ tesisinin açılması ile 

ortaya çıkabilecek ortalama sosyal sorumluluk projelerinin sayısı 

𝑤𝑎𝑗𝑛𝑡  „t’ zaman periyodunda „n’ teknoloji seviyesine sahip „j’ tesisinin açılması ile 

ortaya çıkabilecek ortalama iĢ kazalarının sayısı 

10.2.3.DeğiĢkenler 

𝑋𝑖𝑗 𝑞𝑡  „t’ zaman periyodunda „i’ tedarikçisinden „q’ yük seviyesi ile „j’ tesisine tedarik 

edilen parça miktarı (ton) 

𝑌𝑗𝑘𝑞𝑡  „t’ zaman periyodunda „j’ tesisinden „q’ yük seviyesi ile ‘k’ marketine teslim 

edilen ürün miktarı (ton) 

𝑍𝑘𝑙𝑞𝑡  „t’ zaman periyodunda „l’ toplama merkezi tarafından „q’ yük seviyesi ile ‘k’ 

marketinden toplanan ürün miktarı (ton) 

𝑉𝑙𝑚𝑞𝑡  „t’ zaman periyodunda „l’ toplama merkeziden „q’ yük seviyesi ile „m’ yenileme 

merkezine sevk edilen ürün miktarı(ton) 

𝑊𝑙𝑞𝑡  „t’ zaman periyodunda „l’ toplama merkezinden „q’ yük seviyesi ile bertaraf 

merkezine sevk edilen ürün miktarı(ton) 

𝑈𝑚𝑘𝑞𝑡  „t’ zaman periyodunda „m’ yenileme merkezinden „q’ yük seviyesi ile ‘k’ 

marketine sevk edilen ürün miktarı(ton) 

𝑋𝑋𝑖𝑗𝑞𝑡  Parçalar „t’ zaman periyodunda „i’ tedarikçisinden „q’ yük seviyesi ile „j’ tesisine 

taĢınırsa 1; aksi halde, 0 

𝑌𝑌𝑗𝑘𝑞𝑡  Parçalar „t’ zaman periyodunda „j’ tesisinden „q’ yük seviyesi ile ‘k’ marketine 

taĢınırsa 1; aksi halde, 0 

𝑍𝑍𝑘𝑙𝑞𝑡  Parçalar „t’ zaman periyodunda ‘k’ marketinden „q’ yük seviyesi ile „l’ toplama 

merkezine taĢınırsa 1; aksi halde, 0 
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𝑉𝑉𝑙𝑚𝑞𝑡 Parçalar „t’ zaman periyodunda „l’ toplama merkezinden „q’ yük seviyesi ile „m’ 

yenileme merkezine taĢınırsa 1; aksi halde, 0 

𝑊𝑊𝑙𝑞𝑡 Parçalar „t’ zaman periyodunda „l’ toplama merkezinden „q’ yük seviyesi ile 

bertaraf merkezine taĢınırsa 1; aksi halde, 0 

𝑈𝑈𝑚𝑘𝑞𝑡 Parçalar „t’ zaman periyodunda „m’ yenileme merkezinden „q’ yük seviyesi ile 

‘k’ marketine taĢınırsa 1; aksi halde, 0 

𝑂𝑃𝑗𝑛𝑡  „t’ zaman periyodunda „j’ tesisi „n’ teknoloji seviyesi ile açılırsa, 1; aksi halde, 0 

𝑂𝐶𝑙𝑡  „t’ zaman periyodunda „l’ toplama merkezi açılırsa 1; aksi halde, 0 

𝑂𝑅𝑚𝑡  „t’ zaman periyodunda „m’ yenileme merkezi açılırsa 1; aksi halde, 0 

10.2.4.Amaç fonksiyonları 

Amaç fonksiyonları, sürdürülebilirliğin üç temel boyutuna göre formüle edilir ve 

aĢağıdaki gibi üç farklı bölümden oluĢur: 

𝐸𝐶𝐶: Ekonomik maliyet 

𝐸𝑁𝐶: Çevresel maliyet 

𝑆𝐼: Sosyal etki 

𝑇𝐶: TaĢıma maliyeti 

𝑃𝑂𝐶: Satın alma ve iĢletme maliyetleri 

𝐹𝐹𝐶: Tesis sabit maliyeti 

 

𝑀𝑖𝑛𝐸𝐶𝐶 = 𝑇𝐶 + 𝑃𝑂𝐶 + 𝐹𝐹𝐶                                                          (1) 

𝑀𝑖𝑛𝐸𝑁𝐶                                                          (2) 

𝑀𝑎𝑘𝑠𝑆𝐼                                                         (3) 

Tesisler arasındaki taĢıma maliyeti, birim taĢıma maliyetiyle çarpılarak 

hesaplanmaktadır: 

𝑇𝐶 = 𝑐𝑞𝑡 ∙      𝑑𝑖𝑗 ∙ 𝑋𝑖𝑗𝑞𝑡 +

𝑡𝑞𝑗𝑖

    𝑑𝑗𝑘 ∙ 𝑌𝑗𝑘𝑞𝑡
𝑡𝑞𝑘𝑗

+     𝑑𝑘𝑙 ∙ 𝑍𝑘𝑙𝑞𝑡

𝑡𝑞𝑙𝑘

+     𝑑𝑙𝑚 ∙ 𝑉𝑙𝑚𝑞𝑡

𝑡𝑞𝑚𝑙

+    𝑊𝑙𝑞𝑡 ∙ 𝑑𝑙

𝑡𝑞𝑙

+     𝑑𝑚𝑘 ∙ 𝑈𝑚𝑘𝑞𝑡

𝑡𝑞𝑘𝑚

  

(4) 
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Satın alma, üretim, toplama, yenileme, bertaraf maliyetleri ve yenilenmiĢ ürünler 

kaynaklı maliyet tasarrufu, ilgili tüm maliyetlerin toplanmasıyla hesaplanabilir ve 

aĢağıdaki gibi verilebilir:  

𝑃𝑂𝐶 =     𝑝𝑐𝑖 ∙ 𝑋𝑖𝑗𝑞𝑡

𝑡𝑞𝑗𝑖

+     𝑝𝑟𝑗 ∙ 𝑌𝑗𝑘𝑞𝑡
𝑡𝑞𝑘𝑗

+     𝑐𝑜𝑙𝑐𝑘𝑙 ∙ 𝑍𝑘𝑙𝑞𝑡

𝑡𝑞𝑙𝑘

+     𝑟𝑓𝑐𝑚 ∙ 𝑉𝑙𝑚𝑞𝑡

𝑡𝑞𝑚𝑙

+    𝑑𝑐 ∙ 𝑊𝑙𝑞𝑡

𝑡𝑞𝑙

−     𝑐𝑜𝑠𝑚 ∙ 𝑈𝑚𝑘𝑞𝑡

𝑡𝑞𝑘𝑚

 

(5) 

‘j’ tesisi, ‘l’ toplama merkezi ve ‘m’ yenileme merkezinin tesis sabit maliyetleri toplamı 

aĢağıdaki gibi formüle edilebilir: 

𝐹𝐹𝐶 =    𝑓𝑐𝑝𝑗𝑛𝑡 ∙ 𝑂𝑃𝑗𝑛𝑡
𝑡𝑛𝑗

+   𝑓𝑐𝑐𝑙𝑡 ∙ 𝑂𝐶𝑙𝑡

𝑡𝑙

+   𝑓𝑐𝑟𝑐𝑚𝑡 ∙ 𝑂𝑅𝑚𝑡

𝑡𝑚

 
(6) 

Tesislerde kullanılan teknolojinin ve taĢımanın yol açtığı çevre maliyetleri Ģu Ģekilde 

hesaplanabilir: 

𝐸𝐶 = 𝐶𝐶𝑂2
∙  𝑐𝑒𝑡𝑞

∙      𝑑𝑖𝑗 ∙ 𝑋𝑖𝑗𝑞𝑡 +

𝑡𝑞𝑗𝑖

    𝑑𝑗𝑘 ∙ 𝑌𝑗𝑘𝑞𝑡
𝑡𝑞𝑘𝑗

+     𝑑𝑘𝑙 ∙ 𝑍𝑘𝑙𝑞𝑡

𝑡𝑞𝑙𝑘

+     𝑑𝑙𝑚 ∙ 𝑉𝑙𝑚𝑞𝑡

𝑡𝑞𝑚𝑙

+    𝑊𝑙𝑞𝑡 ∙ 𝑑𝑙

𝑡𝑞𝑙

+     𝑑𝑚𝑘 ∙ 𝑈𝑚𝑘𝑞𝑡

𝑡𝑞𝑘𝑚

 

+      𝑐𝑒𝑝𝑗𝑛 ∙ 𝑌𝑗𝑘𝑞𝑡
𝑡𝑞𝑘𝑛𝑗

  

(7) 

Tesislerde kullanılan teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkabilecek sosyal faydalar Ģu 

Ģekilde hesaplanabilir: 

𝑆𝐼 =    𝑗𝑜𝑗𝑛𝑡 ∙ 𝑂𝑃𝑗𝑛𝑡
𝑡𝑛𝑗

+    𝑐𝑠𝑟𝑗𝑛𝑡 ∙ 𝑂𝑃𝑗𝑛𝑡
𝑡𝑛𝑗

−    𝑤𝑎𝑗𝑛𝑡 ∙ 𝑂𝑃𝑗𝑛𝑡
𝑡𝑛𝑗

 

(8) 
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10.2.5.Kısıtlar 

Kapasite kısıtları 

Herhangi bir zaman periyodunda tedarikçilerden tesislere gönderilen toplam malzeme 

miktarı, bu tedarikçilerin kapasitesinden daha az veya eĢit olmalıdır. 

  𝑋𝑖𝑗𝑞𝑡

𝑞𝑗

≤ 𝑐𝑎𝑝𝑠𝑖𝑡∀𝑖,𝑡  (9) 

Herhangi bir zaman periyodunda ‘n’ teknoloji seviyesine sahip tesislerden marketlere 

gönderilen toplam ürün miktarı, bu tesislerin kapasitesinden daha az veya eĢit olmalıdır. 

  𝑌𝑗𝑘𝑞𝑡
𝑞𝑘

≤  𝑐𝑎𝑝𝑝𝑗𝑛𝑡 ∙ 𝑂𝑃𝑗𝑛𝑡
𝑛

∀𝑗 ,𝑡  (10) 

Herhangi bir zaman periyodunda marketlerden toplama merkezlerine gönderilen toplam 

geri dönmüĢ ürün miktarı, toplama merkezlerinin kapasitesinden daha az veya eĢit 

olmalıdır. 

  𝑍𝑘𝑙𝑞𝑡𝑞𝑘 ≤ 𝑐𝑎𝑝𝑐𝑐𝑙𝑡 ∙ 𝑂𝐶𝑙𝑡  ∀𝑙 ,𝑡    (11) 

Herhangi bir zaman periyodunda yenileme merkezlerinden marketlere gönderilen 

toplam ürün miktarı, yenileme merkezlerinin kapasitesinden daha az veya eĢit olmalıdır. 

  𝑈𝑚𝑘𝑞𝑡𝑞𝑘 ≤ 𝑐𝑎𝑝𝑟𝑓𝑚𝑡 ∙ 𝑂𝑅𝑚𝑡  ∀𝑚 ,𝑡  (12) 

Talep kısıtları 

Herhangi bir zaman periyodunda tüm market talepleri tam olarak karĢılanmakta ve 

toplam ürün miktarı, marketlerin talebinden daha büyük veya eĢit olmalıdır. 

  𝑌𝑗𝑘𝑞𝑡 +   𝑈𝑚𝑘𝑞𝑡𝑞𝑚 ≥ 𝑑𝑒𝑚𝑘𝑡𝑞𝑗  ∀𝑘 ,𝑡  (13) 

Fiyat odaklı doğrusal taĢıma kısıtları 

AĢağıdaki kısıtlar, her bir ark için minimum yük seviyesi aralığı sağlar. 

𝑋𝑖𝑗1𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑋𝑋𝑖𝑗1𝑡 ≤ 0 ∀𝑖 ,𝑗 ,𝑡  (14) 

𝑋𝑖𝑗1𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑋𝑋𝑖𝑗1𝑡 ≥ 𝑢1 − 𝑀 ∀𝑖 ,𝑗 ,𝑡  (15) 

𝑋𝑖𝑗2𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑋𝑋𝑖𝑗2𝑡 ≤ 0 ∀𝑖 ,𝑗 ,𝑡  (16) 

𝑋𝑖𝑗2𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑋𝑋𝑖𝑗2𝑡 ≥ 𝑢2 − 𝑀 ∀𝑖 ,𝑗 ,𝑡  (17) 

𝑋𝑖𝑗3𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑋𝑋𝑖𝑗3𝑡 ≤ 0 ∀𝑖 ,𝑗 ,𝑡  (18) 

𝑋𝑖𝑗3𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑋𝑋𝑖𝑗3𝑡 ≥ 𝑢3 − 𝑀 ∀𝑖 ,𝑗 ,𝑡  (19) 

𝑌𝑗𝑘 1𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑌𝑌𝑗𝑘 1𝑡 ≤ 0 ∀𝑗 ,𝑘 ,𝑡  (20) 

𝑌𝑗𝑘 1𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑌𝑌𝑗𝑘 1𝑡 ≥ 𝑢1 − 𝑀 ∀𝑗 ,𝑘 ,𝑡  (21) 
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𝑌𝑗𝑘 2𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑌𝑌𝑗𝑘 2𝑡 ≤ 0 ∀𝑗 ,𝑘 ,𝑡  (22) 

𝑌𝑗𝑘 2𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑌𝑌𝑗𝑘 2𝑡 ≥ 𝑢2 − 𝑀 ∀𝑗 ,𝑘 ,𝑡  (23) 

𝑌𝑗𝑘 3𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑌𝑌𝑗𝑘 3𝑡 ≤ 0 ∀𝑗 ,𝑘 ,𝑡  (24) 

𝑌𝑗𝑘 3𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑌𝑌𝑗𝑘 3𝑡 ≥ 𝑢3 − 𝑀 ∀𝑗 ,𝑘 ,𝑡  (25) 

𝑍𝑘𝑙1𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑍𝑍𝑘𝑙1𝑡 ≤ 0 ∀𝑘 ,𝑙 ,𝑡  (26) 

𝑍𝑘𝑙1𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑍𝑍𝑘𝑙1𝑡 ≥ 𝑢1 − 𝑀 ∀𝑘 ,𝑙 ,𝑡  (27) 

𝑍𝑘𝑙2𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑍𝑍𝑘𝑙2𝑡 ≤ 0 ∀𝑘 ,𝑙 ,𝑡  (28) 

𝑍𝑘𝑙2𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑍𝑍𝑘𝑙2𝑡 ≥ 𝑢2 − 𝑀 ∀𝑘 ,𝑙 ,𝑡  (29) 

𝑍𝑘𝑙3𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑍𝑍𝑘𝑙3𝑡 ≤ 0 ∀𝑘 ,𝑙 ,𝑡  (30) 

𝑍𝑘𝑙3𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑍𝑍𝑘𝑙3𝑡 ≥ 𝑢3 − 𝑀 ∀𝑘 ,𝑙 ,𝑡  (31) 

𝑉𝑙𝑚1𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑉𝑉𝑙𝑚1𝑡 ≤ 0 ∀𝑙 ,𝑚 ,𝑡  (32) 

𝑉𝑙𝑚1𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑉𝑉𝑙𝑚1𝑡 ≥ 𝑢1 − 𝑀 ∀𝑙 ,𝑚 ,𝑡  (33) 

𝑉𝑙𝑚2𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑉𝑉𝑙𝑚2𝑡 ≤ 0 ∀𝑙 ,𝑚 ,𝑡  (34) 

𝑉𝑙𝑚2𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑉𝑉𝑙𝑚2𝑡 ≥ 𝑢2 − 𝑀 ∀𝑙 ,𝑚 ,𝑡  (35) 

𝑉𝑙𝑚3𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑉𝑉𝑙𝑚3𝑡 ≤ 0 ∀𝑙 ,𝑚 ,𝑡  (36) 

𝑉𝑙𝑚3𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑉𝑉𝑙𝑚3𝑡 ≥ 𝑢3 − 𝑀 ∀𝑙 ,𝑚 ,𝑡  (37) 

𝑊𝑙1𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑊𝑊𝑙1𝑡 ≤ 0 ∀𝑙 ,𝑡  (38) 

𝑊𝑙1𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑊𝑊𝑙1𝑡 ≥ 𝑢1 − 𝑀 ∀𝑙 ,𝑡  (39) 

𝑊𝑙2𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑊𝑊𝑙2𝑡 ≤ 0 ∀𝑙 ,𝑡  (40) 

𝑊𝑙2𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑊𝑊𝑙2𝑡 ≥ 𝑢2 − 𝑀 ∀𝑙 ,𝑡  (41) 

𝑊𝑙3𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑊𝑊𝑙3𝑡 ≤ 0 ∀𝑙 ,𝑡  (42) 

𝑊𝑙3𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑊𝑊𝑙3𝑡 ≥ 𝑢3 − 𝑀 ∀𝑙 ,𝑡  (43) 

𝑈𝑚𝑘1𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑈𝑈𝑚𝑘1𝑡 ≤ 0 ∀𝑚 ,𝑘 ,𝑡  (44) 

𝑈𝑚𝑘1𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑈𝑈𝑚𝑘1𝑡 ≥ 𝑢1 − 𝑀∀𝑚 ,𝑘 ,𝑡  (45) 

𝑈𝑚𝑘2𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑈𝑈𝑚𝑘2𝑡 ≤ 0 ∀𝑚 ,𝑘 ,𝑡  (46) 
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𝑈𝑚𝑘2𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑈𝑈𝑚𝑘2𝑡 ≥ 𝑢2 − 𝑀∀𝑚 ,𝑘 ,𝑡  (47) 

𝑈𝑚𝑘3𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑈𝑈𝑚𝑘3𝑡 ≤ 0 ∀𝑚 ,𝑘 ,𝑡  (48) 

𝑈𝑚𝑘3𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑈𝑈𝑚𝑘3𝑡 ≥ 𝑢3 − 𝑀∀𝑚 ,𝑘 ,𝑡  (49) 

Denge kısıtları (Kirchoff kuralı) 

Koruma ilkesine göre, Kirchoff eĢitlikleri, KDTZ ağındaki bir düğüme gelen akıĢlar 

toplamının, bu düğümden çıkan akıĢlar toplamına eĢit olmasını garantiler. 

Kısıt (50), parça için ‘j’ tedarikçisinin akıĢ dengesini sağlar. 

  𝑋𝑖𝑗𝑞𝑡𝑞𝑖 −   𝑌𝑗𝑘𝑞𝑡𝑞𝑘 = 0 ∀𝑗 ,𝑡  (50) 

Kısıt (51), Tedarik zincirinde bir dönem kullanımdan sonra toplanmıĢ ürünlerin akıĢ 

dengesini sağlar. 

𝜋 ∙ (  𝑌𝑗𝑘𝑞𝑡 +   𝑈𝑚𝑘𝑞𝑡𝑞𝑚 )𝑞𝑗 −   𝑍𝑘𝑙𝑞 (𝑡+1)𝑞𝑙 = 0∀𝑘 ,𝑡  (51) 

Kısıt (52) ve (53), toplama merkezlerinde yenilenmiĢ ve geri dönüĢtürülmüĢ parçaların 

akıĢ dengesini sağlar. 

𝜃 ∙   𝑍𝑘𝑙𝑞𝑡𝑞𝑘 −   𝑉𝑙𝑚𝑞𝑡𝑞 = 0𝑚  ∀𝑙 ,𝑡  (52) 

 1 − 𝜃 ∙   𝑍𝑘𝑙𝑞𝑡𝑞𝑘 −  𝑊𝑙𝑞𝑡𝑞 = 0 ∀𝑙 ,𝑡  (53) 

Kısıt (54) yenilenmiĢ ürünün yenilenme merkezindeki akıĢ dengesini sağlar. 

  𝑉𝑙𝑚𝑞𝑡𝑞𝑙 −   𝑈𝑚𝑘𝑞𝑡𝑞𝑘 = 0∀𝑚 ,𝑡   (54) 

Negatif olmama kısıtları 

AĢağıdaki kısıtlar, karar değiĢkenleri üzerinde negatif olmama sınırlamalarını 

göstermektedir. 

𝑋𝑖𝑗𝑞𝑡 ≥ 0∀𝑖 ,𝑗 ,𝑞 ,𝑡   (55) 

𝑌𝑗𝑘𝑞𝑡 ≥ 0∀𝑗 ,𝑘 ,𝑞 ,𝑡   (56) 

𝑍𝑘𝑙𝑞𝑡 ≥ 0∀𝑘 ,𝑙 ,𝑞 ,𝑡   (57) 

𝑉𝑙𝑚𝑞𝑡 ≥ 0∀𝑙 ,𝑚 ,𝑞 ,𝑡   (58) 

𝑊𝑙𝑞𝑡 ≥ 0∀𝑙 ,𝑞 ,𝑡   (59) 

𝑈𝑚𝑘𝑞𝑡 ≥ 0∀𝑚 ,𝑘 ,𝑞 ,𝑡   (60) 

Ġkili değiĢken kısıtları 
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AĢağıdaki kısıtlar, karar değiĢkenleri üzerinde ikili sınırlamaları göstermektedir. 

𝑂𝑃𝑗𝑡 = {0,1}∀𝑗 ,𝑡   (61) 

𝑂𝐶𝑙𝑡 = {0,1}∀𝑙 ,𝑡   (62) 

𝑂𝑅𝑚𝑡 = {0,1}∀𝑚 ,𝑡   (63) 

𝑋𝑋𝑖𝑗𝑞𝑡 = {0,1}∀𝑖,𝑗 ,𝑞 ,𝑡   (64) 

𝑌𝑌𝑗𝑘𝑞𝑡 = {0,1}∀𝑗 ,𝑘 ,𝑞 ,𝑡   (65) 

𝑍𝑍𝑘𝑙𝑞𝑡 = {0,1}∀𝑘 ,𝑙 ,𝑞 ,𝑡   (66) 

𝑉𝑉𝑙𝑚𝑞𝑡 = {0,1}∀𝑙 ,𝑚 ,𝑞 ,𝑡   (67) 

𝑊𝑊𝑙𝑞𝑡 = {0,1}∀𝑙,𝑞 ,𝑡   (68) 

𝑈𝑈𝑚𝑘𝑞𝑡 = {0,1}∀𝑚 ,𝑘 ,𝑞 ,𝑡   (69) 
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11. HESAPLAMALI ÇALIġMALAR VE YÖNETĠMSEL ÇIKARIMLAR 

Bu bölüm, Tablo 9'da görülebildiği gibi rastgele oluĢturulmuĢ test verileri üzerinden 

yürütülen sayısal bir örnek sunmaktadır. Tüm hesaplamalı deneyler bir bilgisayarda (I5 

4200 CPU 1.60GHz 4.00 GB RAM) uygulanmıĢtır. Test problemi için; dört malzeme 

tedarikçisi, üç tedarikçi, beĢ market, iki toplama merkezi, üç teknoloji seviyesi, üç yük 

seviyesi aralığı ve üç zaman periyodu varsayılmıĢtır. 

Tablo9. Rassal Olarak OluĢturulmuĢ Veri Değerleri 

Parametreler KarĢılık gelen rassal dağılım 

𝑑𝑖𝑗  ~ Uniform (125, 300) 

𝑑𝑗𝑘  ~ Uniform (150, 300) 

𝑑𝑘𝑙 , 𝑑𝑙𝑚  ~ Uniform (190, 350) 

𝑑𝑙  ~ Uniform (50, 150) 

𝑑𝑚𝑘  ~ Uniform (100, 200) 

𝑐𝑎𝑝𝑠𝑖𝑡  ~ Uniform (5000, 10000) 

𝑐𝑎𝑝𝑝𝑗𝑛𝑡  ~ Uniform (1000, 2000) 

𝑐𝑎𝑝𝑐𝑐𝑙𝑡 , 𝑐𝑎𝑝𝑟𝑓𝑚𝑡  ~ Uniform (7000,10000) 

𝑑𝑒𝑚𝑘𝑡  ~ Uniform (75,300) 

𝑓𝑐𝑝𝑗𝑛𝑡  ~ Uniform (1000000,1350000) 

𝑓𝑐𝑐𝑙𝑡  ~ Uniform (400000,600000) 

𝑓𝑐𝑟𝑐𝑚𝑡  ~ Uniform (350000,550000) 

𝑝𝑐𝑖  ~ Uniform (150,350) 

𝑝𝑟𝑗  ~ Uniform (500,600) 

𝑐𝑜𝑙𝑐𝑘𝑙  ~ Uniform (400,100) 

𝑟𝑓𝑐𝑚  ~ Uniform (75,100) 

𝑑𝑐 ~ Uniform (350000,550000) 

𝑐𝑜𝑠𝑚  ~ Uniform (300,400) 

𝑐𝑒𝑝𝑗𝑛  ~ Uniform (1000,5000) 

𝑐𝑒𝑡𝑞  ~ Uniform (800,2450) 

𝑗𝑜𝑗𝑛𝑡  ~ Uniform (50,300) 

𝑐𝑠𝑟𝑗𝑛𝑡  ~ Uniform (5,30) 

𝑤𝑎𝑗𝑛𝑡  ~ Uniform (5,30) 

 

Tüm zaman periyotları için yük seviyesi aralıklarına göre birim taĢıma maliyetleri (𝑐𝑞𝑡 ); 

30, 20 ve 10 olarak kabul edilmiĢtir, yük aralıklarının minimum seviyeleri 𝑢1 =

0.001, 𝑢2 = 10, 𝑢3 = 20′𝑑𝑖𝑟, bertaraf merkezindeki (𝑑𝑐) birim ürün bertaraf 

maliyeti50$, CO2 emisyonunun birim maliyeti (𝐶𝐶𝑂2
) ise 0.112 ($/gr) olarak kabul 

edilmiĢtir (http://www.vtpi.org/tca/tca0510.pdf). Talebin bir yüzdesi  π = 0,80 olarak 
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tanımlanan kullanılmıĢ ürünlerin müĢteri bölgelerinde toplandığı ve bu toplanan 

ürünlerin θ = 0,60'ının yenileme merkezlerine gönderildiği varsayılmaktadır. 

Önerilen model verilen örnek için GAMS-CPLEX 24.1.3 çözücüsü kullanılarak 

ekonomik ve çevresel amaçları dikkate alarak çözüldüğünde, % 3.77 göreceli boĢluk ile 

optimal sonuca ulaĢmak için gereken hesaplama süresi 1022.91 CPU saniyedir. Tüm 

zaman periyotları için taĢıma maliyeti, satın alma ve iĢletme maliyetleri, tesis sabit 

maliyeti ve çevresel maliyeti içeren toplam maliyet 187.440000 $ olarak hesaplanmıĢtır.  

Elde edilen sonuçlar, toplam taĢıma maliyetinin tüm maliyetin % 23,7'lik bir bölümünü 

oluĢturduğunu göstermektedir. Azami pay % 71,9 ile çevre maliyeti ile 

gerçekleĢtirilirken, asgari pay % 1 ile satın alma ve iĢletme maliyeti ile 

gerçekleĢtirilmektedir.  

Optimal çözüm hakkında bazı detayları sunmak üzere, tüm dönemler için dağıtım 

planları ġekil 2'de verilmiĢtir. Optimal plana göre, her üç dönemde de 2090 ton 

hammadde tedarikçilerden birinci tesise gönderilmektedir. Her dönemde sadece üçüncü 

tedarikçi seçilmekte ve sadece birinci teknoloji seviyesine sahip birinci tesis 

açılmaktadır. Tüm taĢıma iĢlemleri küçük boyutlu kamyonlarla gerçekleĢmektedir. Üç 

dönem boyunca marketlere 2090 ton bitmiĢ ürün gönderilmekte, 1800 ton kullanılmıĢ 

ürün toplama merkezleri tarafından toplanmakta ve bu 1080 ton toplanmıĢ ürün 

yenileme iĢleminden sonra müĢterilere gönderilmektedir. 
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Suppliers Plants Markets
Collection 

Centers

Refurbishing 

Centers Disposal 

Small-Sized Medium-Sized Large-Sized

Period 1

Period 2

Period 3

 

ġekil 2. Optimum dağıtım planı 

Varsayımsal veriler üzerine hesaplamalı çalıĢmalardan elde edilen sonuçlar bize 

aĢağıdaki yönetimsel sonuçları sağlamaktadır: 

• Deneysel sonuçlara dayanarak, çevresel maliyet, satın alma - iĢletme ve tesis sabit 

maliyetlere kıyasla toplam maliyetin en yüksek oranına sahiptir. 

• Küçük boyutlu kamyonlar minimum 10 ton yük taĢıma kapasitesine sahip olsa da, 

optimal çözüm tüm taĢıma iĢlemlerinin bu kamyonlarla yapıldığını göstermektedir.  

Bu kamyonların kullanılması, daha yüksek taĢıma maliyetiyle sonuçlanırken, orta ve 

büyük boyutlu kamyonlara kıyasla daha az çevresel maliyete neden olur. 

• Bilindiği gibi (https://www.epa.gov/greenvehicles/fast-facts-transportation-

greenhouse-gas-emissions), taĢıma sırasında yayılan karbondioksit emisyon miktarı 
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genellikle üretimdekinden daha yüksek olduğundan, taĢıma yöntemi olarak yeĢil 

seçenekli küçük boyutlu kamyonlar tercih edilirken, üretimde maliyet tasarrufu sonucu 

olarak birinci teknoloji seviyesi tercih edilmiĢtir. 

   • Üçüncü teknoloji seviyesi diğerlerinden daha çevre dostu olmasına rağmen, model 

maliyetleri en aza indirmek için birinci teknoloji seviyesine yönelmiĢtir. 

Bu sonuçlar istatistiklerle örtüĢmektedir (https://www.epa.gov/greenvehicles/fast-facts-

transportation-greenhouse-gas-emissions): 

 UlaĢtırma sektörü, ABD sera gazı (GHG) emisyonlarına en büyük katkı sağlayan 

sektörlerden biridir. 

 EPA (Amerika BirleĢik Devletleri Çevre Koruma Ajansı)' ya göre, ulaĢtırma 2015 

yılında toplam ABD GHG emisyonlarının % 27'sini temsil etmektedir. 

 UlaĢtırma sektörü sera gazı emisyonlarının % 60'ı hafif ticari araçlardan 

kaynaklanmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, küçük boyutlu araçlar büyük boyutlu 

araçlardan daha sık kullanılmaktadır. 
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ġekil 3. 2015 yılı sektör bazında ABD ghg emisyonu ve kaynak bazında ABD 

ulaĢtırma sektörü ghg emisyonu yüzdeleri 

(https://www.epa.gov/greenvehicles/fast-facts-transportation-greenhouse-gas-

emissions) 

UlaĢımın çevresel etkisi çok önemlidir. Çünkü taĢıma iĢlemleri yürütülürken, dünyadaki 

fosil yakıtların çoğu tüketilmektedir. Kaçınılmaz olarak, bu faaliyetler çevre kirliliği ile 

sonuçlanır. 

 

GeliĢtirilen çok amaçlı modelde sadece maliyet amaçlarının dikkate alınmasından sonra, 

çok amaçlı doğrusal programlama modelini tek amaçlı doğrusal programlama modeline 

dönüĢtürebilmek için Tiwari ve ark. (1987)‟nın yaklaĢımından yararlanılmıĢtır.  

 

Tiwari ve ark. (1987)‟nın yaklaĢımının ilk adımı, her bir amaç fonksiyonlarının ayrı ayrı 

çözülerek her bir amaç için alt ve üst sınırların elde edilmesidir. Elde edilen sonuçlar 

Tablo 10„da verilmiĢtir. 

 

Tablo 10: Elde Edilen Sonuçlar 

Amaç 

Fonksiyonları 
𝜇 = 1 𝜇 = 0 

𝑍𝐸𝐶𝐶  24166590 1161200000 

𝑍𝐸𝐶  133989072 1213090000 

𝑍𝑆𝐼  4320 90 

Tablo 10‟da verilen değerler kullanılmıĢ ve amaç fonksiyonlarına ait üyelik 

fonksiyonları aĢağıdaki gibi elde edilmiĢtir. 

𝜇𝐸𝐶𝐶(𝑍𝐸𝐶𝐶(𝑥)) =  

1, 𝑍𝐸𝐶𝐶(𝑥) ≤24166590
116120000 −𝑍𝐸𝐶𝐶  𝑥 

116120000 −24166590
, 24166590 ≤ 𝑍𝐸𝐶𝐶(𝑥) ≤ 116120000

0, 𝑍𝐸𝐶𝐶(𝑥) ≥ 116120000

  (70) 

𝜇𝐸𝐶(𝑍𝐸𝐶(𝑥)) =  

1, 𝑍𝐸𝐶(𝑥)1, 𝑍𝐸𝐶𝐶(𝑥) ≤133989072
1213090000 −𝑍𝐸𝐶  𝑥 

1213090000 −133989072
, 133989072 ≤ 𝑍𝐸𝐶(𝑥) ≤ 1213090000

0, 𝑍𝐸𝐶(𝑥) ≥ 1213090000

 (71) 

𝜇𝑆𝐼(𝑍𝑆𝐼(𝑥)) =  

1, 𝑍𝑆𝐼(𝑥) ≥4320
𝑍𝑆𝐼  𝑥 −90

4320−90
, 90 ≤ 𝑍𝑆𝐼(𝑥) ≤ 4320

0, 𝑍𝑆𝐼(𝑥) ≤ 90

    (72) 
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Her bir amaç fonksiyonunun eĢit öneme sahip olduğu kabul edildiğinde Tiwari ve ark. 

(1987)‟nın yaklaĢımı aĢağıdaki gibi formüle edilir: 

𝑀𝑎𝑥𝑍 = 𝑊𝐸𝐶𝐶 ∙ 𝜆1 + 𝑊𝐸𝐶 ∙ 𝜆2 + 𝑊𝑆𝐼 ∙ 𝜆3   

𝜆1 ≤ 𝜇𝐸𝐶𝐶(𝑍𝐸𝐶𝐶(𝑥)),          

𝜆2 ≤ 𝜇𝐸𝐶(𝑍𝐸𝐶(𝑥)),          

𝜆3 ≤ 𝜇𝑆𝐼(𝑍𝑆𝐼(𝑥)),         

𝐾ı𝑠ı𝑡𝑙𝑎𝑟 (9) − (69),          

𝜆1, 𝜆2, 𝜆3 ∈ [0,1] .         (73) 

 

Yukarıda verilen tek amaçlı KDP problemini Tiwari ve ark. (1987)‟nın yaklaĢımıyla 

GAMS paket programında çözülmüĢ ve elde edilen sonuçlara göre Ģirketin ihtiyaçları 

için optimal ekonomik, çevresel ve sosyal amaç fonksiyonu değerleri 64306600, 

230680000 ve 4280 olarak elde edilmiĢtir. Tiwari ve ark. (1987)‟nın ağırlıklı modeli 

uygulandığında, amaç fonksiyonlarının memnuniyet derecesi;𝜆1 = 0.563, 𝜆2 =

0.910, 𝜆3 = 0.991Ģeklinde hesap edilmiĢtir. 
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12.SONUÇ 

Ekonomik, çevresel ve sosyal konular tedarik zinciri tasarımının önemli yönlerindendir. 

Belirsiz bir ortamda stratejik ve taktiksel operasyonlar ile ilgili karmaĢık kararları içeren 

bir süreçte, her geçen gün daha fazla Ģirket tedarik zinciri operasyonlarında ekonomik, 

sosyal ve çevresel etkileri hesaplamaktadırlar. Bu etkileri sadece Ģirket içi 

operasyonlarında değil, ürünlerinin tüm yaĢam döngüsü boyunca sürdürülebilirlik 

anlayıĢını benimseyerek tedarik zincirlerini yapılandırmaktadırlar.  

Sürdürülebilir lojistiğin son zamanlarda artan farkındalığı ve talepleri, günümüzün 

küresel iĢ ortamının belirli faktörleri, örneğin CO2emisyonları ve tesislerin teknoloji 

seviyeleri, dâhil ederek geleneksel ağ tasarımlarının sürdürülebilir bir yapıya 

dönüĢtürmesini gerektirmiĢtir. Bu noktadan hareketle, bu tezde yer seçimi ve ulaĢım 

konuları ile ilgili bir KDTZ problemine odaklanılmıĢtır. Üç teknoloji seviyesi ve üç 

farklı araç tipine iliĢkin bu problem için bir karma tamsayılı doğrusal programlama 

modeli geliĢtirilmiĢtir. Model, taĢıma maliyeti ve karbondioksit emisyon maliyeti 

arasındaki iliĢkiyi ele almaktadır. Modelin toplam maliyeti minimize etmek için küçük 

boyutlu kamyonlar seçme eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir. Çözümün çevreye 

üretimde daha az, ancak taĢımada daha fazla önem verdiği dikkat çekilmektedir.  

Sonuçlar, önerilen KDTZ modelinin yönetimsel ve pratik sonuçlarını göstermektedir. 

Bu çıkarımlar aĢağıdaki gibi özetlenmiĢtir: 

 Geleneksel tedarik zinciri ağ tasarımı problemi çevresel ve sosyal faktörlerin 

seçim ve kaynak bulma süreçlerine dâhil edilmesi ise sürdürülebilir bir tedarik 

zinciri modeli önerilmiĢtir. 

 Önerilen model en uygun dağıtım ağını belirlemek için entegre bir çerçevenin 

uygulanmasında iĢletmelere yardımcı olarak kullanılabilir. 

 ÇalıĢmada rasgele üretilmiĢ veriler üzerinden testler gerkçekleĢtirildiği için, 

gerçek olay çalıĢmalarında iĢletmelerden girdi verilerinin doğru elde edilmesi 

gerektiği unutulmamalıdır.  

 Deneysel sonuçlara göre, karar vericilerin birden fazla çeliĢen amaca aynı anda 

ulaĢmasının neredeyse imkansız olduğuna dikkat edilmelidir. Mümkün 

olduğunca amacı gerçekleĢtirmek için belirsiz bir ortamda birden çok çeliĢen 

amaç arasındaki ödünleĢmeleri araĢtırabilir. 
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 Deneysel sonuçlara göre, çevresel maliyetin toplam maliyet içerisinde en yüksek 

orana sahiptir.  

 Optimal çözüm tüm taĢıma iĢlemlerinin küçük boyutlu kamyonlarla yapıldığını 

göstermektedir. Daha küçük kamyonlar daha yalındır ve depolarda daha az 

depolama alanı gerektirir. Bu nedenle, aynı zamanda kullanımı çevre açısından 

da verimlidir. 

 Üçüncü teknoloji seviyesi diğerlerinden daha çevre dostu olmasına rağmen, 

geliĢtirilen modelde maliyetleri en aza indirmek için birinci teknoloji seviyesine 

yönelmiĢtir. Ancak karar vericiler daha fazla bir yatırım yapmak isterse, yeĢil 

çevrenin korunmasına daha fazla katkı sağlayabileceklerdir. 

 Uzun vadeli ve sürdürülebilir kalkınmayı benimsemiĢ Ģirketler, sürdürülebilirliği 

gerçekleĢtirmek için performans ve kalitelerini iyileĢtirmeli, maliyetleri ve çevre 

kirliliğini azaltmalıdırlar. 

 Önerilen çözüm yaklaĢımı, farklı çeliĢen amaçların optimizasyonu ile bağlantılı 

olarak baĢka örnek olay incelemesini çözmek için kullanılabilir. 

 GeliĢtirilen çözüm yaklaĢımı, karar vericilere maliyet, ürün kalitesi, zamanında 

teslimat, çevresel ve sosyal yönler gibi konularda sağlam ve sürdürülebilir bir 

tedarik zinciri yönetimi gerçekleĢtirme esnekliği sunmaktadır. 

Bu araĢtırmada tedarikçiler, tesisler ve toplama merkezleri gibi tesislerin kapasitesi 

sınırlı olduğundan, tesislerin sayısı artırılarak boyut analizi yapılabilir. Ayrıca çeliĢen 

amaçlar farklı ağırlığa sahip olabileceğinden hareketle bulanık AHP, bulanık TOPSIS 

ve bulanık VIKOR gibi çok kriterli karar verme yöntemleri ile önerilen çözüm 

yaklaĢımı birleĢtirilerek gelecekte araĢtırmalar yürütülebilir. Ayrıca, önerilen 

yaklaĢımın sağlamlığını araĢtırmak için duyarlılık analizi yapılabilir. Son olarak, 

parametrelerdeki belirsizliği çözmek için modelin bulanık açılımı uygulanabilir. 
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EKLER 

SETS 

 

I        Set of suppliers /1*4/ 

J        Set of plants /1*3/ 

K        Set of markets /1*5/ 

L        Set of collection centres /1*2/ 

M        Set of refurbishing centres /1*2/ 

N        Set of technology level of plants  /1*3/ 

Q        Set of range of load level /1*3/ 

T        Set of periods /1*3/ 

 

PARAMETER 

 

*Distances and unit transportation 

DistanceIJ(I,J)   distance between supplier 'i' and plant 'j' (km) 

/ 

1.1 228 

2.1 291 

3.1 139 

4.1 255 

1.2 237 

2.2 255 

3.2 255 

4.2 169 

1.3 168 

2.3 266 

3.3 150 

4.3 250 

/ ; 
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PARAMETER 

DistanceJK(J,K)   distance between plant 'j' and market 'k' (km) 

/ 

1.1 218 

2.1 185 

3.1 205 

1.2 270 

2.2 251 

3.2 222 

1.3 160 

2.3 231 

3.3 152 

1.4 160 

2.4 191 

3.4 262 

1.5 170 

2.5 199 

3.5 538 

/ 

 

DistanceKL(K,L)   distance between market 'k' and collection centre 'l' (km) 

/ 

1.1 210 

2.1 300 

3.1 250 

4.1 350 

5.1 260 

1.2 229 

2.2 355 

3.2 199 

4.2 200 
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5.2 280 

/ 

 

DistanceLM(L,M)   distance between collection centre 'l' and refurbishing centre 'm' 

(km) 

/ 

1.1 182 

2.1 226 

1.2 193 

2.2 336 

/ 

DistanceL(L)   distance between collection centre 'l' and disposal centre (km) 

/ 

1 117 

2 53 

/ 

 

DistanceMK(M,K)  distance between refurbishing center 'm' and market 'k' (km) 

/ 

1.1 143 

2.1 101 

1.2 125 

2.2 136 

1.3 199 

2.3 156 

1.4 125 

2.4 165 

1.5 158 

2.5 200 

/ 
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C(Q,T) unit transportation cost of one tone load through one km by range of load level 

'q' at time period 't' 

/ 

1.1 30 

1.2 30 

1.3 30 

2.1 20 

2.2 20 

2.3 20 

3.1 10 

3.2 10 

3.3 10 

 

/ 

 

*CAPATICITIES 

CAPS_IT(I,T) The part capacity of supplier 'i' at time period 't' (ton) 

/ 

1.1 7100 

1.2 9470 

1.3 8470 

2.1 5310 

2.2 7910 

2.3 6870 

3.1 7240 

3.2 8170 

3.3 5580 

4.1 7500 

4.2 8000 

4.3 5560 

/ 
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CAPP_JT(J,N,T) The capacity of plant 'j' with tech level "n" at time period 't' (ton) 

/ 

*teknoloji seviyesi ile kapasite artsın 

 

*birinci fabrikanın birinci dönem kapasiteleri(n=1 ve n=2 için) 

1.1.1 1940 

1.2.1 1960 

1.3.1 1980 

 

*ikinci fabrikanın birinci dönem kapasiteleri (n=1 ve n=2 için) 

2.1.1 1832 

2.2.1 1852 

2.3.1 1872 

*üçüncü fabrikanın birinci dönem kapasiteleri (n=1 ve n=2 için) 

3.1.1 1750 

3.2.1 1900 

3.3.1 1950 

 

*birinci fabrikanın ikinci dönem kapasiteleri(n=1 ve n=2 için) 

1.1.2 1760 

1.2.2 1780 

1.3.2 1800 

 

*ikinci fabrikanın ikinci dönem kapasiteleri(n=1 ve n=2 için) 

2.1.2 1520 

2.2.2 1540 

2.3.2 1560 

 

*üçüncü fabrikanın ikinci dönem kapasiteleri(n=1 ve n=2 için) 

3.1.2 1500 

3.2.2 1600 
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3.3.2 1600 

 

*birinci fabrikanın üçüncü dönem kapasiteleri(n=1 ve n=2 için) 

1.1.3 1938 

1.2.3 1958 

1.3.3 1978 

 

*ikinci fabrikanın üçüncü dönem kapasiteleri(n=1 ve n=2 için) 

2.1.3 1735 

2.2.3 1755 

2.3.3 1775 

 

*üçüncü fabrikanın üçüncü dönem kapasiteleri(n=1 ve n=2 için) 

3.1.3 1700 

3.2.3 1725 

3.3.3 1745 

/ 

 

CAPCC_LT(L,T) The capacity of collection center 'l' at time period 't' (ton) 

/ 

1.1 9830 

1.2 9800 

1.3 8130 

2.1 9670 

2.2 5470 

2.3 8810 

/ 

 

CAPRF_MT(M,T) The capacity of refurbishing center 'm' at time period 't' 

/ 

1.1 8910 
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1.2 8560 

1.3 7370 

2.1 7820 

2.2 7410 

2.3 7750 

/ 

 

*Demand 

DEMAND_KT(K,T) demand of market 'k' at time period 't' (ton) 

/ 

1.1 86 

2.1 113 

3.1 213 

4.1 150 

5.1 250 

 

1.2 240 

2.2 157 

3.2 257 

4.2 200 

5.2 199 

 

1.3 104 

2.3 202 

3.3 152 

4.3 268 

5.3 166 

 

/ 
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*Fixedcosts 

FCP_JNT(J,N,T) fixed opening cost of plant 'j' with technology level 'n' at time period 

't' ($) 

/ 

1.1.1 1000000 

2.1.1 1050000 

3.1.1 1100000 

 

1.2.1 1070000 

2.2.1 1180000 

3.2.1 1255000 

 

1.3.1 1150000 

2.3.1 1275000 

3.3.1 1355000 

 

1.1.2 1000000 

2.1.2 1050000 

3.1.2 1100000 

1.2.2 1070000 

2.2.2 1180000 

3.2.2 1255000 

 

1.3.2 1150000 

2.3.2 1255000 

3.3.2 1355000 

 

1.1.3 1000000 

2.1.3 1050000 

3.1.3 1100000 
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1.2.3 1070000 

2.2.3 1180000 

3.2.3 1255000 

1.3.3 1150000 

2.3.3 1255000 

3.3.3 1355000 

 

/ 

FCC_LT(L,T) fixed opening cost of collection centre 'l' at time period 't' ($) 

/ 

1.1 400000 

1.2 500000 

1.3 450000 

2.1 650000 

2.2 550000 

2.3 600000 

/ 

FCRC_MT(M,T) fixed opening cost of refurbishing centre 'm' at time period 't' ($) 

/ 

1.1 350000 

1.2 450000 

1.3 400000 

2.1 600000 

2.2 500000 

2.3 550000 

/ 

*Purchasing costs 

PC(I) purchasing cost of part from supplier 'i' ($) 

/ 

1 225 

2 160 
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3 352 

4 300 

/ 

PR(J) production cost of finished product at plant 'j' 

/ 

1 537 

2 680 

3 600 

/ 

 

COLC(K,L) unit collection cost of product from customer 'k' by collection center 'l' ($ 

ton) 

/ 

1.1 94 

2.1 67 

3.1 50 

4.1 50 

5.1 75 

 

1.2 53 

2.2 38 

3.2 63 

4.2 88 

5.2 45 

 

/ 

 

RFC(M) refurbishing cost of product at refurbishing centre 'm' 

/ 

1 89 

2 66 
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/ 

COS(M) unit cost saving of product at refurbishing center 'm' 

/ 

1 359 

2 444 

 

/ 

*CO2 emissions and related parameters 

CEP(J,N)    the amount of CO2 emission caused by production of one ton of product at 

plant 'j' with technology level 'n' (gr ton) 

/ 

1.1 5000 

2.1 4500 

3.1 5500 

 

1.2 2500 

2.2 2250 

3.2 2000 

 

1.3 1500 

2.3 1250 

3.3 1000 

/ 

CET(Q)     the amount of CO2 emission caused by transportation of one ton load 

through one kilometer with range of load level 'q' (gr ton*km) 

/ 

1 800 

2 1350 

3 2450 

/ 
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*Ratios and percentages 

UP(Q) the upper level of range of load level 'q' 

/ 

1 10 

2 20 

3 30 

/ 

 

*Social parameters 

JO_JNT(J,N,T) number of job oppurtunities if plant 'j' with technology level 'n' at time 

period 't' is opened($) 

/ 

1.1.1 50 

2.1.1 100 

3.1.1 150 

 

1.2.1 100 

2.2.1 150 

3.2.1 200 

 

1.3.1 150 

2.3.1 200 

3.3.1 250 

 

1.1.2 60 

2.1.2 110 

3.1.2 160 

 

1.2.2 110 

2.2.2 160 

3.2.2 210 
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1.3.2 160 

2.3.2 210 

3.3.2 260 

 

 

1.1.3 70 

2.1.3 120 

3.1.3 170 

 

1.2.3 120 

2.2.3 170 

3.2.3 220 

 

1.3.3 170 

2.3.3 220 

3.3.3 270 

/ 

 

CSR_JNT(J,N,T) number of corporate social responsobilities if plant 'j' with technology 

level 'n' at time period 't' is opened($) 

 

/ 

1.1.1 5 

2.1.1 10 

3.1.1 15 

 

1.2.1 10 

2.2.1 15 

3.2.1 20 
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1.3.1 15 

2.3.1 20 

3.3.1 25 

 

1.1.2 6 

2.1.2 11 

3.1.2 16 

 

1.2.2 11 

2.2.2 16 

3.2.2 21 

 

1.3.2 16 

2.3.2 21 

3.3.2 26 

 

1.1.3 7 

2.1.3 12 

3.1.3 17 

 

1.2.3 12 

2.2.3 17 

3.2.3 22 

 

1.3.3 17 

2.3.3 22 

3.3.3 27 

/ 

 

WA_JNT(J,N,T) number of work accident if plant 'j' with technology level 'n' at time 

period 't' is opened($) 
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/ 

1.1.1 15 

2.1.1 20 

3.1.1 25 

 

1.2.1 10 

2.2.1 15 

3.2.1 20 

 

1.3.1 5 

2.3.1 10 

3.3.1 15 

 

1.1.2 16 

2.1.2 21 

3.1.2 26 

 

1.2.2 11 

2.2.2 16 

3.2.2 21 

 

1.3.2 6 

2.3.2 11 

3.3.2 16 

 

1.1.3 17 

2.1.3 22 

3.1.3 27 

 

1.2.3 12 

2.2.3 17 
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3.2.3 22 

 

1.3.3 7 

2.3.3 12 

3.3.3 17 

/ 

SCALAR DC unit disposal cost of product at disposal center  /50/; 

 

SCALAR C_CO2 unit cost of CO2 emission /0.112/; 

 

SCALAR PI percentage of collected product which is collected by collection centres 

/0.80/; 

 

SCALAR TETA percentage of refurbished product which is refurbished at refurbishing 

centres /0.60/; 

 

Scalar MM big number /1000000/; 

 

 

VARIABLES 

 

Objfunc 

Objfunc1 

Objfunc2 

Objfunc3 

Objfunc4 

Objfunc5 

 

 

POSITIVE VARIABLES 
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X(I,J,Q,T)       quantity of part (i.e. plastics plates) shipped from supplier „i‟ to plant „j‟ 

with range of load level „q‟ at time period „t‟ (ton) 

Y(J,K,Q,T)       quantity of product shipped from plant „j‟ to market „k‟ with range of 

load level „q‟ at time period „t‟ (ton) 

Z(K,L,Q,T)       quantity of returned product shipped from market „k‟ to collection 

centre „l‟ with range of load level „q‟ at time period „t‟ (ton) 

V(L,M,Q,T)       quantity of refurbished product shipped from collection centre „l‟ to 

refurbishing centre „m‟ with range of load level „q‟‟ at time period „t‟ (ton) 

W(L,Q,T)         the amount of product shipped from collection center 'l' to disposal 

center with range of load level 'q'' at time period 't' (ton) 

U(M,K,Q,T)       the amount of product shipped from refurbishing center 'm' to market 

'k' with range of load level 'q'' at time period 't' (ton) 

LAMDA1 

LAMDA2 

LAMDA3 

; 

 

*Her bir aracın tur sayısı tasinan miktar up(Q)lara bölünerek bulunur 

Integer Variables 

 

XINT(I,J,Q,T) 

YINT(J,K,Q,T) 

ZINT(K,L,Q,T) 

VINT(L,M,Q,T) 

WINT(L,Q,T) 

UINT(M,K,Q,T) 

 

; 

 

BINARY VARIABLES 

 

XX(I,J,Q,T)        if part shipped from supplier „i‟ to plant „j‟ with range of load level „q‟ 

at time period „t‟ 1 otherwise 0  (ton) 
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YY(J,K,Q,T)        if product shipped from plant „j‟ to market „k‟ with range of load 

level „q‟ at time period „t‟ 1 otherwise 0 (ton) 

ZZ(K,L,Q,T)        if returned product shipped from market „k‟ to collection centre „l‟ 

with range of load level „q‟ at time period „t‟ 1 otherwise 0 (ton) 

VV(L,M,Q,T)        if refurbished product shipped from collection centre „l‟ to 

refurbishing centre „m‟ with range of load level „q‟‟ at time period „t‟ 1 otherwise 0 

(ton) 

WW(L,Q,T)          if products are dispatched from collection center 'l' to disposal center 

with range of load level 'q'' at time period 't' 1otherwise0 (ton) 

UU(M,K,Q,T)        if products are shipped from refurbishing center 'm' to market 'k' 

with range of load level 'q'' at time period 't' 1otherwise 0 (ton) 

OP(J,N,T) 

OCC(L,T) 

ORF(M,T) 

; 

 

 

Z.fx(K,L,Q,'1')=0; 

 

 

 

EQUATIONS 

 

ObjFun 

ObjFun1 

ObjFun2 

ObjFun3 

ObjFun4 

ObjFun5 

 

CONST1 

CONST2 

CONST3 
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CONST4 

 

CONST5 

 

CONST6 

CONST7 

CONST8 

CONST9 

CONST10 

CONST11 

 

CONST12 

CONST13 

CONST14 

CONST15 

CONST16 

CONST17 

CONST18 

CONST19 

CONST20 

CONST21 

CONST22 

CONST23 

CONST24 

CONST25 

CONST26 

CONST27 

CONST28 

CONST29 

CONST30 

CONST31 
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CONST32 

CONST33 

CONST34 

CONST35 

CONST36 

CONST37 

CONST38 

CONST39 

CONST40 

CONST41 

CONST42 

CONST43 

CONST44 

CONST45 

CONST46 

CONST47 

CONST48 

 

CONST49 

CONST50 

CONST51 

CONST52 

 

; 

 

*ObjFun..Objfunc=E=Objfunc1+Objfunc2+Objfunc3; 

 

ObjFun..                Objfunc=E=0.748*LAMDA1+0.107*LAMDA2+0.145*LAMDA3; ; 

 

*transportation cost 
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ObjFun1..               Objfunc1=E=SUM((I,J,Q,T),C(Q,T)*DistanceIJ(I,J)*X(I,J,Q,T))+ 

                                   SUM((J,K,Q,T),C(Q,T)*DistanceJK(J,K)*Y(J,K,Q,T))+ 

                                   SUM((K,L,Q,T),C(Q,T)*DistanceKL(K,L)*Z(K,L,Q,T))+ 

                                   SUM((L,M,Q,T),C(Q,T)*DistanceLM(L,M)*V(L,M,Q,T))+ 

                                   SUM((L,Q,T),C(Q,T)*DistanceL(L)*W(L,Q,T))+ 

                                   SUM((M,K,Q,T),C(Q,T)*DistanceMK(M,K)*U(M,K,Q,T)); 

 

*Purchasing and Operational Cost:  purchasing cost + production cost + collection cost 

+ refurbishing cost + disposal cost - cost saving 

 

ObjFun2..               Objfunc2=E=SUM((I,J,Q,T),PC(I)*X(I,J,Q,T))+ 

                                   SUM((J,K,Q,T),PR(J)*Y(J,K,Q,T))+ 

                                   SUM((K,L,Q,T),COLC(K,L)*Z(K,L,Q,T))+ 

                                   SUM((L,M,Q,T),RFC(M)*V(L,M,Q,T))+ 

                                   SUM((L,Q,T),DC*W(L,Q,T))- 

                                   SUM((M,K,Q,T),COS(M)*U(M,K,Q,T)); 

 

*Fixed Facility Cost: opening cost of plants + opening cost of collection centers + 

opening cost of refurbishing centers 

 

ObjFun3..               Objfunc3=E=SUM((J,N,T),FCP_JNT(J,N,T)*OP(J,N,T))+ 

                                   SUM((L,T),FCC_LT(L,T)*OCC(L,T))+ 

                                   SUM((M,T),FCRC_MT(M,T)*ORF(M,T)); 

 

*Environmental Cost: unit cost of CO2 x (emission of transportation + emission of 

production) 

 

ObjFun4..               

Objfunc4=E=C_CO2*(SUM((I,J,Q,T),CET(Q)*DistanceIJ(I,J)*X(I,J,Q,T))+ 

                                          SUM((J,K,Q,T),CET(Q)*DistanceJK(J,K)*Y(J,K,Q,T))+ 

                                          SUM((K,L,Q,T),CET(Q)*DistanceKL(K,L)*Z(K,L,Q,T))+ 

                                          SUM((L,M,Q,T),CET(Q)*DistanceLM(L,M)*V(L,M,Q,T))+ 
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                                          SUM((L,Q,T),CET(Q)*DistanceL(L)*W(L,Q,T))+ 

                                          

SUM((M,K,Q,T),CET(Q)*DistanceMK(M,K)*U(M,K,Q,T))+ 

                                          SUM((J,N,K,Q,T),CEP(J,N)*Y(J,K,Q,T))); 

 

*Social Cost: 

 

ObjFun5..               Objfunc5=E=SUM((J,N,T),JO_JNT(J,N,T)*OP(J,N,T))+ 

                                   SUM((J,N,T),CSR_JNT(J,N,T)*OP(J,N,T))- 

                                   SUM((J,N,T),WA_JNT(J,N,T)*OP(J,N,T)); 

************************CONSTRAINTS*********************************

************************************************* 

 

 

****************************CAPACITY 

CONSTRAINTS*********************************************************

************ 

*Capacity constraints of suppliers 

 

CONST1(I,T)..           SUM((J,Q),X(I,J,Q,T))=L=CAPS_IT(I,T); 

 

*Capacity constraints of plants 

 

CONST2(J,T)..         SUM((K,Q),Y(J,K,Q,T))=L= sum (N, 

CAPP_JT(J,N,T)*OP(J,N,T)); 

 

*Capacity constraints of collection centers 

 

CONST3(L,T)..           SUM((K,Q),Z(K,L,Q,T))=L=CAPCC_LT(L,T)*OCC(L,T); 

 

*Capacity constraints of refurbishing centers 

 

CONST4(M,T)..           SUM((K,Q),U(M,K,Q,T))=L=CAPRF_MT(M,T)*ORF(M,T); 
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**********************************************************************

*********************************************** 

 

*Demand constraints 

 

CONST5(K,T)..           

SUM((J,Q),Y(J,K,Q,T))+SUM((M,Q),U(M,K,Q,T))=G=DEMAND_KT(K,T); 

 

 

**********************************************************************

*********************************************** 

 

 

*Pricewise Linear Transportation Constraints 

 

CONST6(I,J,T)..      X(I,J,'1',T)-MM*XX(I,J,'1',T)=L=0; 

CONST7(I,J,T)..      X(I,J,'1',T)-MM*XX(I,J,'1',T)=G=0.001-MM; 

 

CONST8(I,J,T)..      X(I,J,'2',T)-MM*XX(I,J,'2',T)=L=0; 

CONST9(I,J,T)..      X(I,J,'2',T)-MM*XX(I,J,'2',T)=G=10-MM; 

 

CONST10(I,J,T)..     X(I,J,'3',T)-MM*XX(I,J,'3',T)=L=0; 

CONST11(I,J,T)..     X(I,J,'3',T)-MM*XX(I,J,'3',T)=G=20-MM; 

 

CONST12(J,K,T)..     Y(J,K,'1',T)-MM*YY(J,K,'1',T)=L=0; 

CONST13(J,K,T)..     Y(J,K,'1',T)-MM*YY(J,K,'1',T)=G=0.001-MM; 

CONST14(J,K,T)..     Y(J,K,'2',T)-MM*YY(J,K,'2',T)=L=0; 

CONST15(J,K,T)..     Y(J,K,'2',T)-MM*YY(J,K,'2',T)=G=10-MM; 

CONST16(J,K,T)..     Y(J,K,'3',T)-MM*YY(J,K,'3',T)=L=0; 

CONST17(J,K,T)..     Y(J,K,'3',T)-MM*YY(J,K,'3',T)=G=20-MM; 
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CONST18(K,L,T)..     Z(K,L,'1',T)-MM*ZZ(K,L,'1',T)=L=0; 

CONST19(K,L,T)..     Z(K,L,'1',T)-MM*ZZ(K,L,'1',T)=G=0.001-MM; 

CONST20(K,L,T)..     Z(K,L,'2',T)-MM*ZZ(K,L,'2',T)=L=0; 

CONST21(K,L,T)..     Z(K,L,'2',T)-MM*ZZ(K,L,'2',T)=G=10-MM; 

CONST22(K,L,T)..     Z(K,L,'3',T)-MM*ZZ(K,L,'3',T)=L=0; 

CONST23(K,L,T)..     Z(K,L,'3',T)-MM*ZZ(K,L,'3',T)=G=20-MM; 

 

CONST24(L,M,T)..     V(L,M,'1',T)-MM*VV(L,M,'1',T)=L=0; 

CONST25(L,M,T)..     V(L,M,'1',T)-MM*VV(L,M,'1',T)=G=0.001-MM; 

CONST26(L,M,T)..     V(L,M,'2',T)-MM*VV(L,M,'2',T)=L=0; 

CONST27(L,M,T)..     V(L,M,'2',T)-MM*VV(L,M,'2',T)=G=10-MM; 

CONST28(L,M,T)..     V(L,M,'3',T)-MM*VV(L,M,'3',T)=L=0; 

CONST29(L,M,T)..     V(L,M,'3',T)-MM*VV(L,M,'3',T)=G=20-MM; 

 

CONST30(L,T)..       W(L,'1',T)-MM*WW(L,'1',T)=L=0; 

CONST31(L,T)..       W(L,'1',T)-MM*WW(L,'1',T)=G=0.001-MM; 

CONST32(L,T)..       W(L,'2',T)-MM*WW(L,'2',T)=L=0; 

CONST33(L,T)..       W(L,'2',T)-MM*WW(L,'2',T)=G=10-MM; 

CONST34(L,T)..       W(L,'3',T)-MM*WW(L,'3',T)=L=0; 

CONST35(L,T)..       W(L,'3',T)-MM*WW(L,'3',T)=G=20-MM; 

 

CONST36(M,K,T)..     U(M,K,'1',T)-MM*UU(M,K,'1',T)=L=0; 

CONST37(M,K,T)..     U(M,K,'1',T)-MM*UU(M,K,'1',T)=G=0.001-MM; 

CONST38(M,K,T)..     U(M,K,'2',T)-MM*UU(M,K,'2',T)=L=0; 

CONST39(M,K,T)..     U(M,K,'2',T)-MM*UU(M,K,'2',T)=G=10-MM; 

CONST40(M,K,T)..     U(M,K,'3',T)-MM*UU(M,K,'3',T)=L=0; 

CONST41(M,K,T)..     U(M,K,'3',T)-MM*UU(M,K,'3',T)=G=20-MM; 
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*********NUMBER OF 

TOURS****************************************************************

******************************* 

 

CONST42(I,J,Q,T)..   XINT(I,J,Q,T)=E=X(I,J,Q,T)/UP(Q); 

CONST43(J,K,Q,T)..   YINT(J,K,Q,T)=E=Y(J,K,Q,T)/UP(Q); 

CONST44(K,L,Q,T)..   ZINT(K,L,Q,T)=E=Z(K,L,Q,T)/UP(Q); 

CONST45(L,M,Q,T)..   VINT(L,M,Q,T)=E=V(L,M,Q,T)/UP(Q); 

CONST46(L,Q,T)..     WINT(L,Q,T)=E=W(L,Q,T)/UP(Q); 

CONST47(M,K,Q,T)..   UINT(M,K,Q,T)=E=U(M,K,Q,T)/UP(Q); 

 

**********************************************************************

************************************************* 

*                                                                                                                     * 

*                                                 BALANCE CONSTRAINTS                                                 

* 

*                                                                                                                     * 

**********************************************************************

************************************************* 

CONST48(J,T)..         SUM((I,Q),X(I,J,Q,T))-SUM((K,Q),Y(J,K,Q,T))=E=0; 

CONST49(K,T)$(ORD(T)<>CARD(T))..         

PI*(SUM((J,Q),Y(J,K,Q,T))+SUM((M,Q),U(M,K,Q,T)))-

SUM((L,Q),Z(K,L,Q,T+1))=E=0; 

CONST50(L,T)..         TETA*(SUM((K,Q),Z(K,L,Q,T)))-

SUM((M,Q),V(L,M,Q,T))=E=0; 

CONST51(L,T)..         (1-TETA)*SUM((K,Q),Z(K,L,Q,T))-SUM((Q),W(L,Q,T))=E=0; 

CONST52(M,T)..         SUM((L,Q),V(L,M,Q,T))-SUM((K,Q),U(M,K,Q,T))=E=0; 

**********************************************************************

************************************************* 

 

MODEL BERLIN_V5 /all/; 

BERLIN_V5.optcr=0; 

BERLIN_V5.reslim=36000; 

BERLIN_V5.iterlim=1e9; 
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BERLIN_V5.limrow=1000; 

BERLIN_V5.limcol=1000; 

SOLVE BERLIN_V5 USING MIP MINIMIZING Objfunc; 

 

file outfile /BERLIN_V5.txt/; 

put outfile; 

 

put 'IsOptimum'; put BERLIN_V5.modelstat; put /; 

put 'Objective_Value'; put Objfunc.l; put /; 

SETS 

 

I        Set of suppliers /1*4/ 

J        Set of plants /1*3/ 

K        Set of markets /1*5/ 

L        Set of collection centres /1*2/ 

M        Set of refurbishing centres /1*2/ 

N        Set of technology level of plants  /1*3/ 

Q        Set of range of load level /1*3/ 

T        Set of periods /1*3/ 

 

PARAMETER 

 

*Distances and unit transportation 

DistanceIJ(I,J)   distance between supplier 'i' and plant 'j' (km) 

/ 

1.1 228 

2.1 291 

3.1 139 

4.1 255 

1.2 237 

2.2 255 
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3.2 255 

4.2 169 

1.3 168 

2.3 266 

3.3 150 

4.3 250 

/ ; 

PARAMETER 

DistanceJK(J,K)   distance between plant 'j' and market 'k' (km) 

/ 

1.1 218 

2.1 185 

3.1 205 

1.2 270 

2.2 251 

3.2 222 

1.3 160 

2.3 231 

3.3 152 

1.4 160 

2.4 191 

3.4 262 

1.5 170 

2.5 199 

3.5 538 

 

/ 

 

 

DistanceKL(K,L)   distance between market 'k' and collection centre 'l' (km) 

/ 
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1.1 210 

2.1 300 

3.1 250 

4.1 350 

5.1 260 

1.2 229 

2.2 355 

3.2 199 

4.2 200 

5.2 280 

/ 

 

DistanceLM(L,M)   distance between collection centre 'l' and refurbishing centre 'm' 

(km) 

/ 

1.1 182 

2.1 226 

1.2 193 

2.2 336 

 

/ 

DistanceL(L)   distance between collection centre 'l' and disposal centre (km) 

/ 

1 117 

2 53 

/ 

 

DistanceMK(M,K)  distance between refurbishing center 'm' and market 'k' (km) 

/ 

1.1 143 

2.1 101 
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1.2 125 

2.2 136 

1.3 199 

2.3 156 

1.4 125 

2.4 165 

1.5 158 

2.5 200 

/ 

C(Q,T) unit transportation cost of one tone load through one km by range of load level 

'q' at time period 't' 

/ 

1.1 30 

1.2 30 

1.3 30 

2.1 20 

2.2 20 

2.3 20 

3.1 10 

3.2 10 

3.3 10 

/ 

*CAPATICITIES 

CAPS_IT(I,T) The part capacity of supplier 'i' at time period 't' (ton) 

/ 

1.1 7100 

1.2 9470 

1.3 8470 

2.1 5310 

2.2 7910 

2.3 6870 
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3.1 7240 

3.2 8170 

3.3 5580 

4.1 7500 

4.2 8000 

4.3 5560 

/ 

CAPP_JT(J,N,T) The capacity of plant 'j' with tech level "n" at time period 't' (ton) 

/ 

*teknoloji seviyesi ile kapasite artsın 

 

*birinci fabrikanın birinci dönem kapasiteleri(n=1 ve n=2 için) 

1.1.1 1940 

1.2.1 1960 

1.3.1 1980 

 

*ikinci fabrikanın birinci dönem kapasiteleri (n=1 ve n=2 için) 

2.1.1 1832 

2.2.1 1852 

2.3.1 1872 

 

*üçüncü fabrikanın birinci dönem kapasiteleri (n=1 ve n=2 için) 

3.1.1 1750 

3.2.1 1900 

3.3.1 1950 

 

*birinci fabrikanın ikinci dönem kapasiteleri(n=1 ve n=2 için) 

1.1.2 1760 

1.2.2 1780 

1.3.2 1800 
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*ikinci fabrikanın ikinci dönem kapasiteleri(n=1 ve n=2 için) 

2.1.2 1520 

2.2.2 1540 

2.3.2 1560 

 

*üçüncü fabrikanın ikinci dönem kapasiteleri(n=1 ve n=2 için) 

3.1.2 1500 

3.2.2 1600 

3.3.2 1600 

 

*birinci fabrikanın üçüncü dönem kapasiteleri(n=1 ve n=2 için) 

1.1.3 1938 

1.2.3 1958 

1.3.3 1978 

 

*ikinci fabrikanın üçüncü dönem kapasiteleri(n=1 ve n=2 için) 

2.1.3 1735 

2.2.3 1755 

2.3.3 1775 

 

 

*üçüncü fabrikanın üçüncü dönem kapasiteleri(n=1 ve n=2 için) 

3.1.3 1700 

3.2.3 1725 

3.3.3 1745 

/ 

CAPCC_LT(L,T) The capacity of collection center 'l' at time period 't' (ton) 

/ 

1.1 9830 

1.2 9800 

1.3 8130 
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2.1 9670 

2.2 5470 

2.3 8810 

/ 

 

CAPRF_MT(M,T) The capacity of refurbishing center 'm' at time period 't' 

/ 

1.1 8910 

1.2 8560 

1.3 7370 

2.1 7820 

2.2 7410 

2.3 7750 

/ 

 

*Demand 

DEMAND_KT(K,T) demand of market 'k' at time period 't' (ton) 

/ 

1.1 86 

2.1 113 

3.1 213 

4.1 150 

5.1 250 

 

1.2 240 

2.2 157 

3.2 257 

4.2 200 

5.2 199 

 

1.3 104 
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2.3 202 

3.3 152 

4.3 268 

5.3 166 

/ 

*Fixed costs 

FCP_JNT(J,N,T) fixed opening cost of plant 'j' with technology level 'n' at time period 

't' ($) 

/ 

1.1.1 1000000 

2.1.1 1050000 

3.1.1 1100000 

 

1.2.1 1070000 

2.2.1 1180000 

3.2.1 1255000 

 

1.3.1 1150000 

2.3.1 1275000 

3.3.1 1355000 

 

1.1.2 1000000 

2.1.2 1050000 

3.1.2 1100000 

 

1.2.2 1070000 

2.2.2 1180000 

3.2.2 1255000 

 

1.3.2 1150000 

2.3.2 1255000 
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3.3.2 1355000 

 

1.1.3 1000000 

2.1.3 1050000 

3.1.3 1100000 

 

1.2.3 1070000 

2.2.3 1180000 

3.2.3 1255000 

 

1.3.3 1150000 

2.3.3 1255000 

3.3.3 1355000 

 

 

/ 

FCC_LT(L,T) fixed opening cost of collection centre 'l' at time period 't' ($) 

/ 

1.1 400000 

1.2 500000 

1.3 450000 

2.1 650000 

2.2 550000 

2.3 600000 

/ 

FCRC_MT(M,T) fixed opening cost of refurbishing centre 'm' at time period 't' ($) 

/ 

1.1 350000 

1.2 450000 

1.3 400000 

2.1 600000 
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2.2 500000 

2.3 550000 

 

/ 

*Purchasing costs 

PC(I) purchasing cost of part from supplier 'i' ($) 

/ 

1 225 

2 160 

3 352 

4 300 

/ 

 

PR(J) production cost of finished product at plant 'j' 

/ 

1 537 

2 680 

3 600 

/ 

 

COLC(K,L) unit collection cost of product from customer 'k' by collection center 'l' ($ 

ton) 

/ 

1.1 94 

2.1 67 

3.1 50 

4.1 50 

5.1 75 

 

1.2 53 

2.2 38 
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3.2 63 

4.2 88 

5.2 45 

 

/ 

RFC(M) refurbishing cost of product at refurbishing centre 'm' 

/ 

1 89 

2 66 

 

/ 

COS(M) unit cost saving of product at refurbishing center 'm' 

/ 

1 359 

2 444 

 

/ 

 

*CO2 emissions and related parameters 

CEP(J,N)    the amount of CO2 emission caused by production of one ton of product at 

plant 'j' with technology level 'n' (gr ton) 

/ 

1.1 5000 

2.1 4500 

3.1 5500 

 

1.2 2500 

2.2 2250 

3.2 2000 

 

1.3 1500 
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2.3 1250 

3.3 1000 

 

/ 

 

CET(Q)     the amount of CO2 emission caused by transportation of one ton load 

through one kilometer with range of load level 'q' (gr ton*km) 

/ 

 

1 800 

2 1350 

3 2450 

 

/ 

*Ratios and percentages 

UP(Q) the upper level of range of load level 'q' 

/ 

1 10 

2 20 

3 30 

/ 

 

*Social parameters 

JO_JNT(J,N,T) number of job oppurtunities if plant 'j' with technology level 'n' at time 

period 't' is opened($) 

/ 

1.1.1 50 

2.1.1 100 

3.1.1 150 

 

1.2.1 100 
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2.2.1 150 

3.2.1 200 

 

1.3.1 150 

2.3.1 200 

3.3.1 250 

 

1.1.2 60 

2.1.2 110 

3.1.2 160 

 

1.2.2 110 

2.2.2 160 

3.2.2 210 

 

1.3.2 160 

2.3.2 210 

3.3.2 260 

 

 

1.1.3 70 

2.1.3 120 

3.1.3 170 

 

1.2.3 120 

2.2.3 170 

3.2.3 220 

 

1.3.3 170 

2.3.3 220 

3.3.3 270 
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/ 

 

CSR_JNT(J,N,T) number of corporate social responsobilities if plant 'j' with technology 

level 'n' at time period 't' is opened($) 

/ 

1.1.1 5 

2.1.1 10 

3.1.1 15 

 

1.2.1 10 

2.2.1 15 

3.2.1 20 

 

1.3.1 15 

2.3.1 20 

3.3.1 25 

 

 

1.1.2 6 

2.1.2 11 

3.1.2 16 

 

1.2.2 11 

2.2.2 16 

3.2.2 21 

 

1.3.2 16 

2.3.2 21 

3.3.2 26 

 

1.1.3 7 



138 

 

2.1.3 12 

3.1.3 17 

 

1.2.3 12 

2.2.3 17 

3.2.3 22 

 

1.3.3 17 

2.3.3 22 

3.3.3 27 

/ 

 

WA_JNT(J,N,T) number of work accident if plant 'j' with technology level 'n' at time 

period 't' is opened($) 

/ 

1.1.1 15 

2.1.1 20 

3.1.1 25 

 

1.2.1 10 

2.2.1 15 

3.2.1 20 

 

1.3.1 5 

2.3.1 10 

3.3.1 15 

 

1.1.2 16 

2.1.2 21 

3.1.2 26 
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1.2.2 11 

2.2.2 16 

3.2.2 21 

 

1.3.2 6 

2.3.2 11 

3.3.2 16 

 

1.1.3 17 

2.1.3 22 

3.1.3 27 

 

1.2.3 12 

2.2.3 17 

3.2.3 22 

 

1.3.3 7 

2.3.3 12 

3.3.3 17 

 

/ 

SCALAR DC unit disposal cost of product at disposal center  /50/; 

 

SCALAR C_CO2 unit cost of CO2 emission /0.112/; 

 

SCALAR PI percentage of collected product which is collected by collection centres 

/0.80/; 

 

SCALAR TETA percentage of refurbished product which is refurbished at refurbishing 

centres /0.60/; 
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Scalar MM big number /1000000/; 

 

 

VARIABLES 

 

Objfunc 

Objfunc1 

Objfunc2 

Objfunc3 

Objfunc4 

Objfunc5 

 

POSITIVE VARIABLES 

 

X(I,J,Q,T)       quantity of part (i.e. plastics plates) shipped from supplier „i‟ to plant „j‟ 

with range of load level „q‟ at time period „t‟ (ton) 

Y(J,K,Q,T)       quantity of product shipped from plant „j‟ to market „k‟ with range of 

load level „q‟ at time period „t‟ (ton) 

Z(K,L,Q,T)       quantity of returned product shipped from market „k‟ to collection 

centre „l‟ with range of load level „q‟ at time period „t‟ (ton) 

V(L,M,Q,T)       quantity of refurbished product shipped from collection centre „l‟ to 

refurbishing centre „m‟ with range of load level „q‟‟ at time period „t‟ (ton) 

W(L,Q,T)         the amount of product shipped from collection center 'l' to disposal 

center with range of load level 'q'' at time period 't' (ton) 

U(M,K,Q,T)       the amount of product shipped from refurbishing center 'm' to market 

'k' with range of load level 'q'' at time period 't' (ton) 

LAMDA1 

LAMDA2 

LAMDA3 

; 

 

*Her bir aracın tur sayısı tasinan miktar up(Q)lara bölünerek bulunur 
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Integer Variables 

 

XINT(I,J,Q,T) 

YINT(J,K,Q,T) 

ZINT(K,L,Q,T) 

VINT(L,M,Q,T) 

WINT(L,Q,T) 

UINT(M,K,Q,T) 

; 

BINARY VARIABLES 

 

XX(I,J,Q,T)        if part shipped from supplier „i‟ to plant „j‟ with range of load level „q‟ 

at time period „t‟ 1 otherwise 0  (ton) 

YY(J,K,Q,T)        if product shipped from plant „j‟ to market „k‟ with range of load 

level „q‟ at time period „t‟ 1 otherwise 0 (ton) 

ZZ(K,L,Q,T)        if returned product shipped from market „k‟ to collection centre „l‟ 

with range of load level „q‟ at time period „t‟ 1 otherwise 0 (ton) 

VV(L,M,Q,T)        if refurbished product shipped from collection centre „l‟ to 

refurbishing centre „m‟ with range of load level „q‟‟ at time period „t‟ 1 otherwise 0 

(ton) 

WW(L,Q,T)          if products are dispatched from collection center 'l' to disposal center 

with range of load level 'q'' at time period 't' 1otherwise0 (ton) 

UU(M,K,Q,T)        if products are shipped from refurbishing center 'm' to market 'k' 

with range of load level 'q'' at time period 't' 1otherwise 0 (ton) 

 

OP(J,N,T) 

OCC(L,T) 

ORF(M,T) 

; 

 

 

Z.fx(K,L,Q,'1')=0; 
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EQUATIONS 

 

ObjFun 

ObjFun1 

ObjFun2 

ObjFun3 

ObjFun4 

ObjFun5 

 

CONST1 

CONST2 

CONST3 

CONST4 

 

CONST5 

 

CONST6 

CONST7 

CONST8 

CONST9 

CONST10 

CONST11 

 

CONST12 

CONST13 

CONST14 

CONST15 

CONST16 

CONST17 

CONST18 

CONST19 
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CONST20 

CONST21 

CONST22 

CONST23 

CONST24 

CONST25 

CONST26 

CONST27 

CONST28 

CONST29 

CONST30 

CONST31 

CONST32 

CONST33 

CONST34 

CONST35 

CONST36 

CONST37 

CONST38 

CONST39 

CONST40 

CONST41 

CONST42 

CONST43 

CONST44 

CONST45 

CONST46 

CONST47 

CONST48 

 

CONST49 
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CONST50 

CONST51 

CONST52 

CONST53 

CONST54 

CONST55 

; 

 

*ObjFun..                Objfunc=E=Objfunc1+Objfunc2+Objfunc3; 

 

ObjFun..                Objfunc=E=0.333*LAMDA1+0.333*LAMDA2+0.333*LAMDA3; 

 

*transportation cost 

 

ObjFun1..               Objfunc1=E=SUM((I,J,Q,T),C(Q,T)*DistanceIJ(I,J)*X(I,J,Q,T))+ 

                                   SUM((J,K,Q,T),C(Q,T)*DistanceJK(J,K)*Y(J,K,Q,T))+ 

                                   SUM((K,L,Q,T),C(Q,T)*DistanceKL(K,L)*Z(K,L,Q,T))+ 

                                   SUM((L,M,Q,T),C(Q,T)*DistanceLM(L,M)*V(L,M,Q,T))+ 

                                   SUM((L,Q,T),C(Q,T)*DistanceL(L)*W(L,Q,T))+ 

                                   SUM((M,K,Q,T),C(Q,T)*DistanceMK(M,K)*U(M,K,Q,T)); 

 

*Purchasing and Operational Cost:  purchasing cost + production cost + collection cost 

+ refurbishing cost + disposal cost - cost saving 

 

ObjFun2..               Objfunc2=E=SUM((I,J,Q,T),PC(I)*X(I,J,Q,T))+ 

                                   SUM((J,K,Q,T),PR(J)*Y(J,K,Q,T))+ 

                                   SUM((K,L,Q,T),COLC(K,L)*Z(K,L,Q,T))+ 

                                   SUM((L,M,Q,T),RFC(M)*V(L,M,Q,T))+ 

                                   SUM((L,Q,T),DC*W(L,Q,T))- 

                                   SUM((M,K,Q,T),COS(M)*U(M,K,Q,T)); 
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*Fixed Facility Cost: opening cost of plants + opening cost of collection centers + 

opening cost of refurbishing centers 

 

ObjFun3..               Objfunc3=E=SUM((J,N,T),FCP_JNT(J,N,T)*OP(J,N,T))+ 

                                   SUM((L,T),FCC_LT(L,T)*OCC(L,T))+ 

                                   SUM((M,T),FCRC_MT(M,T)*ORF(M,T)); 

 

*Environmental Cost: unit cost of CO2 x (emission of transportation + emission of 

production) 

 

ObjFun4..               

Objfunc4=E=C_CO2*(SUM((I,J,Q,T),CET(Q)*DistanceIJ(I,J)*X(I,J,Q,T))+ 

                                          SUM((J,K,Q,T),CET(Q)*DistanceJK(J,K)*Y(J,K,Q,T))+ 

                                          SUM((K,L,Q,T),CET(Q)*DistanceKL(K,L)*Z(K,L,Q,T))+ 

                                          SUM((L,M,Q,T),CET(Q)*DistanceLM(L,M)*V(L,M,Q,T))+ 

                                          SUM((L,Q,T),CET(Q)*DistanceL(L)*W(L,Q,T))+ 

                                          

SUM((M,K,Q,T),CET(Q)*DistanceMK(M,K)*U(M,K,Q,T))+ 

                                          SUM((J,N,K,Q,T),CEP(J,N)*Y(J,K,Q,T))); 

 

*Social Cost: 

 

ObjFun5..               Objfunc5=E=SUM((J,N,T),JO_JNT(J,N,T)*OP(J,N,T))+ 

                                   SUM((J,N,T),CSR_JNT(J,N,T)*OP(J,N,T))- 

                                   SUM((J,N,T),WA_JNT(J,N,T)*OP(J,N,T)); 

************************CONSTRAINTS*********************************

************************************************* 

 

 

****************************CAPACITY 

CONSTRAINTS*********************************************************

************ 

*Capacity constraints of suppliers 
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CONST1(I,T)..           SUM((J,Q),X(I,J,Q,T))=L=CAPS_IT(I,T); 

 

*Capacity constraints of plants 

 

CONST2(J,T)..         SUM((K,Q),Y(J,K,Q,T))=L= sum (N, 

CAPP_JT(J,N,T)*OP(J,N,T)); 

 

*Capacity constraints of collection centers 

 

CONST3(L,T)..           SUM((K,Q),Z(K,L,Q,T))=L=CAPCC_LT(L,T)*OCC(L,T); 

 

*Capacity constraints of refurbishing centers 

 

CONST4(M,T)..           SUM((K,Q),U(M,K,Q,T))=L=CAPRF_MT(M,T)*ORF(M,T); 

 

**********************************************************************

*********************************************** 

 

*Demand constraints 

 

CONST5(K,T)..           

SUM((J,Q),Y(J,K,Q,T))+SUM((M,Q),U(M,K,Q,T))=G=DEMAND_KT(K,T); 

 

 

**********************************************************************

*********************************************** 

 

 

*Pricewise Linear Transportation Constraints 

 

CONST6(I,J,T)..      X(I,J,'1',T)-MM*XX(I,J,'1',T)=L=0; 
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CONST7(I,J,T)..      X(I,J,'1',T)-MM*XX(I,J,'1',T)=G=0.001-MM; 

 

CONST8(I,J,T)..      X(I,J,'2',T)-MM*XX(I,J,'2',T)=L=0; 

CONST9(I,J,T)..      X(I,J,'2',T)-MM*XX(I,J,'2',T)=G=10-MM; 

 

CONST10(I,J,T)..     X(I,J,'3',T)-MM*XX(I,J,'3',T)=L=0; 

CONST11(I,J,T)..     X(I,J,'3',T)-MM*XX(I,J,'3',T)=G=20-MM; 

 

CONST12(J,K,T)..     Y(J,K,'1',T)-MM*YY(J,K,'1',T)=L=0; 

CONST13(J,K,T)..     Y(J,K,'1',T)-MM*YY(J,K,'1',T)=G=0.001-MM; 

CONST14(J,K,T)..     Y(J,K,'2',T)-MM*YY(J,K,'2',T)=L=0; 

CONST15(J,K,T)..     Y(J,K,'2',T)-MM*YY(J,K,'2',T)=G=10-MM; 

CONST16(J,K,T)..     Y(J,K,'3',T)-MM*YY(J,K,'3',T)=L=0; 

CONST17(J,K,T)..     Y(J,K,'3',T)-MM*YY(J,K,'3',T)=G=20-MM; 

 

CONST18(K,L,T)..     Z(K,L,'1',T)-MM*ZZ(K,L,'1',T)=L=0; 

CONST19(K,L,T)..     Z(K,L,'1',T)-MM*ZZ(K,L,'1',T)=G=0.001-MM; 

CONST20(K,L,T)..     Z(K,L,'2',T)-MM*ZZ(K,L,'2',T)=L=0; 

CONST21(K,L,T)..     Z(K,L,'2',T)-MM*ZZ(K,L,'2',T)=G=10-MM; 

CONST22(K,L,T)..     Z(K,L,'3',T)-MM*ZZ(K,L,'3',T)=L=0; 

CONST23(K,L,T)..     Z(K,L,'3',T)-MM*ZZ(K,L,'3',T)=G=20-MM; 

 

CONST24(L,M,T)..     V(L,M,'1',T)-MM*VV(L,M,'1',T)=L=0; 

CONST25(L,M,T)..     V(L,M,'1',T)-MM*VV(L,M,'1',T)=G=0.001-MM; 

CONST26(L,M,T)..     V(L,M,'2',T)-MM*VV(L,M,'2',T)=L=0; 

CONST27(L,M,T)..     V(L,M,'2',T)-MM*VV(L,M,'2',T)=G=10-MM; 

CONST28(L,M,T)..     V(L,M,'3',T)-MM*VV(L,M,'3',T)=L=0; 

CONST29(L,M,T)..     V(L,M,'3',T)-MM*VV(L,M,'3',T)=G=20-MM; 

 

CONST30(L,T)..       W(L,'1',T)-MM*WW(L,'1',T)=L=0; 

CONST31(L,T)..       W(L,'1',T)-MM*WW(L,'1',T)=G=0.001-MM; 
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CONST32(L,T)..       W(L,'2',T)-MM*WW(L,'2',T)=L=0; 

CONST33(L,T)..       W(L,'2',T)-MM*WW(L,'2',T)=G=10-MM; 

CONST34(L,T)..       W(L,'3',T)-MM*WW(L,'3',T)=L=0; 

CONST35(L,T)..       W(L,'3',T)-MM*WW(L,'3',T)=G=20-MM; 

 

CONST36(M,K,T)..     U(M,K,'1',T)-MM*UU(M,K,'1',T)=L=0; 

CONST37(M,K,T)..     U(M,K,'1',T)-MM*UU(M,K,'1',T)=G=0.001-MM; 

CONST38(M,K,T)..     U(M,K,'2',T)-MM*UU(M,K,'2',T)=L=0; 

CONST39(M,K,T)..     U(M,K,'2',T)-MM*UU(M,K,'2',T)=G=10-MM; 

CONST40(M,K,T)..     U(M,K,'3',T)-MM*UU(M,K,'3',T)=L=0; 

CONST41(M,K,T)..     U(M,K,'3',T)-MM*UU(M,K,'3',T)=G=20-MM; 

 

 

*********NUMBER OF 

TOURS****************************************************************

******************************* 

 

CONST42(I,J,Q,T)..   XINT(I,J,Q,T)=E=X(I,J,Q,T)/UP(Q); 

CONST43(J,K,Q,T)..   YINT(J,K,Q,T)=E=Y(J,K,Q,T)/UP(Q); 

CONST44(K,L,Q,T)..   ZINT(K,L,Q,T)=E=Z(K,L,Q,T)/UP(Q); 

CONST45(L,M,Q,T)..   VINT(L,M,Q,T)=E=V(L,M,Q,T)/UP(Q); 

CONST46(L,Q,T)..     WINT(L,Q,T)=E=W(L,Q,T)/UP(Q); 

CONST47(M,K,Q,T)..   UINT(M,K,Q,T)=E=U(M,K,Q,T)/UP(Q); 

 

**********************************************************************

************************************************* 

*                                                                                                                     * 

*                                                 BALANCE CONSTRAINTS                                                 

* 

*                                                                                                                     * 

**********************************************************************

************************************************* 

CONST48(J,T)..         SUM((I,Q),X(I,J,Q,T))-SUM((K,Q),Y(J,K,Q,T))=E=0; 
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CONST49(K,T)$(ORD(T)<>CARD(T))..         

PI*(SUM((J,Q),Y(J,K,Q,T))+SUM((M,Q),U(M,K,Q,T)))-

SUM((L,Q),Z(K,L,Q,T+1))=E=0; 

CONST50(L,T)..         TETA*(SUM((K,Q),Z(K,L,Q,T)))-

SUM((M,Q),V(L,M,Q,T))=E=0; 

CONST51(L,T)..         (1-TETA)*SUM((K,Q),Z(K,L,Q,T))-SUM((Q),W(L,Q,T))=E=0; 

CONST52(M,T)..         SUM((L,Q),V(L,M,Q,T))-SUM((K,Q),U(M,K,Q,T))=E=0; 

**********************************************************************

************************************************* 

*Tiwari et al. constratints 

**********************************************************************

************************************************* 

CONST53..         LAMDA1=L=(116120000-

(Objfunc1+Objfunc2+Objfunc3))/(116120000-24166590); 

CONST54..         LAMDA2=L=(1213090000-Objfunc4)/(1213090000-133989072); 

CONST55..         LAMDA3=L=(Objfunc5-90)/(4320-90); 

 

MODEL BERLIN_V5_TIWARI /all/; 

BERLIN_V5_TIWARI.optcr=0; 

BERLIN_V5_TIWARI.reslim=36000; 

BERLIN_V5_TIWARI.iterlim=1e9; 

BERLIN_V5_TIWARI.limrow=1000; 

BERLIN_V5_TIWARI.limcol=1000; 

 

SOLVE BERLIN_V5_TIWARI USING MIP MAXIMIZING Objfunc; 

 

file outfile /BERLIN_V5_TIWARI.txt/; 

put outfile; 

 

put 'IsOptimum'; put BERLIN_V5_TIWARI.modelstat; put /; 

put 'Objective_Value'; put Objfunc.l; put /; 

 

 


