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ÖNSÖZ
Değerli Katılımcılarımız,
Sizleri Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresinde, İzmir’de,
Yaşar Üniversitesinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.
Kongrenin ana teması “Tarım ve Gıda Değer Zincirlerinde YAEM” olarak belirlenmiştir.
Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması disiplinlerinin geleneksel olarak çok yakın
durmadığı tarım ve gıda sektörleri geleceğin dünyasında gitgide darboğaz olmaya adaydır.
Oysa YAEM’in temel yaklaşımlarıyla bu konularda anlamlı katkılar yapma ve çözüm sunma
potansiyelini taşıdığını düşünmekteyiz. Tarımsal ürünlerin üretiminden tüketimine kadar
yolculuğunu kapsayan “Tarım ve Gıda Değer Zincirlerinin,” daha verimli ve etkin olarak
yönetilmesinin ve tasarlanmasının hem ülkemiz, hem de dünya için getirisi çok büyük olacaktır.
Küresel ısınma sürecinin içinde olan dünyamızda, varoluşumuzu ilgilendiren bu konulara bizim
disiplinimizin de destek vermesinin zamanı gelmiştir. Tarihi boyunca ve günümüzde tarım ve
tarım endüstrileri bakımından çok güçlü bir merkez olan İzmir’de bu can alıcı tema etrafında
düzenlenen YAEM 2016 Kongresine verdiğiniz katkılar ve katkılarınızın sonucunda oluşup bu
kitapta özetlenen doyurucu bilimsel program için hepinize minnettarız.
Kongremizin bütün katılımcılarımız ve YAEM topluluğumuz için verimli geçmesini dileriz.
Şehrimize ve üniversitemize hoşgeldiniz.
Prof. Dr. Murat Fadıloğlu
Yaşar Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Kongre Başkanı
Temmuz 2016
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KURULLAR
Kongre Başkanı
Murat Fadıloğlu, Yaşar Üniversitesi
Düzenleme Kurulu
Önder Bulut, Yaşar Üniversitesi (Başkan)
Aylin Akçalı, Yaşar Üniversitesi
Adalet Öner, Yaşar Üniversitesi
Vildan Özkır, Yıldız Teknik Üniversitesi
Özgün Öztürk, Yaşar Üniversitesi
Ömer Öztürkoğlu, Yaşar Üniversitesi
Mert Paldrak, Yaşar Üniversitesi
Effi Staiou, Yaşar Üniversitesi
Bahar Taşar, Yaşar Üniversitesi
Sencer Yeralan, Yaşar Üniversitesi
Murat Ödemiş, Yaşar Üniversitesi
Program Kurulu
Levent Kandiller, Yaşar Üniversitesi (Başkan)
Meral Azizoğlu, ODTÜ
Özge Büyükdağlı, Yaşar Üniversitesi
Ferda Can Çetinkaya, Çankaya Üniversitesi
Tuğba Efendigil, Yıldız Teknik Üniversitesi
Deniz Türsel Eliiyi, Yaşar Üniversitesi
Bahar Yetiş Kara, Bilkent Üniversitesi
Damla Kızılay, Yaşar Üniversitesi
Erdinç Öner, Yaşar Üniversitesi
Deniz Özdemir, Yaşar Üniversitesi
Hande Öztop, Yaşar Üniversitesi
Sel Özcan Tatari, Yaşar Üniversitesi
Özgür Yalçınkaya, Dokuz Eylül Üniversitesi
Finans Kurulu
M. Cemali Dinçer, Yaşar Üniversitesi (Başkan)
Sinem Özkan, Yaşar Üniversitesi
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HAKEMLER VE JÜRİLER
Davetli Oturum Bildiri Özeti Hakemleri
Davetli oturum bildiri özetleri tema başkanları ve davetli oturum düzenleyicileri tarafından
değerlendirilmiştir.
Genel Oturumların Bildiri Özeti Hakemleri
Ahmet Beşkese

Dilek Tüzün

Kadir Ertoğral

S.İlker Birbil

Ali Ekici

Diyar Akay

Kağan Gökbayrak

Saadettin Kesen

Ali Yurdun Orbak

E. Alper Yıldırım

Kerem Bülbül

Seda Genç

Aliye Ayça Supçiller

Eda Yücel

Leyla Demir

Sel Ozcan

Alp Ertem

Emine Gündoğdu

Mahmut Ali Gökçe

Selçuk Gören

Alp Üstündağ

Emre Çevikcan

Mehmet Ali Ilgın

Selin Özpeynirci

Alper Vahaplar

Engin Topan

Mehmet Bülent Durmuşoğlu

Selma Gürler

Aslan Karaoğlan

Enis Kayış

Melih Çelik

Semra Tunalı

Aybek Korugan

Erol Sezer

Metehan Feridun Sorkun

Sencer Yeralan

Ayse Kocaman

Ezgi Aktar Demirtaş

Muhittin H. Demir

Sener Akpınar

Aysun Kapucugil İkiz

Fahrettin Eldemir

Murat Fadıloğlu

Serhat Burmaoğlu

Ayşegül Altın Kayhan

Fatih Ecer

Mustafa Egemen Taner

Serkan Albayrak

Bahar Kara

Fikret Er

Mustafa Gökçe Baydoğan

Sermin Elevli

Banu Ekren

Firdevs Ulus

Necati Aras

Sibel Salman

Bengü Oflaç

Füsun Ülengin

Nilay Noyan

Sinem Tokçaer

Berk Ekici

Gonca Tuncel

Nilsen Kundakçı

Süleyman Ersöz

Bora Çekyay

Gökhan Ceyhan

Nimet Yapıcı Pehlivan

Şebnem Demirkol Akyol

Burcu Balçık

Görkem Sarıyer

Onur Dursun

Şeyda Serdarasan

Burcu Dikmen Yalçınkaya

Görkem Yılmaz

Orhan Karasakal

Şeyda Topaloğlu

Burcu Felekoğlu

Gülser Köksal

Orkun Kozanoğlu

Talip Kellegöz

Burcu Kuleli Pak

Gültekin Kuyzu

Osman Alp

Tonguç Ünlüyurt

Burçak Başbuğ Erkan

Gültekin Özdemir

Ömer Öztürkoğlu

Uğur Özcan

Bülent Çatay

Güvenç Şahin

Önder Bulut

Ulaş Özen

Can B. Kalaycı

Hacer Gören

Önder Özgener

Umut Asan

Cemre Çubukçuoğlu

Haldun Sural

Özgen Karaer

Ülku Gürler

Damla Kızılay

Haluk Aygüneş

Özgür Eski

Yavuz Gazibey

Demet Gönen

Hande Öztop

Özgür Özpeynirci

Yetiş Sazi Murat

Deniz Aksen

Hülya Güçdemir

Özgür Yalçınkaya

Yusuf Şahı̇ n

Deniz Özdemir

İbrahim Akgün

Özlem Cavuş

Z. Caner Taşkın

Deniz Türsel Eliiyi

İhsan Alp

Özlem Karsu

Zeynep Sargut

Derya Birant

İnci Batmaz

Ruhan Aşkın Uzel
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Öğrenci Proje Yarışması – Eleme ve Yarı Final Aşaması Hakemleri
Ahmet Camcı
Banu Yetkin Ekren
Burcu Felekoğlu
Ceyhun Araz
Emrah Edis
Erkan Kabak
Erkan Karaoğlu
Görkem Ataman
Mahmut Ali Gökçe
Özgür Kabadurmuş
Özlem Uzun Araz
Rahime Sancar Edis
Selin Özpeynirci
Yiğit Kazançoğlu
Yücel Öztürkoğlu
Öğrenci Proje Yarışması – Final Jürisi
Aybek Korugan
Bahar Yetiş Kara
M. Cemali Dinçer
Necip Atılgan
Selçuk Aytimur
YAD Uygulama Ödülü Jürisi
Cem İyigün - ODTÜ (Başkan)
Murat Fadıloğlu - Yaşar Üniversitesi
Mustafa Koşar - Yaşar Holding
Ender Yüksel - Vestel A.Ş.
Muhittin Hakan Demir - İzmir Ekonomi Üniversitesi
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TEMA KÜMELERİ
1. Askeri Harekât Analizi (AHA)
Tema Başkanı: İbrahim Akgün (Abdullah Gül Üniversitesi)
Davetli Oturumları – Oturum Başkanları
Davetli Oturum AHA-1 – İbrahim Akgün
Davetli Oturum AHA-2 – Orhan Karasakal
Davetli Oturum AHA-3 – Türker Tanergüçlü
Davetli Oturum AHA-4 – Türker Tanergüçlü

Oturum No Sayfa
1D
38
2A
82
2C 129
3A 166

2. Çizelgeleme (ÇİZ)
Tema Başkanı: Hakan Gültekin (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
Davetli Oturumları – Oturum Başkanları
Oturum No Sayfa
Davetli Oturum ÇİZ-1 – Hakan Gültekin
1C
14
Davetli Oturum ÇİZ-2– Cenk Şahin
2C 133
Davetli Oturum ÇİZ-3– Emre B. Edis
3C 205
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Oturum No Sayfa
Genel Oturum ÇİZ-1 – Damla Kızılay
1E
72
Genel Oturum ÇİZ-2 – Ayla Gülcü
2B 123
Genel Oturum ÇİZ-3 – Ethem Çanakoğlu
2D 156
Genel Oturum ÇİZ-4 – Korhan Karabulut
3B 196

3. Çok Kriterli Karar Verme (ÇKV)
Tema Başkanı: Özgür Özpeynirci (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Davetli Oturumları – Oturum Başkanları
Oturum No Sayfa
Davetli Oturum ÇKV-1 – Özgür Özpeynirci
2C 131
Davetli Oturum ÇKV-2 – Dilek Çetin Tulazoğlu
3B 186
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Oturum No Sayfa
Genel Oturum ÇKV-1 – Süleyman Çakır
1D
51
Genel Oturum ÇKV-2 – Ayşenur Uslu
1E
76
Genel Oturum ÇKV-3 – Nazlı Göker
2A 100
Genel Oturum ÇKV-4 – Hakan Turan
3A 175
Genel Oturum ÇKV-5 – Emre Ekin
3B 200

4. Finansal Modelleme (FM)
Tema Başkanı: Ahmet Camcı (Yaşar Üniversitesi)
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Genel Oturum FM-1 – Gözde Yazgı Tütüncü
Genel Oturum FM-2 – Ebru Yüksel

1

Oturum No Sayfa
2A
98
2C 135
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5. İmalat Sistemleri (İS)
Tema Başkanı: Özcan Kılınçcı (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Davetli Oturumları – Oturum Başkanları
Davetli Oturum İS-1 – Özcan Kılınçcı
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Genel Oturum İS-1– İlker Küçükoğlu
Genel Oturum İS-2 – Bahadır Durak
Genel Oturum İS-3 – Merve Köse-Küçük

Oturum No Sayfa
1E
65
Oturum No Sayfa
1D
46
2A
90
3A 170

6. İnsani Yardım Lojistiği (İYL)
Tema Başkanı: Alp Ertem (Çankaya Üniversitesi)
Davetli Oturumları – Oturum Başkanları
Davetli Oturum İYL-1 – Bahar Yetiş Kara
Davetli Oturum İYL-2 – Meserret Karaca
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Genel Oturum İYL-1 – Mahmut Ali Gökçe
Genel Oturum İYL-2 – Tuğba Efendigil

Oturum No Sayfa
1C
17
2B 108
Oturum No Sayfa
2D 150
3B 192

7. Kalite Yönetimi (KY)
Tema Başkanı: Burak Birgören (Kırıkkale Üniversitesi)
Davetli Oturumları – Oturum Başkanları
Davetli Oturum KY-1 – Aysun Kapucugil
Davetli Oturum KY-2 – Adnan Aktepe
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Genel Oturum KY-1 – Burak Birgören
Genel Oturum KY-2 – Leyla Demir

Oturum No Sayfa
1E
63
3C 209
Oturum No Sayfa
2A
88
3B 190

8. Lojistik (LOJ)
Tema Başkanı: Burçin Bozkaya (Sabancı Üniversitesi)
Davetli Oturumları – Oturum Başkanları
Davetli Oturum LOJ-1 – Meltem Peker
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Genel Oturum LOJ-1– Barış Keçeci
Genel Oturum LOJ-2 – Sel Özcan
Genel Oturum LOJ-3 – Okan Dükkancı
Genel Oturum LOJ-4 – Ömer Öztürkoğlu
Genel Oturum LOJ-5 – Hüseyin Gençer
Genel Oturum LOJ-6 – Seda Erbayrak

2

Oturum No Sayfa
1E
61
Oturum No Sayfa
1C
24
2A
93
2B 121
2C 141
2D 154
3A 173
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9. Mimari Tasarımda YAEM (MİM)
Tema Başkanı: Fatih Taşgetiren (Yaşar Üniversitesi)
Davetli Oturumları – Oturum Başkanları
Davetli Oturum MİM-1 – Cemre Çubukçuoğlu

Oturum No Sayfa
1E
67

10.Optimizasyon (OPT)
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Genel Oturum OPT-1 – İ. Kuban Altınel
Genel Oturum OPT-2 – Z. Caner Taşkın
Genel Oturum OPT-3 – Murat Engin Ünal
Genel Oturum OPT-4 – Oğuzhan Efe Şakrak
Genel Oturum OPT-5 – Gizem Sağol
Genel Oturum OPT-6 – Muhammed Sütçü

Oturum No Sayfa
1C
29
1E
75
2C 142
2D 158
3B 198
3C 214

11.Sağlık Sistemlerinde YAEM (SağS)
Tema Başkanı: Lerzan Örmeci (Koç Üniversitesi), Sakine Batun (ODTÜ)
Davetli Oturumları – Oturum Başkanları
Oturum No Sayfa
Davetli Oturum SağS-1 – Ali Ekici
1D
40
Davetli Oturum SağS-2 – Esra Ağca Aktunç
2A
84
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Oturum No Sayfa
Genel Oturum SağS-I – Özgür Yalçınkaya
3A 169

12.Servis Sistemleri (ServS)
Tema Başkanı: Aslı Sencer (Boğaziçi Üniversitesi)
Davetli Oturumları – Oturum Başkanları
Davetli Oturum ServS-1 – Aslı Sencer
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Genel Oturum ServS-1 – Muammer Özçelik
Genel Oturum ServS-2 – Gökalp Yıldız
Genel Oturum ServS-3 – Erdinç Öner

Oturum No Sayfa
3B 188
Oturum No Sayfa
1D
44
2B 113
3A 179

13.Simülasyon (SİM)
Tema Başkanı: Gökalp Yıldız (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Genel Oturum SİM-I – Banu Yetkin Ekren
Genel Oturum SİM-II – Evren Yılmaz
Genel Oturum SİM-III – Banu Yetkin Ekren

Oturum No Sayfa
2B 111
2D 152
3C 211

14.Sistem Bakış Açısı (SBA)
Tema Başkanı: Büşra Atamer (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Genel Oturum SBA-1 – Büşra Atamer Balkan
3

Oturum No Sayfa
2A
87
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15.Stokastik Süreçler (SS)
Tema Başkanı: Çağın Ararat (Bilkent Üniversitesi)
Davetli Oturumları – Oturum Başkanları
Davetli Oturum SS-1 – Ali Devin Sezer
Davetli Oturum SS-2 – Önder Bulut
Davetli Oturum SS-3 – Kemal Dinçer
Davetli Oturum SS-4– Zeynep Akşin
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Genel Oturum SS-1 – Kerim Doğan

Oturum No Sayfa
1D
37
2B 104
2D 146
3C 206
Oturum No Sayfa
3C 213

16.Tarım/Gıda Değer Zincirleri (TGDZ)
Tema Başkanı: Sencer Yeralan (Yaşar Üniversitesi)
Davetli Oturumları – Oturum Başkanları
Davetli Oturum TGDZ-1 – Esra Ekinci
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Genel Oturum TGDZ-1 – Asiye Özge Dengiz
Genel Oturum TGDZ-2 – Şahika Koyun Yılmaz
Genel Oturum TGDZ-3 – İsmail Gür
Genel Oturum TGDZ-4 – Erkan Abdulgaffar Ağaoğlu

Oturum No Sayfa
1C
19
Oturum No Sayfa
1D
53
1E
78
2B 116
2D 160

17.Tedarik Zinciri Yönetimi -Deterministik (TZD)
Tema Başkanı: Zeynep Sargut (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Genel Oturum TZD-1 – Abdullah Daşçı
Genel Oturum TZD-2 – Gözde Yazgı Tütüncü

Oturum No Sayfa
1C
22
2C 137

18.Tedarik Zinciri Yönetimi -Rassal (TZR)
Tema Başkanı: Emre Nadar (Bilkent Üniversitesi)
Davetli Oturumları – Oturum Başkanları
Davetli Oturum TZR-1 – Ülkü Gürler
Davetli Oturum TZR-2 – Aybek Korugan
Davetli Oturum TZR-3 – Ulaş Özen
Davetli Oturum TZR-4 – Emre Nadar
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Genel Oturum TZR-1 – Arya Sevgen
Genel Oturum TZR-2– Özgür Kabadurmuş

4

Oturum No Sayfa
1C
13
2A
80
3A 165
3B 184
Oturum No Sayfa
1D
48
2C 139
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19.Veri Analizi (VeA)
Tema Başkanı: Gözde Ulutagay (İzmir Üniversitesi)
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Genel Oturum VeA-1 – Esma Nur Çinicioğlu
Genel Oturum VeA-2 – Özgür Kulak
Genel Oturum VeA-3 – Yasin Özçelik
Genel Oturum VeA-4 – Burak Gülmez
Genel Oturum VeA-5 – Pelin Sütçüler
Genel Oturum VeA-6 – Burcu Kuleli Pak
Genel Oturum VeA-7 – Soner Aydın
Genel Oturum VeA-8 – Tugba Efendigil

Oturum No Sayfa
1C
34
1D
56
1E
70
2B 118
2C 144
3A 181
3B 194
3C 216

20.Sezgiseller (SEZ)
Tema Başkanı: Osman Kulak (Pamukkale Üniversitesi)
Davetli Oturumları – Oturum Başkanları
Davetli Oturum SEZ-1 – M. Bülent Durmuşoğlu
Davetli Oturum SEZ-2 – Bülent Çatay
Davetli Oturum SEZ-3 – Bülent Çatay
Davetli Oturum SEZ-4 – Saadettin Erhan Kesen
Davetli Oturum SEZ-5 – Hacer Güner Gören
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Genel Oturum SEZ-1 – Banu Kabakulak
Genel Oturum SEZ-2 – Mert Paldrak

Oturum No Sayfa
1D
42
1E
59
2B 106
2D 147
3C 203
Oturum No Sayfa
1C
26
2A
95

21.Enerji Yönetiminde YAEM (Enerji)
Genel Oturumlar – Oturum Başkanları
Genel Oturum Enerji-1 – Emre Çelebi
Genel Oturum Enerji-2 – Elnur Nuri
Genel Oturum Enerji-3 – Funda Samanlıoğlu

5

Oturum No Sayfa
1C
31
2B 125
3A 177
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OTURUM ÇİZELGESİ
Paralel Oturumlar 1C
13 Temmuz Çarşamba
12.00-13.30
Ders Oturumu
Bora Kat / F001
Davetli Oturum TZR-1
(Ülkü Gürler) / C107
Davetli Oturum ÇİZ-1
(Hakan Gültekin) / C109
Davetli Oturum İYL-1
(Bahar Yetiş Kara) / C110
Davetli Oturum TGDZ-1
(Esra Ekinci) / C111
Genel Oturum TZD-1
(Abdullah Daşçı) / C112
Genel Oturum LOJ-1
(Barış Keçeci) / C113
Genel Oturum SEZ-1
(Banu Kabakulak) / C114
Genel Oturum OPT-1
(İ. Kuban Altınel) / C116
Genel Oturum Enerji-1
(Emre Çelebi) / C123
Genel Oturum VeA-1
(Esma Nur Çinicioğlu) / C122

Paralel Oturumlar 1D
13 Temmuz Çarşamba
14.30-16.00
Davetli Oturum SS-1
(Ali Devin Sezer) / C107
Davetli Oturum AHA-1
(İbrahim Akgün) / C109
Davetli Oturum SağS-1
(Ali Ekici) / C110
Davetli Oturum SEZ-1
(M Bülent Durmuşoğlu) / C111
Genel Oturum ServS-1
(Muammer Özçelik) / C112
Genel Oturum İS-1
(İlker Küçükoğlu) / C113
Genel Oturum TZR-1
(Arya Sevgen) / C114
Genel Oturum ÇKV-1
(Süleyman Çakır) / C116
Genel Oturum TGDZ-1
(Asiye Özge Dengiz) / C123
Genel Oturum VeA-2
(Özgür Kulak) / C122
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Paralel Oturumlar 1E
13 Temmuz Çarşamba
16.15-17.45
Davetli Oturum SEZ-2
(Bülent Çatay) / C107
Davetli Oturum LOJ-1
(Meltem Peker) / C109
Davetli Oturum KY-1
(Aysun Kapucugil) / C110
Davetli Oturum İS-1
(Özcan Kılınçcı) / C111
Davetli Oturum MİM-1
(Cemre Çubukçuoğlu) / C112
Genel Oturum VeA-3
(Yasin Özçelik) / C113
Genel Oturum ÇİZ-1
(Damla Kızılay) / C114
Genel Oturum OPT-2
(Z. Caner Taşkın) / C116
Genel Oturum ÇKV-2
(Ayşenur Uslu) / C123
Genel Oturum TGDZ-2
(Şahika Koyun Yılmaz) / C122
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Paralel Oturumlar 2A

Paralel Oturumlar 2B

Paralel Oturumlar 2C

Paralel Oturumlar 2D

14 Temmuz Perşembe
08.30-10.00
Davetli Oturum TZR-2
(Aybek Korugan) / C107
Davetli Oturum AHA-2
(Orhan Karasakal) /
C109
Davetli Oturum SağS-2
(Esra Ağca Aktunç ) /
C110
Genel Oturum SBA-1
(Büşra Atamer Balkan) /
C111
Genel Oturum KY-1
(Burak Birgören) / C112

14 Temmuz Perşembe
10.15-11.45
Davetli Oturum SS-2
(Önder Bulut) / C107

14 Temmuz Perşembe
14.30-16.00
Ders Oturumu
Sencer Yeralan / F001

Davetli Oturum İYL-2
(Meserret Karaca) /
C110
Genel Oturum SİM-I
(Banu Yetkin Ekren) /
C111
Genel Oturum ServS-2
(Gökalp Yıldız) / C112

14 Temmuz Perşembe
12.00-13.30
Ders Oturumu
Enver Yücesan / F001
Davetli Oturum AHA-3
(Türker Tanergüçlü) /
C107
Davetli Oturum ÇKV-1
(Özgür Özpeynirci) /
C109

Davetli Oturum SEZ-4
(Saadettin Erhan Kesen) /
C109

Davetli Oturum ÇİZ-2
(Cenk Şahin) / C110

Genel Oturum İYL-1
(Mahmut Ali Gökçe) / C110
Genel Oturum SİM-II
(Evren Yılmaz) / C111

Genel Oturum İS-2
(Bahadır Durak) / C113

Genel Oturum TGDZ-3
(İsmail Gür) / C113

Genel Oturum LOJ-2
(Sel Özcan) / C114

Genel Oturum VeA-4
(Burak Gülmez) / C114

Genel Oturum SEZ-2
(Mert Paldrak) / C116

Genel Oturum LOJ-3
(Okan Dükkancı) /
C116

Genel Oturum FM-2
(Ebru Yüksel) / C111
Genel Oturum TZD-2
(Gözde Yazgı Tütüncü) /
C112
Genel Oturum TZR-2
(Özgür Kabadurmuş) /
C113
Genel Oturum LOJ-4
(Ömer Öztürkoğlu) /
C114
Genel Oturum OPT-3
(Murat Engin Ünal) /
C116
Genel Oturum VeA-5
(Pelin Sütçüler) / C123

Genel Oturum FM-1
(Gözde Yazgı Tütüncü)
(İng.) / C123
Genel Oturum ÇKV-3
(Nazlı Göker) / C122

Davetli Oturum SEZ-3
(Bülent Çatay) / C109

Genel Oturum ÇİZ-2
(Ayla Gülcü) / C123
Genel Oturum Enerji-2
(Elnur Nuri) / C122

Davetli Oturum SS-3
(Kemal Dinçer) / C107

Genel Oturum LOJ-5
(Hüseyin Gençer) / C112
Genel Oturum ÇİZ-3
(Ethem Çanakoğlu) / C113
Genel Oturum OPT-4
(Oğuzhan Efe Şakrak) / C114
Genel Oturum TGDZ-4
(Erkan Abdulgaffar Ağaoğlu)
/ C116

Paralel Oturumlar 3A

Paralel Oturumlar 3B

Paralel Oturumlar 3C

15 Temmuz Cuma
08.30-10.00
Davetli Oturum TZR-3
(Ulaş Özen) / C107
Davetli Oturum AHA-4
(Türker Tanergüçlü) / C109
Genel Oturum SağS-I
(Özgür Yalçınkaya) / C110
Genel Oturum İS-3
(Merve Köse-Küçük) / C111
Genel Oturum LOJ-6
(Seda Erbayrak) / C112
Genel Oturum ÇKV-4
(Hakan Turan) / C113
Genel Oturum Enerji-3
(Funda Samanlıoğlu) / C114
Genel Oturum ServS-3
(Erdinç Öner) / C116

15 Temmuz Cuma
10.15-11.45
Davetli Oturum TZR-4
(Emre Nadar) / C107
Davetli Oturum ÇKV-2
(Dilek Çetin Tulazoğlu) / C109
Davetli oturum ServS-1
(Aslı Sencer) / C110
Genel Oturum KY-2
(Leyla Demir) / C111
Genel Oturum İYL-2
(Tuğba Efendigil) / C112
Genel Oturum VeA-7
(Soner Aydın) / C113
Genel Oturum ÇİZ-4
(Korhan Karabulut) / C114
Genel Oturum OPT-5
(Gizem Sağol) (İng.) / C116

Genel Oturum VeA-6
(Burcu Kuleli Pak) / C123

Genel Oturum ÇKV-5
(Emre Ekin) / C123

15 Temmuz Cuma
12.00-13.30
Ders Oturumu
Nejat Kutup / F001
Davetli Oturum SEZ-5
(Hacer Güner Gören) / C107
Davetli Oturum Çiz-3
(Emrah B. Edis) / C109
Davetli Oturum SS-4
(Zeynep Akşin) (İng.) / C110
Davetli Oturum KY-2
(Adnan Aktepe) / C111
Genel Oturum SİM-III
(Banu Yetkin Ekren) / C112
Genel Oturum SS-1
(Kerim Doğan) / C113
Genel Oturum OPT-6
(Muhammed Sütçü) (İng.) / C114
Genel Oturum VeA-8
(Tugba Efendigil) (Türkçe & İng.) /
C116
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ÖZEL OTURUMLAR
Açılış Konuşması

ENVER YÜCESAN
Teknoloji ve Operasyon Yönetimi Profesörü,
INSEAD, Fransa

Tarım ve Gıda Tedarik Zincirleri Yönetiminde YA/EM ’in Katkıları
13 Temmuz 2016, 10:00 – 12:00 / Rektörlük Konferans Salonu

Doğal kaynakların gittikçe azaldığı, buna karşın nüfusun hızla arttığı günümüzde etkili tedarik
zinciri tasarımı ve yönetimine tarım ve gıda sektöründe her sektörden daha fazla gereksinim
duymaktayız. Yüksek teknolojiye dayalı yatırımlarla, gıda sektörünün verimliliği son elli yılda
önemli ölçüde artmış olsa da 870 milyon kişi hala açlık ya da yetersiz beslenme sorunuyla karşı
karşıya. Birleşmiş Milletler, 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyar kişiye ulaşacağını, bu
nedenle de tatlı su gereksiniminin %30, enerji gereksiniminin % 50 ve gıda gereksiniminin de
%70 oranında artacağını öngörüyor.
Bu koşullar altında YA/EM uzmanlarının tarım ve gıda tedarik zincirlerine eğilmelerinin
zamanı çoktan gelmiş durumda. Sunumumuzda tarım ve gıda tedarik zincirlerinin zor
koşullarını irdeleyerek, bu koşulları yumuşatabilmek için YA/EM yöntemlerinin ne tür katkıda
bulunabileceğini değerlendireceğiz.
Biyografi:
INSEAD’ da Yöneylem Araştırması programında profesör olarak görev yapan Enver
Yücesan’ın eğitim ve araştırma alanları arasında süreç analizleri, üretim planlama ve kontrol,
bütünleşik lojistik, tedarik zinciri yönetimi, üretim, hizmet ve telekomünikasyon sistemlerinde
performans değerlendirmeleri yer almaktadır.
Prof. Yücesan özellikle büyük ölçekli endüstriyel uygulamalarının bilgisayar simülasyonları ve
performans analizi konularında uzmandır. Endüstri Mühendisi olan Prof. Yücesan Cornell
Üniversitesi’nden Yöneylem Araştırması alanında doktora derecesine sahiptir.
Prof. Yücesan otomotiv, beyaz eşya, elektronik, petrokimya, tarımsal işletme, sağlık ve hizmet
sektörlerinde birçok tedarik zinciri çalışmasında etkin bir şekilde görev almıştır. Prof. Yücesan
ayrıca Winter Simulation Conference yönetim kurulu üyesi ve IIE Transactions’ da alan editörü
olarak çalışmaktadır. Stokastik modelleme ve performans analizi üzerine akademik yayınları
bulunan Prof. Yücesan, aynı zamanda tedarik zinciri yönetimi üzerine iki kitap yazmıştır.
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Ders Oturumları
TÜBİTAK Destekleri ve Proje Önerisi Hazırlamada YAEM Perspektifi
Dr. Bora Kat
13 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / F001

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), misyonu dahilinde, akademik
ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek üzere çok yönlü
destek mekanizmalarını kullanmakta ve bu mekanizmalar kapsamında geniş bir yelpazeye hitap
eden çok sayıda destek enstrümanı sunmaktadır. Bu destek enstrümanlarının önemli bir bölümü
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmektedir. Bu sunumda,
ARDEB tarafından yürütülmekte olan destek programları hakkında detaylı bilgi verilecek;
proje hazırlama, başvuru ve değerlendirme aşamalarında ARDEB tarafından dikkat edilen
önemli hususlar ve proje öneren araştırmacıların özen göstermesi gereken noktalar Endüstri
Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması disiplinleri özelinde detaylı bir şekilde ele alınacaktır.
Ayrıca, projelerin yürütülmesi sırasında ve sonuçlandırılmalarının ardından dikkat edilmesi
gereken hususlara ilişkin detaylar da bu sunum kapsamında katılımcılar ile paylaşılacaktır
Biyografi:
Bora Kat, lisans (2002), yüksek lisans (2005) ve doktora derecelerini (2011) ODTÜ Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nden aldı ve 2002-2006 yılları arasında aynı bölümde araştırma görevlisi
olarak çalıştı. Yüksek lisans programında rassal envanter sistemleri, doktora tezinde ise enerjiekonomi-çevre modelleri üzerine çalışmalarda bulundu. 2006 yılında bu yana TÜBİTAK
Mühendislik Araştırma Destek Grubu’nda çalışmakta olan Bora Kat, 2009 yılının ikinci
yarısında Fransa’da Avrupa Bilim Vakfı’nda görev yaptı. 2012 yılı bahar döneminde Ankara
Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme lisansüstü programında ders verdi ve 2012 yılından bu yana
ODTÜ Yer Sistem Bilimleri lisansüstü programında dersler vermektedir.
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Mastering Agricultural Supply Chains
Prof. Dr. Enver Yücesan
14 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / F001

Nowhere is the need for effective supply chain design and management (SCM) more crucial
than in agriculture, to ensure efficient service to the consumer in the presence of shrinking
resources. Even though food production has significantly grown over the past 50 years due to
wider adoption of technology, 870 million people still suffer from hunger; even more are
malnourished. With the global population projected to reach 9 billion by 2050, the United
Nations estimates that the world will need 30% more fresh water, 50% more energy, and 70%
more food.
SCM must then focus on designing high-performance networks from the farm to the fork.
Matching supply with demand is particularly challenging in agri-business for various reasons.
First and foremost, production lead times are long. In the northern hemisphere, the lead time
for corn seed can be as long as 16 months! Second, the demand is not only uncertain, but also
highly seasonal. It is correlated across years. To make matters worse, the production lead times
are significantly longer than the sales window, the planting season. Third, production yields are
also highly uncertain. Fourth, fluctuating commodity prices make matching supply with
demand virtually impossible. Mid-season production is not an option in many regions; nor is
transshipping seeds from one hemisphere to the other economically viable. Finally, there is
huge product proliferation as companies introduce a large number of new varieties every year.
In this presentation, we will discuss the practical challenges –and the resulting research
opportunities– in agri-business, including long-term forecasting, supplier contracting, and
production-distribution planning and scheduling.
Biography:
Professor of Operations Research at the European Institute of Business Administration,
INSEAD, in Fontainebleau, France, Enver Yücesan's main teaching and research activities
focus on tactical operational problems such as process analysis, manufacturing planning and
control, integrated logistics, supply chain management, and performance assessment in
manufacturing, telecommunications, and service environments.
He is also a specialist in computer simulation with an emphasis on large-scale industrial
applications and performance analysis. Professor Yücesan is an Industrial Engineer with a PhD
in Operations Research from Cornell University.
Professor Yücesan has been actively involved in numerous supply chain rationalization efforts
in the automotive, white goods, electronics, petrochemical, agri-business, and health care
industries as well as in service initiatives.
Professor Yücesan is a member of the Board of Directors of the Winter Simulation Conference
and an Area Editor of the IIE Transactions. He is the author of academic articles on stochastic
modeling and performance analysis as well as of two books on supply chain management.
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Endüstri Mühendisliği Temel Eğitiminde “Algoritmalar ve Hesaplama”
Prof. Dr. Sencer Yeralan
14 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / F001

Hesaplama, mühendisliğin özündedir. Ancak mühendisliğin nihai hedefi hesap değildir.
Mühendisler nesnel ihtiyaçları karşılayabilmek için, bilimin yanında sağduyularını da
kullanarak, ürün tasarlar ve geliştirirler. Sağduyuları ekonomik, çevresel ve etik konuları
gözetmektedir. Mühendis tasarımı ise bilime ve hesaplamalara dayalıdır. Hesaplamalar o kadar
tasarım çabasına odaklıdır ki, deneme ve yanılma yöntemindense parça ve değişkenler
hesaplamalar baz alınarak seçilir. Ayrıca mühendisler sistemleri analiz ederler ki, bunlar da
hesaplama gerektirmektedir.
Ancak, hesaplama da beceri gerektirir. Özellikle günümüzde kullanılan bilgisayarlı hesaplama
yöntemlerini etkin kullanma becerisini öğrencilerimize vermek zorundayız. Buna karşılık
Yaşar Üniversitesi'nde birinci sınıflar için “Algoritmalar ve Hesaplama” dersi geliştirilmiştir.
Bu ders bir yandan oldukça farklı açık kaynak hesaplama yazılım paketleri kullanarak
öğrencilere laboratuvarda hesaplama becerilerini geliştirme olanağı sağlarken, bir yandan da
endüstri mühendisliğinin bilinen temel modellerini sunmaktadır. Bu modeller eğitimin ikinci
ve üçüncü sınıfında derinlemesine incelenecek olsa da, bu temel derste öğrencinin temel
kavramlar ve sonucun çıkartılması için nelerin gerektiği konusunda fikir ve sezgi edinmeleri
yararlı bulunmuştur.
Bu çalıştayda Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği birinci sınıf “Algoritmalar ve
Hesaplama” dersi sunulacak, örnekler verilecektir.
Biyografi:
Sencer Yeralan 1978 yılında ODTÜ'de lisans, 1983 yılında Florida Üniversitesi’nde doktora
eğitimini tamamlamıştır. Uzun seneler Missouri Üniversitesi, Florida Üniversitesi ve USF
Polytechnic'te çeşitli idari ve akademik görevler almıştır. Şu an Yaşar Üniversitesi'nde
akademik çalışmalarına devam etmektedir.
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Ağ Bilimi, Tat Bileşenleri Ağı, Dijital Gastronominin Doğuşu
Prof. Dr. Nejat Kutup
15 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / F001

Tarım yaparak yiyecek elde etmek, pişirmek ve tüketmek insanlık tarihi kadar eski bir eylemdir.
İnsanoğlu yaşamak için acıktığında yemek yiyerek ayakta kalmayı ve varlığını sürdürerek
neslini devam ettirmeyi başarmıştır. Geçtiğimiz on yıl içerisinde bilim adamları ile çalışan bazı
mutfak şefleri farklı yiyeceklerin uyum içinde olabileceğini deneylemişlerdir. Şöyle ki: eğer
aynı lezzet birden fazla tat bileşeni öğesi içeriyorsa, daha güçlü lezzetler ortaya
çıkartmaktadırlar. (Örneğin: kızarmış patates ve ketçap ta 58 adet ortak tat bileşeni
paylaşmaktadır).
Bu çalışmada üç bin adet yemek tarifi incelenerek lezzeti ortaya çıkartan kimyasal öğelerinin
ağ yapısı oluşturulmuş, aralarındaki bağlar incelenmeye çalışılmış ve bu tariflerdeki ana
malzemeler gruplanarak aralarındaki tat bileşeni içeriğinin yaygınlığının güç ve/veya zayıf
olmasına göre Tat Bileşenleri Ağı ortaya çıkartılmıştır. Farklı tarifler eğer aynı kimyasal tat
öğelerini ortak olarak içeriyorsa birbirlerine bağlanmış ve bu bağda ne kadar çok ortak tat varsa
o kadar çok ve kalın bir bağ ile ilişkilendirilmeye özen gösterilmiştir. Böylelikle Ağ Bilimi
yöntemleri kullanılarak tatlar arasındaki bağlar incelenmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmanın önemli bir hedefi Duyusal ve Gıda bilimi konusunda veri analizinin önemini
vurgulamaktır. Bunun yanında gelecek yıllar ve yeni araştırmalar, belki de beslenme ve yiyecek
dünyasında, Gıda Kimyası, Tat Bilimi, Duyusal Biyoloji, Ağ Bilimi gibi farklı disiplinleri bir
araya getirerek yeni bir araştırma alanı: “Dijital Gastronomi”nin doğuşunu izlemek zevkini bize
yaşatacaktır.
Biyografi:
Ankara da doğdu, Boğaziçi Üniversitesinde Bilgisayar ön lisan bölümünden mezun olduktan
sonra ODTÜ, Yöneylem Araştırması bölümünü bitirerek, ODTÜ Endüstri Mühendisliğinde
Yüksek Lisansa devam etti. 2014 yılında İzmir Yüksek Teknoloji, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Mühendislik İşletmeciliği bölümünden yüksek lisans derecesi aldı.
Sanayide sırasıyla; Bilgi işlem müdürlüğü, Şirket yöneticiliği, Bilişim Teknolojileri
yöneticiliği, Genel Müdürlük ve İş geliştirme Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bu arada
ODTÜ ve Bilkent te misafir Öğretim Görevlisi olarak dersler verdi.
Altı yıldır İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği bölümünde “Sanayide Bilgisayar
Uygulamaları” ve “Uygulamalı Üretim Sistemleri” dersleri vermektedir. Ayrıca İEU, Mutfak
Sanatları ve Yönetimi bölümünde “İçki Kültürü”, “Şarap Bilimi” ve “Yemek Kültürü”
derslerini vermeye devam etmektedir.
İlgi alanları arasında, yağlı boya resim çalışmaları ile üç adet karma sergi, en eski yöntem olan
taş değirmen sıkma sistemi ile kendi zeytinyağını kendisi yapmaktadır. On iki yıldır evde şarap
yapmakta ve Evde Şarap Derneğinin başkanlığını yürütmektedir. Çeşitli dergilerde Şarap ve
Yemek Kültürü ile ilgili yazılar yazmakta, Dijital Gastronomi ve Tat Bileşenleri Ağı konusunda
araştırmalar yapmakta ve çeşitli konferanslarda konuşmacı olarak yer almaktadır.
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PARALEL OTURUMLAR
Paralel Oturumlar 1C
Ders Oturumu 1C
TÜBİTAK Destekleri ve Proje Önerisi Hazırlamada YAEM Perspektifi - Dr. Bora Kat
13 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / F001

Davetli Oturumları 1C
Davetli Oturum TZR-1
Oturum Başkanı: Ülkü Gürler
13 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C107
1. Finansman Belirsizliği Altında Gazeteci Çocuk Problemi
Emre Berk
Bu çalışmada klasik gazeteci çocuk problemi finansman belirsizliği altında incelenmektedir.
Finansman belirsizliği, pratikte birçok küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için geçerlidir.
Burada belirsizlik basit bir olasılıksal süreç olarak modellenmiştir. Farklı amaç
fonksiyonlarına, finansman belirsizliğinin etkileri ve stok miktarı kararlarının yapısı
incelenmektedir. Teorik sonuçlar ile bazı örnek sayısal ön çalışmalar paylaşılacaktır.
2. Kapasite Kısıtı Altında Stokastik Zamana Bağımlı Araç Rotalama Problemi için Bir
Benzetimsel Dinamik Programlama Yaklaşımı
Mustafa Çimen ve Mehmet Soysal
Bu çalışma kapasite kısıtı altında zamana bağımlı araç rotalama problemini stokastik seyahat
süresi varsayımı altında incelemektedir. Deterministik araç rotalama problemlerinin çözüm
sürelerinin problem büyüklüğüne bağlı olarak üstel olarak arttığı bilinmektedir. Stokastik
seyahat sürelerinin probleme dahil edilmesi Dinamik Programlama yada Karışık Tamsayılı
Programlama gibi klasik optimizasyon yaklaşımlarının küçük boyutlu problemlerde dahi
kullanımının önüne geçmektedir. Bu çalışmada kapasite kısıtı altında zamana bağımlı araç
rotalama problemi için bir Benzetimsel Dinamik Programlama (Approximate Dynamic
Programming, ADP) algoritması önerilmektedir. İncelenen problem için ana performans
kriterleri olarak toplam seyahat süresi, toplam yakıt tüketimi (emisyon miktarı) ve toplam
rotalama maliyetleri göz önüne alınmıştır.
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3. Siparişe Üretim Yapan Bir Firmada Fiyatlandırma ve Teslim Tarihi Politikaları
Sırma Karakaya, Secil Savasaneril ve Yasemin Serin
Bu çalışmada bir fiyatlandırma ve teslim tarihi bildirme problemi ele alınmaktadır. Siparişe
üretim yapan ve müşterilerinin fiyat ve teslim tarihlerine duyarlı olduğu bir firmada, farklı
teslim tarihi bildirme politikalarının karlılığa etkisi incelenmektedir. Firmanın bildirdiği
teslim tarihleri ve fiyatlara bağlı olarak müşterinin fayda fonksiyonu farklı değerler alır ve
müşteri sipariş verme ya da vermeme kararını verir. Müşteriye bildirilen teslim tarihinin
yanısıra bu tarihin güvenilirliği de müşterinin kararında etkili olur. Markov varsayımları ve
kesikli-zaman kuyruk sistemi altında, farklı güvenilirlik seviyelerindeki teslim tarihi
politikaları karşılaştırılmaktadır. Fayda fonksiyonu ve sistem parametrelerinin fiyatlama ve
karlılığa etkisi incelenmektedir.
4. Yerine Konabilir İki Ürünlü Bir Envanter Probleminin Veri Tabanlı Bayes Yaklaşımı
ile Yönetimi
Ülkü Gürler ve Burcu Tekin
Bu çalışmada birbiri yerine satın alınabilen (ikame edilen) iki ürünlü bir envanter problemi
incelenmektedir. Periyodik olarak incelenen modelde önceki periotlarda gözlenen bilgilere
dayanilarak ürün talep ve ikame olasılıkları Bayes yaklaşımı ile güncellenmekte ve satin
alma miktarları belirlenmektedir. Tahmin yöntemleri ve amac fonksiyonunun yazılımı
anlatılacak ve sayısal örnekler sunulacaktır.
Davetli Oturum ÇİZ-1
Oturum Başkanı: Hakan Gültekin
13 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C109
1. Akıllı Şebekelerde Ev Aletlerinin Enerji Servis Sağlayıcısı Tarafından Çizelgelenmesi
Elif Rabia Karadeniz ve Hakan Gültekin
Bu çalışmada, enerjinin kullanıcılara dağıtımını ve depolanmasını akıllı yollarla yapmayı
amaçlayan akıllı şebeke üzerindeki müşterilere ait ev aletlerinin enerji servis sağlayıcısı
tarafından çizelgelenmesi problemi ele alınmıştır. Çizelgelemesi yapılan ev aletleri, güç
seviyesinin değiştirilip değiştirilememesine veya çalışma zamanının kaydırılıp
kaydırılamamasına ve çalışmasının kesilip kesilememesine göre beş sınıfa ayrılmıştır.
Çizelgeleme yapılırken, hem bu sınıfların özellikleri hem de müşterilerin belirlemiş olduğu
zaman aralıkları dikkate alınmaktadır. Tanımlanan bu problemde, hangi müşteriye ait hangi
ev aletinin ne zaman çalışacağına ve güç seviyesi değiştirilebilir olan ev aletleri için hangi
periyotta ne kadar enerji harcayacağına karar verilmektedir. Problem tanımı enerji servis
sağlayıcısının bakış açısı ile yapıldığından, çözümde belirlenen toplam hedef yük değerinden
sapma maliyetini minimum yapmak amaçlanmaktadır. Bu sayede, enerji talebi puant
saatlerden (toplam talebin en yoğun olduğu zaman aralığı) talebin daha az olduğu saatlere
doğru kaydırılarak enerji servis sağlayıcısına önemli kazançlar sağlamaktadır. Bu amaçla,
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biri doğrusal olmayan karışık tam sayılı, diğeri doğrusal karışık tam sayılı olmak üzere iki
farklı matematiksel model geliştirilmiştir. Geliştirilen modeller, rastgele oluşturulan küçük
boyutlu veriler üzerinde yapılan deneysel çalışmalarla test edilmiş ve enerji servis sağlayıcısı
toplam maliyetinde önemli oranda iyileşme olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında, enerji
sağlayıcısının elde ettiği iyileşmenin ne kadarını sistemdeki müşterilere teşvik olarak
vereceği çalışmanın diğer bölümünü oluşturmaktadır. Burada da teşvik dağıtımının hangi
kriterlere göre yapılacağı belirlenmiştir.
2. Green Scheduling in a Two-Machine Robotic Cell
Vahid Eghbal Akhlaghi, Hakan Gültekin and Sinan Gürel
While several approaches for green scheduling and sustainability concerns in manufacturing
have been proposed, energy consumption considerations in robotic cell scheduling have
rarely been adopted in the literature. The paper addresses a flow-shop robotic cell scheduling
problem consisting two machines, each of which performs a different operation on each part
and one robot that moves linearly along a track to transport the parts between the machines.
We deal with a bicriteria flow-shop scheduling problem for optimizing the cycle time and
energy consumption of the robot at the same time. We compare the energy consumption of
different cycles (at different speeds). The objective function is formulated as the sum of the
energy consumptions for every full and empty robot move in the system. The variables are
the speeds of every robot activity. A body of sequence constraints are applied for the
relationships between operations besides another constraint representing upper bound and
lower bound values for the robot speeds. The approach is to derive the schedule from an
energy consumption criterion according to the desired cycle time. To this effect, we look at
the energy consumption optimization of the cell by scheduling the speed of the robot in each
movement. Leveraging the variable speed of robot activities leading to different energy
consumption levels under a considered upper bound for cycle time, we explore the potential
for energy saving in robotic cells. In order to do this, we use Lagrange multipliers to form a
Lagrangian problem and use KKT conditions to derive the optimal solution analytically.
3. Robotik Akış Atölyelerinde Parça ve Robot Hareketlerinin Beraber Sıralanması
Hakan Gültekin, Betül Çoban ve Vahid Eghbal Akhlaghi
Bu çalışmada belirli sayıda makineden oluşan seri üretim sistemleri ele alınmıştır.
Makinelerde işlenecek farklı tiplerdeki parçaların makinelere yüklenme ve boşaltılma
işlemleri ve makineler arası parça transferleri bir malzeme elleçleme robotu tarafından
yapılmaktadır. Bu tip sistemlerde hem robot belirli bir bilgisayar programını takip ettiği için,
hem anlaşılması ve uygulaması kolay olduğu için ve hem de iyi sonuçlar verdiği için
döngüsel üretim modelleri ele alınmaktadır. Robotun aynı hareketler dizisini sürekli tekrar
ettiği üretim şekline döngüsel üretim denmektedir. Bir döngü içerisinde sisteme n adet parça
girip sonuçta da n adet parça çıkan döngülere n-birim döngüler denilmektedir. Bu çalışmada
amaç üretim hızını en büyükleyecek şekilde hem parça sıralamasını ve hem de n-birim
döngüyü belirlemektir. 2-makineli sistemler için bile NP-Zor olduğu ispatlanmış olan bu
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problemin m-makineli ve n adet farklı tip parça üreten en genel hali için ilk defa bir
matematiksel programlama formülasyonu geliştirilmiştir. Makine sayısı ve iş sayısına bağlı
olarak çok hızlı artan çözüm zamanı sebebiyle parça sıralamasının Genetik Algoritma, robot
hareket sıralamasının ise Tabu Arama yöntemiyle çözüldüğü ve iş yükünün bilgisayarın
farklı çekirdeklerine dağıtılmasını sağlayan paralel hibrit metasezgisel yöntem
geliştirilmiştir. Metasezgisel yöntemlerin parametre kalibrasyonu kapsamlı bir bilgisayısal
çalışmayla yapılmıştır. Literatürden alınan test problemleri yanında çalışmada türetilen test
problemleri de kullanılarak kapsamlı deneysel çalışmalar yapılmış ve sezgisel yöntemin
performansı matematiksel modelin sonuçlarıyla karşılaştırılarak test edilmiştir. Elde edilen
sonuçlar sezgiselin makul sürelerde çok iyi sonuçlar verdiğini kanıtlamaktadır. Ayrıca
paralelleştirmenin çözüm zamanı üzerine etkisi incelenmiş çözüm süresini önemli oranda
düşürdüğü gözlemlenmiştir. Son olarak literatürde sıklıkla kullanılan 1-birim döngülerle
genel n-birim döngüleri birbirleriyle karşılaştırılmış ve n-birim döngülerinin ele alınmasıyla
artan üretim hızı ve problem karmaşıklığı farklı parametre değerleri için analiz edilerek
yönetimsel çıkarımlar yapılmıştır.
4. Fazla Mesai ve Sıra Bağımlı Ayar Zamanı ile Makine Çizelgeleme Problemi
Zeynep Bülbül, Emre Anıl Kakıllıoğlu ve Hakan Gültekin
İlgili çalışma kapsamında, uluslararası alanda telekom ve iletişim çözümleri üreten bir
firmanın üretim planlama sisteminin yetersiz kalması neticesinde yüksek fazla mesai ve stok
maliyetlerine katlanılması problemi ele alınmıştır. Firmada mevcut düzende tecrübeye
dayalı bir şekilde elle hazırlanan üretim planının, öncelikli hedef olan müşteri
memnuniyetini karşılarken kapasitenin etkili ve verimli kullanılmaması ile sonuçlandığı
gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda, müşteri taleplerinin zamanında karşılanması adına olurlu
olan üretim planları içerisinden, ilgili fazla mesai ve stok maliyetlerini enküçükleyen üretim
çizelgesinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Ele alınan problem, fazla mesai ve sıra bağımlı ayar
zamanı ile makine çizelgeleme problemidir. Burada ürünlerin ayar zamanları çizelgelenen
öncül ürünün ait olduğu ürün grubuna göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca ele alınan
problemde ürünlerin hazır olma zamanları da kısıtlıdır. Bu doğrultuda, hedeflenen haftalık
üretim miktarını sağlayacak günlük üretim çizelgelerinin fazla mesai ile birlikte belirlenmesi
gerekmektedir. İlgili problemin çözüm aşamasında, ilk olarak matematiksel model
geliştirilmiştir. Geliştirilen matematiksel model, günlük fazla mesai miktarının bir karar
değişkeni olarak tanımlanması nedeniyle literatürde tanımlanan diğer modellerden
ayrışmaktadır. Matematiksel model NP-Zor olduğu bilinen problem sınıfı için gerçek
verilerle makul zamanda çözüm elde etmek adına yetersiz kalacağı için sezgisel yaklaşımla
çözüm türetilmesine karar verilmiştir. Geliştirilen sezgisel, Tavlama Benzetimi tabanlı bir
sezgisel algoritmadır. Algoritmanın performansı fazla mesai ve stok miktarları ölçütlerine
göre değerlendirilmiştir.
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Davetli Oturum İYL-1
Oturum Başkanı: Bahar Yetiş Kara
13 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C110
1. Organ Nakli Lojistiği: Türkiye Uygulaması
Sinem Savaser, Ömer Burak Kınay, Pelin Cay ve Bahar Kara
Organ nakli lojistiği, bağışlanan organın uygun alıcıya en kısa zamanda ve en uygun
koşullarda ulaştırılmasıyla ilgilendiğinden, bu tedavideki en önemli unsurlardan birisidir.
Organ nakli sürecinde birçok zorlukla karşılaşılmaktadır. Bu zorluklar, uygun donör ve alıcı
sayıları arasındaki büyük farklılıklar, alıcının kan grubu, doku tipi, bağışıklık durumu gibi
özelliklerinin bağışlanan organ ile uyum sağlayamaması, soğuk iskemi zamanı (organın
donörden çıkartıldıktan sonra nakledilene kadar vücut dışında geçirebileceği süre), vb. gibi
sıralanabilir.
Türkiye’de organ atamaları 1 adet Ulusal ve 9 adet Bölgesel Koordinasyon Merkezi (BKM)
tarafından yönetilmektedir. Organ nakil merkezi olmayan şehirlere BKM’ler
açılamamaktadır ve her şehir mutlaka bir BKM’ye atanmalıdır. Aynı BKM’ye atanan
şehirler arasındaki süreler soğuk iskemi zamanını aşarsa, aynı kümede eşleşme bulunsa bile
naklin gerçekleşmemesine sebebiyet verebilir. Bu nedenle oluşabilecek kısıtlara uyarak, en
çok organ eşleşmesini sağlayan bir ağ tasarımı oldukça büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmada, aynı kümenin içindeki organ nakli sayısını ençoklayacak, böylece ulaşım
süresini enazlayacak optimum BKM yerleri ve ilgili kümelenmeleri, farklı nakil şekilleri
(kara ve hava) göz önünde bulundurularak matematiksel model aracılığı ile araştırılmıştır.
Bu model ile elde edilen sonuçlar ayrık olaylı benzetim modeli için girdi olarak
kullanılmakta ve hiyerarşik eşleştirme eğilimi ölçülmüştür. Bu çalışmalar Türkiye’deki
organ nakli sisteminin analiz edilmesiyle elde edilen gerçek hayat verileri üzerinden
yürütülmüştür. Optimizasyon ve benzetim modellerinin içerikleri ve çözüm performansları
sunumda detaylı olarak tartışılacaktır.
2. Rassal Talepli Barınak Yer Seçimi Problemi için İki Amaçlı Karar Verme Yöntemi
Yaklaşımı
Ömer Burak Kınay, Bahar Kara, Francisco Saldanha-Da-Gama ve Isabel Correia
Afet yardımı hazırlık sürecinde karşılaşılan, afet sonrasında evlerini kaybeden insanlar için
barınak alanları seçme problemi en önemli tesis yerleşim problemlerinden birisidir. Bu
problem literatürde barınak alanı yerleşim problemi olarak bilinmektedir (Altay ve Green,
2006). Barınak alanları için uygun olan bölgelerin belirlenmesi afet gerçekleşmeden önce
yapılmaktadır. Yine de, afet çeşidi ve şiddetine göre afetzede sayısı önemli değişimler
gösterebileceğinden barınaklar için ortaya çıkan talepler ciddi değişiklikler gösterebilir. Bu
nedenle, geliştirilecek modeller ve planlar ortaya çıkabilecek talep rassallığını kapsayacak
şekilde olmalıdır.
Bu çalışmanın ilk amacı, barınak alanı yerleşim problemine talep değişkenliğini eklemektir.
Bu muhtemel değişkenlik, bir barınak alanının kapasitesinin ve o alana barınak
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yerleştirilebilmesi için gereken minimum kullanım oranının olasılıksal kısıtlarla ifade
edildiği tek amaçlı yeni bir model ile tanımlanmıştır. Öncelikle bu rastlantısal kısıtların
deterministik karşılıkları hesaplanmış, ortaya çıkan doğrusalsızlık bir yaklaşım yöntemi olan
SOSII kısıtları kullanılarak aşılmıştır. Bu çalışmanın ikinci hedefi, tek amaçlı modelin
getirdiği dezavantajlarını kapatacak, ilk amaç ile uyumlu olarak çalışacak ikinci bir amaç
ölçütünün saptanması ve yeni modelin iki-amaçlı olarak, ε-kısıt yöntemi kullanılarak
geliştirilmesidir. Bu model ile, tek-amaçlı model sonuçlarına kıyasla, toplum yararına daha
iyi hizmet eden ve eldeki yerleşim kaynaklarının daha verimli kullanıldığı pareto-optimum
çözümlere ulaşıldığı gözlemlenmiştir.
Çalışma süresince, muhtemel doğal afetlerin şiddetine göre probleme dair farklı örnekler ve
farklı merkezler ele alınacaktır. Bu veriler, Kılcı v.d. (2015)’nin kullandığı, İstanbul Kartal
bölgesine dair veri kümeleri arasından oluşturulacaktır. Modellerin geliştirilme aşamaları ve
detayları ayrıca gerçek veriler üzerindeki çözüm performansları sunum sırasında
tartışılacaktır.
3. Mülteci Kamplarının Yönetimi ve Temiz Su Dağıtım Problemi
Elif Akkaya, Bahar Y. Kara ve Özlem Karsu
Mülteci kampları, savaş gibi zaruretler sebebiyle bir ülkeye sığınan mültecilere barınmaları
amacıyla sağlanmaktadır. Sığınma sağlayan ülkelerin, Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)
ile işbirliği halinde, süreci doğru yönetmesi ve kaynakları etkili kullanması, büyük bir önem
arz etmektedir. Savaşın ne kadar süreceğinin bilinememesi, sığınma sağlayan ülkelerin ve
STK’ların sınırlı kaynaklara sahip olması ve günden güne artan mülteci sayısı, bu problemin
üstesinden gelmesi zor bir problem olmasının başlıca nedenlerindendir.
Çalışmanın ilk kısmında, genel olarak mülteci kamplarının kurulumu ve işletimi süreçlerini
incelemek ve iyileştirme önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. Yapılan çalışmanın, farklı
coğrafyalarda meydana gelebilecek problemleri ele alacak bir genellikte oluşturulması
hedeflenmiştir.
Çalışmanın ikinci aşamasında ise, mülteci kamplarının kullanım suyu dağıtım ağı tasarımı
incelenmiştir. Başlangıç olarak ana su kaynağının ve çadırların yerlerinin belli olduğu durum
ele alınmış ve su kuyusunu su dağıtım noktalarına en kısa mesafede bağlayan bir
matematiksel model geliştirilmiştir. Daha sonra, bu model, toplam boru uzunluğunun yanı
sıra talep noktalarından su dağıtım noktalarına toplam yürüme mesafesini de en küçükleyen
iki amaçlı matematiksel model olarak genişletilmiştir. İki modelde de Türk Kızılayı ve
UNHCR tarafından belirlenen minimal gereklilikler dikkate alınmış ve her çadırın en yakın
su dağıtım noktasına olan yürüme mesafesinin belirli bir eşik değerinden küçük olması
gerekliliği, kısıtlara yansıtılmıştır.
Geliştirilen modellerin detayları ve Türkiye Gaziantep mülteci kampı verileri kullanılarak
elde edilen örnek çözümler ve analizler sunum sırasında tartışılacaktır.
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4. Çoklu Afetlerin Yönetimi: Çadırkent ve Depo Yer Seçimi Modellerine Uyarlanması
Eren Özbay ve Bahar Yetiş Kara
Afet yönetiminin hazırlık sürecinde karşılaşılan, afet sonrasında evlerini kaybeden insanları
çadırkentlere yerleştirme problemi en önemli tesis yerleşim problemlerinden birisidir.
Bu çalışmanın amacı, çadırkent ve geçici depo yerleşim problemine ikincil afetlerin de
getirdiği talep değişkenliğini eklemektir. Bu değişkenlik modellenirken bir çadırkentin ve o
çadırkente yardım malzemesi göndermekle yükümlü olan geçici deponun yerlerinin
belirlenmesinde muhtemel senaryoların değerlendirilmesi fikirleri kullanılmış, her
senaryoda afetzedelerin çadırkentlere yürümeleri gereken mesafe enazlanmıştır.

Davetli Oturum TGDZ-1
Oturum Başkanı: Esra Ekinci
13 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C111
1. Yeni Tarımsal Ürünlerin Biyoaktif Bileşenlerinin Elde Edilmesinde Çevre Dostu
Teknolojinin Kullanılması: Bir Hibrit Sebze Örneği olarak Petit vert
Ruhan Aşkın Uzel
Tarım yapılan arazilerin verimsizleşmesi sonucu gıda fiyatları % 50’ nin üzerinde yükselen
bir seyir izlemiştir. Olumsuz etkilenen ekonominin yanında artan nüfus ihtiyaçları, üreticileri
yeni, ekonomik ve daha verimli çözümler bulmaya sevk etmiştir. Bu anlamda tarımda yeni
adımlar atılmaya başlanmış olup gerek arazi, gerekse de bitki ıslah çalışmaları yapılmış, gıda
besin değerinde artış sağlayabilecek yeni bitki türleri geliştirilmiştir. Küresel ısınmanın
etkisi ile azalan bitkisel çeşitliliği son yıllarda geliştirilen yeni türler arttırmaya
çalışmaktadır. Bu bitkisel çeşitliliğe bir örnek ise yeni geliştirilen, hibrit bir sebze türü olan
Petit Vert’ tir. Yüksek kalitede besin içeriği, antioksidan özellikleri ihtiva etmesi nedeni ile
kaynağını aldığı brüksel lahanası ve lahanadan besin içeriği bakımından daha zengin olduğu
tespit edilmiştir. Yapılan çalışmanın amacı, Petit vert bitkisinden katyon iyonları, Ca2+,
Mg2+ ve K+ minerallerinin elde edilmesi ve pektin maddesinin geri kazanılması için yeni,
etkili bir yöntem belirlemektir. Literatürde bulunan çalışmalarda, bazı aktif maddelerin asit
kullanımı ya da şelatlama ajanları yardımıyla geleneksel solvent ekstraksiyonu yöntemi ile
kazanıldığı belirtilmektedir. Söz konusu çalışmada, hidrotermal reaksiyon/ekstraksiyon ile
aktif maddelerin daha etkin bir biçimde geri kazanıldığı gözlemlenmiştir. Ekstraksiyonda
çevre dostu solventlerin kullanımı ile çalışılan materyalin besin değeri olumsuz
etkilenmemiş, hem de ekonomik olarak avantaj sağlanmıştır.
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2. Soğuk Gıda Zinciri Günlük Sevkiyat Planlama Problemi
Sel Özcan ve Deniz Türsel Eliiyi
Bu çalışmada bir gıda soğuk zincir firmasının günlük dağıtım sevkiyat planlama problemi
ele alınmıştır. Bahsi geçen soğuk zincir firması tek bir dağıtım merkezine sahip olup,
müşterileri Ege Bölgesi’nde farklı noktalarda bulunan süpermarketlerdir. Firma her çalışma
günü teslimatlarını karayoluyla talebi olan süpermarketlere dağıtmayı hedeflemektedir. Bu
amaçla her gün yeni bir sevkiyat planı hazırlanması gerekmektedir. Firmanın kendine ait bir
taşıma filosu bulunmamakta, dağıtım için üçüncü parti lojistik şirketlerinden hizmet
alınmaktadır. Dağıtım merkezinin günlük sevkiyat kapasitesi nedeniyle bazı
süpermarketlerin günlük taleplerinin karşılanamaması durumu da ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca nakliye sözleşmelerinden doğan çeşitli sınırlandırmalar sebebiyle çalışılan problem
klasik sevkiyat planlama problemlerinden farklıdır.
Çalışmada günlük sevkiyat kapasitesi kısıtlarını ve süpermarket önceliklerini dikkate alan,
sipariş gecikmelerini ve ulaştırma maliyetlerini minimize eden bir karmaşık tamsayılı
programlama modeli geliştirilmiştir. Farklı rotalara, kapasitelere ve taşıma sürelerine sahip
üçüncü parti taşıyıcı araçlar ve farklı önceliklere sahip süpermarketler olmasından dolayı
bahsedilen sevkiyat planlama problemi karmaşık bir problemdir. Ayrıca müşterilerin
siparişlerinin araçlar arasında bölünerek taşınabilmesi durumu da probleme ek bir
karmaşıklık getirmektedir.
Problemde tüm olurlu rotalar önceden oluşturulmaktadır. Rotaları oluştururken sevkiyat
yapılması planlanan süpermarketlerin birbirlerine olan uzaklık bilgilerinden
yararlanılmaktadır. Her sevkiyat planı için tüm olurlu rotaların oluşturulması sayesinde
geliştirilen modelin rotalama yapmasına gerek yoktur, modelin optimal çözümü
sevkiyatların hangi rota ile yapılacağına karar vermektedir.
Sunulan operasyonel problem, karmaşık tamsayılı doğrusal programlama modeli olarak
formüle edilmiş ve IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 12.6.3 çözücüsü ile optimal
olarak çözülmüştür. Bunun yanında problem için farklı bölünmüş sipariş alternatif
senaryolarının belirlenerek ürünlerin birim taşıma ücretine etkisinin ele alındığı bir
duyarlılık analizi çalışması da gerçekleştirilmiştir.
3. Tarım-Gıda Değer Zincirinde
Süreçlerinde Ekserji Analizi
Seda Genç ve Nurdan Yıldırım

Sürdürülebilirlik:

Sultaniye

Üzüm

Kurutma

Çağımızın en önemli sorunlarından birisi küresel iklim değişimidir. Tarım-gıda değer zinciri
içinde kaynakların verimli kullanımı, küresel iklim değişimi ile mücadelede önemli bir yer
tutmaktadır. Son yıllarda, daha verimli üretim süreçleri oluşturmak amacıyla birçok yöntem
geliştirilmiş olmakla birlikte, ekserji analizi değer zinciri içindeki çevresel etkilerin
belirlenmesinde kullanılan etkili bir araçtır. Bu çalışmada, Türkiye tarımsal ekonomisinde
önemli bir yeri olan konvansiyonel sultaniye üzüm kurutma süreçleri modellenmiş ve ekserji
analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda elde edilen verilerin, gıda endüstrisinde
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karar verme stratejilerinin
düşünülmektedir.

belirlenmesine

ve

gelişmesine

katkıda

bulunacağı

4. Complexity Analysis of Retail Supply Chains
Esra Ekinci and Adil Baykasoğlu
Aim of this study is to explain the complexity from retail supply chain perspective.
Challenges in managing retail business have been discussed as well as the future trends.
An important contribution of this research is the use of system dynamic modeling in a retail
supply chain to derive insight about the dynamic behavior and to represent the complex
interactions. Using the new classification scheme for complexity and suggested performance
metrics for the retail supply chain, a multi-perspective analysis has been performed on the
system dynamics output. Complexity of the scenarios has been reviewed to investigate if the
complexity is useful -so that increasing its performance and flexibility- or creating issues.
The used complexity metrics also indicate the problematic areas in the system to be sorted
out.
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Genel Oturumlar 1C
Genel Oturum TZD-1
Oturum Başkanı: Abdullah Daşçı
13 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C112
1. Lojistik Maliyetleri Minimizasyonu için Bir Model Önerisi ve Kırıkkale Organize
Sanayi Bölgesi'nde Uygulaması
Sıla Teslim, Dudu Nur Yüce, Adnan Aktepe ve Süleyman Ersöz
Rekabetin yoğun yaşandığı günümüz iş dünyasında işletmelerin lojistik maliyetleri, toplam
maliyet içinde önem arz eden bir düzeydedir. Bu çalışmada geliştirilen model ile de birden
fazla firmanın ortak lojistik faaliyetleri birleştirilerek toplam lojistik maliyetlerini minimize
etmek amaçlanmıştır. Çalışmada kapasite, talep, işgücü, taşıt sayısı, taşıt türü ve ortak depo
kısıtları kullanılarak toplam lojistik maliyetlerini minimize etmeyi amaçlayan bir doğrusal
programlama modeli geliştirilmiştir. Modelin oluşturulmasında IBM ILOG Cplex
Optimization yazılımı kullanılmıştır. Cplex yüksek performanslı bir matematiksel
programlama yazılımıdır. Uygulama Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet
gösteren 5 farklı firmadan verilerin toplanması ve geliştirilen model kullanılarak çözümü ile
gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, ortak lojistik faaliyetleri bir arada gerçekleştirmeyi
kabul etmeleri halinde firmaların ortak depo sayısı, işgücü düzeyi, ortak taşıt sayıları ve
toplam lojistik maliyetleri hesaplanmıştır. Bulunan sonuçlar uygulamadan önceki maliyetler
ile karşılaştırılmış, geliştirilen optimizasyon modeli sayesinde finansal açıdan ve lojistik
yönetimi açısından ciddi kazanımlar sağlandığı gözlenmiştir.
2. Sürdürülebilir Lojistik Merkezler için Kuruluş Yeri Seçimine Esas Karar Ölçütleri
Geliştirilmek: Bir Literatür Çalışması
Cansu Aksu ve İbrahim Müjdat Başaran
Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ve buna dayalı lojistik faaliyetler, araştırmacılar ve
uygulayıcılar için ilgi çekici konular haline gelmiştir. Tedarik zinciri yönetiminde
sürdürülebilirliğin sağlanması, ürünlerin ve hizmetlerin yaşam döngüsü süresince ekonomik,
sosyal ve çevresel etkilerinin yönetilmesini gerekli kılar. Sürdürülebilir tedarik zincirleri;
üreticileri, tedarikçileri, dağıtıcıları, lojistik hizmet sağlayıcıları, ticaret şirketleri ve diğer
paydaşları kapsar. Tedarik zinciri sürdürülebilirliğinin amacı ise, ürün ve hizmetlerin pazara
ulaşımı sürecinde yer alan paydaşlar için uzun vadeli ekonomik, sosyal ve çevresel değerler
yaratmak ve bu değerleri koruyarak geliştirmektir. Bu çalışma kapsamında; “Sürdürülebilir”
lojistik merkezler geliştirilmesi için karar modellerinde kullanılabilecek ölçütlerin
belirlenmesi amacıyla bir literatür taraması yapılmıştır.
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3. Müşteri Bazlı Kasa-Koridor Ataması Modeli
Begüm Erol, Gizem Gül, Gözde Öngelen, Burcu Çağlar Gençosman, Sedat Eser, Çağdaş
Çetinkaya, Hüseyin Cenk Özmutlu, Seda Özmutlu, Mehmet Gökçedağlıoğlu ve Cemil
Günhan Erhuy
Lojistik disiplininin en önemli problemlerinden bir tanesi ambar yönetimidir. Her ne kadar
Yalın Üretim ve Tam Zamanında Üretim konseptleri uzun yıllardır uygulansa da, müşteri
ihtiyaçları nedeniyle özellikle Yan Sanayi firmaları stok tutmak mecburiyeti ile karşı karşıya
kalmış durumdadırlar. Bu nedenle depolama alanlarının etkin bir şekilde kullanılması
gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı, kasaların müşteriler dikkate alınarak koridorlara atanmasının
sağlanmasıdır. Bir müşteriye ait değişik ürünler içeren kasaların mümkün olduğunca en az
koridor adedinde gruplanması gerekmektedir. Ambarlar koridorlardan ve raflardan
oluşmaktadır. Ürünlerin ambarlarda değişik kasa tipleri içerisinde tutulduğu ve depolamanın
bu kasalara göre yapıldığı varsayılmaktadır. Farklı müşterilerin farklı şekilde etiketlenmiş
kasa tipleri bulunmaktadır. Ambarda bulunan bir rafta birden fazla ürün tipi ve kasa tipi yer
alabilir.
Çalışmamızda taşıma süresini minimize etmek amacıyla aynı müşteriye ait kasaların
birbirine yakın koridorlara konumlandırılmasını sağlayan bir tam sayılı matematiksel
programlama modeli geliştirilmiştir. Model MPL ile kodlanmış olup; “CPLEX” çözücüsü
ile çözülmüştür. Problemimiz bir reel uygulamadan kaynaklanmakta olup; problemin
çözümüne yönelik olarak geliştirilen bu model Ermetal A.Ş.’nin çeşitli raf ölçülerine ve
müşteri taleplerine göre uygulanmaktadır. Ambarda her bir müşteriye ait hazırlık alanları
bulunmaktadır. Modelden belirlenen müşterilerin ürünlerinin konumlandırılmasına göre de;
ambarda her bir müşteri için gereken hazırlık alanının lokasyonu belirlenecek olup; taşıma
maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunulacaktır.
4. Nakit Lojistik Sistemlerinde Yerleşim Optimizasyonu
Abdullah Daşçı, Burcu Keskin ve Rongbing Huang
Bu çalışmada nakit lojistik ortamındaki stratejik kararlar ele alınacaktır. Nakit lojistiği,
ürünün yapısı, ulaşım şartları ve özellikle de nakit envanter yönetimi açısından geleneksel
ürün ortamından oldukça farklıdır. Bankaların NYM sistemlerindeki yapısal kararlarının en
iyi bir şekilde verilebilmesi için bir entegre tesis yerleşim modeli geliştirilecek ve çözüm
teknikleri üzerindeki ilk sonuçlar sunulacaktır.
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Genel Oturum LOJ-1
Oturum Başkanı: Barış Keçeci
13 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C113
1. İntermodal Yük Taşımacılığı Planlaması Üzerine Bir Literatür Taraması
Gonca Tunçel ve Elvan Deniz
Tedarikçiler, üreticiler ve müşteriler arasındaki artan mesafeler ulusal ve uluslararası taşıma
operasyonlarının hacminde büyümeye neden olmuştur. Küresel iş faaliyetlerinin temel bir
parçası olarak yük taşımacılığı son yirmi yılda hızlı bir artış göstermiştir. Sürdürülebilir
taşıma sistemi oluşturmada cazip bir seçenek olan çok modlu taşıma, başlangıç noktası ile
hedef arasında en az iki farklı taşıma modu (kara, deniz, hava veya demir yolu) kullanılarak
gerçekleştirilen taşıma faaliyeti olarak tanımlanabilir. Çok modlu taşımacılığın özel bir türü
olarak intermodal taşımacılık ise yüklerin aynı taşıma birimi içinde herhangi bir elleçleme
yapılmadan iki ya da daha fazla taşıma modu kullanılarak taşınmasıdır. Intermodal taşıma
ağı, yük terminalleri, depolar, transfer noktaları, taşıma koridorları ve lojistik merkezlerini
içerir. İntermodal taşıma koridorları geliştirilmesi ve kullanımı tek modlu taşımacılığa göre
ekonomik, sosyal ve çevresel avantajlara sahiptir. Seyahatin her bir parçası için en uygun
taşıma modunun kullanımı ile trafik sıkışıklığı, çevresel kirlilik, taşıma riskleri, yakıt
tüketimi, gürültü ve taşımanın diğer olumsuz etkileri azaltılır. Çok sayıda avantajına rağmen,
toplam taşımada intermodal taşımacılığın payı günümüzde hala sınırlıdır. Bu kapsamda,
taşıma koridorlarında gerekli alt yapı iyileştirmelerin yanı sıra farklı senaryolar ve maliyetler
altında ağ tasarım modelleri ve çözüm yöntemlerini değerlendirmede yeni karar destek
sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Taşıma endüstrisi üzerine bugüne kadar yapılan
çalışmaların büyük bölümünün tek modlu taşıma problemlerine odaklanmasına rağmen,
intermodal yük taşımacılığı son yıllarda hem akademik hem de endüstriyel alanda oldukça
önem kazanan bir konudur. Tek modlu taşıma problemine göre artan değişken sayısı ve yeni
kısıtlar ile daha karmaşık hale gelen intermodal taşımacılık problemi her bir taşıma modunun
farklı seviyede üstünlüğü (esneklik, güvenilirlik, hız, maliyet, kullanılabilirlik, kapasite
v.b.), düğümlerin operasyonel özellikleri ve aktarma noktaları ile ilgili ek maliyetler ve
düğümler arası çizelge uyumluluğunu aynı anda dikkate almayı gerektirir. Bu çalışmada
intermodal taşımacılık problemi ele alınarak, stratejik, taktiksel ve operasyonel planlama ve
yönetim seviyelerinde literatürde mevcut modeller, önerilen çözüm yöntemleri ve farklı
performans göstergeleri sınıflandırılarak analiz edilecektir.
2. İki Boyutlu Kasa Tipi Yerleştirme Modeli
Gözde Öngelen, Begüm Erol, Gizem Gül, Burcu Çağlar Gençosman, Sedat Eser, Çağdaş
Çetinkaya, Hüseyin Cenk Özmutlu, Seda Özmutlu, Mehmet Gökçedağlıoğlu ve Cemil
Günhan Erhuy
Etkin depo yönetimi, gelişen teknoloji ve artan rekabet ortamında işletmelerin giderek daha
çok önemsenen problemlerinden biri haline gelmiştir. Müşteri ihtiyaçlarının tam zamanında
doğru bir şekilde karşılanması, operasyonların hızlandırılması, maliyetlerin düşürülmesi
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amacıyla depolama alanlarının etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Ne kadar yalın
üretim ve Tam Zamanında Üretim kavramları imalat sektöründe devamlı olarak tartışılsa da;
reel uygulamalarda ana sanayi tarafından istenen stok bulundurma zorunluluğu ve buna
karşılık yan sanayinin kısıtlı depo alanına sahip olması sonucunda, depo yönetiminin
zorlaşması ve etkin depolamanın sağlanamaması yan sanayi sektöründe sık karşılaşılan bir
problemdir. Bu çalışmanın amacı, ambarlarda kullanılamayan alanı minimize etmektir.
Ürünlerin ambarlarda değişik kasa tipleri içerisinde tutulduğu ve depolamanın bu kasalara
göre yapıldığı varsayılmaktadır. Problemde iki boyutlu yerleştirme modelinden farklı olarak,
kasaların ayak tiplerine bağlı olarak üstüste yerleştirilebilme kısıtı mevcuttur. Çalışmada,
kullanılmayan alanın minimizasyonu amacı doğrultusunda, kasa tipleri ve hacimlerine göre
düzenlenmesi istenen mamul ambarında maksimum depolama alanı sağlayacak şekilde kasa
tiplerine göre ambar içinde ayrılacak alanların atanmasını sağlayan tamsayılı doğrusal
programlama modeli geliştirilmiştir. Bu model zaman içinde değişiklik gösteren müşteri
talepleri karşısında, değişiklik gerçekleştiği an tekrar çözülebilecektir. Geliştirilen
matematiksel model MPL’de kodlanarak; “CPLEX” çözücüsü ile çözülmüştür. Problemimiz
bir reel uygulamadan kaynaklanmakta olup; Ermetal A.Ş. nin mamul ambarları pilot bölge
olarak seçilerek model uygulanmıştır. İki boyutlu kasa tipi yerleştirme modeli raf ölçüleri
çeşitlilik gösteren depolama alanlarında ve farklı kasa tiplerine sahip işletmelerde optimal
bir çözüm vermektedir. Kasa ve raf çeşitliliğinin bir sorun olmamasından dolayı geliştirilen
model sadece otomotiv yan sanayi sektöründe değil tekstil, gıda, ilaç vb. gibi işletmelerde,
işletmenin boyutuna, faaliyet alanına ve diğer birçok faktörüne bağlı olmaksızın
uygulanmaya müsaittir. Kullanılamayan alanın minimize edilmesi sayesinde kazanılan boş
alan daha fazla depolama alanı sağlarken, bir yandan da sanayi alanlarının günden güne artan
kira ücretleri göz önüne alındığında firmaları büyük bir mali yükün altından kaldıracaktır.
Ayrıca geliştirilen çözüm, hangi kasa ve ürünün hangi alana yerleştireceğini otomatik olarak
bir liste şeklinde oluşturabildiği için gelecekte gerçek uygulamalar şeklinde de kullanılabilir
bir çözüm olmaya aday bir çalışmadır.
3. Yakınlık Esasına Dayalı Ürün Yerleştirme Modeli
Gizem Gül, Begüm Erol, Gözde Öngelen, Burcu Çağlar Gençosman, Sedat Eser, Çağdaş
Çetinkaya, Hüseyin Cenk Özmutlu, Seda Özmutlu, Mehmet Gökçedağlıoğlu ve Cemil
Günhan Erhuy
Günümüzde yalın uygulamalar ve tam zamanında üretim birçok imalat işletmesinde
kullanılan kavramlar olmasına rağmen; yine de reel uygulamalarda ana sanayi firmaları yan
sanayi firmalarından stok tutmalarını talep etmektedir. Ancak yan sanayinin kısıtlı depo
alanına sahip olması sonucunda, depo yönetiminin zorlaşması ve etkin depolamanın
sağlanamaması yan sanayi sektöründe sık karşılaşılan bir problemdir. Bu nedenle, birçok
sanayi kuruluşunun ana problemlerinden olan etkin depo yönetimi giderek önem
kazanmaktadır. Müşteri ihtiyaçlarının tam zamanında doğru bir şekilde karşılanması,
operasyonların hızlandırılması, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla ambarda bulunan
ürünlerin düzenli ve sistematik bir yerleşime sahip olması gerekmektedir.
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Bu doğrultuda çalışmamız, her ürün grubu için, belirlenen konum seçenekleri içinden
birbirine yakın olanları dikkate alarak ürün yerleşimini sağlamaya çalışmaktadır. Ürünlerin
ambarlarda değişik kasa tipleri içerisinde tutulduğu ve depolamanın bu kasalara göre
yapıldığı varsayılmaktadır. Ancak değişik ürünler ortak bir kasa tipine ait olabilmektedir ve
bir ürüne ait kasaların birbirlerine yakın şekilde yerleştirilmesi önem arz etmektedir.
Ambarda bulunan bir rafta birden fazla ürün tipi ve kasa tipi yer alabilir. Bu durum sevkiyat
sırasında ürünlerin erişilebilirlik sürelerini uzatmaktadır. Taşıma süresini minimize etmek
amacıyla aynı tip ürünlerin birbirinden uzak raflara konumlandırılmasını engelleyen ve bir
kasa tipine sahip aynı tip ürünlerin, yakınlık esasına dayalı olarak optimal şekilde
yerleştirilmesini sağlayan bir tam sayılı programlama modeli oluşturularak, çözüm
alternatifleri belirlenmektedir. Bir rafa yerleştirilen ürün grubunun aynı tip ürün olmasını
amaçlayan matematiksel model MPL ile kodlanmış olup; “CPLEX” çözücüsü ile
çözülmüştür. Problemimiz bir reel uygulamadan kaynaklanmakta olup; problemin
çözümüne yönelik olarak geliştirilen bu model Ermetal A.Ş. nin çeşitli raf ölçülerine ve ürün
tiplerine sahip mamul ambarlarında uygulanmaktadır.
4. Gezgin Satıcı Probleminin Matematiksel Modellerinin Çözümünde Modellere Eklenen
Yeni Kısıtlar ile Kullanılan Yazılım ve Donanımın Etkileri
Barış Keçeci, İmdat Kara ve Asiye Özge Dengiz
1932’de tanımlanan Gezgin Satıcı Problemi (GSP) tanımı itibariyle çok basit ancak çözümü
açısından NP-Zor bir problemdir. Lojistik Yönetimi’nde karşılaşılan çoğu operasyonel
problemin temelinde GSP yatmaktadır. Bu nedenle GSP’nin matematiksel modelleri ve
çözümü için yapılan uğraşılar her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu bildiride GSP’nin
matematiksel modellerinin çözümünde ek kısıtların ve yanı sıra yazılım ile donanımın
etkileri incelenmiştir. Kaynaklarda yer alan Asimetrik TSP modellerinin etkinliği üzerine
yapılan bir yayında öne çıkan iki model ele alınarak, bazı ek kısıtlarla oluşturulan her bir
model OPL matematiksel modelleme dilinde kodlanmış ve TSPLIB’de bulunan test
problemleri CPLEX ve GUROBI çözücü motorları kullanılarak çözdürülmüştür. Performans
ölçütü olarak modellerin Doğrusal Programlama Gevşetme (DPG) değerleri ile modellerin
çözümü için gerekli CPU süreleri dikkate alınmıştır. Bildiride, Asimetrik ve Simetrik TSP
problemlerinin çözümünde ulaşılan sonuçlar sunulmaktadır.
Genel Oturum SEZ-1
Oturum Başkanı: Banu Kabakulak
13 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C114
1. Çelik Endüstrisinde Karşılaşılan İki Amaçlı Bir Boyutlu Stok Kesme Problemi Üzerine
Deniz Tanır, Onur Uğurlu, Aslı Güler ve Urfat Nuriyev
Günümüzde demir, çelik, metal, ahşap, plastik ve cam gibi birçok endüstriyel alanda
karşılaşılan bir boyutlu stok kesme problemi, yöneylem araştırmasında da en çok çalışılan
problemlerden biridir. Temel olarak klasik bir boyutlu stok kesme probleminin amacı,
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müşterilerin siparişleri oluşturulurken yürütülen kesme işlemlerinden doğacak fireyi en aza
indirgemek olsa da problemin uygulama alanına bağlı olarak örüntü çeşidinin azaltılması
gibi kısıtlar da probleme eklenebilir. Özellikle hammaddenin pahalı olduğu demir ve çelik
endüstrisinde uygulanan kesim işlemlerindeki fire miktarının minimize edilmesi şirketler
için büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, çelik endüstrisindeki bazı şirketler kesme
işlemi sırasında, müşterilerin isteklerini daha küçük parçalara ayırıp daha sonra kaynak
işlemi ile bu parçaları tekrar bir araya getirerek fire miktarını azaltmayı amaçlamaktadır.
Ancak kaynak işlemi de şirket için bir maliyet olduğundan klasik stok kesme problemi artık
hem fire miktarının hem de yapılan kaynak sayısının minimizasyonunu sağlayan, çift amaç
fonksiyonlu yeni bir tek boyutlu stok kesme problemine dönüşmüştür. Bu çalışmada,
karşılaşılan yeni problem için iki amaçlı doğrusal olmayan tamsayılı bir programlama
modeli önerilmiştir. Ayrıca, karşılaşılan büyük boyutlu gerçek hayat problemlerinin etkili
çözümleri için dinamik programlamaya dayalı bir sezgisel algoritma geliştirilmiştir.
Önerilen sezgisel algoritma ile elde edilen ortalama fire miktarı %5’lerden %0,382’lere
kadar indirilmiştir.
2. Depo Yönetim Uygulamalarında Sipariş Toplama için Bir Hibrit Sezgisel Çözüm
Yöntemi
Seda Yanık ve Nihat Engin Toklu
Depolama operasyonları içerisinde, sipariş toplamanın en fazla süreyi alan, en işgücü yoğun
ve en maliyetli operasyon olduğu bilinmektedir. Sipariş toplama problemi, literatürde tek
sipariş toplama, bölgesel toplama ve dalga toplama gibi çeşitli yaklaşımlar ile ele
alınmaktadır. Bunlara ek olarak, sipariş toplama problemi, sayılan bu klasik yaklaşımlardan
daha etkili olması amacıyla araç rotalama problemi olarak da formüle edilebilir.
Bu çalışmada, depolama operasyonlarından sipariş toplama ve toplayıcı yürütme
problemleri, kapasiteli bir araç rotalama problemi olarak formüle edilmiş ve problemin
çözümleri, genetik algoritma tabanlı hibrit bir sezgisel algoritma ile elde edilmiştir. Araç
rotalama problemi olarak formüle edilen toplama probleminde sipariş alokasyonları ve
toplama rotası eş zamanlı olarak çözülmektedir.
Ayrıca, toplanan siparişlerde birden çok ürün olabileceği için literatürde ve uygulamada iki
yaklaşım bulunmaktadır. İlk yaklaşımda tüm sipariş edilen ürünler hangi siparişe ait olduğu
dikkate alınmadan öncelikle toplanıp daha sonra sipariş hazırlama aşamasında sipariş
bazında birleştirilmektedir. İkinci yaklaşımda ise toplama aşamasında aynı siparişe ait tüm
ürünler aynı toplayıcı tarafından toplanarak bölmeli toplama araçlarında tekil siparişler
halinde birleştirilmektedir. Bu çalışmada ele alınan problem ikinci yaklaşım ile
tanımlanmaktadır. Geliştirilen hibrit sezgisel çözüm algoritmasında, hangi siparişin hangi
toplayıcıya atanacağına genetik algoritma ile karar verilirken, ikinci aşamada ise, her
toplayıcıya kendisine atanan siparişlerde bulunan ürünleri toplaması amacıyla kısa mesafeli
bir rota üretilmesi en yakın komşu sezgiseli yardımıyla yapılmaktadır.
Yukarıda tanımlanan sipariş toplama problemi ayrıca tamsayılı programlama ile formüle
edilmiştir. Küçük problem örnekleri için optimal problem çözümleri elde edilmiştir. Bu
küçük problem örnekleri ile önerilen hibrit algoritmanın çözüm kalitesi değerlendirilmiştir.
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Daha sonra gerçek bir toplama veri seti içinhibrit sezgisel yaklaşım ile örnek bir problem
çözülmüştür. Önerilen yöntem ile elde edilen çözümlerin, literatürdeki diğer çözüm yöntemi
muadillerine(örn. bölgesel toplama) göre süre, maliyet ve işgücü kullanımı açısından
etkililiği test edilmiştir.
3. Senaryo-Tabanlı Belirsizlik Altındaki Problemler için Pek-Çok-Amaçlı Evrimsel
Yöntemlerin Uygulanması
Mert Şahinkoç ve Ümit Bilge
YA/EM alanlarındaki matematiksel modellerde var olan parametrelerdeki belirsizliklerin
senaryo-tabanlı ele alınması önem kazanmıştır. Sonlu sayıda belirsizlik kümesinin
kullanıldığı senaryo-tabanlı belirsizlik modellerinde stokastik eniyileme ve gürbüz
eniyileme yöntemlerine sıkça başvurulmaktadır. Bu yöntemlerde ortak olarak belirli bir
çözümün farklı senaryo gerçekleşmelerinde ortaya çıkan amaç fonksiyonu değerleri tekil bir
performans ölçütüne dönüştürülmektedir. Yapılan bu araştırmada ise, bu mevcut
yöntemlerin yerine çok-amaçlı eniyileme yöntemlerine başvurulmaktadır. Var olan YA/EM
matematiksel modellerinin çok-amaçlı sürümleri yaratılarak Pareto cepheleri elde
edilmektedir. Aranılan stokastik eniyi ve gürbüz eniyi çözümler bu cephede yer alacaktır.
Modellerde kullanılabilecek senaryo sayısının fazlalığından ötürü çok-amaçlı eniyileme
problemleri için geliştirilen yöntemlerde ortaya çıkabilecek ölçekleme sorunlarından dolayı
“pek-çok-amaçlı eniyileme” (many-objective optimization) yöntemlerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu araştırmadaki amacımız senaryo-tabanlı belirsizlik problemlerinde çokamaçlı ve pek-çok-amaçlı eniyileme yöntemlerinin uygulanmasını içermektedir.
Çalışmalarda örnek olarak Kareli Atama Problemi (KAP) ele alınmaktadır. Araştırmamız,
senaryo-tabanlı belirsizlik altındaki YA/EM problemlerinin pek-çok-amaçlı sürümleri
yaratılması yönüyle pek-çok-amaçlı eniyileme alanına yeni uygulama alanları önererek bu
alana katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
4. İletişim Sistemlerinde Düşük Hata Tabanına Sahip LDPC Kod Tasarım Algoritması
Banu Kabakulak, Z. Caner Taşkın ve Ali Emre Pusane
Sayısal iletişim sistemlerinde, sayısal bilgi vericiden alıcıya gürültülü bir iletişim kanalı
üzerinden iletilir. Güvenli bir iletişim için, LDPC (düşük-yoğunluklu eşlik-denetim) kodları
asıl bilgiye artık bilgiler ekleyerek bilgiyi kodlar. Böylece, LDPC kodlarının iletim sırasında
meydana gelebilecek hataları belirleme ve düzeltme yeteneği artar. LDPC kodunun yapısal
özellikleri sebebiyle hata düzeltme yeteneği sınırlıdır. Hata tabanı olarak bilinen bu durum,
LDPC kodunun çift taraflı (bipartite) çizge gösterimi olan Tanner çizgesindeki çevrim gibi
zararlı yapılardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, Tanner çizgesinde küçük boyutlu
çevrimler bulunmayan LDPC kodlarının yüksek hata düzeltme yeteneğine (ya da düşük hata
tabanına) sahip olduğu söylenebilir. Bu çalışmamızda, Tanner çizgesinin en küçük çevrim
boyutunu en büyüklemeyi amaçlayan tamsayılı programlama modeli önerilmiştir. Problemin
çözümü için bir dal-kesi algoritması geliştirilmiştir. Yöntemin etkinliği bilgisayısal
çalışmalarla sınanmıştır.
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Genel Oturum OPT-1
Oturum Başkanı: İ. Kuban Altınel
13 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C116
1. İki Aşamalı Stokastik Programlama Modeli için Tamsayılı L-shaped (Integer Lshaped) Uygulaması
Emine Gündoğdu
Bu çalışmada literatürde Döyen vd. (2012) tarafından ele alınan insani yardım lojistik
problemi için stokastik programlama literatüründe kullanılan ve kesin çözüm
yöntemlerinden biri olan Integer L-shaped (Tamsayılı L-shaped) algoritmasının uygulaması
yapılmıştır. Önerilen yöntemde ilk varsayım, ayrıştırma algoritmasındaki ana problemin
sürekli değişken içermemesi olduğu için modelin ilk aşamada karar verdiği tesis yerlerinin
kapasitesinin sınırlı olmadığı durum ele alınmıştır. Literatürde problem için Döyen vd.
(2012) Lagrange temelli bir sezgisel önermişlerdir. Bu çalışmanın ana amacı ise, NP-zor
olan bir problem için kesin çözüm yöntemini ayrıştırma algoritmalarından faydalanarak
yapabilmektir. Önerilen ayrıştırma algoritmasında kullanılan alt problemin ana problemden
gelen her çözüm için olurlu olması nedeniyle sadece en iyilik kesileri (optimality cuts)
bulunmaktadır. Bu kesilerin yapısı için literatürde Laporte ve Louveaux (1993) tarafından
önerilen en iyilik kesileri kullanılmış ve rastgele türetilen problemler için önerilen yöntemin
performansı test edilmiştir.
2. Termin Süreli Çok-Aşamalı Stok Kesme Problemleri
Zeynep Sezer ve İbrahim Muter
Çok-aşamalı stok kesme (ÇASK) problemi, talep edilen parçaların teknik sebeplerden ötürü
doğrudan stok rulolarından kesilemediği durumlarda ortaya çıkar. Bu problemlerde talep
birden fazla kesme işlemiyle karşılanır ve her aşamada bir önceki aşamadan elde edilen
rulolar kullanılır. Bu problemlerin zorluğu ara aşamalarda üretilen ruloların (ara rulo)
uzunluklarının önceden bilinmemesinden kaynaklanır. ÇASK problemlerinin klasik sütuntüretme yöntemiyle çözülebilmeleri, ara rulo setinin önceden listelenmesini gerektirir ve bu
da ara rulo setinin büyüklüğüne bağlı olarak oldukça verimsiz sonuçlar verebilmektedir.
Doktora kapsamında yapılan çalışmalarda, ÇASK probleminin çözümü için, ara rulo setinin
listelenmesini gerektirmeyen, eş-zamanlı sütun-ve-satır türetme algoritması geliştirilmiş ve
alternatif çözüm yöntemleri önerilmiştir. Bu çalışmada, talep edilen parçaların termin
sürelerinin dikkate alındığı ÇASK problem uzantısı ele alınacaktır. Bu sayede, stok kesme
ve çizelgeleme kararlarının birlikte alınabildiği bütünleşik bir model ortaya konulacak ve
ÇASK problemi için önerilen çözüm yöntemlerinin bu probleme uygulanabilirliği üzerinde
durulacaktır.
Stok kesme problemlerinin başlıca amacı talebin en az sayıda stok rulosundan kesilmesini
sağlayarak fire miktarını en aza indirmektir. Ancak, endüstride sadece fire miktarına bağlı
maliyetleri azaltmak yeterli değildir. Gerçek problemlerde, üretim planları çoğunlukla
zamana bağlı kısıtları dikkate almak zorundadır. Zamansal kısıtlara örnek olarak, müşteri
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siparişlerinin öngörülen bir zamana kadar teslim edilmesi ya da kesme makinalarının
kesilecek farklı parçalara göre ayar sürelerinin olması verilebilir. Bu tip kısıtlar stok kesme
problemine entegre edildiğinde, talep edilen parçaların hangi stok rulosundan kesildiğinin
belirlenmesinin yanı sıra parçaların hangi sırada kesilmesi gerektiği de belirlenmiş olur.
Literatürde, tek-aşamalı stok kesme ve çizelgeleme problemlerini bütünleşik modelleyen
çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bunun nedeni, parçaların kesim sürelerinin stok
rulolarından kesilecek parçalar belirlenmeden hesaplanamamasıdır. Termin süreli ÇASK
problemi literatürde henüz yer bulmamıştır.
Termin süreli ÇASK problemi için ortaya konan matematik modelde, planlama dönemi
müşteri siparişlerinin termin sürelerine göre üretim dönemlerine ayrılır ve termin süresi,
gecikme süresi gibi birim zaman cinsinden tanımlanan parametre ve değişkenler o süre
zarfında kesilebilecek rulo sayısı cinsinden modele entegre edilir. Bu sayede, dolaylı olarak,
kesme işlemleri üzerinde bir kapasite de tanımlanmış olur. Müşteri siparişleri aynı uzunlukta
parçalardan oluşur ve parçalar üzerindeki talebi ve termin sürelerini belirtir. Termin süresine
kadar kesilemeyen parçalar amaç fonksiyonunda geç kalan siparişe oranına göre ağırlıklı
olarak cezalandırılır. Bu sayede, talep edilen parçaları termin sürelerinden önce en az sayıda
stok rulosundan kesen üretim planı belirlenmiş olur.
Doktora tezi kapsamında yapılan bu çalışmalar TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir
(Proje no: 113M480).
3. Elektronik Endüstrisinde Belirsizlik Altında Üretim Planlama Problemi: CVaR
Metodu ile Risk Yönetimi
Elif Sedef ve Bilge Bilgen
Günümüzde rekabet ortamı gelişen teknoloji ile artmaktadır. Bu ortamda işletmelerin
tüketicilerin taleplerine en hızlı ve nitelikli bir şekilde cevap vermeleri giderek önemli hale
gelmiştir. Elektronik sektöründe gelişen teknoloji ile ürünlerin kısa yaşam döngüsü ve hızla
değişen talepler beraberinde itibar kaybı, pazar payı kaybı gibi birçok riski meydana
getirmektedir. Pazardaki konumunu korumak için bu risklerin kontrol altına alınması
gerekmektedir. Bu çalışmada elektronik sektöründe dünyanın en büyük OEM (Orijinal Ürün
Üreticisi) ve ODM (Orijinal Tasarım Üreticisi) üreticileri arasında yer alan bir firmanın LCD
Televizyon fabrikasında üretim planlama süreci incelenmiştir. Sıra bağımsız üretim
planlama problemi için karışık tamsayı doğrusal programlama modeli geliştirilmiştir.
Geliştirilen modelde müşteri siparişlerinin termin tarihinden erken veya geç üretilmesinden
kaynaklanan maliyetlerinin minimize edilmesi amaçlanmıştır. Başlıca kısıtlar, siparişlerin
termin tarihleri, üretim hatlarının kapasiteleri, üretim hatlarının farklı modelleri
üretilebilirliği, atama kısıtları ve malzeme geliş tarihleridir. Risk senaryoları ile problemin
çıktılarını incelemek için CVaR metodu kullanılmıştır. Matematiksel yapısı nedeniyle bu
metot risk senaryolarını değerlendirmek için seçilmiştir. Bu modelin sonucunda belirtilen
kısıtlar doğrultusunda sipariş termin tarihi ve üretim tarihi arasındaki farklardan oluşan
maliyetin minimize edilerek üretim planlama sürecinin daha etkin yönetimi sağlanması
hedeflenmektedir.
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4. İkikümeli Çizgelerde Çatışma Kısıtlı Enbüyük Tam Eşleme Problemi için Kesin
Çözüm Yöntemleri
İ. Kuban Altınel ve Temel Oncan
Çatışma kısıtlı enbüyük tam eşleme problemi temel çizge eniyileme problemlerinden olan
enbüyük tam eşlemenin bir türevidir. Amaç, bazı kenarların aynı anda kullanılmasının
istenmediği durumlarda, verilen bir çizge üzerinde enbüyük tam eşlemeyi bulmaktır.
Burada her bir kenar olurlu bir çözümün içinde birlikte yer alamayacağı, çatışma listesi adı
verilen bir kenar listesiyle birlikte tanımlanır. Başka bir deyişle olurlu bir çözümde herhangi
iki çatışan kenar yer alamazlar. “Çatışma kısıtları” adı verilen bu kıstların, özde birçok
bilinen algoritmanın polinom sürede çözdüğü eşlme problemini NP-zor hale getirdiği
yazında kanıtlanmıştır. Çalışmamızda bu problemi ikikümeli çizgeler özelinde ele almakta,
eniyileme gösterimlerini açıklamakta ve kesin çözüm yöntemleri üzerinde durarak, elde
edilen deneysel sonuçları açıklamaktayız.

Genel Oturum Enerji-1
Oturum Başkanı: Emre Çelebi
13 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C123
1. Analitik Ağ Süreci ile Güneş Enerji Santrali Yer Seçimi
Yasemin Çekiç, Cansu İrem Yıldırım, Selin Erdoğan, Canan Yılmaz, Kezban Bulut ve Burak
Birgören
Gün geçtikçe artan enerji talebi, tükenmek üzere olan fosil yakıtlar, bu fosil yakıtların
kullanımı sonucu meydana gelen atmosferdeki kirlilik, küresel ısınmanın sonuçlarından
doğan zararlar, artan çevre kirliliği vb. unsurlar, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji
kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden
olan güneş enerjisi ise, günümüzde elektrik ve enerji üretimi, tıp, turizm, ziraat ve endüstri
gibi sayısız alanda kullanılabilen bir kaynaktır.
Yenilenemeyen enerji kaynaklarının gün geçtikçe pahalılaşması, ülkemizin enerji politikası
kaynak bakımından dışa bağımlı hale gelmeye başlamıştır. Tüm bu olumsuzlukları
yaşamamak için, yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin olan ülkemizdeki bu
potansiyelimizi kullanmamız gereklidir.
Santralin kurulacağı uygun alanın seçimi için ana kriterler ve alt kriterler belirlenip ANP
modeli kurulmuştur. Sonuçlar elde edilerek santralin kurulacağı en uygun alan
belirlenmiştir.
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2. Türkiye Güç Sistemi için Tahmin Hatalarını Hesaba Katan Bir İki-Seviyeli Kapasite
Projeksiyon ve Piyasa-Takas Modeli
Emre Çelebi ve Zeki Uyan
Dünyadaki eğilimleri takip ederek yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin
payını arttırmaya yönelen Türkiye’de sektördeki özelleştirmelerle liberalleşme hız
kazanmaya başlamıştır. Geçmişte devlet tekelindeki büyük üretim tesislerinden ibaret olan
elektrik üretimi günümüzde özel yatırımcının hem küçük hem büyük tesisleriyle artan
payından dolayı giderek daha az kontrol edilebilir hale gelmektedir. Bunun yanısıra, rüzgar
ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi fazlasıyla değişkendir ve
büyük oranda tahmin edilmesi güçtür. Ayrıca bu kaynaklardan üretimin kontrollü olarak
arttırılması da mümkün olmayabilir. Bahsedilen bu sebeplerden ötürü, elektrik üretimi
kapasite yatırımı planları için stokastik üretim ve buna uygun kapasite projeksiyonlarını
dikkate almak gerekmektedir. Kapasite projeksiyonlarında üretimdeki belirsizliklerden
doğan hataların etkisini hesaba katmak daha etkin bir planlama için gerekli hale gelmektedir.
Amacımız üretim yatırımı konusunda kararlar verilirken kullanılan ve sapmaları, hataları,
yeni durumları dikkate almadan kurulan klasik modellerin yerine yeni koşullara uyarlanmış
bir üretim yatırımı modeli oluşturmaktır.
Bu sebeple bu çalışmamızda yenilenebilir enerji kaynaklı üretim hedefleri olan ve değişken
talebi, projeksiyonlardaki sapmaları, iletim kapasitesindeki değişimi dikkate alan Türkiye’ye
özel bir üretim yatırımı modeli kurmak hedeflenmekte ve iki seviyeli (bilevel) bir model
öngörülmektedir. Bu modelin alt seviyesini oluşturan piyasa-takas koşulları (her bara için
güç dengesi), firmaların kâr maksimizasyonu koşulları (her firmanın üretim/tüketim dengesi,
kapasite kısıtları), tüketici ters talep fonksiyonu (elektrik fiyatı ve talep arasındaki ilişki) ve
iletim hattı koşulları (hat kapasite limitleri, voltaj açısı limitleri ve referans bara kısıtları) bir
karışık tamamlama problemi (mixed complementarity problem) olarak tanımlanmaktadır.
Sosyal refahı maksimize eden üst seviyede ise yatırım seçenekleri, yatırım bütçesi, piyasa
işletmecisi tarafından belirlenen asgari yenilenebilir kapasite yatırım hedefleri (alt ve üst
değer limitleri) ile alt seviyedeki karışık tamamlama problemi yer almaktadır. Kapasite
faktörünü belirten parametreleri sabit alan klasik modelin aksine tahmin hatalarını hesaba
katan bu modelde kapasite faktörlerinin olasılık dağılımlarını yansıtan senaryolar
bulunmaktadır. Üst seviye modelin başlangıcına eklenen bir kısıtla her yıl en az belirlenen
bir oranda üretimin yenilenebilir enerjiyle karşılanması sağlanmaktadır. Bu iki seviyeli
model, dokuz baralı Türkiye iletim sistem modeli için çeşitli kapasite senaryoları altında
uygulanmış ve beş yıllık kapasite projeksiyonları ve piyasa etkileri incelenmiştir.
3. Türkiye Elektrik Sistemi için Bölgesel Piyasa Takas Modelleri ve Analizi
Cansu Şentürk Eker ve Emre Çelebi
Yeniden düzenlenen ve serbestleşen Türkiye elektrik piyasalarında elektrik enerjisi rekabet
ortamında alınıp satılan ticari bir ürün olma özelliğine kavuşmuştur. Bu serbestleşen
piyasada, güvenilir ve kaliteli piyasa ve sistem faaliyetleri sunmayı amaçlayan bağımsız
sistem işletmecisinin iletim sistemi yatırım kararları ile özel elektrik üretim şirketlerinin
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planlama ve yatırım kararları piyasa çıktılarını dikkate alan ekonomik etkenlere göre
şekillenmektedir. Bu yeniden yapılanma aşamasında, yeni iletim kapasite yatırım kararlarını,
rekabetçi piyasadaki fiyat sinyallerini ve bu sinyallerin altında yatan diğer yatırımcı veya
üreticilerin davranışlarını, yakıt maliyetleri ve talep artışı gibi arz-talep dinamiğine bağlı
belirsizlikleri dikkate alabilen ekonomik denge modelleri gereklidir. Ayrıca, bu denge
modelleri ile gerekli tahminleri ve planlamaları yapabilmek için piyasa-takas veya piyasa
fiyat benzeşim modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Literatürde birçok bölge ve ülke için
piyasa-takas/fiyat benzeşim modelleri bulunmasına rağmen, Türkiye elektrik piyasası için
kullanılabilecek matematiksel modelleme ve piyasa-takas/fiyat benzeşim modeli
bulunmamaktadır. Gerek özel şirketlerin ve gerekse tüketicilerin piyasadaki davranışlarını,
denetleyici ve düzenleyici kurumun piyasadaki izleme faaliyetlerini ve piyasada gerekli
analizleri yapabilmesi, elektrik piyasası için kaçınılmaz ihtiyaçlardandır. Türkiye elektrik
piyasası benzeşim modeli için hedeflenen; Türkiye elektrik piyasası ihtiyaçlarına yönelik
piyasa-takas/piyasa fiyatı benzeşim modelinin oluşturulmasıdır. Oluşturulan modeller,
geleceğe yönelik yatırım planlarının yanısıra piyasa oyuncularının kısa, orta ve uzun vadeli
kararlarına da yardımcı olabilecektir.
Modelde, Türkiye elektrik piyasası dokuz bölgeye ayrılmış elektrik iletim sistemi
doğrultusunda analiz edilmiştir. EPİAŞ, TEİAŞ ve TEDAŞ’ın güncel veri sistemi kaynak
alınarak, her bir bölgeye, baz alınan 14 üretim kaynak tipine ve yedi farklı kuruluş çeşidine
bağlı olarak kurulu güç değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan kurulu güç değerleriyle birlikte
kuruluş, kaynak tipi ve bölgeye bağlı kapasite miktarları belirlenmiş ve fiyata karşı esnek
bölgesel talep fonksiyonları hesaplanmıştır. Kullanılan ekonomik modellemelerde,
uluslararası literatür taramasıyla elde edilen bilgiler doğrultusunda, kaynak tiplerine bağlı
kapasite faktörleri ve üretim maliyetleri içerisinde operasyon, bakım ve yakıt maliyetleri baz
alınmıştır. Tüm bilgiler temel alınarak bölgesel ve tek zamanlı fiyatlandırma modelleri
GAMS programı aracılığıyla oluşturularak, halihazırda tek fiyat sistemi kullanan Türkiye
elektrik piyasası için bölgesel fiyatlandırma modeli analiz edilmiştir. Oluşturulan farklı
fiyatlandırma modellerine bağlı olarak toplum refahı ve elektrik fiyat seviyeleri üzerindeki
etkiler daha rahat incelenebilir hale getirilmiştir. Böylece ekonomik modellemeler için farklı
senaryo analizleri yapılmış, her bir senaryo analizine bağlı olarak kapasite faktörleri ve talep
fonksiyonlarındaki değişiklikler gibi farklı veri setleri kullanılarak farklı fiyat
mekanizmaları için analizler yapılmıştır.
4. Tam Sayılı Karar Değişkenli Elektrik Piyasaları için Alternatif Modeller
Emre Çelebi ve J. David Fuller
Birçok organize elektrik piyasasında piyasa işletmecisi fiyatları ve satış (ve alış) teklifleri ile
piyasaya katılan firmaların üretim (ve tüketim) emirlerini belirlemek için sosyal refahı (SR)
eniyileyen bir model çözmektedir (unit commitment). Bu firmaların maliyet ve fayda
fonksiyonları tam sayılı karışık programlama (konveks olmayan) kullanılarak
tanımlandığında piyasa işletmecisi tarafından verilen emirlerin tüm piyasa katılımcılarının
kârlarını eniyileyen doğrusal fiyatlar olarak bulunması genellikle mümkün olmamaktadır.
Bu durumda piyasa katılımcılarının zararlarına karşılık olarak genellikle yan ödemeler
(uplift) yapılmaktadır. Literatürde, SR emirlerini değiştirmeden, yan ödemeleri minimum
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hale getirerek fiyat seviyeleri tekrar düzenlenebilmektedir. Bu çalışmamızda, eğer piyasaya
aktif olarak katılım sağlamayan talebin fiyat esnekliği mevcutsa, bu emirlerin de tekrar
düzenlenmesi gerektiği gösterilmektedir. Bunun için oluşturulan modellerde, hem fiyatların
hem de üretim (ve tüketim) emirlerinin SR modelindekilerden farklılaştığı gözlemlenmiştir.
Yan ödemeler (uplift) tabiri yerine de, her bir piyasa katılımcısı için fiyatlara tepkiyle oluşan
eniyi kâr ile SF modelindeki emirler sonucunda oluşan kâr arasındaki fark bir dengesizlik
(disequilibrium) ölçüsü olarak tanımlanmıştır. Piyasadaki toplam dengesizliği eniyileyen bir
minimum dengesizlik (MD) modeli oluşturulmuş ve bu model ile üç farklı model
karşılaştırılmıştır (SF modeli, piyasa katılımcılarının pozitif kâr kısıtını sağlayan SF modeli
ve yakın zamanda Gabriel vd. (2013) tarafından önerilen minimum tamamlama (MT)
modeli). Teorik olarak MD modelinin MT modelinin bir yakınsaması olduğu gösterilmiş ve
bu modeller iki farklı piyasa örneği ile açıklanmıştır.
Genel Oturum VeA-1
Oturum Başkanı: Esma Nur Çinicioğlu
13 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C122
1. Türkiye’nin Makroekonomik Göstergeleri ile Yurtiçi Tasarrufları Arasında Gri
İlişkisel Analiz
Engin Duran
Türkiye’nin makroekonomik göstergeleri ile yurtiçi tasarrufları arasındaki ilişkinin
saptanması ve tasarruf oranlarının gelişiminde hangi göstergenin daha belirleyici olduğunun
tespiti ülkemiz ekonomisi için giderek önem arz eden konular arasında yer almaktadır. Bu
çalışmada da söz konusu ilişki dereceleri belirlenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
Çalışmada ilişkinin incelenmesi amacıyla gri ilişkisel analiz kullanılmıştır. Analizde entropi
yöntemi ile göstergelerin öncelik dereceleri belirlenmiş ve göstergeler gri ilişki derecelerine
göre sıralanmıştır. Analiz sonucunda referans seri olan yurtiçi tasarruf oranı ile
makroekonomik değişkenlerin entropi yöntemi ile önceliklendirilmiş gri ilişki dereceleri
incelendiğinde cari açık, işsizlik oranı ve dış borcun ilişki derecesi görece yüksek
makroekonomik göstergeler olarak öne çıktığı görülmüştür. Söz konusu göstergelerin hem
kamu hem de özel tasarrufları etkileyen farklı unsurları bulunmakla birlikte tasarruf
oranlarının artırılması amacıyla oluşturulacak politikalarda bu göstergeler üzerine
yoğunlaşmanın daha iyi sonuçlar sağlayacağı değerlendirilmiştir.
2. Veri Madenciliği Kümeleme Yaklaşımı ile Aylık Ortalama Güneşlenme Sürelerine
Göre Türkiye’nin Bölgelere Ayrılması
Oral Kılınç, İsmail Osmanoğlu ve Zekeriya Tosun
Bilgisayar donanım ve yazılımlarındaki gelişmeler, 50 yılı aşkın süredir etkin olarak
kullanılan veri madenciliği yöntemleri ile büyük verilerden daha keskin ve anlamlı sonuçlar
çıkarmayı olanaklı hale getirmiştir. Yapılan çalışmada veri madenciliği kümeleme
yöntemleri ile ortalama güneşlenme süresine göre Türkiye bölgelere ayrılarak, enerji sektörü
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açısından veri madenciliğinin uygulama alanı gösterilmiştir. Bu çalışmada; yenilenebilir
enerji kaynaklarının Türkiye açısından önemi vurgulanmış ve Türkiye’nin güneş
enerjisinden faydalanma kapasitesi 74 il bazında incelenmiştir.74 il, Veri madenciliği
yöntemlerinden kümeleme yaklaşımı kullanılarak ortalama aylık güneşlenme sürelerine göre
dokuz kategoride toplanmıştır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından daha etkin
faydalanılabilmesi maksadıyla önerilerde bulunulmuştur.
3. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Endüstriyel Beklentilere Endüstri
Mühendisliği Penceresinden Genel Bir Bakış
Melda Kevser Akgün, Mete Gündoğan ve Abdullah Yildizbaşı
Günümüzde rekabetin artması, piyasa koşullarının zorlaşması ve kaynakların hızla
tükenmesi araştırmacıları bu alanlar üzerinde yeni çalışmalar yapmaya, daha rekabetçi
teknik ve yöntemler geliştirmeye, kalite ve kârlılığı arttıracak yöntemler geliştirmeye
itmektedir. Ancak çoğu zaman ihmal edilen ve çalışmaların temelinde ele alınması gereken
konulardan biri ise yapılan çalışmaların ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile olan ilişkisi,
önerilen çıktıların beklentileri ne düzeyde karşıladığı ve sonrasında ortaya çıkan akademik
çalışmaların sektöre ne düzeyde katkı sağladığının gözlemlenememesidir. Günümüzde
yaşanan ekonomik krizler, küresel ısınmaya karşı gelişen duyarlılık, rekabetçilik, sektörel
beklentiler ve yeni teknolojilerin üretim süreçlerine dahil edilmesi gibi konular çalışma
alanlarını da şekillendirmekte ve çalışmalar ülkelerin gelişmişlik düzeylerinden bağımsız
olarak popüler başlıklar üzerinden ilerlemektedir. Bu çalışmada kaynak kullanımına farklı
bir bakış açısı getirilerek araştırmacı kaynağının etkin kullanılmasının sağlanması
amaçlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler üretim
sektörlerinin büyüklükleri baz alınarak sınıflandırılmış ve daha sonra da bu ülkelerde yapılan
akademik çalışmalar, endüstri mühendisliği temelinde incelenmiştir. Sonrasında ise
ülkelerin ihtiyaçlarına dönük önceliklerin belirlenebilmesi amacıyla gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeleri temsilen pilot iki ülke seçilerek bu ülkelerde öncelikli olarak çalışılması
gereken konular ve sağlayacağı katkılar; literatür taramaları, ülkelerin yayınladıkları
kalkınma planları, ekonomik göstergeler ve devlet politikaları kapsamında ele alınmıştır. Bu
çalışma sonucunda elde edilen çıktılar bundan sonra yapılacak araştırmalara kaynaklık
edeceği gibi, araştırmacıların kullanacakları insan gücü, zaman ve diğer kaynakları da daha
etkin ve sonuç odaklı bir şekilde kullanmalarına imkân vererek, ülkelerin ihtiyaçlarına cevap
verecek nitelikte yayınların üretilmesine yardımcı olacaktır.
4. Bayes Ağları'nda Değişken Seçimi
Esma Nur Çinicioğlu ve Taylan Yenilmez
Olasılıksal grafiksel modellerden olan Bayes Ağları’nın veri setlerinden öğrenimi, ağda yer
alan tüm değişkenler arasındaki olasılıksal bağımlılık ve bağımsızlık ilişkilerinin
belirlenmesine dayanmaktadır. Bu nedenle ağın öğrenileceği veri setinin kısıtlı bir formda
olması öğrenilen ağın etkinliğini düşürebileceği gibi, öğrenilen ağdaki değişkenler
arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde gözlemlenmesine engel teşkil edebilir. Kısıtlı veri
setleri farklı şekillerde görülebilmektedir. Gözlem sayısının düşüklüğüne karşın, değişken
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ve ilgili durum sayısının yüksekliği, ya da verideki az sayıdaki değişkenin ilgili durum
frekanslarının diğer değişkenlere göre aşırı farklılık göstermesi veri setinin Bayes Ağ
öğrenmesi için kısıtlı olarak tanımlanmasına neden olabilir. Kısıtlı veri setlerinden öğrenme
aracılığıyla Bayes Ağları oluşturabilmek için kurulacak modelde kullanılacak olan
değişkenlerin seçimi, öğrenilen ağın söz konusu uygulamaya yönelik performansı
bakımından önem arz etmektedir. Veriden öğrenme şeklinde kurulan Bayes Ağları’nda
öğrenme sürecine yönelik farklı algoritmalar bulunmakta ve bu konuya yönelik araştırmalar
literatürde büyük bir yer teşkil etmektedir. Buna karşın Bayes Ağları’nda değişken seçimi
konusuna yönelik yapılmış olan araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Oysa ki; veri setinden
ağın öğrenilmesi için uygulanan algoritmanın etkinliği aynı zamanda modelde kullanılacak
olan değişken seçimine bağlıdır ve bu nedenle de Bayes Ağları’nda değişken seçimi,
gerçekçi ve etkin ağların oluşturulabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bayes
Ağları’nda değişken seçimine yönelik mevcut araştırmalar incelendiğinde, bu araştırmaların
yalnızca sınıflandırma amacıyla kullanılan Bayes Ağları ile sınırlı kaldığı görülmüştür.
Ancak Bayes Ağları uygulamaları; hedef pazarlama, tıbbi teşhis, hava tahmini gibi birçok
farklı alana uzanmakta ve bu nedenle de Bayes Ağları’nın kullanımının yalnızca
sınıflandırma ile sınırlı tutularak, değişken seçim kriterlerinin sadece bu kapsam ve
doğrultuda geliştirilmesi doğru bir yaklaşım oluşturmamaktadır.
Bu çalışma ile, Bayes Ağları’nın kısıtlı veri setlerinden öğrenimini mümkün kılmak için yeni
değişken değerlendirme kriterleri, N2Sj ve N3Sj, önerilmiştir. Önerilen değişken seçim
kriterleri ve önceki çalışmalarda geliştirilen kriterler kullanılarak üç farklı veri setinden ilgili
Bayes Ağları öğrenilmiş ve öğrenilen ağların performansları AIC, BIC, loglike ve k2
ölçütleri ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki; önerilen tüm değişken seçim
kriterleri ile oluşturulan ağlar, kriter kullanılmadan kurulan ağlara kıyasla üstün bir
performans sergilemektedir. Buna ek olarak, önerilen kriterler arasında N2Sj ve N3Sj
değişken seçim kriterlerinin kullanımı ile öğrenilen ağlar diğer değişken seçim kriterleri ile
oluşturulan ağlara oranla daha iyi sonuç vermektedir.
Ayrıca bu çalışma ile Bayes Ağı’nda yer alan en etkin değişkenin belirlenmesine yönelik
yeni bir kriter, IHj önerilmektedir. IHj, aracılığıyla ağda yer alan değişkenler arasında diğer
tüm değişkenleri en çok etkileyen değişkenin yani ağdaki toplam olasılıksal etki bakımından
en önemli değişkenin belirlenmesi mümkündür. Çalışmada kullanılan veri setlerinin tümü
kısıtlı veri setleri olup, değişken, gözlem ve durum sayıları bakımından birbirlerinden farklı
özellikler göstermektedirler. Böylelikle bu araştırma ile geliştirilen değişken seçim
kriterlerinin farklı yapıdaki veri setlerinde başarılı sonuçlar verdiği doğrulanmıştır.

36

Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi

Paralel Oturumlar 1D
Davetli Oturumları 1D
Davetli Oturum SS-1
Oturum Başkanı: Ali Devin Sezer
13 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / C107
1. Geriye Bakışlı Opsiyonların Borsa İstanbul'da Fiyatlanması
Sharoy Augustine Samuel-Paul ve Devin Ali Sezer
Geriye Bakışlı Opsiyonlar (Lookback Options) bir değerin bir vade boyunca aldığı en
yüksek veya en düşük değerleri vade sonunda kullanım fiyatı olarak kullanan opsiyonlardır.
Bu çalışmada bu çeşit opsiyonların fiyatlanması ve üretilmesi (pricing and replication) için
binom bir model üzerinde hesaplama yöntemleri geliştirilmiş, bunlar Borsa İstanbul'da işlem
gören senet ve endeks değerleri üzerinde denenmiş ve standart Black Scholes modeli ile
karşılaştırılmıştır.
2. BIST30 Varantlarına Heston Stokastik Volatilite Modelinin Uygulanması
Özenç Murat Mert ve Ali Devin Sezer
Heston modeli ilk ve en bilinen stokastik volatilite modellerinden biridir. Bu çalışmanın
amacı Heston modelinin BIST30 üzerine yazılmış varantlar üzerindeki fiyat ve üretme
(pricing and replication) performansını ve Heston modeli ile ilgili literatürde yapılmış
gözlemlerin BIST30 verisiyle uyumunu incelemektir.
3. Borsa İstanbul'da Oran Opsiyonları
Ahmet Umur Özsoy ve Ali Devin Sezer
İki dayanak değerin oranı üzerine yazılan opsiyonlara oran opsiyonları (quotient option)
denir; bu opsiyonları standart alım satın opsiyonlarından ayıran özellikleri iki ayrı dayanak
değere ve dolayısıyla bu değerler arasındaki korelasyona bağlı olmalarıdır. Oran opsiyonları
yatırımcılar için pahalı olabilecek ikili yatırım stratejilerine (pairs trading) ucuz bir alternatif
olarak da kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Black Scholes modelinin, Borsa İstanbul'da
işlem gören hisse senedi fiyatları üzerine yazılmış oran opsiyonlarını fiyatlama ve üretme
(pricing and replication) performansını örnekler üzerinden incelemektir.
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4. Aynı Bellekte Çalışan Birden Fazla Yığından Oluşan Sistemin Taşma Analizi
Ali Devin Sezer ve Kamil Demirberk Ünlü
İki yığının (stack) aynı bellek üzerinde bir program tarafından kullanıldığını düşünelim.
Ortak kullanılan yığınlar, kuyruk sistemlerinin modellenmesinde de kullanılan, kısıtlanmış
rassal yürüyüşlerle modellenir. Bellek dolduğunda yığınlardan daha büyük olanın
uzunluğunun beklenen değeri ortak kullanım algoritmasının performansını ölçmek için en
çok kullanılan değerlerden biridir. Bu çalışmanın amacı, yığınlar stabil varsayıldığında, bu
değerin harmonik sistemler isimli yeni bir yöntem kullanılarak analizidir.
5. BIST30 Alım Satım Varantlarına Yerel Volatilite Modellerinin Uygulaması
Zekiye Sıla Kirazoğlu ve Ali Devin Sezer
Opsiyon fiyatlamada temel gözlemlerden biri sabit volatilite varsayımının verilerle
uyuşmadığı ve market fiyat verilerinin vadeye ve kullanım değerine bağlı bir "volatilite
eğrisi" (volatility smile) verdiğidir. Bu gözlemle uyum kurmak için geliştirilen modellerden
ilki "yerel volatilite" (local volatility) modelleridir. Bu çalışmanın amaçları: 1) Yerel volatite
modellerinin BIST30 üzerine yazılmış alım satım varantlarının fiyatlama ve üretme
(replication) performansını anlamak ve 2) Yerel volatilite modelleriyle ilgili literatürde
gözlemlenen veriyle uyumsuzlukların BIST30 üzerine yazılmış varantlarda da olup
olmadığını incelemektir.
Davetli Oturum AHA-1
Oturum Başkanı: İbrahim Akgün
13 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / C109
1. Kablosuz Sensörler Kullanılarak Oluşturulan Bariyerin Eniyilenmesi için Analitik Bir
Model ve Sezgisel Yaklaşım ile Çözüm Önerisi
Oktay Yilmaz ve Mümtaz Karatas
Kablosuz iletişim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte Kablosuz Sensör Ağları (KSA);
başta askeri olmak üzere, sağlık, çevre, meteoroloji, jeoloji, ev ve diğer ticari gibi birçok
alanda uygulama imkânına sahiptir. Askeri alanda, keşif-gözetleme, güvenlik, bilgi toplama
maksatlı olarak KSA kullanımı oldukça yaygındır. Bu alanda temel üç tip sensör yerleşim
problemi bulunmaktadır: saha kaplama, bariyer ve nokta kaplama. Bu çalışmada KSA ile
hareketli hedeflere karşı bariyer oluşturma problemi ele alınmıştır. Farklı tip sensörler
kullanılarak oluşturulacak bir bariyerin, hattı geçmeye çalışan hedeflerin tespit olasılığını
enbüyükleyecek şekilde tasarlanması hedeflenmiştir.
Çalışmada, sensörlerin gözetleme yapılacak hat üzerinde sadece önceden belirlenmiş aday
mevkilere yerleştirilebileceği, hedeflerin bariyer hattını doğrusal bir rota izleyerek geçtikleri
varsayılmıştır. Literatürde bulunan çoğu çalışmadan farklı olarak, sensörlerin hedef tespit
olasılıklarının mesafe ile birlikte azaldığı ve her hedef tipi için farklılık gösterdiği kabul
edilmiştir. Bu kapsamda, tespit olasılıkları her sensör ve hedef tipi için ayrı bir Fermi
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fonksiyonu ile modellenmiştir. Problem için öncelikle Tamsayılı Doğrusal Olmayan
Programlama (TDOP) kullanılarak bir model geliştirilmiştir. Daha sonra aynı problem,
Genetik Algoritma ve Açgözlü Algoritma sezgisel yöntemleri kullanılarak ile çözülmüş, üç
yöntem sonucunda elde edilen amaç fonksiyonu ve problem çözüm süresi değerleri dikkate
alınarak karşılaştırma yapılmıştır. İnceleme sonrasında, kullanılan yöntemlerin etkinlikleri
problem büyüklüğüne ve çözüm zorluğuna bağlı olarak değerlendirilmiştir.
2. Karar Sürecinde Karşıt Kuvvetlerin Stratejilerinin Arazi Faktörü Kapsamında
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi ve Değerlendirilmesi
Mehmet Erbaş ve Hakan Soner Aplak
Rekabet ortamında karar sürecinin etkinliği, çevresel faktörlerin irdelenerek tarafların
stratejileri üzerinde etkilerinin belirlenebilmesine ve ölçülebilmesine bağlıdır. İlgi alanına
göre piyasa koşullarında organizasyonlar için kendi stratejilerinin belirlenmesinde birkaç
çevresel faktör öne çıkabilir ve bu faktörler üzerinde detaylı analiz yapılması stratejilerin
seçiminde yol gösterici olabilir. Askeri karar sürecinde karşıt kuvvetlerin hareket tarzlarının
karşılıklı değerlendirilmesinde arazi kritik bir değerlendirme faktörüdür ve harekâtın
başarısında önemli ölçüde etkisi bulunmaktadır. Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), coğrafik
verileri işlemek, analiz etmek ve eşleştirmek için tasarlanmış olup incelenen arazi hakkında
önemli bilgi sağlayan ve konumlar arasında ilişkilerin değerlendirilmesine de katkı sağlayan
sistemlerdir. Bu çalışmada arazinin askeri hareket tarzları üzerindeki etkisinin ölçülebilmesi
amacıyla coğrafi bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Arazinin yapısının harekâta etkisi birkaç
boyutta değerlendirilerek çok kişili karar sürecinde ve kuvvetlerin stratejilerin
kıyaslanmasında kullanılabilecek sayısal değerler elde edilmektedir. Nihayetinde söz
konusu değerler kullanılarak taraflar açısından optimal stratejilerin bulunması
hedeflenmektedir.
3. Arama Kurtarma Maksatlı Kullanılan Hava Taşıtlarının Yerleşimi için Bir Eniyileme
ve Benzetim Modeli Önerisi
Nasuh Razi, Mümtaz Karataş ve Murat M. Günal
Bir Arama Kurtarma (AK) faaliyetinin başarısı, kullanılan AK taşıtlarının etkin şekilde
planlanmasına ve doğru seçilmesine bağlıdır. Acil bir duruma ya da kazaya, kısa sürede
doğru yöntemle müdahale kuşkusuz iyi bir planlama ve organizasyon ile mümkün
olabilecektir. Özellikle denizde icra edilen AK faaliyetleri, sudaki kazazedelerin kısa hayatta
kalma süreleri göz önüne alındığında daha da önemli hale gelmektedir. Bu nedenle, hava
taşıtları denizdeki AK operasyonlarında sürat avantajları nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadır.
AK faaliyetlerinin başarıyla sonuçlandırılabilmesi için söz konusu taşıtların uygun
mevkilere doğru tip ve sayıda konuşlandırılması temel bir yerleşim problemidir.
Bu çalışmada, farklı imkân ve kabiliyetlere sahip AK helikopterlerinin, denizdeki kazalara
müdahale süresini p-medyan yerleşim yaklaşımıyla enküçükleyen bir Tamsayılı Doğrusal
Programlama (TDP) modeli geliştirilmiştir. Analitik model ile elde edilen helikopter
yerleşim planının daha gerçekçi koşullarda etkinliğini ölçmek maksadıyla bir Kesikli Olay
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Benzetim Modeli (KOBM) geliştirilmiş ve elde edilen çözüm bu model üzerinde de test
edilmiştir. Uygulama alanı olarak çevre denizlerimizden en yoğun deniz trafiğine ve kaza
oranına sahip Ege Denizi seçilmiş ve 2014 yılına ait kaza/olay verileri kullanılmıştır. TDP
model GAMS yazılımı, KOBM ise Micro Saint Sharp yazılımı kullanılarak çözülmüştür.
4. Genelleştirilmiş Uç Şok Modeli ve Askeri Bir Sistemde Bu Modelin Uygulaması
Ali Rıza Bozbulut ve Serkan Eryılmaz
Bu çalışmada, m olası kaynaktan rasgele şoklara maruz kalan bir sistem gözönüne alınmıştır.
Bu sisteme; i’nci kaynaktan şok gelmesi olasılığı pi(i) ve kaynak i’den gelen şokun d eşik
seviyesini geçmesi olasılığı p(i), i=1,2,...,m, ile ifade edilmektedir. Sistem, en az d
büyüklüğünde bir şoka maruz kaldığı an işlevsiz hale gelmektedir. Bu şok modeli, m=1 için
literatürde iyi bilinen uç şok modelini genelleştirmektedir. Bu şekilde tanımlanan sistemin
güvenilirlik/beka kabiliyeti özellikleri askeri bir sisteme uyarlanarak incelenecektir.
Davetli Oturum SağS-1
Oturum Başkanı: Ali Ekici
13 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / C110
1. A Healthcare Inventory Problem with Both Reliable and Unreliable Supply Channels
Büşra Tüfekci, Cem Deniz Çağlar Bozkır and Erhun Kundakcioglu
In this study, we investigate the inventory review policy for a healthcare facility to minimize
the impact of inevitable drug shortages when an alternative reliable supplier is present. A
continuous-time stochastic process is used to calculate optimal inventory levels for the
primary (unreliable) and secondary (reliable but costly) suppliers. We present optimal
strategies for tractable instances, provide insights through supervised learning tools, and
highlight how these results can be generalized. In particular, we provide business rules for
inventory managers that would simultaneously minimize average inventory and secondary
supplier usage.
2. Kan Dağıtım Araçlarında Rotalama: Matematiksel Model ve Melez Sezgisel Algoritma
ile Bir Çözüm Önerisi
Mujgan Sagir, Havva Karamanlı ve Kübra Topbaş
Kan gibi bozulabilir insani yardım ürünleri, genellikle merkezi bir depodan farklı coğrafi
noktalardaki talep birimlerine dağıtılmaktadır. Tedarik edilen miktarın talebin çok altında
olduğu ve talebin belirsizliği düşünüldüğünde kanın, zamanında ve etkin bir biçimde ihtiyaç
noktalarına paylaştırılması ve dağıtılması büyük önem kazanmaktadır.
Bu tür dağıtım yapan kuruluşların çoğu lojistik aktivitelerini kendi olanakları ile
gerçekleştirmektedir. Sistematik bir yaklaşımdan yoksun çoğu uygulama, yüksek lojistik
maliyetine yol açmakta özellikle insani yardım malzemelerinde kayıp maddi boyutla
ölçülemeyecek düzeyde olmaktadır.
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Bu çalışmada, Eskişehir Kan Dağıtım Merkezinden ana merkeze ve ana merkezden
hastanelere kan taşıyan araçların güzergahlarının belirlenmesi amacıyla, bir matematiksel
model kurulup, küçük boyutlu veri seti için çözülmüştür. İzleyen aşama için, problemin NP
zor sınıfında olması sebebiyle, orta ve büyük boyutlu problemlerin kabul edilebilir sürelerde
çözülebilmesi amacıyla melez sezgisel bir algoritma geliştirilmiş, algoritmanın performansı
değerlendirilmiştir.
3. A Real Life Staff Balancing Problem in Turkey
Siamak Naderi Varandi and Kemal Kilic
This research addresses a real life problem which an insurance company in Turkey deals
with. An electronic system is used by company which is utilized by private health care
insurance companies to check whether a claim fits in the contract between health care service
providers and customers. As a part of the contract, insurance company helps training the
health care providers to use the electronic system. The staffs of company need to visit 80
cities where each of them consists of several regions. A mathematical model is developed to
minimize the total traveled distance and balance the workload among the staffs. It is planned
to solve this problem with exact algorithm and fuzzy zoning algorithm which balance
workload by its nature.
4. Bütünleşik Tesis Yer Seçimi, Envanter Yönetimi ve Araç Rotalama Problemi için
Kesin ve Sezgisel Çözüm Yöntemleri
Mustafa Mert Yegül ve Sedef Meral
Kan bankacılığı, sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasıdır. Gelişmiş sağlık sistemine sahip
ülkeler kan tedarik zincirinin daha fazla iyileştirilmesine dönük yeni stratejiler
geliştirmektedirler. Bu yeni stratejilerden bir tanesi de kan bankacılığı hizmetlerinde olduğu
gibi, transfüzyon hizmetlerinin de merkezileştirilmesidir. Bu çalışmada, kendi sorumluluk
alanı içinde transfüzyon hizmetlerinin yönetiminden sorumlu olması hedeflenen ve Bölgesel
Transfüzyon Merkezi (RTC) olarak isimlendirilen yeni bir tesis türünün de içerisinde yer
alacağı alternatif bir kan tedarik zinciri tasarımı ele alınmaktadır. Çalışmamızda, bu
benzersiz tedarik zinciri yapısı için birden fazla katmanda yerleşim yapılacak bütünleşik
tesis yer seçimi, envanter ve araç rotalama problemi üzerine çalışılmaktadır. Bu problem
karma tamsayılı doğrusal olmayan programlama modeli olarak formüle edilmektedir. Bu
problem bu problem için kesin ve sezgisel çözüm yaklaşımları geliştirilerek, bu
yaklaşımların performansı değerlendirilmektedir.
5. Kan Arzının Geliştirilmesi için Bağış Tipi Belirlenmesi ve Çizelgelenmesi
Ali Ekici, Elvin Çoban ve Okan Özener
Günümüzde aferez yöntemi ile bir veya birden fazla kan bileşeninin bir veya birden fazla
ünite bağışlanmasına olanak sağlamaktadır. Böylece aferez yöntemi (1) donör veriminin
artırılması, (2) bağış tiplerinin talebe ve eldeki envanter seviyesine göre belirlenmesi ve (3)
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enfeksiyon riskinin azaltılması gibi olanaklar sunmaktadır. Bu çalışmada, aferez yönteminin
sağladığı fırsatları incelemek amacıyla düzenli kan bağışlayanların bağış tiplerinin ve
zamanlarının belirlenmesi için kan ürünleri talebini, ürünlerin raf ömrünü, bağışlama,
saklama ve yok etme maliyetlerini ve iki bağış arasındaki bekleme sürelerini göz önüne alan
matematiksel modeller ve çözüm yöntemleri geliştirilmiştir.
Davetli Oturum SEZ-1
Oturum Başkanı: M. Bülent Durmuşoğlu
13 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / C111
1. Yürüyen Çalışanlı Montaj Hattı Dengeleme Problemine Yönelik Sezgisel Bir Yaklaşım
Emre Cevikcan
Yürüyen çalışanlı montaj hatlarında işgörenler ürün için gerekli tüm montaj işlerini sırası ile
istasyonlarını ziyare ederek gerçekleştir. Başka bir deyişle, her işgörenin bir turda bir ürünün
montajını gerçekleştirir. Yürüyen çalışanlı montaj sistemlerinde işgörenler birbirlerini
hareketli bir şekilde takip ederek çalıştıklarından, bu çalışma tipi tavşan kovalama (İngilizce:
rabbit chase) olarak da adlandırılmaktadır. Tavşan kovalama yöntemi işgörenler arası iş
yükünü eşitlerken, klasik montaj hattı tasarımlarına göre gerekli işgören sayısını da
azaltabilmektedir. Bu çalışmada yürüyen çalışanlı çok modelli montaj hattı dengeleme
problemi ele alınmıştır. Çözüm yöntemi olarak ise işgören sayısını en azlamaya yönelik iki
adet sezgisel yöntem geliştirilmiştir. Sezgisel yöntemlerin performansı test problemlerinde
geçerlenmiş olup; klasik hat dengeleme çözümlerine göre önerilen sezgiseller, örnek
problemlerin %43,7 (Sezgisel 1) ve %49,1 (Sezgisel 2)’inde işgören sayısını azaltmıştır.
Ayrıca, sezigiseller alt sınırlardan %8.3 (Sezgisel 1) and %6.1 (Sezgisel 2) oranlarında
sapma göstermiştir. Bu bağlamda, yapılan çalışmanın gerçek montaj sistemlerinde işgücü
ihtiyacını azaltarak ek kapasite sağlaması ve makul yürüme mesafelerinde çalışan
yetkiniliğini arttırıcı bir çalışma ortamı oluşturması beklenmektedir.
2. Konteyner Terminali Operasyonları için Çevreye Duyarlı Bir Karar Destek Sistemi
Osman Kulak, Yusuf Yilmaz ve Mustafa Egemen Taner
Konteyner terminal operasyonları yönetimi alanında çok sayıda bilimsel çalışma yapılmıştır.
Bu çalışmaların büyük bir kısmı operasyonel problemlerden olan rıhtım ve istif vinci
çizelgeleme problemleri ile taşıyıcı araç rotalama probleminin çözümüne odaklanmıştır.
Ayrıca operasyonlar sırasında çevreye salınan karbon miktarı ve enerji tüketiminin
azaltılması için yeşil teknolojilerle eko-verimli alternatiflerin geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada, çevresel faktörleri dikkate alan bir karma tamsayılı doğrusal programlama
modeli kurulmuş, gemi ayrılış zamanını minimize etmek amacıyla çevreye duyarlı bir karar
destek sistemi önerilmiştir. Önerilen karar destek sistemi, operasyonların çözüm kalitesi ve
hesaplama süresi açısından daha etkin yönetilmesi amacıyla bütünleşik sezgisel yöntemler
içermektedir. Önerilen yöntemin performansını değerlendirmek için çeşitli deneyler
yapılmış, sonuçlar incelendiğinde yöntemin etkin çözümler sunduğu görülmüştür.
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Teşekkür: Bu çalışma 111M527 numaralı proje kapsamında TÜBİTAK tarafından
desteklenmiştir.
3. Atama Kısıtları Altında Çok-Operatörlü Montaj Hattı Dengeleme Problemine Tabu
Arama Algoritması ile Çözüm Yaklaşımı
Hamid Yilmaz ve Mustafa Yilmaz
Özellikle son zamanlarda, teknolojinin de sağladığı avantaj ile büyük boyutlu ürünlerin
(Otobüs, Kamyon, Traktör, Otomobil, vb.) montaj işlemleri sırasında bir istasyonda birden
fazla operatör bulundurulabilmektedir. Bu tarz hatlara, çok-operatörlü montaj hattı
denilmektedir. Çok-operatörlü montaj hattı dengeleme problemlerinde açılan istasyon ve
operatör sayısının en küçüklenmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmada, çok-operatörlü montaj
hattı dengeleme problemi, gerçek hayat problemlerinde karşılaşılan atama kısıtları
(Eşzamanlı atama, bölge, mesafe, istasyon kıstları) altında incelenmiş ve karışık tam sayılı
bir matematiksel model geliştirilmiştir. Çalışmada, ihtiyaç duyulacak istasyon ve toplam
atanan operatör sayısının en küçüklenmesi amaçlanarak çok-operatörlü montaj hatlarının
çözümü için tabu arama algoritması tabanlı bir sezgisel yaklaşım önerilmiştir. Son olarak,
problem için önerilen matematiksel model sonuçları ile tabu arama algoritması sonuçları
karşılaştırılarak önerilen sezgisel yöntemin etkinliği gösterilmiştir.
4. Hücresel ve Melez Üretim Sistemlerinde İşgücü Kaynak Kısıtlı Parti Çizelgeleme
Problemi ve Çözüm Önerileri
Ömer Faruk Yılmaz ve Mehmet Bülent Durmuşoğlu
Melez üretim sistemleri hücresel üretim ve fonksiyonel alanın (genellikle sipariş tipi atölye)
birleşiminden oluşan üretim sistemleridir. Bu üretim sistemlerinde ürün yaşam çevriminin
olgunluk aşamasında bulunan ve talepleri yüksek değişkenlik göstermeyen ürünler
hücrelerde üretilirken ürün yaşam çevriminin başlangıç aşamasında bulunan ve talepleri orta
ve yüksek değişkenlik gösteren ürünler fonksiyonel alanda üretilmektedirler. Melez üretim
sistemlerinin ürün esnekliğine izin veren bu yapısı sayesinde gerçek üretim sistemlerini
yüksek benzerlik oranları ile yansıtabilmektedirler. Bu nedenle melez üretim sistemlerinde
ortaya çıkan optimizasyon problemlerine getirilecek olan çözüm önerileri önem
taşımaktadır. Melez üretim sistemleri genel olarak çift kaynak kısıtlı (Dual Resource
Constrained) sistemlerdir. Bu nedenle hem işgücü hem de ekipman kaynaklarının etkin
olarak kullanılabilmesi verimlilikleri açısından önemlidir. Bu çalışma kapsamında melez
üretim sistemlerinin verimliliklerinin arttırılabilmesi için parti çizelgeleme problemi işgücü
kaynak kısıdı altında ele alınmıştır. Problem için önerilen matematiksel modelin NP hard
yapısı nedeniyle etkin ve hızlı bir sezgisel yöntem önerilerek problemin çözümüne
ulaşılmıştır. Problem için geliştirişmiş olan alt sınır denklemlerinden elde edilen değerler ile
sezgisel sonuçlarının karşılaştırılması sonucunda geliştirilen sezgiselin etkinliği
gösterilmiştir.
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Genel Oturumlar 1D
Genel Oturum ServS-1
Oturum Başkanı: Muammer Özçelik
13 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / C112
1. Bir Otomotiv İşletmesinde Servis Araçları için Rota Optimizasyonu
Dilara Zümbülova, İlker Küçükoğlu, Koray Reyhan, Salih Görgülü, Ayşe Pınar Kelemci
Çat, Ahmet Tuna Şakacı ve Nursel Öztürk
Lojistik faaliyetler arasında yer alan ve toplam maliyetler açısından büyük bir paya sahip
olan taşıma işlemleri, her geçen gün artan maliyetler nedeniyle işletmeler açısından büyük
önem kazanmaktadır. Lojistik faaliyetlerden kaynaklanan bu maliyetlerin düşürülebilmesi
ve verimliliğin arttırılabilmesi için belirli dağıtım noktalarına yapılacak taşıma planlarının
etkin bir şekilde planlanması gerekmektedir. Yapılan çalışmada, bir otomotiv ana sanayi
işletmesine ait personel araçlarının rotalama problemi dikkate alınmıştır. Tek vardiya
sisteminin uygulandığı ve 1000 kişinin üzerinde çalışanı olan işletmede normal mesai
bitiminde bazı çalışanlar fazla mesaiye kalabilmektedir. Mesai başlamadan önce yapılan
personel ulaşım planları kısa vadede değişiklik göstermezken, normal mesai sonrası ve fazla
mesai sonrası yapılan planlar fazla mesaiye kalacak personele göre günlük olarak
değişmektedir. Bu nedenle işletme, normal mesai ve fazla mesai sonrası için her gün rota
planlarını yenilemek zorunda kalmaktadır. Mevcut durumda, servis araçlarından sorumlu
görevli, bölgelere ayrılmış durak kümelerine ait rota planlarını deneyimine göre ve manuel
olarak oluşturmaktadır. Servis araçlarına ait rotaların daha etkin planlanabilmesi amacıyla
bu çalışmada problemin çözümü için karışık tamsayılı bir matematiksel model
geliştirilmiştir. Araç rotalama problemi kapsamında geliştirilen matematiksel model,
araçlara ait kapasite kısıtının yanı sıra, oluşturulacak rotalara ait toplam zaman ve mesafe
gibi kısıtları da içermektedir. Bu ksısıtlar dahilinde amaç, servis araç filosuna ait toplam
ulaştırma ve araç kullanım maliyetlerini en aza indirmektir. Geliştirilen matematiksel
modelin etkinliği farklı büyüklükteki problemler üzerinde Gurobi 6.0.4 çözücü ile test
edilmiştir. Yapılan sayısal uygulamalarda her bir problem için Gurobi çözücü ile bir saatlik
zaman dilimi içinde elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar,
geliştirilen matematiksel model ile işletmenin oluşturmuş olduğu durak kümeleri için etkin
sonuçlar üretilebileceğini göstermiştir.
2. Ağ Boyama ile Tekrarlayıcı Planlama ve Marmara Bölgesi Uygulaması
Ahmet Cihan ve Alpaslan Fığlalı
Analog telsiz tekrarlayıcılar haberleşme alanında gerek şehir içi gerekse komşu şehirler arası
haberleşmesinin kablosuz bir biçimde sağlanmasında kullanılmaktadırlar. Afet gibi
olağanüstü durumlarda kablosuz iletişimin kesintisiz bir biçimde sağlanabilmesi de
tekrarlayıcıların etkin biçimde kullanılmasını gerektirmektedir. Tekrarlayıcıların bant
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genişliği, çıkış güçleri ve frekansları ile ilgili yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Yakın
bölgelerde aynı frekansların farklı konumlarda bulunan tekrarlayıcılarına verilmesi
durumunda elektromanyetik girişimler oluşmakta ve haberleşme kesintiye uğramaktadır.
Buna karşılık verilebilecek frekans miktarının sınırlı olması ve ticari sistemlerdeki
kullanımının değerli olması sebebiyle en az sayıda frekans tahsisinin yapılması gerekliliği
bulunmaktadır. Yapılan çalışmada konumları bilinen ve iletişim mesafeleri yapılan kabuller
doğrultusunda öngörülen tekrarlayıcılar için gerekli en az sayıda frekans atanması, ağ
boyama problemi biçiminde modellenmiştir. Çalışmada kullanılan ağ boyama modeli
Marmara bölgesinde bulunan amatör tekrarlayıcılar için çözülmüştür ve elde edilen sonuçlar
sunulmuştur.
3. Kreşlerde Paydaş Memnuniyetinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi ve Bir
Uygulama
Gizem Dinç, Merve Ağıran, Adnan Aktepe ve Süleyman Ersöz
Bu çalışmada bir kreş ve gündüz bakım evinde sunulan hizmetlerden duyulan paydaş
memnuniyeti analizi için Yapısal Eşitlik Modeli geliştirilmiştir. Çalışmanın amacı
öğrencilere verilen kreş hizmetlerinden velilerin duydukları memnuniyet düzeyini ölçmek,
memnuniyetsizlik kaynağı olabilecek konuları tespit etmek, bunlara yönelik önlemler
alınarak daha yüksek seviyede memnuniyet sağlayabilmek için kritik başarı faktörlerini
tespit etmektir. Geliştirilen model kreşte sunulan hizmetlerin veli açısından memnuniyet
seviyelerini değerlendirmek üzere toplam 6 gizli değişken ve bu gizli değişkenlerin
tahmininde kullanılan toplam 21 ölçüm değişkeninden oluşmaktadır. Modelin gizli
değişkenleri fiziksel hizmet kalitesi, eğitim kalitesi, motivasyon, iletişim, memnuniyet ve
bağlılıktır. Çalışmada hazırlanan memnuniyet anketi toplam 118 veliye uygulanmıştır. Daha
sonra LISREL (Linear Structual Relations) yazılımı ile Doğrulayıcı Faktör Analizi Modeli
ve Yapısal Eşitlik Modeli geliştirilmiştir. Yapısal Eşitlik Modeli’nin çözümü için
Maksimum Olabilirlik (Maximum Likelihood), Ağırlıklandırılmamış En Küçük Kareler
(Unweighted Least Squares) ve Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (Generalized Least
Squares) yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda kreş ve gündüz bakım evlerinde
sunulan hizmetleri iyileştirme önerileri oluşturulmuş, ayrıca 3 farklı algoritmayla bulunan
sonuçlar karşılaştırılmıştır.
4. Bir Yükseköğretim Kurumunda Dengeli Sınıf Oluşturma Problemi ve Çözüm Önerisi
Muammer Ozcelik ve Feyzan Arikan
Grup oluşturma, bir kümeden alt kümeler oluşturma işlemi olarak tanımlanır. Dengeli grup
oluşturma problemi ise oluşturulan alt kümelerde bireylerin özelliklerine göre çeşitliliğin
maksimize edilmesini ve eş zamanlı olarak kümeler arasındaki farklılığın minimize
edilmesini amaçlar. Özellikle, eğitim kurumları açısından dengeli grup oluşturma, gerek
akademik gerekse sosyal öğrenim çıktılarının geliştirilmesinde önemli katkılara sahiptir. Bu
çalışma kapsamında, bir yükseköğretim kurumunda yerleşecekleri akademik programlar
sayısal değerlendirmeye göre belirlenmiş öğrencilerin, eğitim görecekleri sınıflara dengeli
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olarak atanması problemi ele alınmıştır. Problem 850 öğrencinin, bireysel özelliklerini
temsil eden yedi kriter nazarında 30 sınıfa atanmasını gerektirdiğinden, tanım itibariyle çok
kriterli atama problemidir. Sınıfların dengeli olarak oluşturulmasında etken olan yedi kriter
sırasıyla öğrencilerin doğdukları şehir, aile geliri, ülkesi, baba mesleği, lise türü, mezuniyet
not ortalaması ve boy uzunluğu; uzman görüşü ile seçilmiştir. Gerek kriterlere dair nicel
verilerin sayısal dönüşümünde gerekse problemin çözümünde faydalanmak üzere Microsoft
Access ile ilişkisel bir veri tabanı oluşturulmuştur. Atama işlemi için geliştirilen 0-1 karışık
tam sayılı matematiksel model, dikkate alınan her bir kriterin alt özelliklerinin her sınıf için
belirlenmiş hedef ortalama değerlere göre gerçekleşen toplam mutlak sapma oranlarının
toplamının minimize edildiği bir hedef programlama modelidir. Veri tabanı destekli model
yükseköğretim kurumunda eğitim gören birinci sınıf öğrencilerine ait veri kümesi ile ILOG
CPLEX 12.6 programında kodlanmış ve çalıştırılmıştır. Modelin çözümü ile optimal
sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar her bir kriter için belirlenmiş hedef ortalama değerler ile
kıyaslanmıştır. Modelin dengeli sınıf oluşturmada başarılı sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Her
dönem için güncellenecek veri tabanı ile bütünleşik çalışan modelin, yükseköğretim kurumu
tarafından gelecek dönemlerde kullanılması planlanmaktadır.
Genel Oturum İS-1
Oturum Başkanı: İlker Küçükoğlu
13 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / C113
1. Montaj Hattı Dengeleme ve İşgücü Atama: Yetkinlik ve Devamsızlığı Dikkate Alan
Karışık Tamsayılı Doğrusal Programlama (MILP) Modeli
Çetin Çelik ve Görkem Yılmaz
Hat dengeleme ve işgücü ataması üretim birimlerinin önemli problemlerinden biridir. Hat
dengeleme, bir ürünü oluşturan işlemlerin istasyonlara ve operatörlere dengeli bir şekilde
atanmasını sağlayarak hedeflenen çevrim süresi ve operatör sayısı ile çalışmayı amaçlar. Hat
dengeleme ve işgücü ataması (adam/saat) üretim sayısını doğrudan etkiler. Hat dengeleme
işin yapılış sırasının belirlenmesinden başlar ve operatör becerilerine göre görevleri dağıtma
ile devam eder. Genel olarak bir modelde çevrim süresi optimize edilerek hat dengeleme
yapılırken adam sayısı sabit kabul edilir. Bazı durumlarda ise adam sayısı sabit
tutulamayabilir.
Operatörlere görevleri atarken çalışanların yetkinliklerini de dikkate almak gerekmektedir.
Bu çalışma operatör ya da operatörler işe gelmez ise hat dengelenirken işe gelmeyen
operatörlerin görevlerinin işe gelen operatörler arasında nasıl dağıtılması gerektiği üzerine
odaklanmıştır. Operatörler işe gelmez ise hattın bir ürün için gereken üretim zamanı ile
çevrim süresi etkilenecek ve dolayısıyla en uygun hat dengesinin dışına çıkacaktır. Bu
projede operatör ya da operatörler işe gelmez ise onların görevlerinin gelen operatörlere en
uygun dağılımının nasıl yapılacağı üzerine Karışık Tamsayılı Matematiksel Model (MILP)
oluşturulmuştur. Geliştirilen model ile Vestel Elektronik A.Ş.’de yetkinlik ve devamsızlığa
göre hat dengeleme ve optimum çevrim süresinin bulunması hedeflenmiştir.
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2. Karma Tamsayılı Doğrusal Programlı Model (MILP) ile Maksimum Ergonomik Risk
Değerlerini Azaltan Montaj Hattı Dengeleme
Efe Akgün ve Görkem Yılmaz
Montaj hattının kurulması, devreye alınması veya yeniden dizayn edilmesi maliyetli ve uzun
süreli bir işlem olabilir. İşgücünün yoğun olduğu üretim sistemlerinde maksimum çıktı
alabilmek çoğu zaman iyi dengelenmiş bir hat ile mümkün olabilmektedir. Hat dengeleme
ve montaj hattının performansını arttırma sürecinde iş istasyonlarının ve çalışma koşullarının
ergonomik olması işçi sağlığı ve güvenliği açısından gereklidir. Hat dengeleme: üretilecek
ürünlerin montajında yapılması gereken işlerin istasyonlar ve operatörler arasında düzgün
bir şekilde dağıtılması ve operatörler arasındaki zaman boşluklarının azaltılarak
istasyonların toplam sürelerinin birbirine yakınlaştırılması ile hattın performansını ve
çıktısını arttırmaya çalışır. Ergonomi: işçiler ile işçilerin çalışma ortamı (makinalar, aletler
ve iş istasyonları) ve iş yapma yöntemleri arasındaki uyumu iyileştirmeye çalışıp, işçinin
meslek hastalık riskleri azaltan ve çıktıyı arttırmaya çalışır. Montaj hattı dengeleme ile ilgili
akademik çalışmalarda ergonomi ve ergonomik riskler, üretkenlikten daha az yer almaktadır.
Ergonomi ile ilgili çeşitli değerlendirme yöntemleri olsa da, bunların çoğu insan vücudunun
belirli kesimlerini dikkate alan yöntemlerdir.
Bu projede, iş istasyonlarının ergonomik koşullarını değerlendirmeye yarayan, temeli
literatürde var olan RULA, OCRA ve NIOSH yöntemlerine dayanan, Bautista et. al (2016)
tarafından geliştirilmiş montaj operasyonlarının zamana dayalı ergonomik risk seviyelerini
belirleyen bir ergonomik değerleme metodu kullanılarak montaj hattının dengelenmesi
hedeflenmiştir. Montaj hattının çevrim zamanını azaltmayı amaçlayan ve bunu yaparken
ergonomik riskleri dikkate alarak iş istasyonlarındaki maksimum ergonomik risk seviyesini
de azaltan Karma Tamsayılı Doğrusal Programlama Modeli geliştirilmiştir. Sabit iş
istasyonu sayısıyla, verilen işlerin sürelerine ve ergonomik risk seviyelerine göre geliştirilen
MILP model, Vestel Elektronik A.Ş.’ nin Highend Fabrikasındaki Televizyon Montaj
Hattının dengelenmesinde kullanılmıştır. Çeşitli sonuçlara göre senaryo analizi yapılarak
farklı ergonomik risk seviyesi alternatifleriyle farklı çevrim zamanı sonuçları
değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.
3. Tek Dönemli, Çoklu Ürün ve Çok Kaynaklı Kapasite Paylaştırma ve Vardiya Seçimi
için Karışık Tamsayılı Doğrusal Programlama Modeli
Ensar Kelez ve Görkem Yılmaz
İnsan gücüne dayalı üretim tesislerinde işçilik maliyetleri toplam üretim maliyetleri
içerisinde önemli bir paya sahiptir. Ürün çeşitliliği ve üretim kaynak sayısının artması üretim
planlamasını zorlaştırmakta, ürünün en uygun kaynak kullanılarak üretilmesini yani kapasite
paylaştırma konusunu daha da önemli kılmaktadır. Bununla beraber vardiyalı (2 veya 3
vardiya) çalışılan üretim sistemlerinde seçilen vardiya düzenine bağlı olarak normal mesai
saatinden fazla çalışma ve resmi tatil çalışma süreleri, üretim maliyetlerine direk olarak etki
etmektedir. Hatalı veya uygun olmayan kapasite paylaşımı üretim maliyetlerini
artırmaktadır.
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Bu çalışmada talebin belirli olduğu, tek dönemli, çoklu ürün ve çok kaynaktan oluşan bir
kapasite paylaştırma problemi ele alınmaktadır. Vardiya düzeni seçimini de içeren kapasite
paylaşımı ile oluşan normal mesai ve fazla mesai maliyetinin toplamının yani işgücü
maliyetinin minimize edilmesi için bir Karışık Tamsayılı Doğrusal Programlama modeli
(MILP) geliştirilmiştir. Geliştirilen bu model, Vestel Elektronik A.Ş. TV Son Montaj
Bölümü geçmiş verisi kullanılarak test edilmiştir. Sonuçlar, MILP modelin toplam işgücü
maliyetinde kayda değer bir iyileştirmeyi göz önüne sermiştir.
4. Stok Alanı Seçim ve Yerleşim Problemi için Geliştirilmiş Çok Kriterli Karar Verme
Yöntemi ve Simülasyon Analizi: Bir Uygulama
Ezgi Didem Çayhan, Ahmet Onaylı, Merve Ünal, İlker Küçükoğlu ve Betül Yağmahan
Tesis yerleşim planlaması, firmaların üretim verimliliğini direkt olarak etkilemesi nedeniyle
işletmeler açısından büyük bir önem arz etmektedir. İşletmeler tesis planlama aşamasında
en iyi yerleşim planını bulabilmek için birçok kriter ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu
kriterlerin bir kısmı (uzaklık, alan, kapasite, vb.) nicel olarak ölçülebilirken büyük bir
çoğunluğu ancak dilsel olarak ifade edilebilmektedir. Etkin bir yerleşim planının
oluşturulması ise ancak bu kriterlerin nicel kriterler ile birlikte dikkate alınmasıyla mümkün
olabilmektedir. Bu nedenle, tesis yerleşim planlaması problemlerinin çözümünde çok kriterli
karar verme yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır. Yapılan çalışmada, bir otomotiv ana
sanayisinin boyahane departmanındaki stok alanı yer seçim ve yerleşim problemi dikkate
alınmıştır. İşletme, mevcut kullanmış olduğu stok alanlarının yetersizliğinden dolayı yeni
bir yatırım projesi ile alternatif bölgeler arasından yeni stok alanı kurmak istemektedir.
İşletmeye ait stok alanı yer seçim probleminin çözümü için bu çalışmada çok kriterli karar
verme yöntemi geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntemde ilk olarak, nitel kriterlerin
değerlendirilmesi için bulanık PROMETHEE yöntemi kullanılmıştır. Ardından, nicel
kriterleri dikkate alan ve bulanık PROMETHEE yöntemi ile elde edilen çıktıların da
değerlendirildiği bir matematiksel model oluşturularak en iyi yer seçimi planı elde edilmiştir.
Seçilen alternatif stok alanlarının etkinliğini tespit edebilmek için boyahane departmanına
ait akışlar ve stok alanı kullanımlarını değerlendirmek üzere simülasyon analizi yapılmıştır.
Genel Oturum TZR-1
Oturum Başkanı: Arya Sevgen
13 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / C114
1. Robert Bosch Türkiye’de Optimizasyon Tabanlı Lojistik Planlama
Kaan Şahin, Gülseda Zeybek, Salih Kaan Yücel ve Fadime Üney-Yüksektepe
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1886 yılında Robert Bosch tarafından Stuttgart’ta kurulmuştur.
Şirket kusursuz mühendislik sistemleriyle yeni makine ve teknolojiler üretip geliştirirken
aynı zamanda yenilikçi ürün ve servisleri ile de yaşam kalitesini arttırmaktadır. Bosch
50’den fazla ülkede 360 alt kuruluş ve ortak şirkete sahiptir. Bosch grubu Türkiye’de 1910
yılında çalışmaya başlamıştır ve Türkiye Bosch için büyük bir önem taşımaktadır. Robert
48

Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi

Bosch GmbH Türkiye’de 5 lokasyonda (Bursa, Gebze, İstanbul, Manisa ve Tekirdağ)
faaliyet göstermektedir ve 10,148’den fazla çalışana sahiptir. Robert Bosch Türkiye 2.1
milyar € ‘dan fazla ciroya ve 1.25 milyar € ‘dan fazla ihracata sahiptir.
Lojistik Bosch gibi küresel şirketlerin kalbidir ve şirketin tedarik zincirinin en önemli
parçasıdır. Robert Bosch Türkiye’nin öncelikli hedefi, tüm iş kollarının potansiyelini lojistik
ağını kalıcı bir şekilde gözden geçirerek arttırmaktır. Bu bağlamda, Türkiye’deki ciro ve
ihracat oranını arttırmak için de lojistik büyük önem taşımaktadır. Mevcut durumda, Robert
Bosch GmbH merkezcil bir depo sistemi kullanarak kontrolü tek bir noktada tutmaktadır.
Dünyanın çeşitli yerlerinde fabrikaları bulunan Bosch grubu, üretilen ürünlerin fabrikalardan
sonra Almanya merkez depoya gelmesini istemektedir. Bu sistem Bosch’a çeşitli yararlar
sağlamaktadır. Fakat, Türkiye yöneticilerinin bu sistem ile ilgili bazı konularda şikayetleri
vardır. Çin fabrikasında üretilen ürünlerin Almanya depoya gelmesi, sonrasında Türkiye’ye
ulaşması zaman ve maliyet olarak Bosch Türkiye’yi zorlamaktadır. Dolayısıyla, ürünlerin
lojistiği için farklı iki olası rota önerilmektedir. İlki Çin’de üretilen ürünlerin Dubai’deki bir
depoya üzerinden Türkiye’ye ulaşmasıdır. Diğer alternatif ise, Çin’deki fabrikada üretilen
ürünlerin doğrudan Türkiye’ye gelmesidir. Kullanılan lojistik planının önerilen planlarla
karşılaştırılarak en uygun lojistik yapısının belirlenmesi gerekmektedir. Bu projede,
Çin’deki fabrikadan Bosch Türkiye’ye ulaşım için en uygun lojistik rotası belirlenecektir.
Her bir alternatifin farklı bir tedarik süresi, ulaşım maliyeti, elleçleme maliyeti, stok
maliyeti, çevrim ve güvenlik stok değerleri vardır. Bu veriler, Almanya ve Türkiye’deki
yöneticiler ile ortak çalışarak belirlenmiştir.
Bu problemi çözmek için, en iyi ulaşım yolunu yaratmak amacıyla bir matematiksel
programlama modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen model, GAMS/CPLEX yazılımı
kullanılarak çözülmüştür. Alternatif lojistik stratejilerinin sonuçları karşılaştırılıp şirket için
en uygun strateji belirlenmiştir.
2. UPS Türkiye’de Optimizasyon Tabanlı Network Tasarımı
Aylin Baykan, Gözde Merve Demirci, Yaprak Dolgun ve Fadime Üney-Yüksektepe
UPS, yurtiçi ve yurtdışı kargo teslimatı yapan bir lojistik firmasıdır. UPS Türkiye, 3000’e
yakın çalışanı ile 81 ilde yurtiçi ekspres, dünya çapında 220’den fazla ülke ve bölgeye yurtiçi
ekspres, depolama, satış sonrası servisler ve freight forwarding (havayolu / denizyolu /
karayolu taşımacılık) ile dünya genelinde hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyeti için
teslimat süresini ülkenin her bir yanında 1 ile 3 iş günü içerisinde belirlemiş olup, acil
durumlar için gün içerisinde ekspres gönderim hizmeti vermektedir. Bünyesinde 4 aktarma
merkezi (Formula, Mahmutbey, Afyon, Ankara) ve 31 servis sağlayıcısı bulunmakta ve 4
aktarma merkezi aynı zamanda servis sağlayıcısı olarak da görev almaktadır.
Firmanın yıllar içinde büyümesiyle beraber, mevcut network bazı noktalarda zorluklar
yaratmaktadır. Kargo ve paketleri hedeflenen zamanda doğru bir şekilde müşteriye
ulaştırmak firmanın öncelikli hedefi olduğu için, network yapısının gözden geçirilerek etkin
hale getirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, UPS Türkiye şirketinin talebiyle ortak bir
çalışma gerçekleşecek olup, firmanın artan talep miktarı ile birlikte ağ tasarımını doğru ve
etkin bir şekilde yapılması ve verimli ağ tasarımı sayesinde de müşteri memnuniyetinin
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artması hedeflenmektedir. Kısa zamanda talep sayısında ciddi bir artış göstererek büyümeye
devam eden bu şirket için müşteri memnuniyetini korumak oldukça önemlidir. Bu nedenle,
şirket verilen süre içinde, bir paketin başlangıç noktasından varış noktasına kadar en kısa
sürede taşınmasını en verimli bir şekilde sağlamayı amaçlamaktadır. Taşıma maliyetini
minimuma indirme amacı olduğu için, araç tipi, sayısı ve kapasitesi, paketleme süresi,
aktarma merkezlerinin kapasiteleri, başlangıç ve varış noktaları arasındaki uzaklık gibi bazı
kısıtlar bulunmaktadır ve bu kısıtları sağlayan bir ağ sisteminin oluşturulması
beklenmektedir. Şirket tarafından 8 yıldır bu alanda herhangi bir yenilik ya da çalışma
yapılmamıştır.Şirket bu ihtiyacını karşılamak ve maliyeti en aza indirerek en doğru ağ
tasarımını yapabilmek için geliştirilecek bir modelleme yapmamızı talep etmiştir.
Türkiye'de çoğunlukla araç rotalama üzerinde optimizasyon çalışmaları yapılmasına
karşın,UPS gibi dağıtım şirketlerinin merkez ve servis sağlayıcılardan oluşan network için
dağıtım ağı optimizasyonu çalışılmamıştır. Bu bağlamda, yöneylem araştırması teknikleri
kullanılarak bu konu ile ilgili ilk defa bir matematiksel model geliştirilecek, aynı zamanda
şirketin olası değişiklikleri için farklı senaryolar uygulanabilir olacaktır.
Bu çalışmada, yöneylem araştırması teknikleri kullanılarak matematiksel bir model
geliştirilecektir. Bu matematiksel model, GAMS yazılımı ve CPLEX çözücüsü kullanılarak,
farklı senaryolar altında çalıştırılacaktır. Mevcut ağ ve önerilen ağ sitemi karşılaştırılacak,
bulunan optimum sonuç şirkette uygulanmaya başlanacaktır.
3. Hazır Giyim Perakendecilik Sektöründe Dinamik İndirim Optimizasyon Çalışması
Sevde Ceren Yıldız
Hızla gelişen tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye’nin en önemli perakendecilik
sektörlerinden biridir. Markalaşma ve sürekli değişen moda anlayışı büyük bir rekabet
ortamının tetikleyicisi olmuştur. Günümüzde bu sektörde giderek artan rekabet koşulları,
hızla değişen talepleri de beraberinde getirmiştir. Talepteki bu değişiklik yüksek tedarik
süreleriyle birleştiği zaman toplam talep ile envanter arasında dengesizliklere sebep
olmaktadır. Moda sektörü gibi tedarik süresinin sezona göre daha uzun olduğu sektörlerde
talep ile tedarik süresi arasında geçen süre dinamik fiyatlandırmayı önemli hale getirmiştir.
Dinamik fiyatlandırma, tüketicinin talebi göz önünde bulundurup satıcının karını gözeterek,
ürünün satış fiyatının zamana bağlı olarak değiştirilmesidir. Bu sayede, sezon içinde
ürünlerin stok seviyesi fiyat vasıtasıyla kontrol edilerek stok tutma ve taşıma maliyetleri
azaltılabilir. Bu çalışma kapsamında, moda sektörünün önde gelen bir firmasından, çeşitli
ürün gruplarına ait veriler kullanılarak bir ampirik model geliştirilmiştir. Geliştirilen ampirik
model, kar maksimizasyonu amaçlı karışık tam sayılı programlama modelinde dinamik talep
olarak kullanılmıştır. Oluşturulan model GAMS ortamında kodlanmıştır.
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4. Kesintiler ve Yeniden Sipariş Noktası ile Oluşturulan Sürekli Kontrol Kurallı bir
Envanter Problemi
Arya Sevgen ve Fatma Zeynep Sargut
Bu çalışmada, bir perakendecinin sürekli kontrol kurallı bir envanter problemini ele aldık.
Bu problem, ekonomik sipariş miktarı probleminin üzerine kayıp satış ve yeniden sipariş
verme noktasının eklenmiş halidir. Ayrıca, perakendeci ve toptancı rastlantısal kesintilere
uğramaktadır. Toptancı, Markov zinciri esas alınarak, ulaşılabilir (açık) ve ulaşılamaz
(kapalı) olarak iki farklı durumda modellenmiştir. Perakendeci, kesintiye uğraması halinde,
elindeki tüm envanteri kaybetmektedir. Ancak perakendeci kesintiden sonra, hemen uygun
duruma geçip, müşterilere servis verebilmektedir. Tüm karşılanamayan siparişler
kaybolmaktadır.
Bu çalışmada amacımız, perakendeci için optimal sipariş politikasını belirlemek ve pozitif
yeniden sipariş verme noktasının önemini araştırmaktır.
Yenileme teorisi kullanılarak, birim süre için beklenen ortalama toplam maliyet elde
edilmektedir. Bu maliyetle birlikte, sipariş verme noktası ve yeniden sipariş verme noktası
da çeşitli parametrelerle analiz edilmektedir.
Bu analizlerde, Sargut ve Qi (2012)'de verilen 1728 test örneği kullanılmıştır. İncelenen
problem parametreleri, envanter maliyeti, birim kayıp satış maliyeti, sabit ve değişken
sipariş verme maliyetleri, tedarikçi ve satıcı kesinti oranları, satıcı toparlanma süresi oranı
ve talep oranıdır. Optimal sipariş verme noktası, birim sipariş verme maliyetine ve
toptancının kesintiye uğrama ve toparlanma süresi oranına çok duyarlı olduğu gözlenmiştir.
Ayrıca işlemsel deneylerde, kendi modelimizle kayıp satışa izin veren ekonomik sipariş
miktarı modelini karşılaştırılmıştır.
Sonuç olarak, sipariş politikasına pozitif yeniden sipariş verme noktası eklemek, toptancıda
olan kesintilerin, toptancının toparlanma süresinden daha sıklıkla olduğu durumlarda
anlamlıdır. Eğer toptancının kesinti ve toparlanma süresi oranı 1 den büyükse pozitif yeniden
sipariş verme noktası optimaldir. Deneylerin sonucunda, sıfır envanter sipariş verme
politikasının optimal olduğu koşullar belirlenmiştir.
Genel Oturum ÇKV-1
Oturum Başkanı: Süleyman Çakır
13 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / C116
1. TOPSİS Yöntemi ile Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Aygünsan
Demir Çelik Firmasında Analizi
Berkhan Şahı̇ n, Nazmi Aşkın Alapala ve Fuat Şimşir
Son senelerde, yeşil tedarik zinciri yönetimi ile çevresel etkilerin bir bütün hale gelmesi
bilinen, geleneksel, tedarik zincirine yeni yaklaşımlar getirmiştir. Tüm sektörlerdeki
değişimle birlikte demir çelik sektöründe de yeşil tedarik zinciri önemli bir gelişme
göstermektedir. Üretimin giderek artması hammadde, ürün tedarik ve lojistiği ile birlikte
doğa üzerinde büyük tahribatlar oluşturmaktadır. Çevreye verilen bu tahribatı azaltmak,
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ekonomik değer yaratmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çevreci ve sürdürülebilir
alanlarda çalışmalar yapılmaktadır. Yeşil tedarik zinciri, yeşil hammadde satın alma, yeşil
paketleme, yeşil sevkiyat, yeşil üretim, yeşil pazarlama ve tersine lojistik ile yeşil düşünmeyi
prensip haline getiren çevresel bir süreçtir. Yöneticilerin işletme fonksiyonlarını ve üretimin
diğer fonksiyonlarını yerine getirmesine yardımcı olan, sürdürülebilir kaynakları teknoloji
ile birleştirerek kullanan bir sistemdir. Bu çalışmadaki amacımız genel yeşil tedarik zinciri
yönetimi ve çevresel uygulamaları üzerine bu literatürdeki boşluğu ele almak ve Aygünsan
demir çelik firmasında yeşil tedarik yönetimi uygulamaları üzerine hangi alternatiflerin
uygulanacağına karar vermektir. Karabük ilinde faaliyet gösteren Aygünsan demir çelik
firması ile yapılan görüşmeler ve araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular ile firmanın
gözünden çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSIS yöntemi kullanılarak ve çıkan
sonuçlar yorumlanarak yeşil tedarik zinciri yönetiminde hangi değer yaratan uygulamaların
öncelikli olarak yapılacağı incelenmektedir.
2. Moora ve Taguchi Kayıp Fonksiyonları-AHP Yöntemlerinin Yeşil Tedarikçi Seçimi
Problemine Uygulanması
Derya Bayhan, Alp Şenocak ve Hacer Goren
Yeşil tedarik zinciri yönetimi, ürün tasarımı, malzeme tedariği ve malzeme seçimi, üretim
süreçleri, son ürünün müşteriye sunumu ve ürünün kullanım ömrü sonundaki yönetimi
konularını içeren; tedarik zinciri yönetiminin çevre düşüncesi ile bütünleştirilmesiyle
oluşmuş bir yapıdır. Son yıllarda, çevre bilincinin artmasıyla tedarik zincirinin ilk
aşamasında yer alan tedarikçiler büyük önem kazanmış ve çevre bilinci olan tedarikçiler
daha çok tercih edilir olmuştur. Bu çalışmada, çok kriterli bir problem olan yeşil tedarikçi
seçimi probleminin çözümü için iki farklı yaklaşım ele alınmıştır. Yeşil tedarikçi seçiminde
dikkate alınan kriterlerin ağırlık değerleri Analitik Hiyerarşi Prosesi ile belirlenmiş olup,
Denizli’de faaliyet gösteren bir tekstil firmasının yeşil tedarikçi seçimi problemi Moora ve
Taguchi Kayıp Fonksiyonları yöntemleriyle çözülmüş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.
3. Multimoora Yötemi ile Ülke Riski Değerlendirmesi
Hasan Türe, Deniz Koçak ve Seyyide Doğan
Dünya genelinde yaşanan ekonomik istikrarsızlıktan en az şekilde etkilenebilmek adına
yatırımcıların en doğru pazarı seçmeleri gerekmektedir. Bu noktada yatırım yapacak olan
birey, işletme ya da ülkenin yatırım yapmayı düşündüğü ülkelerin risk durumlarını doğru bir
şekilde analiz etmesi gerekmektedir. Dünya genelinde bu işi üstlenen birçok kredi
derecelendirme kuruluşu bulunmaktadır. Ancak bu kuruluşların, derecelendirme kriterlerini
gizli tutmaları ve siyasi baskılar altında kaldıkları düşüncesi ile zaman zaman eleştirilerin
odağında kalmaktadırlar. Bu amaçla çalışmada, ülkelerin sıralanmasında çok kriterli karar
verme yöntemlerinden olan MULTIMOORA metodu kullanılmıştır. Bu metod,
normalizasyona gerek duymaz, boyutsuz ölçeğe dayalıdır ve ayrıca Oran Sistemi, Referans
Noktası ve Çarpımsal Form olmak üzere üç yaklaşımdan oluşur. Bu kantitatif metod
kullanılarak 76 ülkeye ait 22 makroekonomik gösterge bütüncül olarak değerlendirilmiştir.
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risk sıralaması elde edilmiştir. Objektif olarak elde edilen sıralamaya göre Lüksemburg,
Singapur ve Norveç ilk üçte yer alırken 51. sırada yer alan Türkiye’nin yüksek risk grubunda
yer aldığı görülmektedir.
4. Bulanık Shannon Entropi Yöntemiyle Veri Zarflama Analizi’nde Kullanılacak GirdiÇıktı Değişkenlerinin Belirlenmesi
Süleyman Çakır ve Selçuk Perçin
Literatürde en sık kullanılan etkinlik ölçme yöntemi olan Veri Zarflama Analizi (VZA)
uygulamalarında karar birimlerinin performansını en iyi yansıtacak girdi ve çıktı
değişkenlerinin belirlenmesi önemli bir aşamadır. VZA literatüründe uygun girdi-çıktı
karmasının belirlenmesinde çoğunlukla ilgili endüstride performans ölçümünde en sık
kullanılan değişkenler tercih edilmektedir. Bunun yanında uzman veya yönetici görüşlerine
dayalı olarak subjektif biçimde değerlendirme de yapılmaktadır. Aynı amaca yönelik olarak
literatürde bazı objektif yöntemler de önerilmiştir. Bu çalışmanın amacı Bulanık VZA
çalışmalarında girdi-çıktı setinin belirlenmesinde kullanılabilecek objektif bir yöntem
önermektir. Bu amaçla Hosseinzadeh Lotfi ve Fallahnejad (2010) tarafından geliştirilen
Bulanık Shannon Entropi (BSE) yöntemiyle Borsa İstanbul (BİST)’e kote olmuş ve
teknoloji/bilişim sektöründe faaliyet gösteren 16 firmanın finansal oranlarına dayalı olarak
değişken seçimi yapılmıştır. BSE uygulaması sonucunda elde edilen kriter ağırlıkları aralık
sayı olduğundan herhangi bir aralık sıralama yöntemi kullanılarak sıralanmaları
gerekmektedir. Bu çalışmadaki aralık sayıları sıralamak amacıyla Sengupta ve Pal (2000)
tarafından geliştirilen Kabul Edilebilirlik Endeksi (The Acceptability Index) yöntemi
kullanılmıştır. Önerilen yöntem performans ölçümü yanında diğer çok kriterli karar verme
(ÇKKV) problemlerinde kriter ağırlıklarını belirleme amacıyla da kullanılabilecek pratik bir
tekniktir.
Genel Oturum TGDZ-1
Oturum Başkanı: Asiye Özge Dengiz
13 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / C123
1. Kısa Gıda Tedarik Zinciri Modellerine Genel bir Bakış: Bireysel Tüketicilerden Gıda
Toplulukları’na
Nur Ayvaz Çavdaroğlu ve Bulut Aslan
Ekolojik tarım (sertifikalı organik veya doğal dostu tarım,) son yıllarda sağlıklı beslenme
bilinci ve ekolojik kaygılar taşıyan tüketicilerin sayısının artması ile birlikte büyük önem
kazanan sektörlerdendir. Çalışmamız, dünyada ve Türkiye’de bu kapsama giren tarımsal
modelleri araştırıp sınıflandırmakta, her birinin tedarik zinciri modellerini ve ekonomik
anlamda fizibilitelerini incelemektedir. Ayrıca, üretici ve tüketicilerin kooperatifleşmesinin
organik tarım ürünlerinin maliyet, fiyat ve teslimat hızı üzerindeki etkilerini incelemek üzere
geliştirilen bir matematik model ile, bu alanda faaliyet gösteren küçük çiftçiler ve tercihini
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organik ekolojik ürünlerden yana kullanan son tüketicinin faydasına olacak en iyi işletme
modeli saptanmaya çalışılacaktır.
2. Karar Verme Sürecinde Simülasyon Tekniğinin Kullanımı ve Özel Bir Çay İşleme
Tesisinde Uygulama
Tuğba Karadağ, Elif Çavdar, Meltem Meydankaş, Dilan Nur Bahadır, Canan Sandıkçı,
Mustafa Yasin Akşehir, Emrullah Demirci, Şükrü Özşahin ve Ertuğrul Ayyıldız
Simülasyon yöntemi, üretim ve hizmet sektörlerinde kullanılabilen; gerçek sistemin
özelliklerini, karakteristiklerini ve çalışma şartlarını istatistiksel yöntemler ile analiz eden
ayrıca gerçek sistemin değişik koşullar altındaki davranışlarının analizini de sağlayarak hızlı
ve doğru bir şekilde karar alınmasına yardımcı olan bir modelleme yöntemidir. Simülasyon,
mevcut sistemin bilgisayar ortamında canlandırılması ile sistemin dar boğazları, eksik/fazla
kapasiteleri, beklemeleri, insan-makine sistemleri tasarımındaki hataları tespit eder ve en
uygun çözümler geliştirir.
Çay sektörü, ülkemizin tarım ve sanayi politikasına uygun olarak çay tarımını geliştirmek,
çayın biyolojik yapısını düzeltmek ve işlenmesi için yeni teknolojilerden yararlanılarak iç
ve dış pazar isteklerini karşılamaya uygun üretimi sağlamak üzere etkinlik gösteren bir gıda
sanayi sektörüdür. Kişi başına düşen çay tüketim miktarı 3.2 kg ile dünyada ilk sırada
bulunan Türkiye, devlet destek ve teşviki ile tarıma dayalı gıda sanayinin gelişmesine
yardımcı olmuştur. Yapılan yatırımlar kısa dönemde meyvesini vermiştir. Günümüzde
Türkiye, dünya çay üretim ve tüketiminde çok önemli bir konuma gelmiştir. Türkiye’nin çay
üretiminde önemli bir konuma gelmesinin en önemli nedeni ülkemizde üretilen çaylarda
ekolojik şartlar nedeniyle kimyasal madde bulunmamasıdır. Çay bitkisi 100 yıllık bir ömre
sahip olup ülkemizde ömrünün son çeyreğine gelmiştir ve bu durum çay üreticileri için
büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdit göz önünde bulundurularak mevcut çay işleme
kapasitesinin verimli kullanılması için çalışma çay sektöründe yapılmıştır. Çalışmanın
amacı; simülasyon tekniğini, özel bir çay işleme tesisinde kapasite belirleme ve kapasite
artışı konularında yapılacak yatırımların etkilerini değerlendirmek için kullanmaktır.
Tesisteki işlem sürecinde çayın geliş sürelerini, tesis kapasitesini ve kapasite artışı için
düşünülen yatırımların işletmeye etkilerini analiz etmek amacıyla, bilgisayar ortamında
model kurulmuştur. Yapılan çalışmada tesis içinde yapılan işlemlerin öncelikleri, işlem
süreleri ve çalışma şartları bire bir modele aktarılmıştır. Çalışmada, mevcut durum tesis
kapasitesi, tesis içinde kullanılan ekipmanların doluluk oranları model sonuçları analiz
edilerek belirlenmiş, yapılması planlanan ilave ekipman yatırımlarının, tesis içi
düzenlemelerin kapasiteye etkileri modele ilave edilerek belirlenmiştir.
Alternatif yerleşim planı, alınması planlanan ekipman ve makinelerin sürece etkisi ve
performans iyileştirmelerini değerlendirmek için ARENA Simulation Software programı
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, planlanan yatırım alternatiflerinin ihtiyaç duyulan
kapasiteyi karşılamada ne kadar etkin olacağı ortaya konularak üst yönetime karar verme
sürecinde destek sağlanmıştır. Ülkemizde simülasyon çalışmalarının gerekliliği bir o kadar
da yetersiz kaldığı dikkate alındığında, yapılan çalışma, sanayide karar alma süreçlerinde
simülasyon tekniğinin faydalarının gösterilmesine katkıda bulunması hedeflenmiştir.
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3. R Tabanli Veri Görselleştirme Analizi: Türkiye’de 2007-2015 Tarım Alanlarının Risk
Harita Endeksi
Fatma Cinar, Kutlu Merih ve C. Coskun Kucukozmen
Türkiye tarım alanında da dünyanın en zengin ülkeleri arasında bulunmaktadır. Dünyanın
13’üncü büyük tarım alanlarına sahip ülkesi Türkiye’de 241,8 bin kilometrekare ekilebilir
tarım alanı mevcuttur. Tarımsal alanda ilk sırayı ABD alırken Hindistan ikinci, Rusya ise
üçüncü sırada yer alıyor. Çin ise Türkiye tarım alanının sadece beş katı büyüklüğündeki
tarım alanıyla, Türkiye’nin 20 katı (1 milyar 300 milyon) nüfusu besliyor. Bu verilerden yola
çıkarak Çin’in topraklarının çok verimli olduğu söylenemez. Bu noktada akıllara gelen ilk
soru “Türkiye’nin 241,8 kilometrekare olan ekilebilir tarım alanlarından ne ölçüde verim
aldığı” sorusudur. Çalışma boyunca bu sorulara cevap ararken Türkiye’nin ekili tarım
alanları potansiyelini öncelikle dünya ölçeğinden uzaklaştırılmıştır. Bu çerçevede yapılan
NUTS bölgesel sınıflandırması (Nomenclature of Territorial Units for Statistics, NUTS) ile
Türkiye’nin 81 ilinin tarım uygulama alanları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri
kaynaklarındaki en son veriler kullanılmıştır. Bu verilerinden derlenen ve 2007-2015
yıllarını kapsayan dönem içinde tarım sektörünün toplam ekili alanları içindeki, tahıl, sebze,
meyve ve süs bitkilerinin endeks haritası üzerinde bir analiz ve değerlendirme yapılmıştır.
Yapılan çalışmada TÜİK istatistiki verileriyle, tarım alanındaki tüm sektörlerin
performansını DataLab Laboratuvarları’nda geliştirdiğimiz gerçek zamanlı bir analiz tekniği
olan R yazılımı ile Grafik Data Mining tabanlı bir harita endeksleme yaklaşımını
kullanılmıştır. Modelde R yazılımının RWorldMap ve çeşitli harita yapma paketleri
kullanılmıştır.
Kullanılan teknikle sadece sektörün genel portresini çizilmemiş, sektörde ekilen ürün
çeşitliliğinin hangi bölgede, hangi şehirde yoğunlaştığını yıllar itibariyle farklılıklarını ve
performansı detaylı bir Tarımsal Risk Harita Endeksi’ne dönüştürülmüştür. Bu özelliği ile
çalışma, bu anlamda bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Faktöre dönüştürülen tüm veri seti
zamana ve mekana göre metriklenerek gerçek zamanlı interaktif bir grafik veri madenciliği
analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarının sektör uzmanları ya da temsilcileri tarafından
değerlendirilmesinin daha uygun olacağı düşülmektedir. Analiz sonuçları ve grafik
modülleri sunum esnasında paylaşılacaktır.
Bu çalışma ile tarım sektörünün mevcut durumuna ilişkin tespitlere ek olarak, bölge ve şehir
bazındaki potansiyellerine veri görselleştirme araçları ile yeni ve farklı bir bakış açısı
getirilmektedir. Analiz neticesinde ilginç bölgesel sonuçlara ulaşmanın yanında, ekili
tarımsal alanlarının kullanımının geçmiş yıllara oranla azaldığı gözlemlenmiştir.
Ekonominin itici gücünü oluşturan tarımda; tarım politikalarının ve tarım alanlarının daha
verimli kullanılması ve iyileştirilmesinin önemi ortaya çıkmıştır. Bu anlamda tarımsal
iyileştirmelerin yolu, öncelikle sektörün finansman kaynağı sorunun yeni yapısal
düzenlemeler ve uygun teşviklerle iyileştirilmesi ve bilinçli üreticilerin yetiştirilmesi,
tarımsal ürün ve girdi piyasalarının, ihracatının hangi üründe hangi alanda artırılması
gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Görselleştirilen verilerin analizi, Kreditörler, Bankalar, Kalkınma Ajansları, Türkiye
İstatistik Kurumu, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve sektör
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temsilcileri için kıymetli bulgular içermektedir. Türkiye ekonomisine ve özellikle tarım
alanındaki ihracatçılarımıza katkıda bulunmasının yanı sıra, tarım sektörünün de analitik
trendde en yeni ve en karmaşık teknolojik ürünlerle rekabet avantajı sağlamaları ve mevcut
verilerinden yeni bir katma değer üretmeleri en büyük temennimizdir.
4. Gri Metot Tabanlı Bulanık Üstel Düzeltme Yöntemi ile Süt Üretim Miktari Tahmini
Asiye Özge Dengiz ve Kumru Didem Atalay
Gıda değer zinciri analizinde süt sektörü, gıda üretimi içerisinde oldukça yüksek bir paya
sahip olup gıda sanayisinde önemli sektörlerin başında yer almaktadır. Ancak süt ve süt
ürünleri değer zincirinde önemli problemler bulunmaktadır. Bu problemlerin başında üretim
düşüklüğünün neden olduğu, az miktarda tüketim, fiyat yüksekliği ve özel sektör katılımının
potansiyelin altında bir seyir izlemesi sayılabilir. Tüm bu sorunların çözümü için üretim
miktarlarının öngörülebilir ve kontrol edilebilir bir yapıda olması oldukça önemlidir. Bu
amaçla, çalışmada geçmiş yıllara ait yıllık üretim verileri kullanılarak tahmini süt üretim
miktarı bulanık üstel düzeltme yöntemi kullanılarak bulunmuştur. Tahmin yöntemlerinden
biri olan üstel düzeltme yöntemi mevcut gerçek verilerin üstel ağırlıklı hareketli ortalaması
alınarak gelecekteki verileri tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, çok
miktarda tarihsel veriye gerek duymadan tahmini değerlerin elde edilmesini sağlamaktadır.
Bulanık üstel düzeltme yönteminde, başlangıç verilerini belirleme keyfi olup, karar vericiye
bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu nedenle başlangıç verileri bir belirsizlik içermektedir.
Çalışmada bu belirsizliği ortadan kaldırabilmek için başlangıç verilerinin belirlenmesinde
gri metot kullanılmıştır.
Bu çalışma, gıda değer zincirinde önemli bir yere sahip olan süt sektörü için üretim
miktarlarındaki öngörülebilir artışlar sayesinde, gıda sanayicilerinin hammaddeye daha
rahat ulaşabilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, tüketicilerin daha bol ve ucuz süt
ve süt ürünleri tüketmelerinin mümkün olabileceğini göstermek istemektedir. Sonuçta, süt
üretim miktarlarının arttırılmasıyla birlikte fiyatlar düşme eğilimine girecektir. Bu durum
düşük olan süt ürünleri tüketimini arttırarak sektörün sahip olduğu potansiyelin
yakalanmasını sağlayacaktır.
Genel Oturum VeA-2
Oturum Başkanı: Özgür Kulak
13 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / C122
1. Tek Değişkenli Meta-analiz Sonuçları ve Çok Değişkenli Veriyi Birlikte Kullanarak
Bayes Ağı Modelleri Öğrenme
Barbaros Yet, Zane Perkins, Nigel Tai ve William Marsh
Karmaşık klinik vakalarda etkili karar destek verebilmek için ‘çok değişkenli’ sebepsel
ilişkilerden çıkarımlar yapmak gerekir. Sayısal modellerde çok değişkenli ilişkilerin
öğrenilebilmesi için yüksek miktarda veri gereklidir. Dolayısıyla nadir görülen fakat
karmaşık durumlarda, elde bulunan veri miktarı sayısal model geliştirmek için yeterli
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olamamaktadır. Bu durumda modeli öğrenmek için model, veri dikkate alınarak,
basitleştirilebilir veya daha fazla veri toplanabilir. Fakat, modeli basitleştirmek vakanın
karmaşıklığını gözardı ederek modeli kullanışsız hale getirebilir, veri toplamak ise, problem
nadir görüldüğü için, çok fazla zaman alabilir. Verinin yeterli olmadığı durumlarda
uygulanabilecek diğer bir çözüm bilimsel dergilerdeki ilgili verilerin ve istatistiklerin
kullanılmasıdır. Fakat, tıbbi makaleler saf verilerini nadiren yayınlamakta, istatistikler ise
genelde tek değişkenli olarak sunulmaktadır. Bu çalışmada tıbbi makalelerden alınmış ‘tek
değişkenli’ istatistiksel verileri, klinik veri ile birleştirerek ‘çok değişkenli’ Bayes ağı karar
destek modelleri geliştirmek için bir yöntem sunuyoruz. Yöntemimiz, klinik çalışmalarda
yayınlanmış tek değişkenli istatistikleri meta-analiz yöntemi ile birleştirip, klinik veri ile
birlikte kullanarak karmaşık bir Bayes ağı modelini daha az veri ile öğrenmemizi sağlıyor.
Klinik veri ile meta-analiz sonuçlarını birleştirmek için yardımcı Bayes parametre öğrenme
modeli kullanıyoruz. Geliştirdiğimiz yöntemi travmatik uzuv ameliyatları için karar destek
sağlayacak bir vaka çalışması ve model üzerinde gösteriyoruz.
2. Belirsizlik Durumlarında Gürbüz Yarı Gözetimli Kümeleme
Derya Dinler ve Mustafa Kemal Tural
Bu çalışmada veri nesnelerinin yerlerinin belirsiz olduğu durumlar için yarı gözetimli
kümeleme problemi ele alınmıştır. Veri nesnelerinin kapalı konveks sınırlı poligonlar ya da
kapalı diskler olduğu varsayılmıştır. Elde edilecek kümelerin, kümeleme öncesi belirtilmiş
bir takım nesne-düzeyi kısıtlarla (instance-level constraints) uyumlu olması beklenmektedir.
Amaç fonksiyonunda, belirtilen nesne-düzeyi kısıtların ihlalinden kaynaklı maliyetler ve
veri nesneleri ile atanmış oldukları kümelerin merkezleri arasındaki Öklit uzaklıklarının
karelerinin ağırlıklı toplamları toplamı en azlanmaya çalışılmıştır. Veri nesneleri ile atanmış
oldukları kümelerin merkezleri arasındaki uzaklık hesaplanırken, gürbüz çözümler elde
edebilmek için maksimum uzaklık kullanılmıştır. Öncelikle, verilen bir kümenin merkezini
bulma probleminin ikinci dereceden konik programlama problemi olarak modellenebildiği
ve dolayısı ile polinom zamanda çözülebildiği gösterilmiştir. Daha sonra ele alınan
kümeleme problemi için karma tamsayılı ikinci dereceden konik programlama
formülasyonu önerilmiştir. Bu formülasyon sadece küçük ölçekli problemleri
çözebildiğinden, büyük ölçekli problemlerin çözümü için literatürde yer alan yarı gözetimli
kümeleme algoritmaları modifiye edilmiştir. Önerilen algoritmalar çözüm zamanı ve çözüm
kalitesi açısından karşılaştırılmıştır.
3. Sistem Dinamiği Model Çıktılarının Sınıflandırılması
Mert Edalı, Mustafa Gökçe Baydoğan ve Gönenç Yücel
Sistem Dinamiği modelleme döngüsünde yer alan hipotez testi, duyarlılık analizi, senaryo
analizi, model geçerleme ve politika analizi gibi işleri otomatikleştirmek için bilgisayar
destekli birtakım araçlar geliştirilmiştir. Bu araçların geliştirilmesinin arkasındaki temel
motivasyon, model parametrelerindeki artışla birlikte deney ve model çıktı sayısındaki
artıştır. Simülasyon deneyleri sonucu elde edilen model çıktıları üzerinden sistemin
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zamansal olarak nasıl değiştiğinin belirlenebilmesi için uzman görüşüne ihtiyaç
duyulmaktadır. Uzman görüşünü ikame etmek için bir Saklı Markov Modeli tabanlı
sınıflandırma algoritması olan ISTS geliştirilmiştir. Ancak ISTS belli koşullar altında kötü
performans göstermektedir. Bizler bu çalışmada, Sistem Dinamiği model çıktılarını
sınıflandırmak için standart zaman serisi sınıflandırma tekniklerini kullanıyoruz. Deney
sonuçları, istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, Çok Değişkenli Zaman Serileri için
Sembolik Gösterim (SMTS) metodu ve Dinamik Zaman Bükmesi (DTW) ve En Uzun Ortak
Alt Dizi'yi (LCSS) uzaklık ölçütü olarak kullanan 1-En Yakın Komşuluk Algoritmalarının
ISTS'den gürültüsüz veri varlığında daha iyi performans sergilediğini göstermektedir. Ancak
ISTS gürültülü veride kötü bir sınıflandırma performans göstermektedir. Gürültülü verinin
varlığında, Dinamik Zaman Bükmesi (DTW), En Uzun Ortak Alt Dizi (LCSS), Gerçel
Diziler Üzerinde Düzeltme Uzaklığı (EDR) ve Gerçel Cezalı Düzeltme Uzaklığı'nı (ERP)
kullanan 1-En Yakın Komşuluk Algoritmaları ve Çok Değişkenli Zaman Serileri için
Sembolik Gösterim (SMTS) metodu ISTS'den anlamlı şekilde daha iyi performans
göstermektedir. Ayrıca sonuçlar, (i) Yükseliş ve Düşüş, (ii) Negatif Trendli Sabit Salınım ve
(iii) Pozitif Trendli Sabit Salınım sınıflarına ait zaman serilerinin doğru bir şekilde
sınıflandırılabilmesi için yeni metotların geliştirmesi ya da mevcut metotların iyileştirilmesi
gerektiğini göstermektedir.
4. Türkiye’deki Üniversite Kaynaklı Patent Başvurularının Analizi
Özgür Kulak
Türkiye’de, üniversite kaynaklı patent başvurularını arttırmak için son yıllarda pekçok
düzenleme yapılmıştır. Öğretim Üyelerini buluş yapmaya özendirmek için Doçentlik ve
Akademik Teşvik Ödeneği kriterleri arasına patent sahibi olmak da dahil edilmiş; Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu başta olmak üzere, Üniversitelerin Bilimsel
Araştırma Proje Fonları, patent başvuru sürecinde mali destek sağlamaya başlamış; Türk
Patent Enstitüsü, Üniversitelerin Sınai Mülkiyet haklarını yönetmek için kurallarını ve
birimlerini oluşturması yönünde süreç desteği vermiştir. Bu düzenlemelerden, Doçentlik ve
Akademik Teşvik Ödeneği kriterlerinin sonuçlarını gözlemlemek için henüz çok erkendir.
Ancak açıklanan diğer etmenler, bazı Üniversitelerimiz’de kurumsal bazda Patent
Yönetiminin yapılması için birimler kurulması, süreçlerin ve kuralların belirlenmesi,
fonların oluşturulması yönünde değişimleri yaratmıştır. Bu çalışma, Türk Patent Enstitüsü
verilerine dayalı olarak, son on yılda, Türkiye’deki Üniversite Kaynaklı Patent
Başvurularının Analizi‘ni içermektedir. Üniversitelerin bu yeni yapılanmasının nasıl bir
Patent başvuru profili yarattığı, bu yapılanmaya sahip Üniversiteler ile diğerleri arasında,
patent başvurusu ve profili bakımından görülen farklar, Üniversite patent birimlerinin
işlevselliğinin göstergesi niteliğindeki bulgular, buluşların konusu teknik alanların neler
olduğu ve patent yönetim süreci performansının inceleme ve analizleri bu çalışmada yer
almaktadır. Çalışmanın ortaya çıkardığı bulguların, Üniversitelerimizin ve onun patent
yönetimi sürecine, yaptığı düzenleme veya desteklerle etki eden kurumların, strateji
oluşturmasına, gerekli düzeltme ve geliştirmeleri yapabilmesine olanak yaratması
hedeflenmiştir.
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Paralel Oturumlar 1E
Davetli Oturumları 1E
Davetli Oturum SEZ-2
Oturum Başkanı: Bülent Çatay
13 Temmuz 2016, 16:15 – 17:45 / C107
1. Karışamayan Ürünler için Çok Kompartımanlı Araç Rotalama Problemi
Bahar Taşar, Deniz Türsel Eliiyi ve Levent Kandiller
Bu çalışma dağıtım problemlerinin özel bir kategorisi olan karışamayan ürünlere
odaklanmıştır. En az lojistik maliyeti ile farklı tip talepleri karşılamak için, karışamayan
ürünler aynı araçta fakat farklı kompartımanlarda taşınmaktadır. Çok Kompartımanlı Araç
Rotalama Problemi (ÇKARP) ve varyantları için yeni matematiksel modeller
önerilmektedir. Birçok varyantı olan Araç Rotalama Problemi (ARP)’nin çok geniş bir
literatürü mevcut olduğu halde, ÇKARP alanı hala araştırmaya açıktır. Bu çalışma
kapsamında ARP literatürü için bir taksonomik çerçeve önerilmiştir. Çalışmamız bir gerçek
hayat problemi olan, her çiftliğin tek bir depodan tek tip yem talep ettiği bir canlı hayvan
yem dağıtım sisteminden yola çıkarak harekete geçmiştir. ÇKARP’nin varyantları olan bir
aracın birden fazla sefere çıktığı çoklu seferler ve müşteri taleplerinin farklı araçlar
tarafından karşılandığı bölünmüş dağıtımlar göz önüne alınmaktadır. Genel bir matematiksel
model ve varyantları formüle edilmiştir. Geliştirilen matematiksel modellerin
performanslarını test etmek için sayısal bir deney tasarlanmıştır. Büyük boyutlu problemler
için sezgisel yöntemler önerilirken, kesin çözüm planları küçük boyutlu problem örnekleri
için değerlendirilmiştir. Sezgisel yöntemlerle elde edilen büyük boyutlu problemlerin
sonuçlarını ölçmek için her örnek problemin alt sınır değerleri bulunmuştur. Sonuçların alt
sınır değerleri ile karşılaştırılmasından ortaya çıkan yüzde sapmalar küçük boyutlu
problemler ile kıyaslanmasından elde edilen performans gücü ile açıklanmıştır. Çalışma
sonunda önerilen varyantların temel model üzerindeki kazançları da ortaya konulmuştur.
Sonuçlarımız geliştirilen yöntemlerin gıda, yakıt ve diğer kimyasal dağıtım gibi gerçek hayat
problemleri için de uygulanabileceğini göstermektedir.
2. Topla Dağıt Araç Rotalama Problemleri için Bir Paralel Değişken Komşuluk Arama
Algoritması Uygulaması
Olcay Polat
Araç rotalama problemi depodan müşterilere hizmet veren araç filosu için hangi aracın hangi
müşteriyi hangi sırayla ziyaret edeceği ile ilgilenmektedir. Topla dağıt araç rotalama
probleminde ise müşterilerin hem teslim hem de gönderi talepleri (backhauls) söz
konusudur. Bu kapsamda bir müşterinin sadece gönderi ya da teslim talebi olabilirken, aynı
anda hem gönderi hem de teslim talebi de olabilmektedir. Literatürde farklı varyasyonlar
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altında ele alınan topla dağıt araç rotalama problemlerinin en yaygın olanları arasında, önce
topla sonra dağıt, karma olarak topla ve dağıt, eş zamanlı topla ve dağıt ve bölünebilir olarak
topla dağıt yer almaktadır. Bu çalışma kapsamında NP-zor problemler arasında yer alan topla
dağıt araç rotalama problemlerinin çözülmesi için bir paralel değişken komşuluk arama
algoritması geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritma sayesinde bilgisayarda yer alan birden
fazla işlemcideki çok sayıdaki çekirdeğin, problemin çözümüne yönelik olarak işbirliği
içinde çalışması sağlanmıştır. Bu sayede değişken komşuluk arama yönteminin çözüm süresi
ve performansında önemli bir artış yakalanmıştır. Ayrıca, literatürde yer alan veri setleri
üzerinden, geliştirilen algoritmanın performansı diğer sezgisel yaklaşımlarla kıyaslanarak
test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, geliştirilen algoritmanın hem çözüm kalitesi, hem de
çözüm süresi bakımından etkin ve gürbüz bir algoritma olduğunu göstermiştir.
3. Ekip Kısıtlı Evde Sağlık Bakımı Rotalama Problemi
Rebi Daldal, Tonguç Ünlüyurt ve Bülent Çatay
Evde sağlık bakımı kamu ve özel kurumların sağladığı bir hizmet olarak yaygınlaşmaktadır.
Bunun sebebi artan beklenen yaşam süresiyle yaşlı veya bakıma ihtiyacı olan kişilerin
sayısının hızla artmasıdır. Bu kişilerin ihtiyacı olan hizmetlerin oldukları yerde verilmesi
hem hizmet verilen kişilerin hayat kaliteleri açısından hem de sistemin toplam maliyeti
açısından önemlidir. Bu yaygınlaşma değişik seviyelerde planlama problemleri ortaya
çıkarmaktadır. Bu çalışmada evde sağlık bakımı rotalama probleminin özel bir durumu
çalışılmıştır. Çalışılan problemin zaman pencereli araç rotalama probleminden farkı hizmet
alan kişilerin iki tip servisten herhangi birini veya ikisini birden istemeleri durumudur. Bu
iki tip hizmet iki farklıtip personel tarafından verilmekte olup, bir tip personelin verebildiği
hizmetin diğer tip personel tarafından verilemediği varsayılmıştır. Bu durumda üç tip talep
vardır: birinci hizmeti isteyenler, ikinci hizmeti isteyenler ve her iki hizmeti isteyenler. Bir
aracı en çok iki personel kullanabilmektedir ve servis verilen kişilerin zaman pencerelerine
uymak gerekir. Bu durumda her iki hizmeti isteyen kişiler mutlaka her iki tip personel olan
araçlar tarafından ziyaret edilmelidir. Öte yandan birinci (ikinci) hizmeti isteyenler ise ya
sadece birinci (ikinci) servisi veren personelin bulunduğu ya da her iki tip personelin
bulunduğu araçlar tarafından ziyaret edilebilirler. Çalışılan problem kısıtlı sayıda personel
varken, en az toplam uzaklığı veren olurlu bir rotalama planı çıkarma problemidir. Bu
problemin modeli ve modeli çözen etkin bir değişken komşuluk arama algoritması
sunulacaktır. Algoritma Solomon problem durumlarından yola çıkılarak üretilen problem
durumları üzerinde denenecek ve algoritmanın performansı en iyi çözümün bulunabildiği
durumlarda en iyi çözümle karşılaştırılacaktır.
4. Çoklu Şarjlı ve Zaman Pencereli Elektrikli Araç Rotalama Problemi için Melez Bir
Geniş Komşuluk Arama Algoritması
Merve Keskin ve Bülent Çatay
Çevresel faktörlerin son yıllarda daha önemli hale gelmesiyle beraber, fosil yakıt tüketmeyen
araçların kullanımında artış meydana gelmiş, yeşil araç rotalama problemleri önem
kazanmıştır. Zaman Pencereli Elektrikli Araç Rotalama Problemi (ZPEARP) de bunlardan
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biridir. Bu problem, herbiri talep, hizmet süresi ve zaman penceresi özelliklerine sahip
müşteriler ile şarj istasyonları ve elektrikli araçlardan oluşan bir filoyu içerir. Araç hareket
ettikçe bataryadaki enerji miktarı kat edilen yol ile orantılı olarak azalmaktadır. Bu nedenle,
aracın rotasına devam edebilmesi için belli noktalarda şarj istasyonlarına uğrayıp bataryasını
şarj etmesi gerekebilir. Bu şarj işlemi batarya herhangi bir şarj seviyesindeyken
yapılabilmektedir. Bu konudaki ilk çalışmalarda şarj işleminin bataryayı tam kapasitesine
kadar şarj ettiği kabul edilmiştir. Sonraki çalışmalarda bu kısıt gevşetilerek şarj miktarı da
karar değişkeni olarak modellenmiştir. Ayrıca bu çalışmalarda şarj istasyonlarında tek şarj
seçeneği olduğu kabul edilmiştir. Bu varsayım daha sonra gevşetilerek farklı voltaj ve amper
değerleri sağlayan ekipmanlarla farklı enerji miktarlarının farklı sürelerde şarjına izin
verilmiştir. Çoklu Şarjlı ZPEARP problemini ele alan bu çalışmada da benzer bir yaklaşımla
kısmi şarja izin verilmektedir. İstasyonlarda üç farklı tip şarj ekipmanı mevcuttur ve
standartlarda bunlar seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 olarak sınıflandırılmaktadır. Tek fazlı ve
AC olan seviye 1 ve seviye 2 yavaş ve nomal hızlı şarjları ifade etmektedir. Seviye 3 ise 3
fazlı veya DC olarak hızlı şarjı belirtmektedir. Hızlı şarj ekipmanları daha kısa sürede aynı
enerji miktarını şarj ederken birim şarj maliyeti daha fazladır. Amaç en az sayıda araç
kullanarak toplam şarj maliyetinin enküçüklenmesidir. Bu problemin karışık tamsayılı
matematik programını modelleyerek küçük boyutlu problemleri CPLEX ile çözmeye
çalıştık. Büyük boyutlu problemlerin çözümü için ise Uyarlanabilir Geniş Komşuluk Arama
Yöntemi ve CPLEX’i birlikte kullanan bir matesezgisel yöntem (metasezgisel ile matematik
programlamayı beraber kullanan melez yöntem) geliştirdik. Yaptığımız ön deneysel
çalışmalarda geliştirlen yöntemin performansını küçün problemlerde CPLEX ile büyük
problemlerde ise literatürdeki en iyi sonuçlar ile karşılaştırılarak değerlendirdik.
Davetli Oturum LOJ-1
Oturum Başkanı: Meltem Peker
13 Temmuz 2016, 16:15 – 17:45 / C109
1. Yerel Elektrik Üretimi ve Dağıtımı için Ağ Tasarımı
Kağan Gökbayrak ve Ayşe Selin Kocaman
Elektrik dağıtım hatlarına uzak yerleşim yerlerine yeni dağıtım hatlarıyla elektrik getirmek
yerine yerel olarak güneş ve rüzgar enerjileriyle ve her ikisinin de bulunmadığı zamanlarda
fosil yakıtlarla elektrik üretip dağıtmak daha düşük maliyetli olabilir. Elektrik üretim yerleri
düzlemde herhangi bir noktaya koyulabilir ancak dağıtım kablolarında gözlemlenen voltaj
seviyesi düşmesini sınırlamak için üretim yerlerini talep noktalarına belirli bir uzaklık
sınırından daha yakın yerleştirmek gerekmektedir. Bu çalışmamızda yerel üretilen elektrik
dağıtımı problemini uzaklık sınırlı ve üretim yeri sayısı belirsiz bir düzlemsel yerleştirmeatama problemi olarak tanımlamaktayız. Amacımız üretim yeri kurma maliyetleri ve kablo
maliyetleri toplamını enazlamaktır. Bu amaçla sezgisel yöntemler önermekte ve literatürde
sıkça karşılaşılan test verileri yardımıyla başarımlarını göstermekteyiz.
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2. Gün Öncesi Elektrik Piyasası Dengesizlik Tutarına Gazeteci Çocuk Yaklaşımı
Ece Çiğdem, Ayşe Selin Kocaman ve Kemal Göler
Gün Öncesi Piyasası’nda marketteki her dağıtım şirketi market içi tüketim öngörülerini
yapıp önceden piyasaya sunmakla yükümlüdür. Gerçekleşen talep miktarı şirketin yapmış
olduğu tahminden az ise şirket fazla enerjiyi piyasaya satarken fiyat, piyasa takas fiyatı ya
da sistem marjinal fiyatından az olanına pozitif enerji dengesizliği halinde kullanılacak olan
katsayısı uygulanarak belirlenir.Tersi durumda ise, fiyat, piyasa takas fiyatı ya da sistem
marjinal fiyatından yüksek olanına negatif enerji dengesizliği halinde kullanılacak olan
katsayısı uygulanarak belirlenir. Dolayısıyla, dengesizlik maliyetinin belirlenmesi sadece
enerji marketini temizleyen fiyata bağlı olmayıp aynı zamanda ceza katsayılarına da bağlıdır.
Bunu göz önünde bulundurarak, bu çalışmada “Gazeteci Çocuk” probleminin varyantı olan
bir model önerilmiştir. Bu model, asimetri altında en iyi talep tahminini karakterize ederek
şirketin beklenen kârını yükseltecek en iyi kararı vermektedir. Bu model ile enerji dağıtım
firmalarına piyasaya bildirdikleri talep tahmini kararlarında yardımcı olmak amaçlanmıştır.
3. Şebekeye Bağlı Merkezi Olmayan Enerji Sistemlerinin Çok Amaçlı Optimizasyonu
Onur Altıntaş, Büşra Ökten, Özlem Karsu ve Ayşe Selin Kocaman
Bu çalışmada şebekeye bağlı, hibrit yenilenebilir enerji sisteminin iki amaçlı-iki aşamalı
rassal modellemesi sunulmaktadır. Bu sistemde başlıca temiz enerji kaynakları güneş ve
rüzgardır. Elektrik şebekesi karbon yoğunluğu fazla olan bir alternatif olarak
değerlendirilmekle birlikte, sistemin güvenilirliği için gerektiğinde yedek kaynak görevini
üstlenmektedir. Karbon salınımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının aralıklılığını
azaltmadaki rolünü incelemek için batarya hücreleri sisteme dahil edilmiştir. Bahsedilen
sistemde karar vericinin hem maliyet hem de karbon salınımı konusunda hassas olduğu
varsayılarak iki amaç göz önüne alınmıştır: Toplam maliyet ve şebekeden satın alınan
elektriğin karbon salınımı. Problemin çözümü için yeni bir benzetim en iyileme algoritması
geliştirilmiştir.
4. Yenilenebilir Hibrit Enerji Sistemi Planlamasına Riskten Kaçınan bir Yaklaşım
Özlem Yılmaz, Özlem Çavuş ve A. Selin Kocaman
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kesikli olması (hidroelektrik santrallere akan su
miktarındaki ve güneş ışınımındaki değişiklikler gibi) enerji altyapı planlama
problemlerinde riskten kaçınan stokastik yöntemlerin önemini arttırmıştır. Bu çalışmada
hibrit enerji sistemlerinin ve iletim hatlarının enerji gereksinimini karşılayabilecek şekilde
ve en uygun maliyette planlanmasını amaçlayan iki aşamalı rassal bir modelin riskten
kaçınan bir yaklaşımı üzerinde durulmuştur. Araştırmada risk ölçütü olarak Koşullu Riske
Maruz Değer (CVaR) kullanılmıştır. Model çok sayıda senaryoya sahip olduğu için
problemin çözümünde L-şekil ayrıştırması kullanılmıştır.
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5. Güvenilirlik Kısıtlarını İçeren Güç Sistemleri Planlaması
Meltem Peker, Bahar Kara ve Selin Kocaman
Bu çalışmada üretim tesislerinin yanı sıra, trafo yer seçimi kararlarını da içeren elektrik
iletim ağı tasarımı ve genişleme planlaması ele alınmıştır. Literatürde genellikle trafo
genişleme planlaması ve üretim-iletim şebekeleri genişleme planlaması iki ayrı problem
olarak çalışılmıştır. Bu çalışmada bu iki problem bütünleşik şekilde dikkate alınmıştır. Talep
noktalarının yerlerinin, zaman çizgisi boyunca talep ve üretilebilecek elektrik miktarlarının
bilindiği varsayımı altında; sistem bileşenlerinin (üretim tesisleri, iletim hatları ve trafolar)
yerine, tipine ve kurulum zamanına karar veren bir matematiksel model önerilmiştir.
Önerilen modelin amacı zaman çizgisi boyunca toplam yatırım maliyetini enazlamak olup,
model her zaman dilimi için üretilen elektrik enerjisi miktarına ve hatlar üzerindeki elektrik
akış miktarına da karar vermektedir. Problemde sistem güvenirliliğinin sağlanması da ele
alınmış olup, sistemdeki bir hattın işlevselliğini yitirdiği zamanlarda (hattın kopması vb.),
talep noktasındaki önemli yerlere/sistemlere (ulaşım, hastane, okul vb.) elektrik sağlanması
gerektiği varsayılmış ve bu önemli yerlerin etkilenmemesi için, alternatif rotaların olması
gerektiği düşünülmüştür. Her talep noktası için iki farklı rota olması gerekliliğine dair
kısıtlar önerilen modele eklenmiştir. Önerilen model literatürdeki veri setleri ile test
edilmiştir.
Davetli Oturum KY-1
Oturum Başkanı: Aysun Kapucugil
13 Temmuz 2016, 16:15 – 17:45 / C110
1. Tarım ve Gıda Değer Zincirinde Modern Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG)
Şevkinaz Gümüşoğlu
Dünyada insanlığın neredeyse kişisel özellikleriyle şekillenen ihtiyaçları, her gün daha fazla
çeşitlilikte, daha kaliteli ve daha hızlı karşılanmaktadır. Sürdürülebilir dünyada üretimde,
lojistikte ve tedarik zincirinin hiçbir halkasında karbon ayak izine yer yoktur. Üretimi nerede
en ucuz ve kaliteli üretiliyorsa oraya taşımayı öngören yaklaşım tekrar gözden
geçirilmektedir. Dünyanın yüz ölçümü ve tarıma elverişli alanları sınırlıdır ve insanlık için
şu ana kadar yaşamını sürdürebileceği alternatif bir gezegen vb. bulunamamıştır. Dünya
insanlığının nüfusu hızla artmış ve neredeyse 8 milyara dayanmıştır. Tüm bu farklı
toplumların ihtiyaçlarının doğru, yerinde ve zamanında karşılanması için bilimsel
düşünmeye gerek vardır.
Mİzuno ve Akao tarafından Mitsubishi Kore tersanesinde uygulamaya konulan klasik KFG
üretim sürecini 31 kalite evi kullanarak kontrol altına almış ve başlangıç aşamasına müşteri
isteklerini yerleştirmiştir. AHP, kano vb. bilimsel yöntemlerden destek alınarak şekillenen
müşteri isteklerinin tasarımdan başlayarak aşama aşama tüm süreci etkilediği bir yaklaşım
1970’li yıllara damgasını vurmuş ve başta TOYOTA olmak üzere tüm otomotiv sektörünü
etkilemiştir.
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Dünya klasmanında üretimi benimseyen kurumların ve tüm tedarik zincirinin müşteri
istekleri doğrultusunda yönetilmesi ihtiyacı bir yerde modern KFG’nin desteğini
gerektirmekte, klasik KFG’nin dönüşüp gelişmesine neden olmaktadır. Çalışmada insanlığın
temel ihtiyaçlarını temel alan tarım ve gıda zincirlerinde sürdürülebilirlik, atık yönetimi ve
bireysel ihtiyaçların mamulleri yönlendirmesi ve tedarik zincirine yansıması modern KFG
kapsamında ele alınacaktır.
2. Taşinabilir Şarj Cihazları için Kalite Fonksiyonu Göçerimi ile Marka Algısının
Arttırılması
Zeynep Gergin, Muhammed Furkan Yurt, Mert Akbaş ve Alptuğ Ömer Aktüre
Tüm işletmelerde müşteri algı ve beklentilerinin belirlenmesi rekabet avantajı sağlamanın
başlıca aracıdır. Satın alma kararını belirleyen en önemli faktörlerden biri olan marka algısı,
müşterinin markaya karşı olan yargılarının, düşüncelerinin ve duygularının bütününü kapsar.
Diğer bir deyişle marka algısı tüketicinin özellikle belirli bir markayı tercih etmesini
sağlayan bir olgudur. Marka algısı, ilişki değeri, marka değeri ve algılanan objektif değer
olarak sıralanan üç alt faktör ile ölçülür. İlişki değeri, ilişki eşitliği olarak da anılır ve müşteri
ile marka arasındaki ilişkidir. Müşterinin başka bir marka yerine o markaya bağlanmasına
neden olan ölçütleri belirler. Marka eşitliği olarak da adlandırılan marka değeri faktörü,
markanın bilinirliği ve kurumsal etik uygulamaları ile biçimlenir. Algılanan objektif değer
faktörü, değer eşitliği olarak da ifade edilir. Müşterilerin üründen alınan toplam faydaya
değer biçmeleridir ve marka tarafından verilen servis ve ürünü müşterinin nasıl algıladığı ile
ilgilidir. Algılanan objektif değer, müşteri beklentilerinin karşılanma derecesi olarak
tanımlanan kalite kavramı ile ilişkilidir. Bu bağlamda, ürün kalitesinin arttırılmasının,
müşteri algısının yükseltilmesine hizmet edeceği ifade edilebilir.
Kalite Fonksiyonu Göçerimi üretim süreçlerinin müşteri gereksinimlerine göre
yapılandırılması amacıyla geliştirilmiş stratejik bir araçtır. Bu yöntem ile kalite evi olarak
adlandırılan bir matris üzerinde, müşterilerin beklentileri ürünün teknik spesifikasyonları ile
ilişkilendirilerek, ürün kalitesinin müşteri ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi sağlanır.
KFG uygulaması yönlendirmesiyle verilen ürün iyileştirme kararlarıyla sağlanacak etkin
kalite iyileştirmeleri neticesinde marka algısının arttırılması da başarılacaktır.
Bu çalışmada mobil cihazlar için taşınabilir şarj ünitesi, kulaklık, data kablosu ve benzeri
aksesuarlar üreten bir firmada, mevcut müşteri algısının ölçülmesi ve taşınabilir şarj
cihazları ürün grubunun iyileştirilmesiyle marka algısının arttırılmasını hedefleyen KFG
uygulaması yapılmıştır. Bu amaçlarla yapılan literatür araştırmasından sonra firma mühendis
ve yöneticileri ile beraber geliştirilen anket iki farklı örneklem gurubu tarafından
cevaplanmıştır; (1) mobil aksesuar satan küçük/orta ölçekli dükkanlarda ve teknoloji zincir
marketlerinde görevli oldukları için marka ürünlerini ve rakiplerini tanıyan satış elemanları,
(2) mobil iletişim sektöründe çalışmayan ve sadece ürünü kullanan tüketiciler. Anket
sonuçları ile firmanın mevcut müşteri algısı değerlendirilmiş, KFG matrisini yapılandırmak
için gereken girdiler derlenmiş ve analiz edilmiştir. Elde edilen mevcut müşteri algısı
değerinin üç alt faktör bazında açılımı ve KFG ile belirlenen ürün geliştirme önerileri
firmaya iyileştirme faaliyetleri için sunulmuştur.
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3. Müşteri İhtiyaçlarının Gıda Değer Zinciri Tasarımına Etkilerinin KFG Metodolojisi
ile Belirlenmesi
Aysun Kapucugil İkiz ve Esra Yeşilbaş
Gıda endüstrisinin küreselleşmesinin bir sonucu olarak gıdanın üreticiden tüketiciye ulaşana
kadar katettiği mesafe giderek artmaktadır. Bu nedenle, gıda değer zinciri boyunca müşteri
ihtiyaçlarının karşılanmasını güvence altına almak zorlaşmaktadır. Kalite Fonksiyon
Göçerimi (KFG), gerçek müşteri ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak için müşteri sesinin
toplanmasına ve analizine oldukça önem veren ve bu beklentilerin ürün teknik özelliklerine
dönüştürülmesi için sistematik bir yol haritası sunan bir kalite güvence metodolojisidir. Bu
çalışmada, KFG metodolojisi kullanılarak gıda değer zincirinde yer alan müşterilerin
ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanmasında değer zincirinin üzerinde en önemli role sahip
olan bileşenler belirlenecektir.
Davetli Oturum İS-1
Oturum Başkanı: Özcan Kılınçcı
13 Temmuz 2016, 16:15 – 17:45 / C111
1. Montaj Hattı Yeniden Dengeleme Problemi
Utku Girit ve Meral Azizoğlu
Bu çalışmada, iki kriterli montaj hattı yeniden dengeleme problemi ele alınmıştır. Kriterler
eski ve yeni iş atama maliyetleri arasındaki farkların enazlanması ve istasyon yüklerinin
dengeli bir şekilde dağıtılması olarak seçilmiştir. Amacımız iki kritere göre verimli setleri
etkin bir şekilde yaratmaktır. Verimli setler matematiksel modeller ve sezgisel yordamlar
kullanılarak üretilmiştir. Deneysel sonuçlarımız, çözüm yöntemlerimizin başarılı
performanslarını göstermiştir.
2. Stokastik İş Süreli Montaj Hattı Dengeleme Probleminin Uç Değer Teorisi ile
Modellenmesi
F. Tevhide Altekin
Bu çalışmada iş sürelerinin stokastik olduğu montaj hattı dengeleme problemi ele
alınmaktadır. Stokastik iş süreli montaj hatları literatüründe, iş süreleri, yaygın olarak,
ortalama ve standart sapmanın bilindiği normal dağılım ile temsil edilmektedir. Her ne kadar
iş sürelerinin normal dağılımlı olduğu varsayılmakta olsa da, açılacak istasyonlara atanacak
olan toplam iş yüklerinin en büyüğünün dağılımı normal dağılım ile temsil edilemez. Uç
değer teorisi, en büyük dağılımın tanımlanması için enerji, finans, mühendislik ve
meteoroloji gibi alanlanda kullanılmaktadır. Bu çalışmada, normal dağılımlı iş süreleri için
geçerli olabilecek uç değer teorisindeki farklı yaklaşımlar kullanılarak, en büyük istasyon
süresinin dağılımı modellenmektedir. Örnekler üzerinden bu yaklaşımların karşılaştırmaları
yapılırken, hata payları ile birlikte istasyon sayısı, beklenen çevrim süresi, ve beklenen
toplam maliyet karşılaştırmaları da sunulmaktadır.
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3. Türkiye’deki İllerin Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile E-Atık Geri Kazanım Tesisi Yer
Seçimi Bakımından Önceliklendirilmesi
Esra Avdan, Hacer Güner Gören ve Aşkıner Güngör
Son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle elektrikli ve elektronik atık (E-atık) miktarında
ciddi bir artış meydana gelmiştir. E-atıkların geri kazanım imalat süreçleri ile yeniden
kullanılabilir malzemelere dönüştürülmesi hem çevrenin korunumuna yönelik bir ihtiyaç
hem de yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.
E-atıkların geri dönüşümde stratejik konulardan biri de geri dönüşüm tesislerinin yer
seçimidir. Literatürde e-atık geri dönüşüm tesisi yer seçimi konusundaki çalışmalar kısıtlı
olup, genel anlamda yer seçimi sürecine nitel ve nicel birçok kriterin etki ettiği ve problemin
birden fazla çelişen amaç barındırdığı görülmüştür. Bu çalışmada, Türkiye'deki illerin, çok
kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinden Gri İlişkisel Analiz yöntemi kullanılarak e-atık
geri dönüşüm tesisi kurulumu bakımından önceliklendirilmeleri sağlanmıştır. Çalışmanın
literatürdeki e-atık geri dönüşüm tesisi yer seçimi çalışmalarına katkı sağlarken uygulamada
karar alıcılara destek olması beklenebilir.
4. Bir Rulman Ana Deposunda Ürünlerin Sınıflandırılması ve Matematiksel Model ile
Ürün Sınıflarının Depo Yerlerine Atanması
Pelin Uyar, Deniz Kaya ve Şeyda Topaloğlu
Depolama, bir malın kullanılmak ya da sevk edilmek üzere, belirlenen koşullara uygun
olarak stoklanması işlemidir. Bir işletmede depolama faaliyetleri, toplam işletme maliyetleri
içinde önemli bir paya sahiptir. Diğer taraftan, sipariş toplama da depolama faaliyetleri
içinde en çok zaman alan ve yüksek maliyetli faaliyetlerden biridir. Müşteri siparişlerine
istenilen teslim tarihinde yanıt verilmesi, müşterilerin memnuniyetini ve güvenini kazanmak
için şarttır. Bu çalışmada, bir rulman ana deposunda, mevcut koşullar altında siparişlere yanıt
verilme süresinin düşürülmesi ve sipariş toplama maliyetinin azaltılması için sınıflandırılmış
depolama politikası önerilmiştir. İlk aşamada, ürünler sipariş açılma sıklıklarına ve GirişÜrün Miktarına (EIQ) göre sınıflandırılmıştır. Daha sonra, oluşan ürün sınıflarının
geliştirilen matematiksel model ile uygun depo yerlerine ataması yapılmıştır. Son olarak,
sınıf sayısı belirleme kurallarının karşılaştırması yapılarak minimum sipariş toplama
maliyetini veren sınıflandırma sistemi seçilmiştir.
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Davetli Oturum MİM-1
Oturum Başkanı: Cemre Çubukçuoğlu
13 Temmuz 2016, 16:15 – 17:45 / C112
1. Diferansiyel Evrim Algoritması ile Binalarda Doğal Havalandırma Stratejileri
Belirlenmesi: Mimarlık Stüdyo Sınıfları Örneği
Damla Elbi, Huma Fulya Ekim ve Onur Dursun
Doğal havalandırma, bina kullanıcıları için sağlıklı iç mekânlar oluşturmakta önemli rol
oynar. Ancak, özellikle kış döneminde, iç mekâna yeterli düzeyde temiz hava sağlanırken,
harcanan ısıtma enerjisinde dramatik artışlar görülmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı
havalandırma süresini ve ısıtmaya harcanan enerjiyi en aza indirmek ve ideal havalandırma
stratejisi çözüm kümesini ortaya koymaktır. Eniyileme işlemi minimum kabul edilebilir taze
hava alım seviyesi ile sınırlandırılmıştır. Hesaplamalar için Türkiye’deki Yaşar Üniversitesi
mimarlık stüdyo sınıfları gerçek mekân olarak örnek alınmıştır. İlk adımda, ele alınan
problem temel fizik ve matematik kuramlarından faydalanılarak formüle edilmiştir.
Değerlendirilen örneğin bilgisayar tabanlı enerji simülasyon sonuçları ve fiziksel
formüllerden elde edilen değerler karşılaştırılarak, fiziksel model sonuçlarının sağladığı
enerji tüketim değerlerinin doğrulaması yapılmıştır. Doğrulanmış hedef fonksiyonlar ve
kısıtlayıcı koşullar Diferansiyel Evrim (DE) algoritması kullanılarak optimize edilmiş ve en
uygun doğal havalandırma stratejisini içeren çözüm kümesi belirlenmiştir. Bulgular, ele
alınan problem özelinde DE’nin yeterli sayıda jenerasyonun ardından optimal havalandırma
stratejileri kümesine yakınsama kabiliyetini ispatlamıştır.
2. Tarihi Binaların Yenileme Projeleri için Kullanılan Duvar Yalıtım Malzeme
Parametrelerinin NSGA-II Algoritması ile Optimizasyonu
Hızır Gökhan Uyduran, Orçun Koral İşeri, Yarkın Üstünes ve Onur Dursun
Tarihi binalarda yürütülen yenileme çalışmalarının yalnız bu konuda uzmanlaşmış
tasarımcılar tarafından ele alınması gerekmektedir. Bu tarz ödevler tasarımcıya çözülmesi
gereken karmaşık tasarım problemleri sunmaktadırlar. Pratikte tüm bu karmaşıklığa ek
olarak tasarımcı üzerinde işveren tarafından oluşturulan zaman baskısı, yenileme yapılacak
olan binanın enerji tüketimi gibi öncül olarak ele alınması gereken tasarım performans
hedeflerinin ikincil plana atılmasına, yüzeysel olarak çalışılmasına veya tamamen ihmal
edilmesine neden olmaktadır. Buna karşın, son yıllarda yürütülen çalışmalar bilgisayımsal
zekâ yöntemlerinin bir tasarımcı için önemli bir karar verme enstrümanı olabileceğini nicel
olarak ortaya koymuştur. Bu bağlamda, mevcut çalışma tarihi binaların yenileme
çalışmalarında minimum enerji tüketimini minimum maliyet ile elde etme üzerine
odaklanmıştır. Ülkemizde pratikte tarihi binaların yenileme çalışmaları esnasında duvar
elementlerinde kullanılan yalıtım malzeme parametrelerinin en uygun değer kümesi, sıcak
ve nemli iklim özelinde çalışılmıştır. Bu hedef doğrultusunda, ilk adımda İzmir ili Selçuk
ilçesinde yer alan gerçek bir vakanın enerji modeli OpenStudio yardımı ile oluşturulmuştur.
Bina yalıtım malzeme parametreleri sınır değerleri arasında rastlantısal olarak değiştirilerek
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54 adet enerji simülasyonu yürütülmüş ve simülasyon çıktıları kaydedilmiştir. Oluşturulan
bu veri seti kullanılarak bina enerji tüketimi ve yalıtım maliyeti için vekil modelleri (tahmin
edici modeller) yapay sinir ağları yöntemi ile geliştirilmiştir. Son olarak, NSGA-II
optimizasyon algoritması kullanılarak eniyileme hedeflerini en aza indirgeyen çözüm
kümesine ulaşılmıştır. Çalışmanın sonuçları evrimsel eniyileme algoritmalarının ele alınan
tasarım problemi özelinde baskılanmamış çözüm kümesine yakınsama kapasitesini ortaya
koymaktadır.
3. Kavramsal Yüksek Bina Tasarımı için Çok Amaçlı Diferansiyel Evrim Algoritması
Berk Ekici, Ioannis Chatzikonstantinou, Sevil Sarıyıldız ve Fatih Taşgetiren
Bu çalışma yüksek binaların kavramsal tasarım sürecindeki form bulma probleminde çok
amaçlı diferansiyel evrim algoritmasını incelemektedir. Araştırmanın amacı, birbiriyle
çelişkili olan metrekare başına inşaat maliyeti, tanımlanan yükler altındaki taşıyıcı sistemin
deplasmanı, ve görsel algı hedefleri için uygun tasarım alternatiflerinin tasarım sürecinin
kavramsal aşamasında keşfedilmesidir. Bu doğrultuda geliştirmiş olduğumuz yüksek bina
modeli, çok hedefli gerçek parametreli kısıtlamalı optimizasyon problemi olarak ele
alınmıştır. Evrimsel hesaplama adına, çok amaçlı diferansiyel evrim algoritması (jDEMO)
ve baskılanmamış sıralamaya dayalı genetik algoritma II (NSGA-II), hesaplama performansı
ve elde edilen sonuçların mimarı özellikleri ele alınarak karşılaştırılmıştır. Elde edilen
sonuçlar doğrultusunda tanımlanmış olan bu tasarım problemi için jDEMO algoritmasının
NSGA-II algoritmasından daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.
4. Binalardaki Gölgeleme Elemanları için Evrimsel Algoritmalar Kullanarak Çoklu
Amaç Optimizasyonu
Ayca Kirimtat, Basak Kundakci Koyunbaba, Ioannis Chatzikonstantinou ve Sevil Sariyildiz
Dünya çapında enerji tüketiminin azaltılması önemli bir mücadeleye dönüştü. Mimari
yöntemler bu enerji tüketiminin maksimum seviyelerde azaltılması konusunda önemli bir
yere sahiptir. Belirli iklim bölgelerinde büyük cam cephelerin kullanımı aşırı ısınma
problemlerine yol açmaktadır. Gölgeleme elemanları bu problemin üstesinden gelmek için
tasarım sürecinin ilk aşamalarında göz önünde bulundurulmalıdır. Sunulan metodun
uygulanması İzmir’deki bir binaya entegre edilmiş yatay gölgeleme elemanlarına
odaklanmaktadır.
Makalenin katkıları aşağıdaki gibi özetlenmektedir. Çoğu mimari tasarım gerçek parametreli
çok amaçlı kısıtlı optimizasyon problemidir. Bu yüzden herhangi bir tip evrimsel ve oğul
optimizasyon metodu bu alanda kullanılabilir. Bu karmaşık problemi çözmek ve karar
vericilere alternatif tasarım çözümleri üretmek amacıyla bazı değişikliklerle birlikte
literatürdeki DEMO algoritmasından ilham alan çok amaçlı kendinden adaptif diferansiyel
evrim algoritması jDEMO geliştirilmiş ve iyi bilinen hızlı NSGA-II genetik algoritması ile
karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçlarla birlikte sunulan algoritma NSGA-II ye göre daha iyi
performans göstermiştir.
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5. Restoran Tasarımı Optimizasyonu için Çok Amaçlı Diferansiyel Evrim Algoritması
Cemre Cubukcuoglu, Ioannis Chatzikonstantionu, Berk Ekici, M. Fatih Tasgetiren ve Sevil
Sarıyıldız
Bu bildiri, kavram tasarım sürecinde NSGA-II ve JDEMO algoritmalarını kullanarak bir
restoranın tasarım optimizasyonunun sonuçlarını sunmaktadır. Çok amaçlı problem, üç
farklı amaç fonksiyonu (yatırım maliyeti minimizasyonu, müşteri kapasitesi
maksimizasyonu, görsel algı maksimizasyonu) ve birçok tasarım kısıtları göz önünde
bulundurularak hazırlanmıştır. Ana problem farklı oturma grupları, müşteri kapasitesi ile
ilgili kararları, pencerelerin yerleşimi ve boyutlarını düşünerek amaçlara uygun mekân
konfigürasyonu bulmaktır. Bu çalışmanın katkısı, çoğu mimari tasarım problemlerinin
temelde gerçek parametre çok amaçlı kısıtlı optimizasyon problemleri olduğunu
göstermektir. Bu yüzden, evrimsel ve sürü optimizasyon teknikleri bu alanda kullanılabilir.
Bu karmaşık tasarım problem için literatürdeki DEMO algoritmasından esinlenerek ve bazı
değişiklikler yaparak çok-amaçlı diferansiyel evrim algoritması (JDEMO) önerilmiştir.
Ardından, çok iyi bilinen NSGA-II genetik algoritması ile karşılaştırması yapılmıştır. Bu
sayede, tasarımcılara ve karar vericilere olası birçok tasarım alternatifi sunulmuştur. Deney
sonuçlarının aracılığıyla, önerilen algoritma NSGA-II ile rekabet edebilen sonuçlar
sunmuştur.
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Genel Oturumlar 1E
Genel Oturum VeA-3
Oturum Başkanı: Yasin Özçelik
13 Temmuz 2016, 16:15 – 17:45 / C113
1. A Study on Understanding True Cost to Own an Automobile
Muhammed Sutcu
In this paper, we reveal a complete picture of ownership-related expenses and construct a
decision model which helps decision maker to make the best choice when purchasing an
automobile. The decision model helps the costumers to understand what a car will cost
beyond its purchase price when customers consider out-of-pocket expenses like fuel, repair,
and insurance. Moreover, decision maker’s preferences needs to be elicited to calculate the
total cost of ownership of an automobile. However, elicitation of these preferences is
difficult when preferential dependencies exist or possible number of uncertainties is high.
Therefore, we need to make decisions with partial information. We approximate
representative joint probability distributions of a decision maker using maximum cumulative
residual entropy (CRE) and CRE based first order dependence tree approaches. We use a
database of sedan models of all automobile brands and run a Monte Carlo simulation to
analyze the total cost of ownership of driving a car for 5 years. We found that even more
expensive car could actually save more money over the first five years of ownership.
2. Using Data Envelopment Analysis for Efficiency Measurements in Agriculture: A
province-based Case Study for Turkey
Zeynep Şişman and Hatice Tekiner Moğulkoç
Measuring technical and environmental performance of agricultural production is a crucial
step to be taken toward improving agricultural sustainability that has remarkable importance
in general sustainability. In this study, data envelopment analysis (DEA) approach is applied
to measure technical, scale and energy efficiencies of agricultural areas. DEA is a nonparametric method that is used to analyze the relative efficiencies of decision-making units
(DMU) with multiple inputs and outputs that has similar functions. DEA is widely used in
agricultural sector for several types of efficiency measurements such as technical efficiency,
pure technical efficiency and scale efficiency. However it started to be used in energy
efficiency measurements of agricultural applications, recently.
In the first part of this study, the analysis is held for the provinces of Turkey that belong to
the same region. The required data for the analysis is obtained from TUIK (Turkish
Statistical Institute). The technical and scale efficiencies of agricultural areas are measured
taking the inputs as land area plus number of agricultural machines, and the output as the
total value of agricultural products.
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In the second part of the research, energy efficiencies of agricultural farms are measured by
using DEA, which is a recent approach in environmental performance analysis. Sakarya
province of Turkey is considered as a case study. The farms in Sakarya which are associated
with ÇMVA (FADN) are selected for the analysis due to the high availability of input data
in this network. Energy inputs are determined as human labor, machinery, diesel fuel,
chemical fertilizers (nitrogen, phosphate, potassium), farmyard manure, seeds, pesticides,
electricity and irrigation water, whereas the energy output is the total yield of product. Using
this farm-based analysis, wasteful uses of energy and total amount of CO2 emissions of
farms are also calculated besides measuring the energy efficiencies of farms. Additionally,
technical and pure technical efficiencies of farms are determined by using and CCR
(Charnes-Cooper-Rhodes) and BCC (Banker-Charnes-Cooper) models of DEA respectively.
3. Multi-dimensional Performance Effects of Six Sigma Quality Improvement Projects on
Large U.S. Firms: A Panel Data Analysis
Yasin Özçelik
Six Sigma is a statistical methodology of quality control designed to decrease production
defects by constantly encouraging improvement. It was first devised by Motorola in 1986.
During the 1990s, nearly two thirds of the U.S. Fortune 500 companies began certification
for Six Sigma to lower costs and raise overall quality. There are many companies that are
now certified and operate on a Six Sigma standard. In this research, I empirically investigate
performance effects of Six Sigma projects on large U.S firms from multiple dimensions. I
utilize the following performance variables: labor productivity, asset utilization, inventory
turnover, return on assets, return on equity, return on sales, and Tobin’s q. While my main
objective is to better understand the economics of Six Sigma, I also aim to contribute to the
literature on the business value of Six Sigma. My research contributes to the literature from
the following perspectives: (i) the change in the performance of firms due to Six Sigma is
measured against that of firms not using Six Sigma, (ii) panel data regression model is
utilized to capture both the cross-sectional and time-series differences among firms, and (iii)
a new data set covering the period between 1984 and 2015 is used. I expect firms
implementing Six Sigma projects to improve their performance during the years after the
projects began. This suggests my first hypothesis:
Hypothesis 1: Firm performance improves as a result of Six Sigma implementation.
Since Six Sigma was invented and promoted by companies in the manufacturing sector, the
number and experience of manufacturing companies with Six Sigma is higher than those of
service companies. Besides, certain modifications have to be incorporated in to the original
Six Sigma framework in order to make it suitable for service companies. Therefore, one
expects to observe a higher impact of Six Sigma on manufacturing companies. My second
hypothesis is therefore:
Hypothesis 2: The effect of Six Sigma on firm performance is higher in the manufacturing
sector than that in the service sector.
Below is my econometric model. I use the logarithm of the numerator of each performance
measure as a dependent variable, and the logarithm of its denominator as a control variable.
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This specification provides flexibility in the relationship between numerator and
denominator, while retaining the interpretation as a performance measure. My key
independent variable is a dummy that indicates whether a firm conducts a Six Sigma project
during year t. In order to test the second hypothesis, I use another dummy variable that
indicates whether a firm is in the manufacturing or service sector. My firm-level control
variables are firm size, market share, and advertising expenditure. My industry control
variables are industry concentration, industry capital intensity, and industry average Tobin’s
q. I use separate dummy variables for each year to capture transitory, economy-wide shocks
that may impact firm performance.
log (performance measure numerator)_it = intercept_i + log (performance measure
denominator)_it + six sigma dummies_it + service/manufacturing dummies_i + firm
controls_it + industry controls_it + year dummies_t + ε_it
Genel Oturum ÇİZ-1
Oturum Başkanı: Damla Kızılay
13 Temmuz 2016, 16:15 – 17:45 / C114
1. Esnek Akış Tipi Çizelgeleme Problemi
Aylin Akçalı ve Adalet Öner
Esnek akış hattı üretim sistemleri, paralel makineler ve seri makinelerden oluşan karmaşık
bir üretim sistemidir ve belirli üretim aşamalarından oluşmaktadır. Bu yüzden bu tip üretim
sistemlerinde, ürün üretim çizelgelemesi zordur ve bu problem (NP)-zor problemler olarak
bilinir. Bu çalışmada, gerçek hayattaki mürekkep üreten bir fabrikanın üretim sistemi
üzerinde çalışılmıştır. Sistem dört aşamadan oluşmaktadır. Her aşama farklı özelliklere sahip
makineler içermektedir (özdeş, türdeş). Dört farklı ana ürün grubu bulunmaktadır (Siyah
renk, kırmızı renk, mavi renk, sarı renk). Ürün sıralamasına bağlı olarak sistemde kurulum
süreleri gözlenir (sequence dependent setup times). Üretim sisteminde toplam akışı
(maksimum tamamlanma zamanı) en aza indirmek için sezgisel yöntemler kullanılarak farklı
çözümler elde edilmiştir.
2. Bir Elektronik Firmasının Montaj Hatları için Üretim Planlama ve Çizelgeleme Modeli
Merve Burcu Çakıroğlu ve Okan Örsan Özener
Bu çalışma, bir TV üretim fabrikasındaki montaj hatları için bir çizelgeleme problemini ele
almaktadır. Çalışmanın amacı; TV siparişlerinin, müşterilerin talep ettiği tarih ve adetlerde
tamamlanması ve aynı zamanda kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının
sağlanmasıdır.
Çalışmada bu sistem için bir tam sayılı matematiksel model kurulmuş ve bu model çözücüler
yardımı ile çözülmeye çalışılmıştır. Bu sistem için hedef programlama yönteminden
yararlanılarak, gerçek hayatta olduğu gibi çözümün bir değil birden fazla amaca hizmet
etmesi sağlanmıştır.
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Öte yandan büyük boyutlu veriler için çözümün uzun sürede elde edildiği ve/veya en iyi
çözümün bulunamadığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle verilerin küçük boyutlu kümelere
ayrılarak çözümlenmesi ve geliştirilen sezgisel yöntemlerle çözümün iyileştirilmesi
hedeflenmiştir.
3. Çözüm Ağı Odaklı Gürbüzlük Ölçütü İçeren Bir Etkinlik Çizelgeleme Probleminde
Pareto Sınırının İyileştirilmesi için Arama Algoritmaları
Can Akkan ve Gulcin Ermis
Bir akademik etkinlik çizelgeleme problemi için çözüm ağı yaratmak ve bu ağı iyileştirmek
amacıyla yerel arama yöntemlerine ve bir grup karma tamsayılı programlama modelinin
çözülmesine dayanan (matematiksel programlama tabanlı sezgisel – kısaca matsezgisel)
arama algoritmaları geliştirilmiştir. Ayrıtların çözüm çiftleri arasındaki Hamming uzaklığı
olarak tanımlandığı bu çözüm ağı gürbüzlük ölçütünü hesaplamak için kullanılmaktadır.
Gürbüzlük ölçütü bir aksaklık tanımına (belirli bir çözüm için bir birimin atanmış olduğu
zaman aralığının artık o birim için olurlu olmadığı durum) ve bu aksaklığa yanıt verebilecek
önceden tanımlanmış bir sezgisele (aksaklığa uğramış çözüm için komşu çözümlerden
birinin seçilmesi) dayanmaktadır. Etkinlik çizelgeleme probleminin amaç fonksiyonu ve bu
gürbüzlük ölçütü dikkate alındığında, Pareto sınırının iyileştirilmesini hedeflediğimiz bir ikikriterli en iyileme problemi ile karşılaşılır. Gürbüzlük ölçütünün bir grup komşu çözüme
göre tanımlanması, problemi her iki kriterin de diğer çözümlere bağlı olmadan ölçülebildiği
birçok iki-kriterli en iyileme probleminden ayırmaktadır. Ayrıca, matematiksel
programlama tabanlı sezgisel yöntem, arama algoritmasının temel yapısını oluşturmak için
CPLEX’in çözüm havuzu özelliğini kullanmaktadır. Bu iki özellik, burada kullanılan
yaklaşımı, gürbüzlük kriterini kullanan diğer kombinatoriyel en iyileme problemlerinin çoğu
üzerinde uygulanabilir kılmaktadır. Çalışmada sezgisellerin performansları 7 eğitim
dönemini kapsayan gerçek veriler üzerinde test edilmiştir. Elde edilen Pareto sınırlarının
nitelikleri sayısal ölçütlerle değerlendirilmiş, denenen 32 değişik yerel arama algoritması
arasında iyi performans verenler belirlenmiş, ve bunların matsezgisel algoritma ile
karşılaştırılması yapılmıştır. Sonuçlar, karar vericiye anlamlı seçenekler üretebilen Pareto
sınırlarının elde edilebildiğini göstermiştir.
4. Konteyner Terminallerinde Tahliye Edilen Konteynerler için Hibrit Akış Tipi
Çizelgeleme Problemi
Tezcan Aydilek, Cansu Yurtseven, Damla Kızılay ve Deniz Türsel Eliiyi
Uluslararası ticaretin büyük bir kısmı denizler üzerinden gerçekleştiğinden deniz yoluyla
yapılan taşımacılığın önemli çoğunluğunu oluşturan konteyner taşımacılığının ticaretteki
payı gün geçtikçe artmaktadır. Konteyner taşımacılığındaki iş hacminin artmasıyla birlikte
konteyner terminallerinin verimli bir şekilde işletilmesi, dolayısıyla terminallerin
operasyonel etkinlikleri önem kazanmıştır. Çalışmada limanların işletme verimliliğinin
arttırılması için yüksek maliyetli kaynakların etkili kullanımını arttırma problemi ele
alınmıştır. Amacımız konteyner terminallerinde birbirini etkileyen operasyonların
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bütünleşik olarak analiz edilmesi ve operasyonlar arasındaki koordinasyonu, dolayısıyla
liman verimliliğini arttıracak yönde sağlayan çözüm yöntemlerinin geliştirilmesidir.
Konteyner terminalleri rıhtım ve depolama sahası olmak üzere iki farklı alandan oluşur.
Rıhtım, gemilerin yanaştığı, kıyı vinçlerinin konteyner boşaltma ya da yükleme işlemlerini
yaptığı alandır. Depolama sahası ise saha vinçlerinin terminale gelen konteynerleri
depolanacakları istiflere yerleştirdiği veya ayrılacak konteynerleri istiflerden alıp taşıma
araçlarına yerleştirdikleri sahadır. Rıhtım ve depolama sahası arasında konteyner taşıma
işlemi yapan ve bu iki alanı birbirine bağlayan taşıma araçları bulunur. Taşıma araçları
terminale gelen konteynerleri kıyı vincinden alarak saha vincine, ayrılan konteynerleri ise
saha vincinden alarak kıyı vincine getirirler. Bu nedenle kıyı vinci, saha vinci ve taşıma
araçlarının koordinasyonun sağlanması, gemilerin terminalde bekleme sürelerini azaltan en
önemli etkenlerden biridir. Literatürdeki çalışmalar çoğunlukla limandaki vinç ve araç
operasyonlarını birbirinden bağımsız bir şekilde ele almıştır. Literatürden farklı olarak bu
çalışmada, tahliye operasyonları göz önünde bulundurularak tahliye edilecek boş ve dolu
konteynerlerin sırasıyla rıhtım vinçleri, taşıma araçları ve saha vinçlerine atanarak
bütünleşik bir şekilde çizelgelenmesi amaçlanmaktadır. Konteyner terminallerinde boş ve
dolu konteynerler genellikle bir arada depolanmazlar. Boş konteynerler limanda ayrı bir
alanda depolanır ve bu konteynerlere ayrılmış saha vinçleri bulunur. Ele alınan problemde
konteynerlerin boş ya da dolu olması göz önüne alınmış ve konteynerlerin saha vinci
atamaları bu durum dikkate alınarak yapılmıştır. Bunun dışında raylı bir sistem üzerinde
hareket eden ve bu nedenle bir takım hareket kısıtları olan rıhtım vinçlerinin birbirlerini
geçememe kısıtları ve iki vinç arasındaki güvenlik mesafesi gibi kısıtlar dikkate alınmıştır.
Konteyner terminaline yanaşmış olan gemiler üzerinde çalışılmış ve gemi tahliye/yükleme
planlarından boş ve dolu konteynerlerin hangi gemi bölmesinde konumlandıklarının
bilindiği varsayılmıştır. Kıyı vinci çizelgeleme aşamasında konteynerlerin gemideki
konumları dikkate alınarak konteynerler arasında öncelik ilişkileri tanımlanmıştır. Bu
nedenle geminin ön kısmında konumlanan konteynerler tahliye edilmeden, arka kısımda
konumlanan konteynerlerin tahliye edilemeyeceği tanımlanan öncelik ilişkileri ile dikkate
alınmıştır. Ayrıca terminal içindeki araçlar arasında tampon depolama alanının olmadığı
varsayılmış, bu nedenle araçların birbirlerini bloklama kısıtları gözetilmiştir.
Tahliye operasyonları boş ve dolu konteyner tipleri ile bloklama kısıtlarını dikkate alan
Hibrit Akış Tipi Çizelgeleme Problemi olarak incelenmiştir. Çözüm yöntemi olarak
karmaşık tamsayı programlama modeli geliştirilmiştir. Tahliye operasyonlarını yürüten vinç
ve araçların bütünleşik olarak ele alınması optimal çözümün elde edilme süresini
uzatacağından, çalışma kapsamında problemin çözümü için sezgisel bir yöntem geliştirilmiş
ve sonuçlar analiz edilmiştir.
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Genel Oturum OPT-2
Oturum Başkanı: Z. Caner Taşkın
13 Temmuz 2016, 16:15 – 17:45 / C116
1. Eksik Veri ve Raf alanı Kısıtı Altında Raf Önyüz Optimizasyon Problemi
İpek Durmuş
Parekende sektöründe ürün çeşitliliği yıldan yıla büyük bir hızla artarken, mağazalarda
ürünlerin sergilendiği raf alanlarının çok az bir miktarda artış gösterdiği görülmektedir.
Dolayısıyla, ürünlerin sınırlı raf alanına, satışı ençoklayacak etkili şekilde yerleştirilmesi
önemli bir problem haline gelmiştir ve mağazada satılacak ürün çeşitlerini ve bu ürünlerin
her birinin envanter miktarlarının ayarlanmasını sağlayan ürün çeşidi planlama yöntemleri
günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı raf alanı kısıtı altında, satıcının
karını maksimize eden ve makul bir zamanda çözülebilir olan bir matematiksel programlama
modeli oluşturmaktır. Türkiye’de bir süpermarket zincirinden alınan veriler kullanılarak
müşteri talebi için bir regresyon modeli oluşturulmuştur. Elde edilen ampirik model,
tamsayı-karışık doğrusal olmayan bir programlama modelinde girdi olarak kullanılmıştır.
Optimizasyon modeli geniş bir ürün yelpazesi içinden maksimum karlılığı sağlayacak
ürünleri ve bu ürünlere atanacak raf önyüz sayılarını vermektedir.
2. Genel Çizgeler Üzerinde Arama Problemi ve Dal-Kesi-Fiyat Yöntemleri
Z. Caner Taşkın ve J. Cole Smith
Çizgelerde arama problemi, yönsüz bir çizgenin düğümleri üzerinde hareket edebilen bir
davetsiz misafir ve bu davetsiz misafiri yakalamaya çalışan bir grup arayıcı arasında
oynanan bir oyundur. Davetsiz misafir ve arayıcılar her zaman diliminde üzerinde
bulundukları düğümde kalabilecekleri gibi, komşu düğümlerden birine de geçebilirler.
Arayıcılar davetsiz misafiri en kısa zamanda yakalamaya uğraşırken, davetsiz misafir de
yakalanmadan mümkün olduğunca uzun bir süre boyunca çizgede kalmaya çalışmaktadır.
Arama probleminde amaç davetsiz misafirin belirli bir süre içinde yakalanmasını garanti
edecek şekilde bir arama stratejisi geliştirmek ve bu stratejiyi uygulayabilecek en az sayıda
arayıcıyı belirlemektir. Bu çalışmada genel çizgeler üzerinde problemin farklı biçimlerini
etkili bir şekilde çözebilecek nitelikte dal-kesi-fiyat yöntemleri geliştirilmekte ve geliştirilen
yöntemler bilgisayısal olarak incelenmektedir.
3. Çok Aşamalı Stokastik Optimizasyon Temelli Bir Enerji Yatırım Planlaması
Fulya Terzi, Semra Ağralı, Ethem Çanakoğlu ve Z. Caner Taşkın
Bu çalışmada kısmen regüle edilmiş bir elektrik pazarına girmek isteyen farazi özel bir
elektrik üreticisi için yatırım planlaması ele alınmıştır. Ele alınan piyasada karbon salım
kısıtı ve buna bağlı olarak karbon ticareti mevcuttur. Üretici şirketin yatırım yapabileceği
termal ve yenilenebilir farklı enerji santral tipleri ve termal santrallere eklenebilecek farklı
karbon yakalama ve tutma (CCS) teknolojileri mevcuttur. Üretilen elektrik ikili anlaşmalarla
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ve/veya gün öncesi piyasasında satılabilmektedir. Şirketin saldığı toplam emisyon miktarı
kendisine verilmiş üst sınırdan büyük olması durumunda karbon hakkı satın almak
zorundadır. Bu ortamda elektrik satış fiyatı, karbon kredi fiyatı ve yakıt fiyatları belirsizdir.
Bu çalışmada belirli bir planlama ufkunda üretici şirketin beklenen karını ençoklayacak çok
aşamalı bir rassal optimizasyon modeli geliştirilmiştir. Model C#’da kodlanmış ve orta
büyüklükte problem kümeleri Cplex 12.3 kullanılarak çözülmüştür.
4. Katmanlı Tam Ağlarda En Küçük Maliyetli Kesişmeyen Akış Problemi için Kesin
Çözüm Yöntemleri
Zeynep Şuvak, İ. Kuban Altınel, Necati Aras ve Z. Caner Taşkın
Bu çalışmada En Küçük Maliyeti Akış Problemi’nin (EMKAP) kesişen oklara izin
verilmediği bir çeşidi düşünülmüştür. Bu problem son zamanlarda çalışılmış olan ağ tabanlı
ve çatışma kısıtlı birleşimsel eniyileme problemleri sınıfına aittir. Ok kesişmesi iki ok
arasındaki çatışmayı ifade eder. Olurlu bir çözümde, çatışan herhangi iki oktan en fazla bir
tanesi üzerinden akış gönderilebilir. İlk olarak bu problemin NP-zor olduğu kanıtlanmıştır.
Sonrasında, polinom zamanda çözülebilen özel durumları tartışılmıştır. Son olarak, genel
problemi çözmek için dal-sınır algoritması ve Benders ayrıştırması geliştirilmiştir; elde
edilen bilgisayısal sonuçlar paylaşılacaktır.
Genel Oturum ÇKV-2
Oturum Başkanı: Ayşenur Uslu
13 Temmuz 2016, 16:15 – 17:45 / C123
1. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile En İyi Koltuk Tasarımının Belirlenmesi
Doğukan Livdumlu ve Ercan Şenyiğit
Mobilya sektöründe, oturma grupları ve kanepe takımları gibi ürünlerin üretimini yapan
firmalarda, yeni geliştirilen ürünlerin üretime alınması ya da alınmama kararının verilmesi
oldukça zordur. Bunun nedeni ise; alınan kararların sonucunda yanlış ürünlerin üretime
alınmasıyla işletmeye kısa ve uzun vadede çok ciddi maddi, manevi zararlara yol açmakta
ve doğru ürünlerin üretime alınmamasıyla da işletmenin kaçıracağı fırsat ve kazançlar çok
büyük olabilmektedir. Böyle önemli bir problemin çözümünde yöneticilerin sezgilerine
güvenerek ve tecrübelerine dayanarak karar verilmesi sonucunda optimal çözüme
ulaşılamaz. Alternatif ürünler içerisinden belirli kriterlere göre en iyi ürünün veya ürünlerin
seçilmesi problemi çok kriterli karar verme problemidir. Problemin çözümünde çok kriterli
karar verme yöntemi olarak TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada Kayseri Organize
Sanayi Bölgesinde yer alan bir mobilya fabrikasında tasarlanan ve prototip haline getirilen
beş alternatif koltuk tasarımından, belirlenen 5 ana kriter (Hedef Pazar, Tasarım, Maliyet ,
Üretim , Kalite) ve 13 alt kriterlere (Müşteri Portföyüne Uygunluk, Estetik, Renk Uyumu,
Yenilik, Paketlenmiş ürün hacmi, Ürün Saha kullanım Alanı, Ürün Maliyeti, Atıl Malzeme
Stok Maliyeti, Üretim Hızı, Makine Parkuruna Uygunluk, Ürün Kalitesi) göre en iyi
tasarımın belirlenmesi probleminin çözümü elde edilmiştir. Maliyet kriterleri hariç diğer
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kriterler fayda kriteridir. Kriterlerin oluşturulmasında, kriter ağırlıklarının belirlenmesinde
ve alternatiflerin karşılaştırılmasında uzman kişilerin bilgilerine baş vurulmuş ve anketler
düzenlenmiştir. Problemin çözümünde kullanılan TOPSIS yöntemine göre en iyi alternatif
ise alternatif 3’tür.
Açıklama: Bu bildiri “Mobilya Sektöründe Yeni Tasarımlar İçerisinden Çok Kriterli Karar
Verme Teknikleri ile Seri Üretimi Yapılacak Ürünün Belirlenmesi” isimli FYL-2016-6461
proje kodlu proje kapsamında Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi
tarafından desteklenmektedir.
2. Askeri Kararlar Vermekte Kullanılan Çok Kriterli Karar Verme Teknikler Üzerine
Bir Literatür Taraması
Malek Ebadi ve Nozir Shokirov
Çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri birden fazla alternatif ve kriterin mevcut
olduğu durumda, karar verme işlemine kolaylık sağlamaktadır. Bu yöntemler, Sağlık
Hizmetleri, Lojistik, Enerji Sistemleri, Askeri ve Üretim gibi değişik alanlarda gerçek hayat
problemlerine uygulanabilir olduğundan, son yıllarda yöneylem araştırmacıların odak
noktası haline gelmiştir. Bu doğrultuda, askeri kararlar, oldukça riskli ve geniş etki alanı
özelliğini taşıdıkları için, sağlam, bilimsel ve sistematik desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.
Yapılan çalışmada, askeri karar verme alanında kullanılan, çok kriterli karar verme
yöntemleri olarak bilinen; Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), Analitik Şebeke Süreci (ANP),
İdeal Noktalarda Çok Boyutlu Ağırlıklandırma (TOPSIS), PROMETHEE ve diğerlerin
sınıflandırılması ele alınmıştır. Yapılan ön araştırmaların sonuçlarına göre, uluslararası
çalışmaların, mevcut teknikler arasında, en çok AHP ve Bulanık AHP teknikleri tercih ettiği
görülmüştür. Ayrıca, benzer problemlerde kullanılan farklı tekniklerin performansı
karşılaştırılıp, uygulamalara ilişkin öneriler sunulmuştur.
3. Fare Tabanlı AHP Yaklaşımının İş Değerleme Sürecinde Uygulanması
Ayşenur Uslu, Kumru Didem Atalay ve Gülin Feryal Can
İnsan kaynakları yönetimi, insan faktörünün bilgi, yetenek ve becerilerini en yüksek
seviyede kullanarak en iyi şekilde yönetilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesini hedefler.
İnsan kaynakları yönetiminde işe uygun kişilerin seçimi, performans yönetimi, adil ücret
politikasının oluşturulması gibi birçok konuda iş değerleme çalışmalarından yararlanılır. İş
değerleme, eğitim, çaba, sorumluluk, iş güvenliği gibi pek çok faktör açısından işlerin
ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesidir. Bu analiz sonucunda işlerin birbirlerine göre önem
derecelerinin belirlenmesi amaçlanır. İş değerlemede birçok faktörü dikkate alarak analizin
yapılması ve faktörlerin önem ağırlıklarının işlere göre farklılaşması değerlendirme sürecini
zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada orta gerilim hücre imalatı yapan bir firmada iş değerlemesi
için FARE (Factor Relationship) tabanlı AHP (Analytic Hierarchy Process) yaklaşımı
kullanılmıştır. Firmada bulunan hücre içi montaj operatörü, kesme operatörü, üretim
mühendisi, kalite kontrol mühendisi, ustabaşı ve yan montaj operatörü görev ünvanları,
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deneyim, eğitim, iş güvenliği, fiziksel yük, makine sorumluluğu, insan sorumluluğu,
malzeme ve ürün sorumluluğu, beceri, insiyatif kullanma, yabancı dil ve zihinsel yük
kriterleri dikkate alınarak değerlenmiştir. İşlerin değerlemesinde belirlenen faktörler AHP
yöntemini uygulamak için önerilen maksimum kriter sayısından fazladır. Bu nedenle kriter
sayısıyla ilgili herhangi bir kısıtlama getirmeyen FARE yöntemi kriter ağırlıklarının
belirlenmesinde kullanılmıştır. Bulunan kriter ağırlıkları AHP’deki kriterler için ikili
karşılaştırma matrisini oluşturmuştur. Çalışma sonucunda işlerin önem derecelerine göre
sıralaması elde edilmiştir.
Genel Oturum TGDZ-2
Oturum Başkanı: Şahika Koyun Yılmaz
13 Temmuz 2016, 16:15 – 17:45 / C122
1. Elma Üretim Miktarını Etkileyen Faktörlerin Gri İnsidans Kümelemesi Yaklaşımıyla
Sınıflandırılması
Haluk Karaca ve Erdal Aydemir
Ülkemizdeki ekonominin gelişmesinde tarım sektörünün payı giderek artmaktadır. Tarım
ürünleri arasında birçok cinsi olan Elma ürününün yeri önemli bir seviyededir. Öyleki; Elma,
2015 yaş meyve ihracatında 142.754.967 kilogramdaki 50.405.439,13 $ değeriyle
4.sıradadır. Yine 2015 rakamlarına göre 1.889.259 ton üretim miktarıyla yumuşak
çekirdekliler kategorisinde en önemli üretim miktarına sahip meyvelerdendir.
Yapılan bu çalışmada, elma meyvesi üretimini düzenleyen faktörleri inceleyerek bu
faktörlerin Gri İnsidans Kümeleme Analiziyle sınıflandırılması amaçlanmaktadır. Üretimi
etkileyen faktörlerin belirlenmesinde geniş bir bilimsel yazın taraması gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca elma üretimi yapan işletmelerle görüşülüp rekolte miktarını etkileyen faktörler
belirlenmiştir. Bu faktörler Rüzgar, Dolu, Yağmur, Nem, Ortalama Sıcaklık, İlkbahar Donu,
Kış Donu, Yıllık Sıcaklık Toplamı, Yıllık Soğuklanma İsteği, Toprak Sıcaklığı, Toprak Tipi,
Toprak pH, Anaç Çeşitliliği, Gübreleme, Sulama, Yabancı Ot Mücadelesi, Toprak
İşlenmesi, Elma İç Kurdu, Yaprak Biti, Kara Leke Hastalığı, Pamuklu Biti ve Kırmızı
Örümcek Hastalığı şeklinde sıralanmıştır. Bu faktörlerin belirlenmesinde bir diğer önemli
etken olarak da ilgili faktörlere ait verilere ulaşılabilinmesidir.
Uygulama aşamasında rekolte miktarını etkileyen faktörler 7 uzmanın değerlendirmesine
sunulup, 1-10 ölçme skalasını dikkate alan bir skor ile puanlamaları istenmiştir. Bu görüşler
doğrultusunda, Mutlak Gri İnsidans Derecesi ve İzafi Gri İnsidans Derecesi ayrı ayrı
hesaplanmıştır. Hesaplanan derecelere göre Gri İnsidans Kümelemesi yaklaşımıyla rekolte
miktarını etkileyen faktörler sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak, birbirleriyle daha çok
benzeşen faktörler gruplandırılmış olmuştur. Çalışmanın devamında ise, belirlenen
sınıflamaya göre elma üretim miktarının tahminlenmesine yönelik yeni bir çalışmanın
yapılması hedeflenmektedir.
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2. Yamula Barajının Kayseri İklimi Üzerine Etkileri
Gülçin Canbulut ve Burcu Oralhan
Yamula barajı 27 Aralık 2003 tarihinde su tutmaya başlamış ve 2005 ağustos ayında da
düzenli enerji üretimine geçmiştir. Yamula barajının kurulum amacı enerji üretimi ve
sulamadır. Ancak barajın, kurulduğu Kayseri ilinin iklimine dolayısıyla da Kayseri’deki
tarım ürünlerine etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla Kayseri’de en çok hasatı yapılan
beş tarım ürününün hasat değerleri üzerinde barajın etkili olup olmadığı incelenmek
istenmiştir. Türkiye İstatistik Enstitüsü’nden elde edilen verilere göre Kayseri ilinde hasatın
en çok olduğu beş ürün; buğday, arpa, şeker pancarı, çavdar ve mısır tahıllarıdır. Bu
ürünlerin hasat değerleri; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınmış olan ortalama basınç,
ortalama sıcaklık, ortalama buhar basıncı, ortalama nem, toplam yağış ortalaması, ortalama
rüzgar hızı, ortalama açık yüzey buharlaşması ve ortalama günlük toplam güneşlenme süresi
kriterlerine göre değerlendirilecektir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre Yamula Barajı’nın
iklime dolayısıyla da tarım ürünlerinin hasatı üzerine etkisinin olup olmadığı sonucuna
ulaşılacaktır.
3. Türkiye’nin Verimli Topraklarının
Optimizasyonu
Şafak Arslan ve Seyhun Altunbay

Kullanımının

ve

Tarımsal

Üretiminin

Türkiye, tarım için uygun olan büyük bir araziye sahiptir fakat tarımsal faaliyetler yıldan
yıla düşüş göstermektedir. Verimli araziler etkili bir şekilde kullanılmamakta ve
azalmaktadır. Bunların sonucu olarak ve nüfus artışının da etkisi ile ülkedeki üretim miktarı
iç talebi karşılayamaz hale gelmiş ve pek çok ürünün ithalatı söz konusu olmuştur.
Türkiye ivedilikle, tarımsal potansiyelini, üretkenliğini ve arz-talep dengelerini geliştirip,
güçlendirmelidir. Bu amaçla bir optimizasyon modeli geliştirilmiştir. Model, verimli
arazilerin kullanımını ve tarımsal üretimi optimize edip, üretim miktarını arttırarak, tarımsal
talebin fazlasıyla karşılanmasını sağlamaya yardımcı olmaktadır.
İmara açılan verimli tarım toprakları ve hissedilen kuraklık ise ayrı bir tarımsal üretim
sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum hem verimli toprak alanlarının azalmasına
neden olmakta hem de ulusal ekonomiye ve ekolojiye ciddi zarar vermektedir.
Bu çalışma, optimizasyon modeli ile tarımsal problemlere çözüm bulmayı amaçlamaktadır.
Özellikle hangi araziler ekilecek, hangi ürün ne kadar ekilecek, belirli bir ürün için ne kadar
ekim alanı kullanılacak gibi problemlere model vasıtası ile çözüm aranacaktır.
4. Soğuk Zincir Lojistik Ağı Tasarımında Kriterlerin Belirlenmesi
Şahika Koyun Yılmaz ve Vildan Özkır
Artan dünya nüfusuyla beraber temel besin ve sağlık ihtiyacına ulaşamayan insan sayısı hızla
artmaktadır. Temel besin ve sağlık ürün lojistiğinde, zararlı mikroorganizmaların üremesini
engellemek ve ürünlerin bozulmadan kalmasını sağlamak amacıyla özel depolar ve taşıma
araçları kullanılmaktadır. Bu tip ürünlerin lojistiği, soğuk zincir lojistiği olarak
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tanımlanmaktadır. Dolayısıyla soğuk zincir lojistik ağ tasarımı, diğer lojistik ağ
tasarımlarından farklılaşmaktadır. Bu çalışmada, soğuk zincir lojistik ağ tasarımı yapılırken
dikkat edilmesi gereken kriterlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda mevcut
örneklerde belirlenmiş olan kriterler ve soğuk zincir ağına uygunlukları araştırılmaktadır.
Gıda ve ilaç sektörlerinin farklılıkları göz önünde bulundurularak iki sektör için kriterler ayrı
ayrı olarak analiz edilmekte ve uzman görüşleri kullanılarak AHP yöntemiyle bu kriterler
detaylı olarak incelenmektedir.
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Paralel Oturumlar 2A
Davetli Oturumları 2A
Davetli Oturum TZR-2
Oturum Başkanı: Aybek Korugan
14 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C107
1. Keep Environment in the Loop: Supply Chain Coordination in a Closed-Loop Supply
Chain
Nil Nurlu Deniz, Enis Kayış and Meltem Denizel
A number of factors, including environmental legislations, increasing awareness of the
consumers and increasing global uncertainties (e.g. environmental impact, scarcity of raw
materials), have led many companies to consider engaging in product recovery activities,
particularly remanufacturing. In line with this, companies started redesigning their supply
chains by closing their primary chains with secondary loops to recover the end-of-life
products in order to maximize the economic value while minimizing the environmental
impact. In this article, we study a closed-loop supply chain including a manufacturer with
two separate manufacturing divisions, new and used product manufacturing. The
manufacturer sells finished products to the end-consumer through an independent retailer,
and sells spare parts or salvages used products itself. Our model provides an understanding
of the trade-offs of the manufacturer between new production and remanufacturing. Within
this multi-period decentralized supply chain setting, we study the equilibrium analysis of
this closed-loop supply chain, not only from the manufacturer and the retailer’s point of
view, but also the consumer and the environment as well. Through analytical results and
numerical analysis, we find that the profits of the retailer could increase, while the negative
impact on environment could decrease as the collection rate of the used products increases.
2. Ardışık Üretim Hatlarında Optimal Kontrol için Doğrusal Programlama Yaklaşımı
Özge Büyükdağlı ve Murat Fadıloğlu
Bu çalışmada ardışık dizili makinelerden oluşan bir üretim hattı bulunan ve stoka-üretim
yapılan bir sistemde, üretim kontrolü ve stok tayınlama kararları, optimal kontrol bakış açısı
ile ele alınmaktadır. Bu sistemlerin optimal üretim politikalarının belirlenmesinin yanı sıra,
gerçek hayatta popüler olan üretim politikalarının (CONWIP, Kanban, vb.) performansları
incelenip, karşılaştırılmaktadır. Literatürde sıkça çalışılan ancak çoğunlukla arama
algoritmaları ile belirlenmeye çalışılan politika parametreleri, sunduğumuz LP
formülasyonu sayesinde pratik bir şekilde optimize edilmektedir. Bunların yanı sıra rassal
bozulmalar ve tamirlerin politikalara etkileri de gözlemlenip, yorumlanmaktadır. Optimal
kontrol bakış açısı ile yapılan çalışmalarda, problemin büyüklüğü nedeni ile temel çalışmalar
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2 makine ile kısıtlanmıştır. Geliştirdiğimiz yeni formulasyon doğası itibari ile 2 den fazla
makina içeren sistemlerin analizi için kullanılabilecek şekilde ölçeklenebilecektir.
3. Karışık Modelli Üretim Hatlarında Model Sıralama ve Üretim Kontrolü
Ceren Yeni, Özge Büyükdağlı ve M. Murat Fadıloğlu
Çalışma, sipariş üzerine, farklı modeller üreten bir sistemi ele almaktadır. Bu sistemde model
sıralama ve üretim kontrol politikaları incelenecek ve ne tür politikaların daha iyi işlediği
üzerine bulgular sunulacaktır. Sistemin işleyişini ve farklı politikaların sistemi nasıl
etkilediğini gözlemleyebilmek amacıyla esnek bir simülasyon modeli geliştirilmiştir. Bu
simülasyon modeli, farklı balans makine modelleri üreten bir firma için tasarlanan yeni bir
üretim hattı için geliştirilmiştir. Üretim hattı tasarlandıktan sonra bu hatta modellerin nasıl
sıralanacağı ve üretimin nasıl kontrol edileceği sorularına yanıt verebilmek için bu çalışmaya
başlanmıştır.
Simülasyon modelinden elde edilen ampirik gözlemlerin ötesine geçebilmek amacıyla bu tip
sistemler için sürekli Markov karar süreci modeli ortaya koyulmuştur. Önerilen karar süreci
modeli, iki istasyon olduğu ve bu istasyonlar arasında yarı mamul stoku, ikinci istasyonun
sonunda da bitmiş ürün stoku tutulduğu varsayımı üzerine kurulmuştur. Bu şekilde elde
edilen optimal politikaların gerçek sistemde ne kadar etkin olacağı simülasyon modeli
kullanılarak ele alınacaktır.
4. Bir Kapalı Çevrim Tedarik Zincirinde Üretim Kararlarının Eniyilenmesi
Aybek Korugan
Kullanım ömürlerinin sonuna gelmiş ürünleri yeniden işlemden geçirmek birçok pazar için
karlı bir iş imkanı haline gelmiştir. Hem orijinal ekipman üreticileri hem de yeniden imalat
şirketleri kullanıcılardan ürünleri toplayıp yeniden işlemden geçirdikten sonra ürün talebini
karşılamak üzere satmaktadırlar. Kimi durumlarda yeni ürüne olan talep ile yeniden
işlemden geçmiş ürüne talep ayrı iken, diğer durumlarda talep yalnızca ürünün işlevi ve
garantisine bağlıdır. Her iki durumda da satılmış olan yeni ürün miktarı yeniden işlemden
geçen ürün miktarı için bir üst sınır oluşturmaktadır. Ayrıca, geri dönen ürünlerin miktar,
kalite ve geri dönme zamanlarındaki belirsizlik bu miktarın talep edilmiş ürün miktarının
altında olmasına yol açmaktadır.
Geri dönen ürün akışını inceleyen ve kontrol sistemleri öneren çalışmalarda, talep ve geri
dönüşler arasındaki ilişki bir kaç yeni çalışma dışında göz önüne alınmamaktadır. Bu
çalışmaların ise hiçbiri, karşılanmış yeni ürün taleplerinin, yeniden işlemden geçen ürün
arzını oluşturma potansiyeline sahip olduğunu göz önüne almamaktadır. Yeniden işlemenin
daha ucuz ve daha hızlı olduğu durumla yeniden işlenmiş ürünün yeni üründen daha çok kar
getirdiği durum irdelenmemektedir. Bu çalışmada, bu durumların etkisini incelemek için,
yeni ürün imal etme kararını talep ve geri dönen ürün akışları arasındaki ilişkiye bağlı olarak
irdeleyeceğiz. Bu amaçla, problemdeki tedarik zinciri yapısını bir kuyruk ağı olarak
modelledikten sonra, Markov karar süreci modelleri ile uzun vade için en iyi üretim karar
politikalarını belirleyeceğiz.
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Davetli Oturum AHA-2
Oturum Başkanı: Orhan Karasakal
14 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C109
1. Harekata Hazırlık Seviyesinin Ölçülmesine Genelleyici Bir Yaklaşım
Orhan Karasakal, Mesut Güney, Caner Arslan ve Yeşim Saygan
Harekata hazırlık, en küçük birimden en büyük komutanlığa kadar, tüm birliklerin, imkan
ve kabiliyetine göre kendisine verilebilecek görevler doğrultusunda, mevcut harp edebilme
yeteneğini veya icra etmesi gereken fonksiyonu yerine getirebilme seviyesini ifade eder.
Birliklerin harekata hazırlık seviyeleri, onları kullanacak komutanlar için hayati bir bilgidir.
Birliklerin harekata hazırlığını personel, materyal, eğitim, lojistik vb. birçok hususun
etkilediği düşünüldüğünde, harekata hazırlığı sistematik, objektif, kontrol edilebilir bir
model yardımıyla ölçebilmek, taktik olarak doğru kullanım kararlarının alınabilmesi
yanında, personel, lojistik, bakım onarım, eğitim sistemlerinin de bir bütün olarak takip ve
kontrol edilebilmesine, sistemdeki hataların ve problemlerin tespit edilebilmesine ve
düzeltici önlemlerin alınabilmesine imkan sağlamaktadır. Somut olarak ölçülebilen
faktörlerin yanında, moral-motivasyon gibi soyut kavramların da harekata hazırlığa
etkilerini değerlendirme ihtiyacı bulunabilir. Bu sunumda, bir harekata hazırlık ölçüm
modeli, ölçüm hassasiyeti ve zafiyetleri ile alternatif yaklaşımlar anlatılacaktır.
2. Ayrık Dikdörtgen Sahaların Havadan Gözetlenmesi Problemi
Orhan Karasakal
Havadan gözetleme problemi, bir üsten havalanan bir hava aracının gözetlenmesi istenen
birbirinden ayrık dikdörtgen alanları enaz kabul edilebilir etkinlik seviyesinin üzerinde
olacak şekilde şeritler halinde kapsaması için en kısa rotanın bulunmasıdır. Uçuş rotası,
sahalar arası intikal ve saha içerisindeki gözetleme paternlerinin toplamından oluşmaktadır.
Bu çalışmada, havadan gözetleme problemi için yeni bir çözüm yaklaşımı önerilmektedir.
Gezgin satıcı modelini esas alan yaklaşım, hava araçlarını mevcut çözümlere göre daha etkin
kullanmaya ve gerçek hayat problemlerine makul süreler içinde çözüm üretmeye imkân
sağlamaktadır. Sunumda ayrıca, havadan gözetleme probleminin, hava aracının havada kalış
süresi kısıtı altında, enaz etkinliğini ençoklayan bir versiyonu da anlatılacaktır. Önerilen
modellerin etkinliği, test problemleri ile gösterilmektedir.
3. Bir Deniz Görev Grubu için Satıhtan Havaya Güdümlü Mermilerin Dinamik
Çizelgelemesi
Orhan Karasakal, Esra Karasakal ve Ahmet Silav
Bu çalışmada, bir deniz görev grubunun hava savunma problemine yönelik, başlangıçtaki
hava tehdit setine göre optimize edilen çizelgeleme planının, angajmanlar başladıktan sonra
yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı için iki amaçlı satıhtan havaya güdümlü mermi
çizelgeleme modeli önerilmiştir. Modeldeki, ilk amaç hava tehditlerinin tamamını imha etme
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olasılığının ençoklanması, ikinci amaç ise ilk tahsis planı ile yeni tahsis planı arasındaki
değişim miktarının enazlanmasıdır. Problemde, yeniden çizelgeleme ihtiyacı için üç durum
dikkate alınmıştır. Bunlar; herhangi bir tehdidin imha edilmesi ve o tehdit için planlı sonraki
angajmanların başka hedeflere tahsis edilebilmesi, satıhtan havaya güdümlü mermi
sisteminin arızalanması ve yeni bir hedefin ortaya çıkması durumlarıdır. Her bir durum için
iki amaçlı model öncelikle epsilon kısıt yöntemiyle çözülmüş ve tüm etkin çözümler
üretilmiştir. Yeniden tahsis yaklaşımının amaç fonksiyonlarında hangi durumlarda ne
kadarlık bir değişim sağladığı tanımlanan metriklerle ölçülmüştür. Bunun yanında,
problemin NP-zor bir problem olduğu ispatlanmış ve büyük problemleri çözebilmek için iki
farklı sezgisel yöntem geliştirilmiştir. Önerilen sezgisel yöntemlerin performansı incelenmiş
ve her durum için iyi sonuçların elde edildiği görülmüştür.
4. Büyük Çaplı Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Çalışmaları için Proje Yönetimi
Yaklaşımı
Orhan Karasakal, Oray Kulaç, Hüseyin Soyöz ve Sercan Dönmez
Kurumsal dönüşüm projeleri, kurum stratejilerinde, işleyişinde, kültüründe ve yönetiminde
etkinliği artırmak adına köklü değişiklikleri öngören kritik projelerdir. KKP projeleri de
verinin tekilleştirilmesi ve süreçlerin gözden geçirilmesi kapsamında dönüşüme önemli
ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu gibi projelerde başarı sağlamak için, organizasyon
bünyesinde çalışan büyük ve karmaşık sistemin, farklı etki alanlarındaki bileşenleri açık bir
şekilde tanımlanmalı ve bileşenler arası ilişkiler ortaya konmalıdır. Bu faaliyetlerin
sistematik bir şekilde icrası kurumsal mimari kavramı ile mümkündür. Sürekli gelişim
felsefesi ile en etkin işleyişi sağlamak amacıyla da iş süreç yönetimi döngüsü ön plana
çıkmaktadır. İş süreç mimarisi oluşturulduktan sonra, iyileştirmeye açık alanlar görünür hale
gelirken, süreç ve teknolojinin uyumlu hale getirilmesi de kolaylaşacaktır. Bu projelerde
hedeflerden biri de her seviyede bilgiye dayalı ve öğrenen bir organizasyona
dönüşebilmektir. Bu organizasyon veriden (data) bilgiye (information), bilgiden anlamaya
(knowledge) ulaşabilen öğrenen insanlardan oluşacaktır. Bu kapsamda insanların, yeni iş
yapış biçimleri ile uyumlu şekilde eğitilmesi ve temini önemlidir. Bu çalışmada kurumsal
dönüşümü hedefleyen KKP projelerinde insan, süreç ve teknolojiyi, kurumsal mimari, iş
süreç yönetimi ve kurumun insan gücü yetiştirme fonksiyonları ile bütünleştiren bir proje
yönetim yaklaşımı anlatılacaktır.
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Davetli Oturum SağS-2
Oturum Başkanı: Esra Ağca Aktunç
14 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C110
1. Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Ark Sağaltımı (VMAT) için Eniyi Planların Belirlenmesi
Pınar Dursun, Z. Caner Taşkın ve İ. Kuban Altınel
Yeni dışsal radyoterapi yöntemi hacimsel yoğunluk ayarlı ark sağaltımının (VMAT), yaygın
olarak kullanılmakta olan yoğunluk ayarlı radyasyon sağaltımıyla (IMRT)
karşılaştırıldığında iki temel üstünlüğü olduğu görülür: sağaltım süreleri kısadır ve elde
edilen planların doz dağılımları yüksek uygunluktadır. Ancak, çok yapraklı yönlendiricinin
ürettiği açıklıklarla, doz hızı arasında bağımlılık vardır ve bu planlamayı güçleştirir,
geliştirilen matematiksel gösterimleri karmaşıklaştırır çözülmelerini güçleştirir.
Çalışmamızda ilk olarak VMAT planlama problemi için bir karışık-tamsayılı doğrusal
eniyileme gösterimi geliştirmekteyiz. Ancak örneklemlerin boyutu büyüdükçe
gösterimimizi anlamlı sürelerde çözerek bir eniyi sağaltım planı bulmak olanaksızlaşır.
Bununla birlikte, önerdiğimiz iki aşamalı Benders ayrıştırma algoritmasıyla bu güçlük
aşılabilmekte, büyük boyutlu veriler için de eniyi çözümler elde edilebilmektedir.
Algoritmanın ilk aşaması yalnızca bir olurlu plan bulur. İkinci aşamaysa bu planı
geliştirilerek eniyi çözümü verir. Her iki aşamada da Benders ayrıştırmasının ana problemi
tek dal-sınır ağacı oluşturarak çözdük, eniyilik kesiklerini daha sıkılaştırdık ve bazı geçerli
eşitsizliklerden yararlandık. Ayrıca ikinci aşamada sınırsız olurlu çözüm kümesi olan ikil alt
problemden türetilen bir yardımcı problemden yararlandık.
2. Sağlık Sistemlerinde Peryodik Tedavi Süreçlerini Çizelgeleme
Mujgan Sağır, Itır Kirkizoğlu, Nihan Demirel ve Emel Özmen
Sağlık hizmetlerinde tedavinin başarılı şekilde sonuçlanması, tedavinin iyi planlanmasına ve
kaynakların doğru ve verimli şekilde kullanılmasına bağlıdır. Hastaların uzun ve periyodik
sürelerde tedavisini gerektiren fizik tedavi ve rehabilitasyon ya da hayati önemi daha yüksek
olan radyasyon onkolojisi, kemoterapi ve diyaliz ünitelerinde bu konu daha da önemlidir.
Bu birimlerde sahip olunan donanımın etkin bir şekilde kullanılması gereklidir. Mevcut
hastalarla yeni hastaların tedavi programlarının birlikte ve aksatılmadan yürütülmesinin
gerektiği durumlar da sözkonusu olabilmektedir.
Bu çalışmada, sözü edilen problemler analiz edilmiş, sağlık sistemlerindeki çözüm
yöntemleri ve mevcut uygulamalar incelenmiştir. Hasta ve ortak kullanılan araçların
çizelgelenmesine dönük bir matematiksel model geliştirilerek, bir uygulama yapılmış,
mevcut ve önerilen çizelgeler karşılaştırılmıştır.
Sağlık sektöründe bu şekilde ortaya konacak başarılı uygulamalar, hem kapasitenin etkin
kullanımını hem de hastaların tedavi sürelerindeki uzamadan kaynaklanabilecek tedavi
gecikmelerini en küçükleyecektir.
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3. Kalıtsal Meme Kanseri Tahmini için bir Karar Destek Sistemi
Büşra Kartal, Emine Fettahoğlu, Özcan Edalı, Fadime Üney-Yüksektepe, Tülin Aktin, Hülya
Yazıcı, Demet Akdeniz, Seda Kılıç, Özge Şükrüoğlu, Buğra Tuncer, Mukaddes Avşar ve
Hülya Yazıcı
Kanser günümüz toplumunda karşılaşılan önemli bir sağlık sorunudur. Meme kanseri
akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser türlerinden biridir. Erkeklerde nadir
gözlenmekle beraber, dünyada her sekiz kadından biri yaşamı boyunca meme kanseri olma
riski taşımaktadır. Kalıtsal meme kanseri riskinin taranması için, hastalar bazı genetik
testlere tabii tutulmaktadır.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kampüsü içinde yer alan Onkoloji Enstitüsü, Türkiye'de
ilk kanser tanı ve tedavi merkezi olarak 1933 yılında kurulmuştur. Enstitü hastanın kalıtsal
meme kanseri riskini taşıyıp taşımadığını kontrol etmek için BRCA 1/2 gen testleri
uygulamaktadır. Bu projede, Onkoloji Enstitüsü'nden alınan geçmiş veriler kullanılarak,
yeni bir hastanın BRCA1 / 2 negativitesini tahmin etmek için bir karar destek sistemi
geliştirilmiştir.
Excel tabanlı karar destek sistemi, karar ağacı, en yakın komşu ve olasılık tabanlı
algoritmalar gibi belirli veri sınıflandırma yöntemlerinden oluşmaktadır. Onkoloji
Enstitüsü’nden elde edilen veriler 945 meme kanseri hastası (128 Pozitif, 817 Negatif) ile
117 faktörden oluşmaktadır. Boş değerlerden kurtulmak için, önişleme adımı verileri
temizlemek için uygulanmıştır. Ön işlemeden sonra, 589 meme kanseri hastası (80 Pozitif,
509 Negatif) ve 67 faktör elde edilmiştir. Kullanılan sınıflandırma algoritmaları (Karar
Ağacı Yaklaşımı, 3-En Yakın Komşu Yaklaşımı ve Bayes Yaklaşımı) sonuçları
karşılaştırılıp çoğunluk kararına göre, yeni bir hastanın BRCA durumu tahmin edilmektedir.
Tüm hesaplamaları gerçekleştirmek ve yeni bir hastanın BRCA durumunu tahmin etmek
için Excel tabanlı bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Veri sınıflandırma algoritmalarını
test etmek ve tahmin yapmak için bir test örneği oluşturulmuştur. Veri sınıflandırma
algoritmaları uyguladıktan sonra, sınıf tahminleri Bayes yaklaşımı ile pozitif (BRCA +), en
yakın komşu ile negatif (BRCA-), karar ağacı yaklaşımı ile ise negatif (BRCA -) olarak
bulunmuştur. Tüm yaklaşımların sonuçları ayrıntılı olarak değerlendirildiğinde, çoğunluğa
bakılarak test örneği için negatif tahmin seçilmiştir. Çalışma sonucunda, ayrıntılı gen
testlerine gerek olmadan, yeni bir meme kanseri hastasının durumunu kolayca
değerlendirilebilecektir. Böylelikle, genetik test maliyetleri ve gerekli iş gücü miktarında
azalma olacaktır.
4. Alzheimer Hastalığı Evreleri Arası Geçiş Olasılıkları Tahmini
Zehra Önen, Serpil Sayın ve İbrahim Hakan Gürvit
Alzheimer hastalığı (AH) yaşlanan nüfus oranı artıkça ciddi bir toplumsal sağlık sorunu
oluşturmaktadır. Günümüzde AH için sadece semptomları azaltmaya yönelik tedaviler
uygulanabilmektedir. Bilimsel çalışmalar özellikle klinik öncesi AH incelemesine
yönelmiştir. Alzheimer hastalarının otopsi materyallerinden elde edilen verilerde, hastalığın
patolojisinde amiloid plak ve nörofibriller yumakların varlığı saptanmıştır. Yapılan
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çalışmalarda bunların belirli bir dağılıma göre zaman içinde arttığı gözlemlenmiştir.
Moleküler çalışmalar amiloid plakların ana bileşeninin amiloid beta (Aβ), nörofibriller
yumakların ise tau (τ) proteini olduğunu göstermiştir. AH’nin klinik öncesi evreleri Aβ ve τ
seviyelerine göre tanımlanmaktadır.
Bu çalışmada klinik öncesi ve klinik AH evreleri arası geçiş olasılıklarını tahmin etmek
amacıyla bir çoklu durum Markov modeli oluşturulmuştur. Bu model Washington
Üniversitesi St. Louis Tıp Fakültesi Knight AH Araştırma Merkezi tarafından toplanan uzun
süreli takip verileriyle uygulanmıştır. Veriler 169 kişinin belirli aralıklarla toplanan omurilik
sıvısından elde edilen Aβ ve τ değerlerini içermektedir. Bu verilerden yola çıkarak, kişiler
klinik öncesi aşamalarına göre sınıflandırılmıştır ve bu sınıflar Markov modelinin farklı
durumlarını oluşturmuştur. Sonuçlar klinik öncesi durumlar arası ve klinik duruma yıllık
geçiş olasılıklarını yansıtmaktadır. Elde ettiğimiz sonuçlara göre cinsiyet, geçiş
olasılıklarında anlamlı bir fark yaratmazken APOE geni ve yaş hastalıksız durumdan klinik
öncesi duruma geçiş olasılığı için anlamlı fark yaratmaktadır. Jack v.d. (2016) Mayo Kliniği
Yaşlanma Çalışması’ndan (MKYÇ) elde ettikleri manyetik rezonans ve PET görüntüleme
verileriyle benzer bir çalışma yapmıştır. MKYÇ verilerine dayanarak yaşın üssel olarak
geçiş olasılıklarını anlamlı şekilde etkilediği gösterilmiştir.
Ayrıca, çalışmamızda omurilik sıvısından elde edilen değerlerin hatalı olabileceğini de göz
önünde bulundurarak çok durumlu saklı Markov modeli oluşturulmuştur. Bildiğimiz
kadarıyla bu çalışma omurilik sıvısı testinin hata paylarının dikkate alınarak klinik öncesi
durumlar arası ve klinik duruma yıllık geçiş olasılıklarını tahmin eden ilk çalışmadır. Bu
çalışmadan elde edilen sonuçlar kullanılarak en iyi tarama programları bulabilmek için kısmi
gözlemlenebilir Markov karar süreci oluşturulmuştur.
5. Hemşire Vardiyalarının Hedef Programlamayla Çizelgelenmesi
Esra Ağca Aktunç
Kesintisiz hizmet vermek zorunda olan hastaneler vardiyalı sistemle çalışmaktadır ve sağlık
hizmeti veren vardiyalı çalışanların verimli ve hata yapmadan çalışması gereklidir.
Hastanelerde önemli bir çalışan grubu olan hemşirelerin vardiyalarının hakkaniyetli bir iş
yükü dağılımına ve hemşirelerin tercihlerine göre çizelgelenmesiyle sağlık hizmetlerinin
kalitesini arttırmak mümkündür. Farklı uzmanlık seviyelerindeki hemşirelerin her vardiyada
ihtiyaç duyulan iş yüküne göre atanması ve hemşirelerin iş yükü dağılımının hastanenin
çalışma yönetmeliğine uygun ve adil olması gerekmektedir. Bu çalışmada, aylık hemşire
vardiyası çizelgeleme problemi hemşire memnuniyeti ve hasta memnuniyetini ifade eden
farklı amaçlar gözetilerek tamsayılı programlama ile modellenmiş ve farklı amaçlar için
bulunan en iyi çözümler kıyaslanmıştır. Hedef programlama yaklaşımıyla hemşirelerin
vardiyalarının çizelgelenmesi sonucunda adil iş yükü dağılımı, yorgunluğa bağlı hata yapma
olasılıklarının düşürülmesi ve dolayısıyla çalışma koşullarının ve hizmet seviyesinin
iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
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Genel Oturumlar 2A
Genel Oturum SBA-1
Oturum Başkanı: Büşra Atamer Balkan
14 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C111
1. Üretim ve Servis Sistemlerinin Rassal Modellerinde Benzetim Geçerlemesinin Sınırları
Deniz Durmuş ve Sencer Yeralan
Üretim ve servis sistemlerinde kullanılan rassal modellerin analitik çözümleri genellikle
benzetim çalışmalarıyla doğrulanmaktadır. Bu çalışma benzetimin ontolojik açıdan
doğruluğunu sorgulamaktadır. Paradoksal görünümüne rağmen benzetimin neden ve hangi
durumlarda başarılı olduğu ve hangi durumlarda da bir geçerleme yöntemi olarak yetersiz
olduğu saptanmıştır.
2. Soft Sistem Düşüncesi ile Karmaşıklıkta Karar Verme
Murat Kudret Yurtseven
Bu çalışmanın amacı karmaşık durumlarda karar verme sorununu, disiplinler arası bir
yaklaşımla, Soft Sistem Düşüncesi (Soft Systems Thinking) açısından incelemektir. Konu
öncelikle Genel Sistem Teorisinde iki önemli akım olan Yöneylem Araştırması, Sibernetik
ve Yönetimsel Sibernetik (Managerial Cybernetics) kapsamlarında irdelenmekte, daha sonra
Soft Sistem Düşüncesindeki son gelişmeler ışığında tartışılmaktadır. Burada karmaşık
endüstriyel ve sosyoekonomik sistemlerin “katı (hard)” ve “soft” yaklaşımların beraberce
kullanılarak modellenmesi ele alınacaktır - sunulan yaklaşımlar arasında sistem dinamikleri
modelleri de bulunmaktadır. Ayrıca, karar verme konusunda yeni ders tasarlayanlara yol
gösterebilecek bir kavramsal çerçeve de makalede sunulmaktadır. Bu çerçeve yardımıyla
çözülmeye çalışılan sorunun karmaşıklık düzeyini tartma ve buna uygun bir metodoloji
seçme mümkün olabilecektir.
3. Değer Zinciri Dinamikleri: Türkiye Zeytinyağı Endüstrisi
Büsra Atamer Balkan ve Sedef Meral
Türkiye, coğrafi yapısı ve biyolojik çeşitliliği ile, stratejik önemi olan endüstriyel tarım
ürünlerine ev sahipliği yapmaktadır; bunların en önemlilerinden biri zeytinyağı ve onun
hammaddesi olan zeytindir. Dünyanın ilk beş en büyük zeytinyağı üretici ülkelerinden biri
olmamıza karşın, ağaçtan sofraya kadar olan süreçte zeytinyağına değer katan, Değer
Zinciri’nde yer alan paydaşların dile getirdiği memnuniyetsizlikler ile Dünya ve Türkiye
pazarında zeytinyağının mevcut konumu, ham zeytin ve zeytinyağı konusundaki
politikaların gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi ihtiyacını işaret etmektedir. Bir çok
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endüstride olduğu gibi, zeytinyağının ekonomik “değeri”, doğrusal (linear) ilişkiler yoluyla
kolayca ortaya koyulamayan, maliyetlerin ve kar marjlarının üst üste eklenmesinden çok
daha karmaşık dinamikler sonucunda piyasada ortaya çıkan bir yapıya sahiptir. Zeytinyağı
Endüstrisi’nde “değer”in hangi paydaşlar tarafından nasıl yaratıldığının açıklanabilmesi ve
Değer Zinciri’ni etkileyen politikaların gözden geçirilmesi ihtiyacı, Zeytinyağı
Endüstri’sindeki doğrusal olmayan (nonlinear), geribesleme (feedback) döngüleri içeren ve
dinamik olan ilişkilerin açıklanması ihtiyacını doğurur. Değer Zinciri’ndeki ilişkileri
açıklamaya yönelik olarak yaptığımız çalışmamızda, karmaşık ve dinamik sistemlerin
modellenmesi için Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği alanında kullanılan
Sistem Dinamikleri yaklaşımı ve araçları kullanılmaktadır. Çalışmamızın amaçları, (a)
çiftçiden başlayıp iç ve dış pazardaki tüketicilere kadar uzanan Değer Zinciri’ndeki
paydaşları, bu paydaşların birbiriyle çatışan bakış açılarını bütünsel yöntemlerle ortaya
koymak, (b) Değer Zinciri Analizi yaklaşımı ve araçları ile sektörün mevcut durumunun
analizini yapmak ve sektördeki gelişmeye açık noktaları saptamak, (c) Değer Zinciri’ndeki
dinamikleri analitiksel, matematiksel ve karşılaştırmalı olarak anlamaya ve açıklamaya
çalışmak, (d) Türkiye’deki zeytinyağı endüstrisinin davranışını temsil edebilecek bir Sistem
Dinamikleri Modeli kurabilmek ve bu modelin geçerliliğini gösterebilmek, (d) paydaşların
elde ettiği ekonomik değeri iyileştirmesi beklenen bazı politikaları kurduğumuz Sistem
Dinamikleri Modeli ve senaryo analizleri ile değerlendirebilmektir.
Kongredeki sunumdaki amacımız, Dünya ve Türkiye’deki zeytinyağı sektörünün durumunu
özetlemek, zeytinyağı ve benzer endüstriyel tarım ürünleri üzerine yapılan Yöneylem
Araştırması ve Sistem Dinamikleri çalışmalarından kısaca bahsetmek, zeytinyağı sektörü
üzerine yapmakta olduğumuz Değer Zinciri Analizi’nin bugüne kadar elde edilmiş
sonuçlarını paylaşmak ve sektörde “değer”in nasıl yaratıldığını anlamak üzere kurduğumuz
Sistem Dinamikleri Modeli’nin yapısı ve modelin ilk çıktılarıyla ilgili bilgi vermektir.
Genel Oturum KY-1
Oturum Başkanı: Burak Birgören
14 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C112
1. Toplam Kalite Yönetimi Perspektifi Altında Performans
Önceliklendirilmesi: Kamu Sektöründen Bir Uygulama
Coşkun Özkan ve Eda Kaya

Kriterlerinin

Günümüz dünyasının küreselleşmesi sonucunda organizasyonlar arasındaki rekabet çok
artmış ve organizasyonların performansı oldukça etkili bir konuma gelmiştir. Bu ortamda
kalite ve verimliliğin arttırılması oldukça önemlidir. Organizasyonların bu amaçlara
ulaşmasında en etkin kullanılabilecek yöntemlerden biri, tüm yönetim fonksiyonlarının
bütünleşmesini sağlayarak bir yandan kaliteyi arttırırken, diğer yandan da faaliyetlerin
verimliğinin artmasına imkân sağlayacak olan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) yaklaşımıdır.
Çalışanların verimliliklerinin değerlendirilmesinde performans değerlendirme yaklaşımının
da dikkate alınması oldukça önemlidir. Bu çalışma kapsamında, toplam kalite yönetim
anlayışı çerçevesinde performans değerlendirme kriterlerinin bir Çok Kriterli Karar Verme
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(ÇKKV) modeli yapısında ele alınarak önceliklendirilmesi ve İstanbul’da bir ilçe
belediyesinin ilgili birimlerinin performanslarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda, toplam kalite yönetimi temel ilkelerinin performans yönetimi açısından
değerlendirilmesi ve birimlerin performanslarının karşılaştırılması için çok etkin bir ÇKKV
tekniği olan Analitik Ağ Süreci (AAS) yaklaşımı kullanılmıştır. Performans ve TKY
kriterlerinin önceliklendirilmesi ile birim değerlendirilmeleri için, değerlendiricilerin daha
hassas ve esnek davranmalarına da imkân sağlamak açısından bulanık küme yaklaşımı da
kullanılmıştır. Geliştirilen değerlendirme modeli, İstanbul’da bir ilçe belediyesinde
uygulanarak ilgili birimlerin TKY çerçevesinde performansları analiz edilmiştir.
2. Çok Değişkenli Kalite Vektörü Üzerine Regresyon Uygulaması ile Hata Teşhisi
Merve Erol, Seda Yaşar, Özlem Yılmaz, Yağmur Şahin ve Burak Birgören
Bir otomotiv yan sanayi işletmesinde araba farları üretiminde kullanılan ampul tutucu yarı
mamulleri üzerinde kalite kontrolü çalışması yapılmıştır. Bu yarı mamulün parçası
konektörlerden biri üzerindeki kalite problemleri ele alınmıştır. Bu parça üzerinde 13 adet
farklı kalite karakteristiği incelenmiştir. Bunlar; parçanın müşteri, firma ve proje ekibi
tarafından belirlenen karakteristikleridir. Parçanın teknik resminde sağ ve sol olarak ayrılan
4 farklı ölçü tipi bulunmaktadır. Ayrıca kalitesizliğe yol açabileceğini düşündüğümüz
ölçütler de vardır. Bunlar; sehim ölçüleri, parça üzerindeki yüzey pürüzlülükleri, sağ ve sol
kalıp gözleridir.
Sehim ölçüleri: Konektörün üretilen kalıptan çıkarken yüzey paralelliğinin bozulmasıdır.
Kalıbın sağ ve sol gözleri: Konektör ampul tutucu üzerine monte edilirken, plastik
enjeksiyon kalıbındaki sağ ve sol gözlere yerleştirilip baskı yapılmaktadır. Bu işlem
yapılırken gözlenen farklılıklar nedeniyle kalıplar sağ ve sol olarak ayrılmıştır.
İncelenen karakteristiklerin bir kısmı nicel bir kısmı niteldir. Ampul tutucu yarı mamulü
üzerinde gözlenen kritik kalite karakteristiği akma olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada
girdi ve çıktılar arasında bir ilişki kurmaktan ziyade çıktılar arasındaki ilişki incelenerek
kritik kalite karakteristiğinin diğer bahsi geçen kalite karakteristikleriyle ilgisi ortaya konup
nasıl iyileştirilebileceği araştırılmıştır. 50 parça üzerinde ölçümler yapılmış, korelasyon
analizi ve regresyon analizi yöntemleriyle analizler gerçekleştirilmiştir. Üretilen ürünün
fonksiyonel açıdan uygunluğunu bozan kök nedenler bulunmaya çalışılmaktadır.
3. Çok Değişkenli Kalite Kontrolünde Süreç Tabanlı Temel Gösterimlerinde Hata
Teriminde Kovaryansın Etkileri
Kenan Orçanlı, Burak Birgören ve Erkan Oktay
Süreç tabanlı temel gösterimleri yöntemi, bir süreçte özel nedenlerin çok değişkenli kalite
vektörü x üzerinde bilinen örüntüler oluşturduğu durumlarda regresyon analizi gibi
tekniklerle kalite vektöründe hangi özel nedenlerin etkili olduğunu ortaya koymayı amaçlar.
A hata matrisinin her sütunu bir özel nedenin oluşturduğu örüntüyü modellesin.
Matematiksel model hata matrisindeki satır ve sütun sayısına bağlı olarak x=Az veya
x=Az+ε şeklinde kurulmaktadır. Söz konusu iki model çözümlenerek z'ler yani süreç tabanlı
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temel gösterimleri katsayıları elde edilmektedir. Genellikle kalite vektörü boyutu özel neden
sayısından büyük olduğu için bunlardan ikinci model kullanılır. Literatürde hata terimi
vektörü ε için ε_i ~ N(0,σ²) ve i.i.d. varsayılmıştır. Ancak bu durumun bütün süreçlerde
böyle olmadığı düşünülmektedir. Daha genel düşünüldüğünde regresyon yöntemiyle A hata
matrisindeki sütunlarla modellenen özel nedenlerin etkisi kalite vektöründen arındırılsa bile
geriye kalan hata vektörünün başka özel ve genel nedenlerden etkilenmiş olabileceği de
değerlendirilmelidir. Böyle durumlarda süreç tabanlı temel gösterimleri yöntemi ile ilgili
lineer model x=Az+ε ε ~ (0,σ²) ve i.i.d yerine 〖 x〗_i= Az+ε_i z ~ N(μ_z,Ʃ_z) ve ε_i ~ (0,
Ʃ_ε) olacaktır. İkinci modele bakıldığında süreç tabanlı temel gösterimleri katsayılarının
üzerinde hata teriminde bulunan kovaryansın etkisi vardır. Bu kapsamda yapılan çalışma da,
hata terimindeki kovaryansın süreç tabanlı temel gösterimleri katsayıları üzerinde meydana
getirdiği etkiler Hotelling T² Kontrol Grafiği ve simülasyon yardımıyla araştırılmıştır.
4. Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma
Yasin Arasoğlu, Adnan Aktepe ve Süleyman Ersöz
Telekomünikasyon firmaları toptan hat kiralama, data hizmetlerini kullandırma ve sahadaki
taransmisyon, arabağlantı, bina ve odalarını da ortak kullanıma açarak lisanslı operatörlere
mobil, sabit ses ve genişbant ile TV hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca bu firmalar müşteri ile
hizmet sağlayıcı arasında düzenlenen bir anlaşma ile, hizmet sağlayıcı tarafından müşteriye
sağlanan hizmetlerin niteliğini, miktarını, teslim zamanını, müdahale ve sorun çözme
sürelerini belirleyen SLA (Hizmet Seviye Anlaşması) imzalamıştır. Bu çalışmada da
telekomünikasyon sektöründe hizmet sunan bir firmada hizmet kalitesi ölçümü uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada hizmet kalitesi ölçüm modellerinden biri olan SERVQUAL
tekniği kullanılmıştır. Modelde fiziksel özellikler, güvenilirlik, heveslilik, iletişim ve
güvence boyutları bulunmaktadır. Uygulama verileri SERVQUAL ölçeği kullanılarak
toplanmıştır. Uygulama sonucunda ağırlıksız ve ağırlık SERVQUAL skorları hesaplanmış
ve firmanın gelecek stratejilerine yön verecek iyileştirme önerileri geliştirilmiştir.
Genel Oturum İS-2
Oturum Başkanı: Bahadır Durak
14 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C113
1. Gri İlişki Analizini Esas Alan k-Ortalamalar Yöntemi ile Çok Ölçütlü ABC Analizi
Semra Boran ve Sadık Emre Seyis
Geleneksel ABC envanter sınıflandırma yöntemi ile stok birimleri tek ölçüt olan yıllık
kullanım parasal değerine göre toplam değerin %80 içeren A sınıfı, %15 içeren B sınıfı ve
%5 içeren C sınıfı olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Ancak günümüz işletmelerinde çok
sayıda farklı özelliklerde stok birimleri söz konusu olduğundan tek değerlendirme ölçütü
yeterli olmamaktadır. Bunun için birden çok niteliksel ve niceliksel ölçüte göre
sınıflandırmayı sağlayan Çok Ölçütlü Envanter Sınıflandırma (ÇÖES) yöntemlerinden
yararlanılmaktadır.
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Bu çalışmada çok ölçütlü ABC envanter sınıflandırması için Gri İlişki Analizi (GİA)ni esas
alan k-ortalamalar yöntemini içeren bir yaklaşım amaçlanmaktadır. GİA ile k-ortalama
yönteminin değerlendirme ölçütlerinin eşit önemde kabul edilmesi olumsuz özelliğinin
ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. GİA ile stok birimleri tedarik süresi, kritiklik ve yıllık
parasal değer olmak üzere üç ölçüte göre hesaplanan stok performans değerlerine göre
sıralanır. Ölçüt önem ağırlıkları Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) yöntemi ile belirlenir. kortalamalar kümeleme yöntemi ile de stok birimleri A, B ve C şeklinde sınıflandırılır.
Böylece üretimde kullanılacak hammadde, malzeme ve alt montaj parçalarının stoku daha
etkin yönetilecek ve üretimin aksaması veya aşırı stok tutma maliyetlerin oluşması
engellenecektir. Bu hibrit yaklaşımın bir traktör imalat işletmesinde uygulaması
gösterilmiştir.
2. Stokastik Zamanlı Maliyet Tabanlı Çok İşçili Montaj Hattı Dengeleme
Kürşat Ağpak ve Yudum Ünaloğlu
Montaj hatlarında büyük boyutlu ürünler üretilirken bir istasyonda birden çok işçi aynı anda
ürün üzerinde görevlerini yerine getirebilmektedir. Aynı istasyonda birden fazla işçi
çalıştırılıyorsa bu tip hatlar çok işçili montaj hattı, ve bu tip hatlarda ki dengeleme problemi
çok işçili montaj hattı dengeleme problemi olarak adlandırılmaktadır. İstasyondaki işçiler
görevlerini işler arasındaki öncelik sırasını da dikkate alarak aynı ya da farklı zamanlarda
yapabilirler. Bu nedenle klasik montaj hattı dengeleme probleminden farklı olarak işlerin
istasyonlara atanmasına ek olarak istasyondaki işlerin sıralanması da gerekmektedir. İnsan
faktöründen dolayı, emek yoğun montaj hatlarında görev zamanlarında değişkenliklerin
olması makine yoğun ortamlara göre daha olasıdır. Bu çalışmada söz konusu durum görev
zamanlarındaki değişkenliğin normal olasılık dağılımına uyduğu varsayımı altında ele
alınmış ve bir matematiksel model sunulmuştur. Model ile istasyonlardaki işlerin
tamamlanmama olasılıklarının belirli bir seviye de olması koşulu ile toplam maliyetin en
azlanması amaçlanmıştır. İşçi ve istasyon maliyetleri toplam maliyeti oluşturmaktadır.
Model örnek bir problem üzerinde tartışılmıştır.
3. Kaynak Bağımlı Hazırlık Zamanlı Montaj Hattı Dengeleme Problemi
Ömer Nedim Kenger, Zülal Diri ve Kürşad Ağpak
Geleneksel montaj hattı dengeleme ile ilgili yapılan çalışmalar genellikle düz montaj hattı
dengeleme problemi üzerinde yoğunlaşmıştır. Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar
gerçek sistemlere yakın problemlere önem vermeye başlamıştır. Gerçek sistemler ise
ekipman seçimi, farklı hat yerleşimi ve karışık modelli üretim gibi ekstra karakteristiklere
ihtiyaç duymaktadır. Bunlardan biri de hazırlık zamanlarıdır ve araştırmacılar problemi
gerçek uygulamalara yaklaştırmak için bu konuya odaklanmışlardır. Yürüme mesafesi, geri
çekilme süresi, dönme ve kaldırma işlemi ve iki ardışık görev arasındaki ekipman değişimi
gibi işlemler görevler arasında hazırlık zamanının oluşmasına neden olur. Aynı zamanda
ardışık iki görev arasındaki hazırlık işlemi için de özel bir kaynak (özel makine veya
eğitilmiş personel) gerekebilir. Bildiğimiz kadarıyla montaj hattı dengeleme problemi
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literatüründe kaynak bağımlı hazırlık zamanı ile ilgili bir çalışma mevcut değildir. Bu
sebeple bu çalışmada kaynak bağımlı hazırlık zamanlı montaj hattı dengeleme problemi
incelenmiş ve yeni bir problem olarak tanımlanmıştır.
4. Gerçek Zamanlı Düz Cam Kesim Hattı Optimizasyonu
Bahadır Durak ve Dilek Tuzun Aksu
Düz cam üretiminde ürünler, konveyor üzerinde hareket eden ve üzerinde farklı türden hata
noktaları içeren bir cam şerit kesilerek elde edilir. Bu ürünler farklı boyutlarda ve farklı kalite
sınıflarında olabilmektedir. Kalite sınıfları bir cam ürün üzerinde bulunabilecek en fazla hata
noktası sayısını ifade ederler. Kalite sınıfları ile belirtilen hata limitlerinin üzerinde hata
bulunduran ürünler artık cam olarak değerlendirilir ve cam kırıcılar ile kırılarak üretim
hattından çıkarılırlar. Artık camlar cam fırınlarında tekrar eritilerek kullanılabilir; ancak
yapılan bu işlem üretim hattının verimliliğini düşürdüğü gibi, toplam üretim maliyetini de
artırmaktadır. Bu nedenle cam üretimindeki birincil amaç ortaya çıkan artık cam miktarını
en az seviyede tutmaktır. Bu çalışmada cam üretim hattındaki artık cam miktarını
enazlayacak şekilde hangi ürünlerin kesileceğinin ve kesilecek ürünlerin cam şerit üzerinde
nasıl konumlanacağının tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
Üretimde hata noktalarının ürünlerin üzerine denk gelmesini önlemek amacıyla yaygın
olarak hata arkası kesim diye adlandırılan bir yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntem ile kritik
bir hata noktası içeren bölüm artık cam olarak şeritten kesilerek ayrılır. Böylece hatanın
ürünlerin üzerine denk gelmesi sonucu oluşacak daha büyük artık cam miktarlarının önüne
geçilebilmektedir. Bu yöntemde hatalı kısım çıkarılırken, hataya mümkün olan en yakın
yerden kesim işleminin yapılmasının en iyi sonucu verdiği varsayılmaktadır.
Bu çalışmada, gerçek zamanlı cam kesim probleminin çözümü için kayan bir ufuk üzerinde
tekrarlamalı olarak bir dizi statik kesim problemi çözülmesine dayanan bir yaklaşım
önerilmektedir. Önerilen algoritmanın her adımında sabit uzunluktaki bir cam şeridi için
üretim hattından alınan hata koordinatlarının ışığında bir statik kesim problemi çözülmekte,
üretilen çözümün ilk ürünleri kesilirken bir sonraki adımda üretim hattında güncellenen hata
bilgileri ile kesilen ürünlerin bitiminden itibaren yeni bir statik problem oluşturulmaktadır.
Yöntem, bu özelliği nedeniyle üretimin süreklilik içeren yapısına uygun olduğundan, gerçek
zamanlı olarak kullanılabilir.
Oluşturulan statik problemlerin çözümünde hata arkası kesim varsayımına dayanan ve hata
arkası kesim varsayımını kullanmayan iki farklı çözüm yöntemi önerilmektedir. Hata arkası
kesim varsayımına dayalı olan yöntem dinamik programlama ile oluşturulmuş bir çözümdür.
Hata arkası varsayımı çıkarılarak genelleştirilmiş olan problem ise bir karmaşık tamsayılı
problem olarak modellenmiştir. Her iki yöntemin performansı geniş bir problem seti
üzerinde karşılaştırılmış ve sektörde sıklıkla kullanılan hata arkası kesim varsayımının sonuç
üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak incelenmiştir.
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Genel Oturum LOJ-2
Oturum Başkanı: Sel Özcan
14 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C114
1. Tehlikeli Madde Taşımacılığında Risk Analizi ve Bir Örnek Uygulama
İsmail Osmanoğlu, Zekeriya Tosun ve Oral Kılınç
Türkiye’de ve dünyada sanayileşmenin artmasıyla birlikte, tehlikeli maddelerin kullanımı ve
tehlikeli maddelerin bir yerden başka bir yere taşınması ihtiyacı artış göstermiştir. Tehlikeli
maddeler, başta karayolu olmak üzere demiryolu, denizyolu, havayolu ve boru hatlarıyla
taşınmaktadır. Tehlikeli madde taşımacılığı düşük riskli yüksek maliyetli bir taşımacılık
çeşididir. Ortaya çıkan kazalar kimi zaman yüksek maddi hasarlara yol açarken kimi zaman
da can kayıplarına yol açmaktadır. Hatta bu kazaların sonuçları yıllar sonrada ortaya
çıkabilmektedir.
Yapılan literatür taramasında askeri patlayıcı maddelerin ve mühimmatların karma taşıma
(Karayolu ve Demiryolu) esnasında doğuracağı riskler üzerinde yapılan bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu çalışmada diğer çalışmalara ek olarak askeri patlayıcıların ve
mühimmatların karma taşıma esnasında doğuracağı riskler modellenmiş ve diğer risklere
eklenmiştir. Oluşturulan yeni risk değerlendirme sistemi örnek bir arazi üzerinde
çalışılmıştır.
2. Kentsel Lojistikte Yük Taşıma Modellerinin İncelenmesi ve Bir Uygulama
Kadriye Büşra Yılmazer ve İlhan Or
Kentsel lojistik, gelişmiş şehirlerdeki taşımacılık ve lojistik ile ilgili faaliyetlerin etkin ve
verimli bir şekilde yürütülmesini sağlarken, aynı zamanda şehirleşmenin beraberinde
getirdiği artan yük taşımacılığı ihtiyacı, trafik yoğunluğu, trafikte güvenliğin azalması, hava
ve gürültü kirliliği, enerji ve iş gücü sarfiyatı gibi olumsuz etkileri de en aza indirgemeyi
hedeflemektedir. Kentsel lojistikte dört ana paydaş bulunmaktadır. Bunlar; göndericiler
(yükü üretenler, gönderenler), yük taşıyıcılar (yükü taşıyan firmalar, nakliyeciler), ikamet
edenler (tüketiciler, müşteriler, şehirde yaşayanlar) ve yöneticilerdir (devlet yöneticileri,
idareciler). Burada, göndericiler ve yük taşıyıcılar en az maliyetle yüklerin zamanında ve
güvenli bir şekilde taşınmasını istemektedir. Yöneticiler, gürültü ve hava kirliliğini
azaltmak, şehirdeki yaşam kalitesini arttırmak ve daha iyi bir şehir altyapısı kurmak
istemektedir. İkamet edenler ise ulaşımın rahat ve güvenilir olduğu, trafik sıkışıklığının az
olduğu yaşanabilir bir şehir istemektedir. Kentsel lojistikte, paydaşların bu amaçlarının
dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Tüm bu hedeflerin optimize
edilebilmesi adına literatürde kentsel lojistikle ilgili çeşitli modeller mevcuttur. Bu
modellerde yük üretim ve çekimi, yük akışı, uygun taşıma modu, araç sayısı ve tipi, trafik
akışı, maliyet, seyahat sayısı gibi çeşitli perspektifler göz önüne alınmaktadır. Bu çalışmada,
kentsel lojistikteki çeşitli yaklaşımlardan faydalanılarak yük taşımacılığı ile ilgili
matematiksel bir model önerilmekte ve alternatif çalışmalar için önerilerde bulunulmaktadır.
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3. Karbon Ayakizi Hesaplama Yöntemlerinin Lojistik Bileşenleri
Özgün Türüdü, Gözde Yıldız ve M. Alp Ertem
Küresel ısınmanın etkileri gün geçtikçe daha açık bir şekilde görülmekte olup etkileri tüm
dünyayı ilgilendirmektedir. Küresel ısınmaya sebep olan sera gazları Karbon Ayakizi'nin
oluşmasına sebep olmaktadır. Her ne kadar Karbon Ayakizi hesaplamaları için bir çok
yöntem mevcut olsa dahi, tek bir hesaplama metodu bulunmamaktadır. Fakat hesaplama
yöntemlerine baktığımızda temel olarak emisyon değerlerinin dikkate alındığı
görülmektedir. Bu makalede Karbon Ayakizi tanımlanmış, organizasyonlar ve anlaşmalar
açıklanmış ve ülkelerin son emisyon durumları gösterilmiştir. Emisyon değerlerinin
hesaplanmasında kullanılan iki metod incelenmiş olup bu metodların lojistik bileşenleri
açıklanmıştır.
4. Taşıma Süresi Kısıtlı Kargo Rota Seçimi Problemi için Karmaşık Tamsayılı Doğrusal
Programlama Modeli
Elif Ercan, Sel Özcan ve Deniz Türsel Eliiyi
Bu çalışmada deniz taşımacılığının büyük kısmını ve aynı zamanda dış ticaretin bel kemiğini
oluşturan konteyner hat taşımacılığı için taşıma süresi kısıtlı kargo rota seçimi problemi
operasyonel seviyede ele alınmıştır. Küreselleşmenin ve dış ticaretin artmasıyla birlikte
lojistik hizmetleri gelişmiş, böylece coğrafik olarak birbirine çok uzak olan üreticiler ve
müşteriler arasındaki mesafe kısalmıştır. Rekabetçi ortamda var olabilmeyi hedefleyen
üreticiler, ürünlerini müşterilerine kısa sürede güvenli bir şekilde ulaştırmak isterler ve
genelde uluslararası lojistik hizmeti için taşıma işleri organizatörlerine (freight forwarder)
ihtiyaç duyarlar. Taşıma işleri organizatörleri, bir ya da daha fazla taşıma modu kullanılarak
gerçekleştirilen taşımaya ilişkin planlama işlerinden sorumludur. Günümüzde müşterilerin
taleplerindeki dalgalanmalardan ötürü siparişlerin sıklığı artmıştır. Bu durumda
organizatörlerin aynı müşteriye ait küçük miktarda ve daha sık siparişi planlaması gerekir.
Ölçek ekonomisi ile maliyeti düşürmek adına siparişler organizatörler tarafından konsolide
edilerek kargolar oluşturulur. Dolayısıyla organizatörlerin planlaması gereken çeşitli
müşterilere teslimat sürelerine, boyut ve ağırlıklara sahip, farklı teslimat noktaları olan
kargolar bulunmaktadır. Organizatörler kargoların taşınmasını planlarken, kazançlarını
arttırabilmek için taşımanın en ucuz yolla yapılmasını hedeflemektedir. Bu sebeple
uluslararası ve kıtalararası taşımacılıkta konteyner hat taşımacılığı düşük maliyetli olması
açısından organizatör firmalar tarafından tercih sebebidir. Farklı rotalara, tarifelere,
kapasitelere ve taşıma sürelerine sahip konteyner hat taşıma firmaları olmasından ve
belirlenecek rotanın birden fazla hat ile aktarma yapılarak sağlanabilmesi esnekliğinden
dolayı, kargo rota seçimi karmaşık bir problemdir.
Operasyonel seviyede düşünülen bu problem için olası rotaların önceden belirlendiği
varsayılarak uygun rota seçiminin yapılması hedeflenmektedir. Rota seçimi yapılırken
kargoların teslimat süreleri dikkate alınıp bu süreyi aşmayacak şekilde uygun rota havuzları
belirlenir. Seçilen rotaya göre kargolar uygun limanlarda aktarma yapıp farklı gemilerle
teslimat noktalarına ulaştırılabilir veya aktarma yapılmaksızın doğrudan teslimat noktalarına
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gönderilebilir. Rota seçimi yapılırken amaç, kargoları müşterilere teslimat süresi gözetilerek
güvenli bir şekilde ulaştırırken, toplam taşıma maliyetini enazlamaktır. Literatürde incelenen
makalelerden farklı olarak çalışılan problemde teslimat süresinden önce teslimat noktasına
ulaştırılan kargolar için de ekstra bir maliyet olduğu durum gözetilmiştir. Sunulan taşıma
süresi kısıtlı kargo rota seçimi problemi karmaşık tamsayılı doğrusal programlama modeli
olarak formüle edilmiş ve IBM ILOG CPLEX Optimization Studio çözücüsü ile optimal
olarak çözülmüştür. Ek olarak problemin gerçek hayatın dinamikliğini yansıtabilmesi adına
oluşturulan model için farklı taşıma süresi kısıtları ve çeşitli talep tahminleri için ileri
analizler yapılmıştır.
Genel Oturum SEZ-2
Oturum Başkanı: Mert Paldrak
14 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C116
1. Maksimum Bağımsız Küme Probleminin Genetik Algoritma ile Çözümü
Mehmet Gencer ve Murat Erşen Berberler
NP-Zor tipi optimizasyon problemlerden birisi olan maksimum bağımsız küme problemi ile
(MIS) günlük hayatta görüntü işleme, harita işaretleme, moleküler biyoloji, zaman
çizelgeleme v.b. alanlarda sıklıkla karşılaşıldığından önemli bir çizge teorisi problemidir.
Bu çalışmada birden fazla uygun çözümün aynı anda oluşturulup kontrol edilebildiği meta
sezgisel çözüm yaklaşımı olan genetik algoritma uygulanırken başlangıç çözümleri tümden
rasgelelik yerine dereceleri büyük olan tepelere öncelik verilerek oluşturulmuştur. Sezgisel
bir yaklaşım olarak tasarlanan bu işlemde sistemin en iyi çözüme ulaşma olasılığını arttırmak
için kaydırma operatörü yardımıyla farklı çözümler üretilmesi sağlanmıştır. Burada
kaydırma operatörü ile kastedilen tepe derecelerine göre sıralı vektör üzerinde farklı
çözümleri elde edebilmek için permütasyon uzayının makul boyutta bir alt kümesinin
seçilmesidir. Ayrıca çözüm uzayını etkin bir şekilde tarayabilmek amacıyla problemin
boyutuna bağlı olarak büyüklüğü değişen başlangıç popülasyonu kullanılmıştır. Algoritma
C dilinde kodlanmış olup rasgele üretilmiş problemler üzerinde hesaplama denemeleri
yapılmış olup çalışma zamanı ve amaç fonksiyonunun değerleri açısından algoritmanın
verimli olduğu gözlenmiştir.
2. Minimum Baskınlık Sayısı Probleminin Tavlama Benzetimi Yöntemi ile Çözümü
Elnur Nuri, Mehmet Gencer, Murat Erşen Berberler ve Esin Yiğit
Gerçek hayat problemlerinden ağın baskınlık sayısı problemi internet dağıtıcılarının çalışma
sistematiğinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla hem ucuz hem de sağlam iletişim için baskınlık
sayısı probleminin optimum çözümü önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, NP-Zor
problemlerden birisi olan minimum baskınlık sayısı problemini çözmek için meta sezgisel
algoritma sınıfına giren tavlama benzetimi yöntemine dayalı bir algoritma geliştirilmiştir.
Tavlama benzetimi algoritmasının adımları içinde çözüm vektörünün elde edilmesi
aşamasında başlangıç çözümü tümden rastgele üretilmek yerine dereceleri büyük olan
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tepelere öncelik sağlanarak açgözlü bir yaklaşım tercih edilmiştir. Yapay ısıl işlemin
başlangıç çözümü olarak belirlenen bu çözümün daha iyi oluşabilmesi için tepe derecelerine
göre sıralı vektör üzerinde permütasyon uzayının makul boyutta bir alt kümesinin seçilmesi
amacıyla kaydırma operatöründen yararlanılmıştır. Ayrıca yeni çözüm vektörünün
oluşturulması aşamasında bir önceki çözümde en çok baskılanan tepe çözüme katılarak
problem kısıtlarına uygun olacak şekilde çözümün iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Algoritma
C dilinde kodlanmış olup rasgele üretilmiş problemler üzerinde hesaplama denemeleri
yapılmış olup çalışma zamanı ve amaç fonksiyonunun değeri açısından algoritmanın verimli
olduğu gözlenmiştir.
3. Gezgin Satıcı Probleminin Genetik Algoritmalar Kullanarak Çözümünde Çaprazlama
Operatörlerinin Örnek Olaylar Bazlı İncelenmesi
Meryem Pulat ve İpek Deveci
Gezgin satıcı problemi, optimizasyon alanında araştırmacı ve akademisyenler tarafından
üzerinde uzun yıllardır yoğun olarak çalışılan çözümü zor (NP-hard) bir problemdir. Genetik
algoritmalar TSP (gezgin satıcı problemi) gibi çeşitli NP-hard problemleri çözmek için
kullanılan en iyi yöntemlerden biridir. TSP problemi için çok sayıda çaprazlama operatörü
önerilmiştir ve her çalışmada yenileri önerilmeye devam etmektedir. Bu çalışmada amacımız
TSP çözümünü araştıran çalışmalarda kullanılan TSPLIB örnek olaylarının ve incelenen
çaprazlama operatörlerinin detaylı bir envanterini çıkararak bu konuda çalışmak isteyen
araştırmacılara yön göstermektir. Literatürdeki çalışmalar geniş bir kapsamda (anahtar
kelime ve yıl bazında) incelenerek ortak kullanılan örnek olayların ve bulunan sonuçların
analizi yapılarak tablolaştırılmıştır.
4. Gerçek Parametre Optimizasyonu için Toplu Diferansiyel Evrim Algoritması ve Çok
Boyutlu Sırt Çantası Problemine Uygulanması
Mert Paldrak ve Mehmet Fatih Taşgetiren
Bu çalışmada, kısıtlanmış tek amaçlı test fonksiyonları aracılığı ile son dönemlerdeki gerçek
parametre optimizasyon metotlarını incelenmiştir. Bu deneyimden esinlenerek, bu tür
yöntemlerin aynı zamanda en zor ayrık problemlerden birisi olarak bilinen çok boyutlu sırt
çantası problemine uygulanabilirliğini de ortaya koymuştur.
Bu çalışmanın ilk bölümünde, CEC 2006’da ortaya konulan kıyaslama problemleri
çözülmek üzere ele alınmıştır. Bu kıyaslama problemleri doğrusal olmayan amaç
fonksiyonlarına sahip, çok boyutlu ve kısıtlanmış gerçek parametreli optimizasyon
problemleridir. Bundan dolayı, sezgisel ve meta sezgisel yaklaşımları kullanmadan bu
problemleri çözmek oldukça zordur. En iyi çözümler elde etmek için, önerilen algoritma
(EDE-VNS) bu test fonksiyonlarına uygulanmıştır ve literatürdeki en iyi performansı
gösteren algoritmalar ile karşılaştırılmış, rekabetçi sonuçlar elde edilmiştir. DE
algoritmasının performansı çoğunlukla mutasyon stratejilerine, çaprazlama operatörlerine ve
seçilmiş kontrol parametrelerine bağlıdır. Sonuç olarak, birden fazla mutasyon operatörleri
ve kontrol parametrelerini kendi VNS döngüleri içerisinde bulundurabilen bir EDE-VNS
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algoritması çözümün kalitesini arttırabilmek amacıyla geliştirilmiştir. VNS döngüleri
içindeki değişken mutasyon stratejilerinin toplu halde çalışmaları sayesinde, DE
algoritmasının performansı o kadar olumlu etkilenmiştir ki çoğu kıyaslama problemleri sıfır
standart sapma ile optimal olarak çözülmüştür. Mutasyon stratejilerinin toplu halde
çalışmalarını etkisi göstermek için, bu test fonksiyonları bütün mutasyon stratejileri teker
teker kullanılarak da çözülmüştür. Bireysel mutasyon stratejileri teker teker kullanıldığında,
hepsi test fonksiyonlarında optimum çözümler bulma konusunda başarısız olduğu, oysaki
bu mutasyon stratejileri toplu halde uygulandığında algoritma mutasyon stratejilerinin farklı
özellikleri sayesinde optimal sonuçları kolaylıkla bulabildiği sonucuna varılmıştır. Bunun
üzerine, bu algoritma aynı zamanda 240,000 ve 500,000 fonksiyon değerlendirilmesi ile
çalıştırılmıştır. . Bu apaçık ortadadır ki, EDE-VNS algoritması ile daha çok optimal
çözümler bulmak, daha fazla fonksiyon değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Buna ek
olarak, hedef bireylerin evrimini ve popülasyon içinde umut vadeden alanlardan alınan bazı
iyi boyutlu değenlerin enjeksiyonunu temel alan çeşitlendirme yöntemi de, iki boyutlu
turnuva seçilim yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Gelişmiş popülasyon içerisindeki
uygun olmayan çözümlerden faydalanabilmek için, çözümü daha da geliştirmek amacıyla
bazı kısıtlama işleme kuralları kullanılmıştır. Hesaplanan sonuçlar göstermektedir ki basit
bir EDE-VNS algoritması literatürdeki bazı en iyi performansı gösteren algoritmalarla
oldukça rekabetçidir.
Bu çalışmanın ikinci bölümünde, gerçek hayat problemlerinde geniş ölçüde uygulamaları
olan 0-1 çok boyutlu sırt çantası probleminin, önerilen EDE-VNS algoritması ile
çözülebileceği öngörülmüştür. Literatürde, çok boyutlu sırt çantası problemine uygulanan
sezgisel yöntemlerin birçoğu, çözümleri geliştirmek için kontrol ve onarım operatörlerini
kullanmıştır. Literatürde ortaya çıkan çalışmaların aksine, popülasyon çeşitliliğini
zenginleştirmek için bazı gelişmiş kısıtlama işleme yöntemleri kullanılmıştır. Çeşitli toplu
mutasyon stratejilerini kullanan değişken komşu aramalı diferansiyel evrim algoritması,
deneme popülasyonunu oluşturmak için ortaya atılmıştır. Aslında önerilen bu EDE-VNS
algoritması sürekli alanda çalıştığı için, gerçek değer kromozomları S-şeklindeki ve Vşeklindeki transfer fonksiyonlar kullanılarak 0-1 ikili değerlerine dönüştürülmüştür.
Çözümleri geliştirmek için, EDE-VNS algoritmasıyla ikili takas yerel arama algoritması
birleştirilmiş, önerilen algoritma OR-kütüphanesinden alınan karşılaştırma örnekleri
üzerinde test edilmiştir.
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Genel Oturum FM-1
Oturum Başkanı: Gözde Yazgı Tütüncü
14 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C123
1. Demand Forecasting From Sku Level To The End Product Brand Value: An
Application In The Fashion Industry
Batin Latif Aylak and Recep Kızılaslan
All the businesses’ ultimate aim can be stated as to deliver the goods or services to the end
customers on time, since satisfied consumers cause increased market share and competitive
advantage in the long term. At that point, every phase in the value chain of the company,
from SKU to end brand, is important in terms of achieving the company goals, from raw
material suppliers to the retailers and distributors, but it can be said that the overall
performance of the organization is actually being determined according to the demand of the
end-customers. If accurate forecasting is taken as the initial requirement that is needed to be
completed to reach to the ultimate aim of creating satisfied end customers, holding adequate
levels of inventory should be taken as the second phase of the requirements. Inventory
holding levels are directly reflected onto the customer service levels, which is the final phase
which directly determines the unfulfilled demand rate and the customer satisfaction. At that
point, amount of inventory on hand can be regarded as a buffer between forecasting accuracy
and the customer service level, since any inaccuracies in the forecasting may be compensated
by holding additional amounts of safety stock on hand than it is forecasted. Among these
three determinants of customer satisfaction, especially the first phase of accurate forecasting
should be handled very carefully, since any inaccuracy that may occur at this beginning
phase will have a higher effect in the following phases, and may possibly cause a major
dissatisfaction of the customers in the latest phase.
As a part of the study, a hypothetical fashion industry company is constructed, and demand
forecasting is being done from the lowest level to the highest level, by the master product
scheduling method. The main aim in the formulation of MPS is determined as to minimize
the variance between the three phases, which are forecasting, setting inventory holding levels
and achieving high customer service levels. At that point, in order to minimize the
fluctuations, monthly demand is distributed equally to each different week, while scheduling
the production. Even though this approach may be low in ecological validity, it can be said
that the strategy is efficient in such a study where the main concern is to demonstrate the
relationship and interdependence between forecasting accuracy, inventory holding levels
and customer service levels, in the path from SKU level to the end brand.
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2. The Impact of Endogenous Salvage Markets on Retailer’s Profitability
Mehmet Sekip Altug
Newsvendor model is probably the most popular model in Operations Management
literature. However, one key assumption in the traditional newsvendor model is that the
salvage value is exogenous and that firms can sell all their excess stock at this fixed salvage
value. While this is one of the major assumptions of the model that is widely accepted, it is
somewhat questionable as the salvage value of excess stock is frequently determined
endogenously either in-store or through some common salvage markets. Examples include
outlet stores in apparel retailing and end-of-model liquidation sales events in auto retailing.
When customers visit a store, they often see some dedicated shelves with clearance items
when firms choose to liquidate their own excess inventory; from the perspective of
determining the salvage price, we refer to this kind of environment as monopoly. On the
other hand, sometimes, firms can sell their excess inventory to a common salvage market.
T.J. Maxx and Marshalls are some of the few stores that exactly serve that purpose by buying
excess stock from retailers such as Macy's at the end of the primary season and sell them at
the clearance price. While some of these stores have on-line presence, there are pure on-line
discount retailers as well such as liquidation.com, overstock.com and
merchandizeliquidation.com. One can also see this setting as multiple firms competing with
their initial inventory decisions not in the primary market, but in the salvage market.
Therefore, we refer to this setting as competition.
This paper studies two clearance mechanisms under both monopoly and competition
settings. The first method assumes firms can sell their entire excess stock and clear their
second-period market. However, firms can also optimize their second-period revenue and
find the optimal clearance price, which also means that they may have to discard a fraction
of their excess inventory. However, the latter approach to salvaging requires more
sophisticated techniques and not all firms may be willing to carry this kind of analysis at the
end of every season as its implementation cost may add up. Moreover, in certain industries,
it may be infeasible or (simply more costly) to discard any excess inventory. Hence, we
study both clearance mechanisms and refer to the former as “full clearance” and the latter as
“optimal clearance” throughout the paper.
After characterizing the full equilibrium, we show that, in parallel to the earlier work,
Cournot competing firms tend to overstock when competing for their second-period (salvage
market) demand and order more compared to a monopolist firm that clears its own excess
stock. However, while this kind of competition decreases the first-period (primary market)
price as discussed in the related literature, more excess stock, when firms compete in the
salvage market, does not lead to a decrease in the salvage price; on the contrary, for a given
ordering quantity, we show that the expected salvage price in a competitive setting is higher
than that in the monopolist setting.
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3. Statistical Approaches To The Analysis Of Portfolio Return
Merve Binzat and G.Yazgı Tütüncü
Volatility risk is an important risk factor on stock prices in any stock exchange market. In
this study we are aiming to analyze the portfolio returns of stocks in BIST 100 index
(İstanbul stock exchange market). Our analysis is based on Intertemporal Capital Asset
Pricing Model (ICAPM) in which the stocks have been considered in two main categories
such as growth and value. This predefined categories are used in order to define several well
diversifield portfolios that were analyzed using the developed model. The aim of the model
is to explain relationship between risk and return of those portfolios and to see the effects of
volatility risk on them. In this study we sorted portfolios according to Book-to-Market,
Earnings-to-Price and Dividend yield-to-Price ratios, which explains how returns on value
and growth firms react to volatility risk in stock market by using returns on at-the-money
straddles written on the BIST 100 index. The result can be used for estimating type of the
stocks such as, value stock and growth stock and also for examining volatility risk and value
premium for BIST 100 index.
Genel Oturum ÇKV-3
Oturum Başkanı: Nazlı Göker
14 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C122
1. Tedarikçi Alternatiflerinin Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımı ile
Değerlendirilmesi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
Michele Cedolin
Tedarikçi seçimi, üretim veya hizmet sağlayan kuruluşun, faaliyetleri sırasında işbirliği
yapacağı paydaşlarını tanıdığı, değerlendirdiği ve seçtiği stratejik bir süreçtir. Günümüzde
yelpazesi sürekli genişleyen müşteri beklentileri, gelişen teknoloji ve değişen talep yapısı
sebebiyle fiyat ve kalite dışında birçok ölçüt karar verme mekanizmasına dahil olmaktadır.
Gitgide karmaşıklaşan bu süreçte karar vericiler kendilerine yardımcı olabilecek yöntemlere
ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışma kapsamında tedarikçilerin değerlendirilmesi ve seçimi
problemi için bir bulanık çok ölçütlü karar verme yaklaşımı önerilmiştir. Önerilen yaklaşım,
tekstil sektöründe ülkemizde faaliyet gösteren bir firmanın mevcut tedarikçi alternatiflerini
değerlendirmek üzere uygulanmıştır. Öncelikle, yapılan yazın taraması ile tedarikçi seçimi
için sıklıkla kullanılan ölçütler saptanmış, sonrasında uzman görüşleri doğrultusunda bu
ölçütlerin uygulama yapılan sektöre uygunlukları değerlendirilmiş ve sonuç olarak tedarikçi
alternatiflerinin performanslarını ölçmek üzere temel ölçütler belirlenmiştir. Belirlenen
ölçütlerin önem dereceleri birbirlerine olan etkilerinin dikkate alındığı Bulanık Bilişsel
Haritalama yöntemi kullanılarak hesaplanmış ve ölçüt sayısı azaltılmıştır. Değerlendirme
esnasında kullanılan sözel değişkenler üçgensel bulanık sayılar ile ifade edilerek bulanık veri
zarflama analizi modeli oluşturulmuştur. Her bir tedarikçi alternatifi için etkinlik değerleri
hesaplanmış ve sonuçlar irdelenmiştir.
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2. Gıda-İçecek
Endeksinde (XGIDA) İşlem
Performanslarının Değerlendirilmesi
Burcu Kartal, Merve Toptan ve İlyas Yılmaz

Gören

Firmaların

Finansal

Bu çalışmada XGIDA endeksinde işlem gören 18 firmanın finansal performansları
değerlendirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda işletmelere ait 2011-2015 yıllarını içeren 20
farklı finansal oran (likidite oranları, faaliyet oranları, mali yapı oranları ve karlılık oranları)
ayrı ayrı ele alınmıştır. İşletmelerin finansal performansları VIKOR yöntemi kullanılarak
değerlendirilmiştir. Analizde kriterlere ait iki ayrı ağırlıklandırma kullanılmıştır. Yapılan iki
ayrı VIKOR yöntemi sonucunda oluşan sıralamalar arasındaki ilişki için Mann-Whitney U
testi yapılmıştır. Ayrıca işletmelerin 5 yıllık süre içindeki sıralamaları incelenip yıllar
bazındaki değişimleri gözlemlenmiştir.
3. Üretim Süreçleri için Uzlaşık Çözümün Araştırılması: Uzlaşık Programlama ve
Bulanık Doğrusal Programlama Modellerinin Karşılaştırılması
Nurullah Umarusman
Çok Amaçlı Doğrusal Programlama (ÇADP) problemleri iki veya daha fazla amaç
fonksiyonunu içeren optimizasyon problemleridir ve klasik (tek amaçlı) optimizasyon
problemlerinden farkı, sadece amaç fonksiyonlarının yapısından meydana gelmektedir. Tek
amaçlı optimizasyon problemlerinde çözümün hedefi amaç fonksiyonunun en iyi değerini
veren değişkenlerin belirlenmesidir. Bu sebeple amaç fonksiyonunun optimum/optimal
değeri tektir. Diğer yandan, ÇADP birden fazla maksimizasyon ve minimizasyon yönlü
amaçların her ikisine de sahip olup farklı çözüm durumları sağlarlar. Bu sebeple belirlenen
çözümlerin yapısına göre farklı isimler kullanılır. Bu çözümlerden en önemlisi ideal
çözümlerdir. Bir matematiksel modelin en iyi ve en kötü performanslarını gösteren ideal
çözümler, pozitif ve negatif ideal çözümler olarak iki grupta sınıflandırılır (Lai ve Hwang,
1994; 28). Ayrıca İdeal çözümler kullanılarak üstün olmayan çözümlerde belirlenebilir.
ÇADP problemlerinde üstün olmayan çözümler kümesinde çözüm sayısı oldukça fazladır.
p- tane amaç fonksiyonunun birisine göre optimallik kavramı diğer “p-1” adet amaçlar için
genellikle optimal değildir. Bu sebeple, tek bir optimal çözümün araştırılması yerine Çok
Amaçlı Doğrusal Programlama problemlerinde uygun çözüm alanı içerisinde üstün olmayan
çözümlerin kümesinin tanımlanması ilk adımdır. Üstün olmayan çözüm noktalarının
değerlendirilmesi için temel süreç, ideal çözüm noktalarına yakınlığın nasıl belirleneceğidir
(Cohon, 1978; 69).
İdeal çözümlere bağlı olarak Uzlaşık Programlama ve Bulanık Mantık modelleri kullanılarak
uzlaşık çözüm yani pozitif ideal çözümlere yakınlık/uzaklık belirlenir (Zimmerman, 1978).
Uzlaşık Programlama modeli Zeleny (1973) tarafından ve Bulanık ÇADP modeli
Zimmermann (1978) tarafından geliştirilmiş, pozitif ve negatif ideal çözüm kavramları
kullanılarak formülasyon gerçekleştirilmiştir. Bu modeller matematiksel olarak birbirlerine
benzemesine karşın felsefi olarak farklılık göstermektedir. Uzlaşık Programlama pozitif
ideal çözümlerden uzaklaşmayı minimize ederken, Bulanık ÇADP modeli ise pozitif ideal
çözüme maksimum düzeyde yaklaşmayı amaçlar.
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Bu çalışmada İlk olarak ÇADP probleminden elde edilen pozitif ve negatif ideal çözümler
kullanılarak her iki modelin matematiksel yapısı açıklanmıştır. Daha sonra Çok Amaçlı
Doğrusal Programlama modelinde kurulan gerçek bir dünya probleminin uzlaşık çözümü
için her iki yöntem kullanılmıştır. Her iki modelin sonuçlarına göre amaç fonksiyonları aynı
karar değişkenlerinin aynı değerlerinde gerçekleştiği belirlenmiştir. Sonuç olarak karar
ortamları farklı olan iki modelin aynı sonuçları verdiği karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.
SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA
Cohon, J. (1978), Multiobjective Programming and Planning, Academic Press, New York.
Lai, Y.J. ve HwangC.L. (1994), Fuzzy Multiple Objective Decision Making: Methods and
Applications (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems), Springer-Verlag,
Berlin.
Zeleny, M. (1978), Multiple Criteria Decision Making , Edited by James L. Cochrane and
Milan Zeleny, The University of South Carolina Press, Colombia.
Zimmermann, H.J. (1978), Fuzzy Programming And Linear Programming With Several
Functions, Fuzzy Sets and Sysytems 1, pp 45-55.
4. İş Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanımı Performansının Bulanık Bilişsel Haritalama
Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Nazli Goker ve Y. Esra Albayrak.
Dış kaynak kullanımı, öncelikle maliyetlerin düşürülmesi amacıyla şirketler tarafından
ihtiyaç duyulan bir süreç olmanın yanında, günümüz piyasalarındaki artan rekabetin bir
sonucu olarak stratejik yönetimin önemli bir parçası haline gelmiştir. Firmalar temel
yetkinliklerine daha iyi odaklanabilmek amacıyla, çevresel aktivitelerin yönetiminde, hizmet
sağlayıcılara yönelmektedirler. Müşterinin önemli bilgilerine ulaşma yetkisini elde eden
hizmet sağlayıcının dış kaynak kullanımı sürecinde gösterdiği performansının ölçümü,
müşterinin hem finansal başarısının, hem de entelektüel sermayesinin sürdürülebilirliğinin
sağlanması açısından önemli ve gereklidir. Bu çalışmanın amacı iş süreçlerinde dış kaynak
kullanımının performans ölçümü ve analizini gerçekleştirmektir. Kapsamlı yazın taraması
ve uzman görüşü yardımıyla iş süreçlerinde dış kaynak kullanımının performansını etkileyen
ölçütler belirlenmiş olup problemin karmaşıklığı sebebiyle çok ölçütlü bir karar modeli
kurulması uygun görülmüştür. Ölçütler arasındaki ilişkilerin nedensellik içermesi, söz
konusu sebep-sonuç ilişkilerinin hem pozitif, hem negatif yönde olması ve ölçütler
arasındaki ilişkilerin kesin sayılarla ifade edilememesi nedeniyle Bulanık Bilişsel
Haritalama yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir. Çalıştığı firmada dış kaynak
kullanımı içeren süreçlerde görev alan üç ayrı karar vericiyle görüşülüp her ölçüt çifti için
nedensellik ilişkisinin varlığı, eğer varsa ilişkinin gücünün sözel değişkenler kullanılarak
belirlenmesi sağlanmıştır. Ardından her bir sözel değişken, kullanılan üyelik fonksiyonunda
kendisine karşılık gelen bulanık sayıyla ifade edilmiştir. Her bir karar vericinin görüşü
sonucu elde edilen bulanık sayılar "MATLAB Fuzzy Toolbox" kullanılarak birleştirilmiş ve
ağırlık merkezi yöntemi yardımıyla kesin sayılara dönüştürülmüştür. Bu işlemlerin
sonucunda elde edilen ağırlık matrisi, bulanık bilişsel haritanın oluşturulmasını sağlamış
olup, performans ölçütleri arasındaki sebep-sonuç ilişkileri kesin sayılarla ifade edilmiştir.
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Her bir ölçütün değerini bulmak için Bulanık Bilişsel Haritalama yönteminin yinelemeli
formülü "FCMapper" adı verilen yazılım ile çalıştırılmış, sonuçlar incelenmiş ve
yorumlanmıştır. Bazı ölçütlerin öneminin değişik etmenler sebebiyle azalması veya artması
durumunun diğer ölçütler üzerinde yaratacağı değişimi, nedensellikleri göz önünde
bulundurarak gözlemlemek amacıyla senaryo analizleri yapılmıştır.
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Paralel Oturumlar 2B
Davetli Oturumları 2B
Davetli Oturum SS-2
Oturum Başkanı: Önder Bulut
14 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C107
1. (Q, R, K) Stok İkmal ve Tayınlama Politikasının Analizi için Gömülü Markov Zinciri
Yaklaşımı
Önder Bulut ve Murat Fadıloğlu
Stok tayınlama talep sınıflarını önceliklendirmeyi sağlayan bir stok politikasıdır. Tayınlama
aracılığı ile ortak havuzda daha az stok tutarak farklı talep sınıflarının farklı hizmet düzeyi
gereksinimlerini karşılamak mümkündür. Bu çalışmada, talepleri bağımsız Poisson
süreçlerine göre gelen iki talep sınıfına sahip ardısmarlamalı, sabit tedarik süreli envanter
sistemleri için, (Q = sipariş miktarı, R = yeniden sipariş noktası) stok ikmal ve sabit-düzey
(K) tayınlama politikaları altında durağan-durum analizi yapılmıştır.
Geliştirilen yaklaşımın temelini, sistemi tedarik süresinin tam katlarında gözlemlediğimizde
sistemin bir Markov zincirine göre evrildiğini göstermek oluşturmaktadır. Bu gömülü
Markov zincirinin geçiş olasılıklarını hesaplamak için öz-yineli bir metot geliştirilmiştir.
2. M/M/s Üretim-Envanter Sistemleri: Yeni Politikalar ve Yenileme Analizleri
Sinem Özkan ve Önder Bulut
Bu çalışma paralel üretim kanalları olan, birden fazla müşteri sınıfına sahip, hazırlık ve kayıp
satış maliyetli stoğa-üretim sistemleri için üretim ve stok tayınlama kontrol problemlerini
ele almaktadır. En iyi kontrol ve dinamik programlama teknikleri sayesinde sistem analizi
yapılmaktadır. Üssel dağılıma sahip üretim zamanı içeren bu sistem M/M/s stoğa-üretim
kuyruk modeli olarak incelenmektedir. Herhangi bir sistem-durumunda, üretim kararı ya
aktif olan üretim kanal sayısının arttırılmasını ya da aktif olan kanal sayısı ile devam
edilmesini belirtir. Ayrıca daha önce verilen üretim siparişleri iptal edilememektedir. Karar
anlarında, eğer herhangi bir müşteri sınıfından talep gelirse, tayınlama kararı ya gelen talebin
karşılanmasını ya da reddedilmesini sağlar. Birden çok müşteri sınıfına sahip sistemlerde
stok tayınlama yapılması daha sonra önemli bir müşteri sınıfından gelebilecek bir talebin
reddedilmesini olabildiğince engellemektedir. Bu çalışmayla, hazırlık maliyetli stoğa-üretim
sistemlerini şimdiye kadar tek bir üretim kanalıyla modelleyen çalışmaları içeren teknik
yazına önemli katkıda bulunulmaktadır. Öncelikle, en iyi üretim ve tayınlama politikalarının
yapıları belirlenmiş, daha sonra ise en iyi politikalara benzer ve uygulaması daha kolay olan
alternatif politikalar sunulmuştur. M/M/1 stoğa-üretim kuyruk modeli için en iyi politikanın
ortalama maliyeti Yenileme Analizi ile hesaplanmıştır.
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3. Faz-tipi Üretim Zamanlı Üretim-Envanter Sistemlerinin Analizi
Özgün Öztürk ve Önder Bulut
Bu çalışmada, sabit hazırlık maliyetli, kayıp satışlı stoğa-üretim kontrolü ele alınmaktadır.
Paralel üretim kanallarından her biri 2-fazlı Coxian dağılıma sahiptir, müşteri talepleri
bağımsız Poisson sürecince gelmektedir. Markov yapısı korunan sistem, M/Coxian-2/s
olarak modellenmiş olup dinamik programlama formülasyonu ortalama sistem maliyeti
ölçütü altında geliştirilmiştir.
Üretim kanalının tek olduğu sistemlerde en iyi üretim yapısının temel stok düzeyi politikası
olduğu bilinmesine karşın, birden fazla üretim kanalının olduğu durumdaki en iyi üretim
politikasının sistem-durumuna bağlı dinamik bir yapıda olduğu bu çalışma kapsamında
gözlemlenmiştir. Bunun üzerine, sistem-durum tanımındaki dinamik bilginin kullanıldığı,
alternatif üretim politikaları geliştirilmiştir. Politikalar, üretim fazlarındaki aktif kanal sayısı
ve envanter düzeyi bilgilerinin değerlerini ele alış şekilleri ile farklılık göstermektedirler.
Öncelikle, hazırlık maliyetli M/G/1 sistemleri için en iyi üretim politikası olan, iki kontrol
değişkenli, envanter düzeyine bağlı politika önerilmiş olup politikanın çok üretim kanallı
sistemlerdeki performansı ölçülmüştür. Sonrasında, sistem-durum bilgisini kullanan üç
farklı politika önerilmiştir. Politikalar üzerinden yapılan nümerik çalışmalarda, politikaların
yüksek performans gösterdiği durumlar tespit edilmiştir. Ek olarak, M/Coxian-2/1 modeli
için yenileme analizi yapılmış olup en iyi ortalama sistem maliyeti hesaplanmıştır. Dinamik
programlama formülasyonunda kullanılan değer-dürümü algoritması ile yenileme analizi
kıyaslandığında, yenileme analizi ile hesaplama sürelerinde anlamlı bir düşüş görülmüştür.
Kanal sayısı artışı ile iki yöntemin hesaplama süreleri arasındaki farkın artması
öngörülmektedir.
4. Çok Ölçütlü Hammadde ve Müşteri Sınıflandırmasına Dayalı Sipariş ve Stok
Tayınlama Kontrolü
Güler Pınar Susup, Cem Talas, Özgecan Fidan, Berkin Ertuğrul, Önder Bulut ve Mert
Paldrak
Türkiye’nin önde gelen boya üreticilerinden biriyle yapılan çalışmada, şirketin hammadde
envanter yönetim problemi ele alınmıştır. Bir hammaddenin ortalama 8 son üründe
kullanıldığı ve bu son ürünlerin farklı öncelikteki müşterilere satıldığı fabrikada yaşanan
envanteri yönetme zorluğu bu çalışmanın yapılmasına öncü olmuştur. Çalışmanın amacı risk
gruplarına göre hammadde sınıfları oluşturmak, bu sınıflara uygun envanter politikaları
belirlemek ve ayrıca müşteri sınıflarını belirleyerek bu sınıfların tayınlama seviyelerini
tanımlamaktır. Tayınlama, bir çeşit stok rezervasyon sistemi ile kritik öneme sahip olan
müşteri sınıflarına daha yüksek servis seviyesi sağlayan ve böylece farklı müşteri sınıflarının
önceliklendirilmesine olanak tanıyan bir envanter yönetim stratejisidir. Tayınlama farklı
sınıftan taleplerin zaman içerisindeki geliş sırasına bağlıdır ve bu sebeple envanter
seviyesinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ceza maliyeti ve hizmet seviyesi açısından
bakıldığında daha uygun olacaktır. Fakat envanter pozisyonunun anlık olarak takip edilip
aksiyon alınması, hem gözden geçirme maliyeti hem de şirketin ve tedarikçilerin kendi
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planlamaları ve iş yapış doğası gereği periyodik olarak yapılması daha uygundur. Bütün
bunlara dayanarak her hammadde için önerdiğimiz envanter modeli ((R,s,S),K ⃗) olarak
belirlendi. Bu model, yeniden sipariş verme noktasını periyodik olarak kontrol edip,
tayınlama kararları için sürekli gözden geçirmeli sistem gibi davranması yönüyle tipik
envanter modellerinden ayrılır. Buradaki (R,s,S) envanter yenileme/kontrol politikasını, K
vektörü ise tayınlama stratejisini temsil etmektedir.
Çalışma üç ana aşamadan oluşur: (1) istatistiksel metot kullanılarak yapılacak olan ve
firmanın bütün risk faktörlerini göz önünde bulunduran hammadde envanter sınıflandırması,
(2) Analitik hiyerarşi proses uygulanarak yapılacak firma müşterilerinin sınıflandırması, (3)
ilk iki aşamadan elde edilen girdilerle envanter yenileme ve tayınlama kararlarını veren
((R,s,S),K ⃗) modelinin geliştirilmesi. Hammadde sınıflandırması sonucu aynı sınıfa düşen
hammaddeler için ortak bir gözden geçirme süresi (R), ailesel ortalama hizmet seviyesi ve
beklenen stok yenilenme süresi atanmaktadır. En iyi politika parametrelerini minimum
sipariş miktarı ve hammaddelerin raf ömürleri kısıtları altında bulan bir çözüm algoritması
sunulmuştur. Modelin ikinci parçası olan tayınlama modeli K vektörü ile kontrol
edilmektedir. Yapılan çalışma firmanın müşterilerine sağladığı hizmet seviyelerinde önemli
bir iyileştirme ve elde tutma maliyetlerinde kayda değer azalma sağlayacaktır.
Davetli Oturum SEZ-3
Oturum Başkanı: Bülent Çatay
14 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C109
1. Esnek Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi
Duygu Tas, Ola Jabali ve Tom Van Woensel
Geleneksel tanımına göre zaman pencereli araç rotalama problemleri her bir müşterinin
önceden belirlenmiş bir zaman penceresi içerisinde tek bir araç tarafından servis almasını
sağlayacak en az maliyetli rotaları belirlemeyi amaçlamaktadır. Gerçek hayat
uygulamalarının birçoğunda, zaman penceresi kısıtları belli bir ölçüde ihlal edilebilir. Bu
makalede, araçların zaman pencerelerinden belirli bir toleransa göre sapmalarına olanak
veren Esnek Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi tanıtılmıştır. Bu düzenleme,
müşteriler zaman pencereleri sınırlarından önce ve sonra servis alabildikleri için, nakliye
şirketlerinin operasyon maliyetlerinde tasarruf sağlar. Zaman penceresi ihlali müşteri
tarafından istenmeyen bir durum olduğu için, teslim zamanı kısıtından sapmalar maliyet
(para cezası) şeklinde amaç fonksiyonuna eklenir. Bu çalışmada, yüksek kalitede çözümler
üretmek için tabu araması algoritmasına dayanan bir çözüm yöntemi önerilmiştir. Olurlu
rotalar oluşturmak için bir başlangıç metodu geliştirilmiştir. Tabu arama meta-sezgisel
metodu tarafından sağlanan çözümler bir doğrusal programlama modeli çözülerek daha da
güçlendirilir. Önerdiğimiz çözüm yönteminin performansı literatürde sıkça kullanılan
problem örnekleri kullanılarak ve çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak test edilmiştir.
Ayrıca, zaman penceresi kısıtlarının sabit oranda gevşetilmesiyle elde edilen operasyon
kazanımlarının değerlendirilmesi için bulduğumuz çözümler klasik zaman pencereli araç
rotalama problemi çözümleriyle karşılaştırılmıştır.
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2. Araç Rotalama Problemi için Karınca Koloni Sistemi ile Güçlendirilmiş Bir Değişen
Komşuluk Arama Algoritması
Can B. Kalaycı
Günümüzün rekabet ortamında, şirketler ayakta kalmak için verecekleri kararları her açıdan
optimize etmek zorundalar. Lojistik sistemlerin optimizasyonu, ulaşım maliyetleri, artırılmış
servis kalitesi ve çevre korunmasına hizmet ettiği için bütün şirketlerin ortak problemidir.
Bu optimizasyon işlemindeki en kritik adımlardan bir tanesi, belirli sayıdaki müşteriye
araçlarla yükleme ve boşaltma gibi hizmetleri vermek için oluşturulan optimum rotalar
kümesi ile ilgilenen araç rotalama problemidir. Literatürde, NP-Zor problem sınıfına giren
araç rotalama problemi ve çeşitli türevlerini çözmek için bir çok sezgisel algoritma
önerilmiştir. Bu algoritmalar arasında, karınca kolonisi sistemi (KKS) ile değişken komşuluk
arama (DKA) algoritmaları performanslarıyla dikkat çekmektedir. Dağıtılmış uzun dönem
hafıza yapısı ile güçlü bir optimizasyon tekniği olan KKS, etkin sonuçlar elde edebilmek
için içerisinde yerel arama prosedürlerine ihtiyaç duymaktadır. DKA ise, probleme uygun
komşuluk yapıları ile sistematik yerel arama yapan güçlü bir algoritmadır. DKA’nın en zayıf
noktası, bir hafıza yapısının olmamasıdır. Bu çalışmada, KKS ve DKA algoritmalarının
birbirlerinin zayıf noktalarını kapatarak performanslarını artırmak fikri üzerine
odaklanılmıştır. Literatürde bu iki tekniği kapsayan melez algoritmalar incelendiğinde, yerel
arama algoritmalarının KKS algoritmasının gövdesi içerisinde alt prosedür olarak
uygulandığı gözlemlenmiştir. Ancak, bu çalışmada tam aksine, KKS algoritması DKA
algoritmasının gövdesi içerisinde hafıza mekanizması sağlamak için bir alt prosedür olarak
görev yapmaktadır. Önerilen karınca koloni sistemi ile güçlendirilmiş değişen komşuluk
arama algoritmasında, karıncalar yerine DKA komşuluk yapıları kenarlar üzerine feromon
bırakmakta, KKS ise DKA algoritmasına bir perturbasyon mekanizması sağlamaktadır.
Böylece, lokal optimumdan kurtularak çözüm uzayını daha etkin taramak hedeflenmiştir.
Önerilen algoritma, araç rotalama probleminin bir türevi olan eş zamanlı dağıtım ve toplama
yapılan araç rotalama problemi için üretilmiş birçok veri seti üzerinde test edilmiştir. Elde
edilen karşılaştırmalı sonuçlar, geliştirilen metodun hem çözüm kalitesi, hem de CPU
zamanı bakımından etkin bir algoritma olduğunu göstermiştir.
3. İstif Vinci Çizelgeleme Problemi için Çeşitli Senaryo Analizleri
Mustafa Egemen Taner, Osman Kulak, Yusuf Yılmaz ve Aybüke Alper
Diğer taşımacılık türleri arasında en fazla yük taşıma kapasitesine sahip olan konteyner
taşımacılığında, konteyner terminalleri önemli bağlantı noktalarıdır. Terminaller arası
rekabette temel unsur verimliliktir. Bu verimlilikse rıhtım ve istif sahalarında elleçleme
operasyonlarını gerçekleştiren vinçlerin ve bu sahalar arasında taşıma operasyonlarını
gerçekleştiren taşıyıcı araçların efektif kullanımı ile sağlanabilmektedir. Bu çalışmada,
otomatikleştirilmemiş bir konteyner terminalinde istif vinci çizelgeleme problemine
odaklanılmıştır. Bu amaçla ithal bloklar için eşit düzeyli-ayrılış zamanı sınıflandırma kuralı,
ihraç bloklar için de hibrit atama ve sıralama sezgiseli önerilmiştir. Yöntemleri analiz etmek
amacıyla çeşitli büyüklüklerde farklı senaryo analizleri geliştirilmiş ve elde edilen analiz
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sonuçları istatistiksel olarak yorumlanmıştır. Bu yöntem sayesinde, blok içerisindeki her
konteynerin konumu tanımlanabilmekte ve yeniden elleçleme oranı azaltılabilmektedir.
Teşekkür: Bu çalışma 111M527 numaralı proje kapsamında TÜBİTAK tarafından
desteklenmiştir.
4. Heterojen Filolu Dağıtım ve Toplama Araçları Rotalama Problemi
Gökberk Özsakallı ve Deniz Türsel Eliiyi
Bu çalışmada heterojen araç filolu, eşzamanlı dağıtım ve toplamalı ve müşterilerin mal kabul
saatlerinde zaman penceresi bulunan bir araç rotalama problemi ele alınmıştır. Ele alınan bu
problem gerçek hayatta birçok uygulama alanına sahiptir. Problemi formüle etmek için üç
farklı matematiksel model önerilmiştir. Bunlardan ilki Miller-Tucker-Zemlin kısıtları
kullanılarak yazılmıştır. Diğer ikisi ise akış karar değişkenlerinden faydalanılarak
yazılmıştır. Bilgimiz dahilinde, bu çalışmada ele alınan problem, araç rotalama literatüründe
henüz çalışılmamıştır. Matematiksel modelleri sağladığı alt sınır üzerinden
karşılaştırabilmek için yeni test verileri oluşturulmuştur. Ancak, matematiksel modeller
sadece küçük veriler üzerinde test edilebildiği için gerçek hayat verilerini çözebilmek
amacıyla bir sezgisel algoritma geliştirilmiştir. Yapılan geniş çaplı sayısal deneyler,
matematiksel modeller için en iyi formülasyonun akış değişkenlerinin kullanıldığı
formülasyon olduğunu göstermiştir. Geliştirilen algoritma, matematiksel modeller sonucu
bulunan çözümler ile karşılaştırıldığında, algoritmanın birçok problemde optimum sonuç
bulduğu ve ortalamada matematiksel model çözümlerinden daha iyi çözümler bulduğu
görülmüştür. Büyük veriler üzerinde, algoritmayı basit ekleme sezgiseli ile
karşılaştırdığımızda, algoritmanın ekleme sezgiselinden çok daha iyi sonuçlar verdiği ve
hem çözüm kalitesi açısından oldukça istikrarlı olduğu hem de çözüm süresinin problem
boyutuna çok fazla bağlı olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak önerilen algoritmanın,
sevkiyat planlaması yapan firmaların her gün yaptığı planlar için çok daha hızlı ve kaliteli
sonuçlar vereceğini düşünüyoruz.
Davetli Oturum İYL-2
Oturum Başkanı: Meserret Karaca
14 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C110
1. Mobil Ekiplerle Afet Sonrası Durum Tespit
Buse Eylül Oruç ve Bahar Kara
Afet sonrası durum tespit çalışmaları, afet yönetiminin müdahale safhasında gerçekleştirilen
operasyonlara temel oluşturmaktadır. Yollardaki hasarın değerlendirilmesi ile hasarın,
enkazın büyüklüğü tespit edilecek, enkaz kaldırma işlemleri bu değerlendirme sonucundan
faydalanacaktır (Şahin, 2016) (Berktaş, 2016). Nüfus merkezlerindeki hasarın tespiti ile
afetten etkilenen bölgenin ihtiyaçları belirlenecek ve yardım malzemelerinin dağıtımı buna
göre yapılacaktır. İnsan acısının hafifletilmesi ve sınırlı kaynakların ihtiyaç noktalarına etkili
bir şekilde dağılımı için hasar tespit çalışmasının hızlılığının önemi göze çarpmaktadır
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(Balcik ve Beamon, 2008). Bu kapsamda, belediyeler motorize ekiplerin afet sonrası durum
tespit çalışmalarında kullanımını araştırmaktadırlar. Bu çalışmada, afet sonrası durum tespit
modülü için motorize ekiplerin etkin kullanımlarının analizi gerçekleştirilmiştir. Durum
tespit aşamasında, öncelikli olarak okul, hastane gibi kritik önem arz eden birimlerin afetten
etkilenme oranının en hızlı şekilde ortaya çıkarılması önem arz etmektedir. Ayrıca, genel
durumun anlaşılabilmesi için nüfus merkezlerinin etkilenme oranlarının tespit edilmesi ve
afet müdahale çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ana arterlerin
kullanılabilme oranının belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, aslında durum tespit
modülü belirli önceliklerle kritik merkezlerin ve yolların afetten etkilenme oranlarının en
hızlı bir şekilde belirlenmesini içermektedir. Problem bu şekilde tanımlandığında, aslında
yöneylem araştırması literatüründe araç rotalama (merkezlere erişim) ve ayrıt rotalama
problemlerinin (yollara erişim) entegrasyonunu içermektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, afet
sonrası durum tespit çalışmaları için uygun rotalama problemi tanımlanırken yöneylem
araştırması literatürüne de yeni bir rotalama problemi kazandırılmıştır. Problemin yapısı
gereği, araç rotalama probleminin temelindeki “her noktadan bir kez geçilir” varsayımı yeni
tanımlanan problemde geçerliliğini yitirmektedir (Orloff, 1974). Bu da Durum Tespit Araç
Rotalama Problemini (DTARP) literatürde çalışılmış tüm rotalama problemlerinden
farklılaştırmaktadır. Bu çalışmada DTARP için matematiksel modeller önerilmiş, önerilen
modeller farklı geçerli eşitsizliklerle sıkıştırılmış ve geliştirilen modeller afet lojistiği
literatüründe sık kullanılan Kartal verisi ile test edilmiştir (Kılcı, 2015).
2. Afet Öncesi Planlama için Bir Entegre Kaynak Paylaştırma ve Dağıtım Modeli
Rojee Pradhananga, Fatih Mutlu, Shaligram Pokharel, Jose Holguin-Veras ve Dinesh Seth
Bu çalışmada, bir afet durumunda ihtiyaç duyulacak acil durum yardım malzemelerinin
dağıtımı için hazırlık ve müdahale planlamasında kullanılmak üzere üç kademeli bir ağ
modeli sunulmaktadır. Model, toplam sosyal maliyetleri en aza indirgeyecek şekilde, en üst
kademede, yardım malzemelerinin konsolide edilip yerel depolama ve dağıtım birimlerine
gönderildiği tedarik noktalarını (TN) seçer ve afet öncesinde buralardan yerel depolama ve
dağıtım noktalarına hangi malzemeden ne kadar gönderileceğini belirler. Bunu yanısıra, afet
sonrasında da gerektiğinde yine bu noktalarda ne kadar ek malzeme alınacağını, ve tüm
yardım malzemelerinin ihtiyaç noktalarına nasıl ulaştırılacağına karar verir. Bu modeldeki
sosyal maliyet, dağıtımın lojistik maliyeti ve yardım malzemesinin gecikmesinin neden
olduğu mahrumiyet maliyetidir. Yoksunluk maliyeti gecikme zamanına göre eksponensiyel
bir artış gösterir. Yaptığımız numerik çalışmaların sonuçları birden fazla TN kullanılmasının
mahrumiyet ve lojistik maliyetlerini düşürdüğünü gösterir. Sonuçlar ayrıca yaklaşsan felaket
öncesi malzemelerinin tümünün değil de, bir kısmının yerel dağıtım noktalarına
gönderilmesinin daha etkili olduğunu göstermektedir.
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3. Afet Yönetimi Kapsamında Hata Ağacı Analizi ile Risk Tabanlı Tesis Yeri Seçimi
İbrahim Akgün
Bir afet esnasında kullanılacak malzemelerin stoklanacağı tesislerin yerlerinin belirlenmesi,
afet müdahale operasyonlarının başarısını doğrudan etkileyen stratejik bir karardır. Bu tür
tesislerin afet bölgelerine yakın noktalara yerleştirilmesi, müdahale zamanının minimize
edilmesi için büyük önem taşımaktadır. Ancak bu durum, tesislerin afet ya da başka
sebeplerle kullanılamaz hale gelmesi ve böylece talep noktalarının desteklenememesi
sonucunu doğurabileceği için aynı zamanda risklidir.
Bu çalışmada, bir talep noktasının tesisler tarafından desteklenememesi nedeniyle maruz
kalabileceği maksimum riski minimize eden bir optimizasyon modeli geliştirilmiştir. Amaç,
talep noktalarını destekleyecek güvenilir bir tesis ağı oluşturmaktır. Bir talep noktasının
riski, tehdit olasılığı, talep noktasının hassasiyeti (talep noktasının tesisler tarafından
desteklenememe olasılığı) ve tehdit nedeniyle bir tesiste meydana gelebilecek kaybın
çarpılmasıyla elde edilmektedir. Çalışmada, bir talep noktasının hassasiyeti, hata ağacı
analizi kullanılarak hesaplanmış ve optimizasyon modeline entegre edilmiştir. Modelden
elde edilen risk değerleri, p-merkez modelinden edilen risk değerleri ile karşılaştırılmıştır.
Sonuçlar, riski doğrudan dikkate almanın risk seviyelerinde önemli farklılıklar
yaratabileceğini göstermiştir.
4. İnsani Yardım Kuruluşları için Koordineli Envanter Planlama
Meserret Karaca, Burcu Balcık, Okan Orsan Ozener ve Ulas Ozen
İnsani yardım malzemelerinin afet öncesinde ön konumlandırılması, etkin bir afet
müdahelesi gerçekleştirmek için gereklidir. Ön konumlandırma kararlarını vermek için
matematiksel modeller sunan mevcut çalışmaların çoğu tek bir insani yardım kuruluşuna
odaklanmış ve kuruluşun ön konumlandırma kararlarını diğer kuruluşlardan bağımsız olarak
aldığını kabul etmiştir; yani, farklı kuruluşlar arasında envanter paylaşma olanağı ele
alınmamıştır. Bu çalışma, farklı kuruluşlar arasında iş birliği ile verilebilecek ön
konumlandırma kararlarının potansiyel faydalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bir
koordinatör tarafından yönetilen ortak bir depoda (Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Deposu
gibi) yardım malzemesi stoklayan iki kuruluş düşünülmüştür. Bu kuruluşların dünya
üzerinde faaliyetlerini yürüttükleri farklı bölgeler olduğu varsayılmıştır. Bir kuruluşun
faaliyet yürüttüğü bölgede bir afet meydana gelirse, o kuruluş karşılayabildiği kadar talebi
kendi stoğundan karşılar. Ayrıca, kuruluşlar afet sonrasında envanter paylaşımı yapabilirler.
Afet sonrası belirsiz olan fon miktarı afet bölgesine gönderilecek malzeme miktarını
etkilemektedir. Bu çalışmada afet lokasyonları, afetin etkileri ve afet sonrası fon
seviyesindeki belirsizlikler sonlu bir senaryolar kümesi kullanılarak tanımlanmıştır. Her
kuruluş tarafından ortak depoda ön konumlandırılacak malzeme miktarını saptamak için iki
aşamalı stokastik programlama modeli geliştirilmiştir. Farklı tipte kuruluşlar için iş birliği
yapmanın faydalı olduğu durumları analiz eden sayısal çalışmalar sunulmuştur.
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Genel Oturumlar 2B
Genel Oturum SİM-I
Oturum Başkanı: Banu Yetkin Ekren
14 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C111
1. Tren Çizelgeleme Problemi için Bir Simülasyon Tabanlı Genetik Algoritma Çözümü
Özgür Yalçınkaya
Demiryolu yönetiminde karşımıza çıkan önemli problemlerden biri, bir tren kümesi için
demiryolunun kapasitesini ve diğer işletme kısıtlarını dikkate alarak tarife oluşturma işi olan
tren çizelgeleme problemidir. Yalçınkaya (2016a, 2016b) problemin çözümüne yönelik
olarak koridordaki tüm istasyonlar için trenlerin istasyona geliş ve kalkış sürelerini veren ve
ortalama tren seyahat süresini hesaplayan bir olurlu tarife üretici simülasyon modelleme
yapısı geliştirmiştir. Bu çalışmada ise simülasyon yapısı minimum ortalama tren seyahat
süresini veren en iyi veya en iyiye yakın çözümü bulmak amacıyla genetik algoritma ile
entegre edilmiştir.
Referanslar:
Yalçınkaya, Ö., (2016a). A general simulation modelling framework for train timetabling
problem, Handbook of Research on Emerging Innovations in Rail Transportation
Engineering, IGI Global, USA.
Yalçınkaya, Ö., (2016b). Tren çizelgeleme problemi: Bir modelleme ve çözüm yaklaşımı,
Demiryolu Mühendisliği Dergisi, 3, 75-80.
2. Termosifon Üretimi Yapan Bir Işletmedeki Montaj Hattının Simülasyon ile
Modellenmesi ve Analizi
Emin Şahinoğlu ve Özgür Yalçınkaya
Günümüzdeki rekabet koşulları ve artan tüketim sebebiyle, firmalar için talebi karşılayacak
miktarlarda ve hızlı üretim kaçınılmaz bir gereksinim haline gelmiştir. Üretim maliyetlerinin
düşürülmesi ve birim zamandaki üretim miktarının arttırılması gereklidir. Bu gereksinimler
etkin bir montaj hattı ile gerçekleştirilebilir. Akçay vd. (2015) termosifon üretimi yapan bir
firmada, montaj hattının iş akışını çıkarmış, öncelikleri belirlemiş ve zaman etüdü çalışması
yapmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda, hat için bir matematiksel model geliştirerek
hattaki iş elemanlarının önceliklerine göre istasyonlara atamasını sağlayan bir çözüm
önermişlerdir. Bir vardiyada gerçekleşen üretim miktarının performans ölçütü olarak
alındığı bu çalışmada ise mevcut montaj hattının simülasyon modeli geliştirilmiş ve
doğrulanması yapılmıştır. Ardından, önerilen çözüm (Akçay vd., 2015) için de simülasyon
modeli geliştirilmiştir. Mevcut durum ile önerilen durum karşılaştırıldığında, önerilenin
belirlenen performans ölçütü için daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.
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Referans: Akçay, H., Çınar, G., Şahinoğlu, E., Çok amaçlı montaj hattı dengeleme problemi
için bir uygulama örneği, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 35. Ulusal
Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 175, 9-11 Eylül 2015, Ankara, Türkiye.
3. Enerji Verimli Mekik-Tabanlı Otomatik Depolama ve Çekme Sistem Tasarımı
Banu Yetkin Ekren, Anıl Akpunar ve Tone Lerher
Otomatik araç (AV) teknolojisindeki gelişmeler, malzeme taşıma sistem imalatçılarının,
depolama ve çekme sistemlerinde AV kullanımına teşvik etmiştir. Otomatik araçlı depolama
ve çekme sistemleri (AVS/RS’leri), birim yük (ağır ve büyük) taşıma sistemlerinde
kullanılan oldukça yeni, otomatik araçlı bir teknolojidir ve Avrupa’da çok sayıda firmada
kullanılmaktadır. Bir AVS/RS, konveyör, raf, asansör ve AV’lardan oluşur. Genellikle,
yükler üretim alanından depolama alanına konveyör ya da forkliftlerle aktarılır. Yükler,
dikeyde asansörleri, yatayda da AV’ları kullanarak hareket ederler. AV’ların depolama
raflarından herbirine erişebilme yeteneği ve sistemdeki sayılarının değiştirilebilmesi
esnekliğinden dolayı, CBAS/RS’e göre büyük avantaj sağlarlar. Ayrıca, sistemde çok sayıda
AV’ın bulunması arıza durumunda sistemin daha az etkilenmesine neden olabilmektedir.
Son zamanlarda, siparişlerde artan ürün çeşitliliği ve az miktarda ve çok çeşitlilikteki
siparişlere kısa sürede cevap verebilme hedefi, yeni bir AVS/RS teknolojisi yaratmıştır. Bu
sistem, mekik-tabanlı otomatik depolama ve çekme sistemi (shuttle-based storage and
retrieval system – SBS/RS) olarak bilinmektedir. SBS/RS yüksek işlem hızına sahiptir ve
mini yük ürünler - küçük kutu benzeri taşıyıcıların - taşınması için tasarlanmıştır
(http://www.dematic.com/multishuttle). SBS/RS, genellikle tek koridorda ve tek kata bağlı
hareket eden araçlarla çalışır. AV’lar dikeyde, raflara yakın yere yerleştirilmiş asansörleri
kullanarak hareket ederler.
Bu çalışmada, bir SBS/RS deposunda, ortalama depolama ve çekme çevrim zamanını ve
sistemdeki enerji tüketimini en küçükleyecek en iyi depo tasarımı araştırılmaktadır. Tasarım
kriterleri olarak, depodaki kat sayısı, depolama yeri sayısı, depoya gelen ortalama
depolama/çekme talep hızı, asansörlerin ve mekiklerin hızlanma ve ivmelenme değerleri
belirlenmiştir. En iyi depo tasarımı bulmak için, benzetim modelleme tekniğinden
yararlanılmıştır.
Teşekkür:
Bu çalışma, TÜBİTAK, 2508 – Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) ile İkili İşbirliği
Programı kapsamında fonlanan proje ile üretilmiştir. Proje No: 214M613.
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Genel Oturum ServS-2
Oturum Başkanı: Gökalp Yıldız
14 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C112
1. Toplu Ulaşımda Kesikli-Olay Benzetimi Yaklaşımı ile Otobüs Hatları için Zaman
Çizelgelemesi
Talya Temizçeri, Gizem Sağım, Merve Varol, Serkan Elhan, Tuna Sezgin, Hande Öztop,
Deniz Türsel Eliiyi ve Uğur Eliiyi
Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs, Troleybüs (ESHOT) 1943 yılında İzmir’e hizmet vermek
için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak kurulmuş bir şirkettir. ESHOT Genel
Müdürlüğü mevcut filosu ile İzmir şehrinin toplu ulaşım ağındaki etkin rolünü ve görevini
hedeflenen seviyeye ulaştırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. ESHOT 12 hizmet
binasına, 7 garaja, 1410 otobüse, 309 otobüs hattına, 4213 çalışana sahip olup, günde
yaklaşık bir milyon yolcu taşımaktadır.
ESHOT kaynak maliyetlerini minimum seviyede tutarak hizmet vermeyi hedeflerken, toplu
taşımadaki yolcular duraklarda en az sürede beklemek ve konforlu yolculuklar yapmak
istemektedir. Çalışmamız kısıtlı otobüs kaynağını gözeterek, mevcut hatlardaki müşteri
talebini en iyi şekilde karşılayan zaman çizelgelerini oluşturmayı ve bu çizelgeleri
oluşturabilecek yapıyı bir karar destek sistemi bünyesinde toplamayı amaçlamaktadır. İzmir
tekerlekli toplu ulaşım sisteminin bir parçası olan 22 hatta sahip Bornova Metro Aktarma
Merkezi, yolcu talebini etkileyen çevresel faktörlere yakınlığından dolayı çalışmanın
yapılacağı bölge olarak seçilmiştir. Yolcu talebini etkileyen faktörler aktarma merkezinin
hastanelere (Ege Üniversitesi Hastanesi ve Şifa Üniversitesi Hastanesi), üniversitelere
(Yaşar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi) ve sanayi bölgelerine (Kemalpaşa, Pınarbaşı ve
Manisa) olan yakınlığıdır.
Çalışmada göz önünde bulundurulan performans kriterleri yolcuların bekleme sürelerinin
azaltılması ve mevcut kaynakların verimli kullanımıdır. Çalışmaya pilot bir hat seçilerek
başlanmıştır. Aktarma merkezinin işleyişini görmek ve eldeki verilerle gerçek hayattaki
yolcu taleplerinin yoğun olduğu saatleri kıyaslamak için seçilen pilot hat üzerinde gözlemler
yapılmıştır. Gözlemler sırasında hareket memurları ve şoförlerle görüşmeler yapılarak,
aktarma merkezindeki hareketlilik hakkında bilgi edinilmiştir.
Gözlemlerden edinilen bilgiler ile birlikte girdi analizi gerçekleştirilmiştir. Öncelikle sefer
sıklıklarına karar verebilmek için 10 günlük hafta içi verilerinden oluşan yaklaşık 85 bin
kayıt analiz edilip ESHOT’un kullandığı zaman aralıkları incelenerek, çalışma günü zaman
aralıklarına bölünmüştür. Girdi analizi ile benzetim modelinde kullanılacak olan
dağılımların parametreleri belirlenen zaman aralıklarına bağlı olarak hesaplanmıştır. Bu
parametreler yolcu geliş oranları, yolcu iniş oranları ve duraklar arası seyahat süreleridir.
Ayrıca her bir yolcu için biniş/iniş süresi hesaplanmıştır.
Çalışmada İzmir Bornova Metro Aktarma Merkezinin ulaşım sistemi modeli kesikli-olay
benzetim yaklaşımı ile ARENATM programı kullanılarak oluşturulmuştur. Benzetim modeli
yolcu gelişleri, otobüsün aktarma merkezine gelişi ve sefere başlaması ve son olarak
otobüsün duraklara varışı ve ayrılışı aşamalarından oluşmaktadır. Benzetim modelinde yolcu
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gelişleri durağan olmayan Poisson sürecine göre modellenirken, duraklar arası süreler için
olasılık dağılımları farklı parametrelerle normal dağılıma uydurulmuş, yolcu inişleri için
yolculara iniş olasılıkları atanmıştır.
ARENATM raporlarıyla yolcuların bekleme süreleri, ortalama kuyruk uzunluğu, otobüse
binen/inen yolcu sayısı ve otobüsteki ortalama yolcu sayısı gibi çıktılar elde edilmiştir. Çıktı
analizi yapmak için zaman aralıklarına bağlı olarak sefer sıklıklarının değiştirilmesi ve
otobüs tipinin/sayısının değiştirilmesi olmak üzere 2 farklı senaryo tipinden çok sayıda
senaryo bulunmaktadır. Kurulan modelin bağımsız yinelemeler ile çalıştırılması sonucunda
performans kriterleri için güven aralıkları daraltılarak ve belirtilen senaryolar denenerek en
iyiye yakın zaman çizelgelerine karar verilmiştir.
Karar destek sistemi kullanıcının farklı senaryolar oluşturmasına izin vererek değişken yolcu
talebinin karşılanmasında rol oynamaktadır. Bu sebeple ESHOT’un kendi zaman
çizelgelerine karar verebilmesine yardımcı olmak için bir karar destek sistemi
geliştirilmiştir.
2. LISREL ile Eğitimde Hizmet Kalitesi Analizi ve Bir Mühendislik Fakültesi Uygulaması
Naide Kaplan, Azize Berna İpek, Ayşe İnan, Gamze Yılmaz, Adnan Aktepe ve Burak
Birgören
Rekabetin yoğun yaşandığı hizmet sektöründe, hizmet işletmelerinin temel amaçlarından
biri hizmet kalitesini geliştirmektir. Üniversitelerde kalite yönetiminde de hizmet kalitesi
ölçümü giderek yaygınlaşan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada bir
devlet üniversitesi mühendislik fakültesi öğrencilerine sunulan hizmet kalitesi ölçümü için
bir model geliştirilmiştir. Modelin girdisini öğrencilere uygulanan SERVQUAL Hizmet
Kalitesi anketi verileri oluşturmaktadır. İçinde eğitim sektörüne özgü boyutların da yer aldığı
modelin, geçerlilik testleri ve her bir hizmet kalitesi boyutu ile ilgili çıkarımlar, Doğrulayıcı
Faktör Analizi (DFA) ile gerçekleştirilmiştir. DFA modeli, LISREL (Linear Structural
Relations) programında PRELIS kodları ile oluşturulmuştur. Modelin çözümünde
maksimum olabilirlik algoritması kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca hizmet kalitesi skorları
hesaplanarak beklenti ve algı arasındaki farklar da hesaplanmıştır. Uygulama sonucunda
eğitimde hizmet kalitesi boyutları ile ilgili detaylı bulgular elde edilmiş ve hizmet kalitesi
iyileştirme stratejileri oluşturulmuştur.
3. Üniversitelerde Asistanların Ders Yüklerinin Etkin ve Adil Bir Şekilde Dağıtılabilmesi
için Bir Matematiksel Model Önerisi
Ali İşeri ve Zeynep Üstünel
Bir işyerinde işlerin kişilerin yeteneklerine uygun olarak adil bir şekilde dağıtılması hem
çalışanların motivasyonunu arttırır hem de işlerin daha etkin şekilde yapılmasını sağlar. Aynı
şekilde bir üniversite bünyesinde, asistanların derslerden kaynaklanan yük dağılımlarının da
asistanların yetenekleri gözetilerek hesaplanan iş yükleri kullanılarak yapılması gerekir.
Çünkü belli bir ders belli bir asistana atandığında oluşan yük, aynı ders başka bir asistana
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atandığındaki yükten farklıdır. Bununla birlikte tüm asistanların saat olarak haftalık
yüklerinin birbirlerine eşit olması istenir.
Bu çalışmada bir matematiksel model kullanılarak derslerin asistanlara atanması problemi
etkin ve adil bir şekilde çözümlenmeye çalışılmaktadır. Modelin karar değişkeni, hangi
dersin hangi asistana atandığını gösteren ikili bir karar değişkenidir. Dersler ve asistan
listeleri ise modeldeki kümeler olarak kullanılmıştır. Modelin parametresi ise asistanlardan
derslerle ilgili toplanan öznel verilerden oluşmaktadır. Bu parametre belli bir asistanın belli
bir derse atanması durumunun o asistana yükleyeceği saatlik yüktür. Modelin amaç
fonksiyonu ise, minimaks yapısındadır. Bu amaç fonksiyonu maksimum asistan yükünü
minimize edecek şekilde ayarlanmıştır ve basit bir çevrimle doğrusallaştırılmıştır.
Bu modeldeki en önemli ve zor kısım parametre değerlerinin doğru şekilde tespit
edilebilmesidir. Bu nedenle şu şekilde bir yol izlenmiştir: Önce her asistana tüm derslerin
listelendiği bir form verilmiştir. Bu formda bulunan derslerden kendisine en az saatlik yük
getirecek olandan başlamak kaydıyla, 20 tanesini yanlarına 1’den 20’ye kadar numaralar
vererek sıralaması istenmiştir. Daha sonrasında ise saatlik ders yüklerini adil bir şekilde
verilen sıralamalardan çıkartabilmek için yine öznel bir soru sorulmuştur. “Oluşturduğunuz
sıralamadaki ilk ve son dersler arasında saatlik ders yükleri açısından kaç kat fark vardır?”
sorusunun yanıtı kullanılarak her asistanın sıralamasındaki medyan değere tekabül eden
dersin saatlik yükü sabitlenmiştir ve bu şekilde diğer sıralamalara da saatlik ders yükleri
atanmıştır. Burada şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır: Medyan sıralamadaki saatlik ders
yükü her asistan için aynıdır. Ancak sorulan öznel soruya diğerlerinden yüksek cevap veren
biri aynı soruya düşük cevap veren birine göre, ilk tercihleri atanması durumunda daha çok
derse asistan olarak atanacak, son tercihlerinin atanması durumunda ise daha az derse asistan
olarak atanacaktır. Bu tercih de böylece asistanların kendilerine bırakılmış ve böylece bu
model parametresinin en adil şekilde tespit edilmesine çalışılmıştır.
Oluşturulan matematiksel model ve yöntemin uygulaması, Bursa Orhangazi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesinde 2016 Bahar dönemi dersleri için yapılmıştır. Mühendislik
Fakültesindeki tüm asistanlardan yukarıda anlatılan model parametre bilgileri toplanmıştır.
Bu veriler toplanırken model ilk kez kullanıldığı için asistanlarla birebir görüşülmüş ve
kendilerine kısa bir brifing verilmiştir.
Matematiksel modelin çözümü XPress MP optimizasyon paketi kullanılarak yapılmıştır.
Model doğrusal bir model olması ve tekli atama problemine benzeyen basit bir yapıya sahip
olması sayesinde hızlı bir şekilde çözülmüştür.
Matematiksel model çalıştırıldıktan ve optimize edildikten sonra, elde edilen ders atama
bilgileri tüm ayrıntılarıyla asistanlarla şeffaf bir şekilde paylaşılmış ve sonuçlar hakkında
görüşleri sorulmuştur. Alınan görüşlerden çoğu olumlu olmuştur.
Sonuç olarak yukarıda önerilen matematiksel model ve yöntemin uygulanması ve çözülmesi
adil iş dağılımı nedeniyle hem asistanların motivasyonunu arttırmıştır hem de derslerin daha
etkin şekilde asiste edilmesine olanak sağlamıştır.
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4. Bir Üniversite Diş Hastanesi Hizmet Sisteminin Simülasyon ile Modellenmesi ve
Analizi
Behice Meltem Kayhan, Özgür Yalçınkaya ve Gökalp Yıldız
Günümüzde sağlık sektöründe yer alan kurumlar sundukları hizmet bakımından diğer
kurumlarla yoğun bir rekabet içerisinde olup tercih edilirliklerini arttırmak istemektedirler.
Buna ilave olarak kalite standartlarını yerine getirebilmek için de hizmet performanslarını
sürekli değerlendirmek ve iyileştirmek durumundadırlar. Hizmet sistemlerinin mevcut
durumlarının incelenmesi, var olan problemlerin belirlenmesi ve bu problemlerin çözümüne
alternatiflerin sunulmasında kullanılan en etkili yöntemlerden birisinin de simülasyon
olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada bir üniversite diş hastanesinin mevcut durumunun
hizmet performansının analizi için simülasyon modeli geliştirilmiştir. Çalışmada ele alınan
hastanede
hasta
gelişlerinin
planlanması
randevu
sistemine
dayanarak
gerçekleştirilmektedir. Eğer sistem günlük hasta kapasitesine ulaşırsa randevular ileri tarihe
verilmektedir. Hasta yoğunluğu sebebiyle randevular arası süre uzamakta ve hastaların
hizmet almak için sistemde uzun süre beklemeleri hasta şikâyetlerinin artmasına sebep
olmaktadır. Bu problemlerin analizi için hastaların sistemde geçirdikleri ortalama süre, diş
hekimlerinin çalışma yoğunlukları, kuyrukta bekleyen hasta sayısı, yoğunluktan dolayı
sistemden hizmet almadan sistemi terk eden hasta sayısı çalışmanın performans ölçütleri
olarak belirlenmiştir.
Genel Oturum TGDZ-3
Oturum Başkanı: İsmail Gür
14 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C113
1. Kısıtlı Üretim ve Değişken Talep Koşullarında Fiyat Optimizasyonu: Gıda Sektöründe
Bir Uygulama
Aytül Korkut Şentürk, Derya Çağan ve Elçin Hane
Makine devrimi sonrası rekabetteki fark, üretimsel güçten, pazarlama gücüne kayar duruma
gelmiştir. Doğru fiyatın doğru zamanda doğru noktada uygulanıyor olması, süreci
karmaşıklaştıran ancak rekabeti baskın şekilde güçlendiren bir etken halini almıştır.
Özellikle gıda zincirlerinde, bu karmaşık problem, zaman kısıtının baskısı altında çözülme
zaruriyeti taşımaktadır.
Problemimizde birçok kısıt sistematik şekilde ele alınmakta, buna göre fiyat, miktar,
duyarlılık analizi yapılmaktadır. Analiz sonunda elde edilen bulgular, ilave sistem kısıtları
altında kurgulanmış bir matematiksel model ile ele alınmakta, bize maksimum karlılığı
getirecek bir satış planı sayesinde optimize edilmektedir. Kurgu gerçek hayattaki bir süreçte
uygulanmakta, sonuçları çalışma dahilinde irdelenmektedir.
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2. Hindi Çiftliği Atama Problemi
İsmet Korhan Türkbay, Begüm Kozanoğlu, Berkan Ergin, Canan Yılmazer, Özge
Büyükdağlı ve Levent Kandiller
Bu projede, hindi yetiştiriciği yapan şirketin çiftliklere civciv atama problemi
anlatılmaktadır. Problemin nedeni, şirketin atamayı manuel olarak yapmasıdır. Manuel
olarak yapılan bu civciv ataması, fazla yem tüketimine, civciv ölümlerine neden olmaktadır
ve bunlar da maliyeti arttırmaktadır. Bu projedeki amaç, civciv atamasını sistematik bir
şekilde yapılmasını sağlayarak maliyeti en aza indirgemektir.
Bu proje kapsamında, hindi yetiştiriciliğinin süreçleri, oluşabilecek sorunlar ve riskler
araştırılmıştır. Şirketten alınan 7 yıllık atama verileri incelenmiştir. Ayrıca, yapılan yazın
taramaları sonucu birçok probleme benzediği fakat tam olarak hiçbir probleme benzemediği
tespit edilmiştir. Bu yüzden, yeni bir matematiksel model geliştirilmeye ihtiyaç
duyulmuştur. Yeni bir matematiksel model geliştirilirken ilk olarak, hindilerin hangi
şartlarda minimum maliyet ile yetiştirilebileceği parametreleri bulunmuştur ve kısıtlar
belirlenmiştir. Daha sonra, bu belirlenen parametreler ve kısıtlar doğrultusunda maliyeti en
aza indirgemek amacıyla bir matematiksel model oluşturulmuştur. Bu model Optimization
Modeling Software (Lingo) programına yazılarak analiz edilmiştir. Bu analizlerin sonucu
Excel’e aktarılarak Gantt Şeması oluşturulmuştur. Bu Gantt Şeması hindilerin hangi çiftliğe,
ne zaman ve ne kadar atanacağını göstermektedir. Gantt Şemalarının oluşturulurken Excel
ve Lingo arasında veri alışverişi yapılmıştır. Ancak, program çalıştırıldığında matematiksel
modelin Lingo programında çözümü sırasında problem boyutunun çok büyük olması
nedeniyle oldukça zaman aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, yazın taraması göz önüne
alınarak sezgisel metot geliştirilmiştir. Bu metot yazın taramalarında yer almamaktadır. Bu
metot için üç ayrı algoritma geliştirimiştir. Bu algoritmalar; atama, birikim ve talep açığı
algoritmalarıdır. Geliştirilen bu algoritmalar ile Excel Visual Basic programı kullanılarak
sonuçlar elde edilmiştir. Daha sonra, şirketin yapmış olduğu atamalar ile oluşturulan sezgisel
metotun sonuçları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda, bu projenin çözümü için
bulunan yöntemin daha iyi olduğu ve maliyetin düştüğü gözlemlenmiştir. Bu durum sayısal
verilerle desteklenmiştir.
Son olarak, bu proje kapsamında bir karar destek sistemi yazılarak projenin gerçekleştirildiği
şirketin çalışanlarının kullanabilecekleri bir program oluşturulacaktır. Bu sayede, şirkette
civciv atama planlamasını yapanlar daha kolay ve daha düşük maliyet oluşturacak şekilde
planlama yapabilecektir. Aynı zamanda atamaların takibi de kolaylaşacaktır. Bu uygulanan
sistem aynı tür üretim yapan şirketlerde de kullanılabilecektir.
3. Kütahya İlinin Biyogaz Potansiyelinin Araştırılması ve Maliyet Analizi
Bahadır Yörür, Elif Önder ve Hilal Töre
Dünya nüfusundaki artış ve buna paralel olarak yükselen tüketim miktarının yanında
sanayilerin büyük bir hızla büyümesi enerjiye olan ihtiyacı her geçen gün arttırmaktadır.
Türkiye yıllık enerji ihtiyacının yarısından fazlasını ithal etmekte ve her geçen yıl enerji
talebi büyümektedir. Bu nedenle tükenebilir enerji kaynaklarının yerine yenilenebilir enerji
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kaynaklarının arayışı ve potansiyelinin araştırmaları devam etmektedir. Dünyada büyük
oranda kullanılmaya başlanan ve son yıllarda ülkemizde de araştırılan ve kullanılması
yönünde çalışmaların olduğu yenilenebilir enerji kaynağı olan biyogaz, biyokütlenin
işlenmesi sonucunda elde edilen yanıcı bir gazdır. Biyogazın farklı enerji kaynaklarına
alternatif olarak kullanılabileceği pek çok alanı bulunmaktadır. Bunun dışında sera
gazlarının azaltılması ve gübre kullanım kalitesinde sağladığı avantajlarla tarım sektörü
içinde önemli bir yer tutmaktadır. Biyogazın elde edilmesinde çok sayıda farklı kaynak
kullanılabilmekte ve her bir kaynağın biyogaz üretimindeki verimi farklılaşmakta ve bu
nedenle bölgesel olarak biyogaz enerjisi potansiyeli değişebilmektedir.
Kütahya ili özellikle 2005 yılında teşvik kapsamına alındıktan sonra ile yapılan sanayi
yatırımlarında artış yaşanmaktadır. İlde geçim kaynağı olarak tarım ilk sırada, hayvancılık
ise ikinci sırada yer almaktadır. Biyogaz üretimi için girdi sağlayabilecek çeşitli kaynaklar
mevcuttur. Bu çalışmada, Kütahya ilinin hayvan ve tarım potansiyeli dikkate alınarak elde
edilebilecek biyogaz enerji potansiyeli ortaya konmuştur. Ayrıca Kütahya Bölgesi için
biyogaz üretim tesisinin kurulumu maliyet açısından incelenmiş ve ekonomik analizleri
yapılmıştır.
4. Dolu Sebepli Kayısı Hasar Tahmin Modeli: Dairesel Regresyon Uygulaması
İsmail Gür ve Kasirga Yildirak
Parsel bazlı kayısı sigorta poliçeleri ve hasar verisi kullanılarak sigorta prim ve
yüklemelerini tahmin eden bir model geliştirilmiştir. Bu model içerisinde mevsimsellik ve
rüzgar yönü dairesel olark tanımlanmış, dairesel regresyon yöntemleri kullanılmıştır. Rüzgar
yönü dışında sıcaklık, nem, yükseklik gibi değişkenler doğrusal olarak ele alınmıştır. Hasar
dağılımı için dolu tehlike bölgelerine ait tehlike derecelendirmesi ile ilgili hasar rasyosu
kullanılmış, parasal değere çeşitli varsayımlarla ulaşılmıştır. Ayrıca portföy risk modeli
çerçevesinde farklı yükleme ve farklı reasürans paylarına ait hassasiyetlerin ve parsel risk
katkılarının hesabı tartışılmıştır.
Genel Oturum VeA-4
Oturum Başkanı: Burak Gülmez
14 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C114
1. Rakip Firma Verilerini Kullanarak Geliştirilen Tahmin Modeli
Kalyan Talluri ve Müge Tekin
Talep tahmini her operasyon ve gelir yönetimi modelinin temelini oluşturur. Teknolojideki
gelişmeler, örneğin, internet üzerinden rezervasyon (online alışveriş) sayesinde müşteriler
ürün çeşitlerine ve fiyatlarına kolaylıkla erişir oldular. Bu hizmetlerin yaygınlaşması her bir
müşterinin satın alma davranışını izlemeye olanak sağlayan büyük miktarda veri ortaya
çıkardı. Bu nedenle gelir yönetimi modellerine müşteri satın alma davranışı dahil
edilmelidir.
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Bahsedilen problem kısaca şöyledir: Belli bir bölgede (örneğin şehir merkezi) aynı kalite
grubunda birkaç otel düşünün. Pazara gelen müşteri üç seçenekle karşılaşır: Bizim oteli
seçmek, rakip firmanın oteline gitmek ya da satın almaktan vazgeçmek. Bu çalışmada,
müşteri seçim davranışını etkileyen unsurları inceleyeceğiz. Bilindiği gibi, ürünler bazı
özellikleri, yapıları ile birbirinden ayrılır. Söz konusu oteller ise, müşteriler fiyat, yer
önemi/cazibesi ve marka tanınırlığı unsurlarını göz önüne alabilirler. Havayolu sektöründe
ise müşteriler yine fiyat ve marka tanınırlılığı yanı sıra uçak çizelgeleme zamanına göre
seçim yapabilirler. Bu gibi özellikler ürünün "değeri"ni belirler. Amacımız rakip firmanın
kısmi satış verilerini kullanarak müşteri gözünden "değer" tahmini yapmaktır. Kısaca
yanıtını aradığımız sorular:
Hangi ürün en "değer"li?
Ürün özelliklerinin müşteriye olan önemi ne?
Buna bağlı olarak rakip firmadan ne kadar daha az/fazla fiyat belirlemeliyim?
Son birkaç yıldır, rakip firmanın fiyatları çeşitli veri kaynaklarında sunuluyor. Ancak,
yalnızca fiyat bilgisi tahmin yöntemleri geliştirmek için yeterli değil. Fiyatın yanı sıra, satış
bilgisi de gerekli. Ne yazık ki, rakip firmaların satış verileri ve pazardan ayrılan yani satın
almaktan vazgeçen müşterilerin sayısı bilinmiyor. Sadece, rakip firmanın doluluk oranları
biliniyor. Bu çalışmada, amacımız ayrık seçim yöntemleri kullanarak, pazardaki müşteri
sayısını ve müşterilerin fiyat algısını anlamak, buna bağlı olarak rakip firmanın fiyatlarına
göre en iyi fiyat politikasını belirlemektir.
2. Thermowood Yöntemiyle Isıl İşlem Uygulanan Türdeş Fırınlardaki Homojen
Ağaçların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine İlişkin Farklılığın İncelenmesi
Filiz Ersöz, Ibrahim Eser ve Mehmet Bayrakdar
Bu çalışmada; Thermowood üretimi yapan bir işletmede, türdeş fırınların ürettiği nihai
ürünlerin kalite farklılıklarını ölçmek ve standart ürün kalitesini belirlemek amacıyla üretim
temelli bir istatistiksel çalışma yapılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler; Nova Orman
Ürünleri Sanayii Ticaret Anonim Şirketi araştırma ve geliştirme laboratuvarı veri tabanından
elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini 212°C sıcaklıkta 2 saat ısıl işlem gören sarıçam
ağacına ilişkin AR-GE test verileri oluşturmaktadır. Thermowood üretimi sonunda fırından
alınan numunelere ilişkin ağırlık kaybı, hacimsel değişim, renk bileşenleri, nem, liflere
paralel basınç direnci gibi AR-GE testleri uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; 2 farklı
fırında üretime giren homojen sarıçam ağaçlarından alınan örneklemlerin yoğunluk, liflere
paralel basınç direnci ve L-Renk bileşeni arasındaki farklar anlamlı bulunmuştur. Yapılan
çoklu regresyon analizi sonucunda ise, L renk açısı ile ifade edilen siyah ve beyaz renk tonu
ile B renk açısı ile ifade edilen sarı ve mavi renklerinin bağımlı değişken olan liflere paralel
basınç direnci üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, yapılan korelasyon analizi
sonucunda liflere paralel basınç direnci ile yoğunluk, L renk açısı ve B renk açısı arasında
güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür.
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3. Çoklu Örnekle Öğrenme Problemlerinde Torba Temsili için Kodlama İzlemleri
Emel Şeyma Küçükaşcı ve Mustafa Gökçe Baydoğan
Çoklu örnekle öğrenme (ÇÖÖ), farklı varsayımlar altında sınıfı bilinen veya bilinmeyen
çoklu örneklerin oluşturduğu torbaların sınıflandırılmasını amaçlar. Söz gelimi, bir görüntü
ya da metin torba olarak düşünülürse, torbaları oluşturan örnek vektörleri olan görüntü
parçaları ya da paragraflar torba sınıflandırılması için bilgilendirici nitelik taşımakta ve
çoğunlukla sadece torbaların sınıfı bilinmektedir. Klasik ÇÖÖ problemlerinde, bir torba eğer
sadece negatif örneklerden oluşuyorsa negatif; en az bir adet pozitif örnek içeriyorsa pozitif
olarak sınıflandırılır. Örneğin, bir görüntünün pozitif sınıfa ait olabilmesi için belirli bir
nesnenin görüntünün en az bir parçasında yer alması gerekirken, nesne görüntünün hiçbir
parçasında yer almıyor ise bu görüntü negatif sınıfa ait olmaktadır. Pozitif torbaları oluşturan
örneklerin hangi sınıfa ait olduğunun bilinmemesi ve klasik ÇÖÖ varsayımının her zaman
geçerli olmaması problemin çözümünü zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda, ÇÖÖ problemleri
birer yarı-denetimli öğrenme (YDÖ) problemi olarak da düşünülebilir. Bu çalışmada, ÇÖÖ
problemlerinde torba temsili için denetimli, denetimsiz ve melez makine öğrenmesi
yöntemlerini kullanan torba kodlama algoritmaları sunulmaktadır. Torbaların ilgili örnekleri
cinsinden bir vektör ile temsili sayesinde, denetimli öğrenme yöntemlerinin torba
sınıflandırma probleminin çözümünde kullanılması mümkün olmaktadır. Rastgele orman
(RO) yöntemi, başlıca sınıflandırma yöntemleri arasında yer almakta olup; yüksek boyutlu
veri kümelerinde hızlı uygulanabilme ve genelleme hatasını hesaplayabilme olanakları
açısından diğer sınıflandırma yöntemlerine göre daha başarılı olarak addedilmektedir.
Yapılan incelemeler sonucunda, eksik veriden etkilenmeme ve torba içerisindeki önemli
örneklerin seçimi hususlarında RO sınıflandırma yönteminin başarılı olduğu görülmüştür.
Böylelikle, önerilen yöntem veri kümesindeki torbaların kodlanması sonrası torbaları RO
yöntemi ile sınıflandırarak ÇÖÖ problemini çözmektedir. Suni veri kümeleri kullanılarak
farklı torba kodlama algoritmalarının başarımları sınanmış; değişik torba oluşturma
varsayımlarının algoritmaların başarımına etkisi incelenmiştir. Ayrıca, ilaç etkinliği tahmini,
görüntü sınıflandırma, web sayfası/metin sınıflandırma ve ses kaydı sınıflandırma
alanlarında algoritmaların deneysel başarısı gerçek dünya veri kümeleri üzerinde hem
önerilen yöntemlerin, hem de yazında yer alan başlıca yöntemlerin uygulanması sonucu elde
edilen sonuçlar ile raporlanmıştır.
4. İyon Hareketi Algoritması ile Yapay Sinir Ağlarının Eğitimi
Burak Gülmez ve Sinem Kulluk
Veri madenciliği günümüzde önemini gitgide artıran bir alandır ve veri madenciliği
sayesinde birçok alanda kolaylık ve gelişmeler sağlanmaktadır. Bankacılıktan eğitime,
sağlıktan askeriyeye kadar veri madenciliğinin çok yaygın bir kullanım alanı vardır.
Sınıflandırma veri madenciliğinin önemli bir parçasıdır. Sınıflandırmada eldeki veriler,
belirli kurallara göre belirli sınıflara atanırlar. Sınıflandırma alanında birçok yöntem ve
algoritma geliştirilmiştir. Bu yöntemler arasında yapay sinir ağları elde ettikleri yüksek
doğruluk değerleri ile en çok kullanılan yöntemlerden birisidir. Yapay sinir ağları insan
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beyninden esinlenerek insanda bulunan yeni bilgiler öğrenme, yeni çıkarımlar yapma gibi
yetenekleri otomatik olarak gerçekleştiren bir yöntemdir ve doğrusal olmayan kompleks
problemlerdir. Bu yüzden eğitimleri yavaş ve zordur. Yapay sinir ağlarının eğitimde
kullanılan geleneksel algoritmalar matematiksel hesaplamalara dayanmaktadır, yavaştır ve
genellikle yerel optimum noktaya takılıp kalmaktadırlar. Bu dezavantajların üstesinden
gelmekte meta-sezgisel algoritmalar literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır. Genetik
algoritmalar, karınca koloni optimizasyonu algoritması gibi birçok meta-sezgisel algoritma
yapay sinir ağlarının eğitiminde kullanılmış ve oldukça etkin sonuçlar elde edilmiştir. Bu
çalışmada iyon hareketlerinden esinlenerek son yıllarda geliştirilen ve sürekli problemler
üzerinde oldukça iyi sonuçlar veren iyon hareketi algoritmasının yapay sinir ağlarının
eğitimindeki performansı değerlendirilecektir. Algoritmanın performansı literatür verileri
üzerinde değerlendirilecek ve geleneksel ve meta-sezgisel algoritmalarla karşılaştırılacaktır.
Genel Oturum LOJ-3
Oturum Başkanı: Okan Dükkancı
14 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C116
1. Performansa Dayalı Lojistik (PDL) Sisteminde Onarım Seviyesi Analizi
Cem Malyemez ve Ömer Faruk Baykoç
Sistemlerin lojistik destek faaliyetlerindeki sorumluluğun müşteriden üreticiye geçtiği ve
ömür devri maliyetini azaltmayı amaçlayan performansa dayalı lojistik sistemi yaklaşımı,
mevcut lojistik analiz yöntemlerinin farklı bir bakış açısı ile ele alınmasını gerekli
kılmaktadır. Çünkü maliyet minimizasyonu tabanlı yaklaşım, yerini kâr odaklı bir yaklaşıma
bırakmaktadır. Bakım konseptlerini şekillendiren ve lojistik destek faaliyetlerini etkileyen
önemli hususlardan birisi de onarım seviyesi analizidir (OSA). Bu çalışmada OSA problemi,
PDL yaklaşımında kullanılabilecek şekilde çok amaçlı olarak yeniden modellenmiştir.
PDL’de uygulanacak maliyet algoritması tam olarak ortaya konulamadığı için muhtemel
performans ölçütleri birer amaç olarak ele alınmış ve oluşturulan çok amaçlı modelin
çözümünde epsilon-kısıt (AUGMECON2) yöntemi kullanılmıştır. Önerilen modelin, PDL
sisteminin uygulanmasına yönelik gerçekleştirilen görüşmelerde ve bu kapsamda
oluşturulacak bakım konseptlerinin hazırlanmasında karar desteği sağlayabileceği
değerlendirilmektedir.
2. Belirlenmiş Sistem İdame İşletme İhtiyaçlarının Önceliklendirmesinin Analitik
Hiyerarşi Prosesi ve 0-1 Sırt Çantası Problemi Olarak Ele Alınarak Dinamik Tabu
Arama Algoritması ile Çözümü
Murat Toydaş ve Çağlar Utku Güler
Uçak, tank, vb. karmaşık askeri silah sistemlerinin idame işletmesinde kullanılan yedek
malzemeler hem çok pahalı hem de tedariği çok uzun sürdüğünden, söz konusu malzeme
siparişlerinin önceliklendirilmesi ve kısıtlı bütçe altında tedarik edilecek alt kümesinin
belirlenmesi çok önemlidir. Bu çalışmada, bir uçak sisteminin idame-işletmesi için tedarik
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edilebilecek n elemenlı potansiyel malzeme kümesinin her bir elemanına analitik hiyerarşi
prosesi kullanılarak fayda katsayısı atanabileceği ve ardından bütçe kısıtı ile 0-1 sırt çantası
problemi şeklinde ele alınarak m elemanlı (m<n) alt kümesinin belirlenebileceği
gösterilmiştir. Ayrıca, sırt çantası problemleri NP-zor sınıfında yer aldığından büyük boyutlu
problemlerin çözümünde kullanılabilecek tabu listesi sabit olmayan dinamik tabu arama
sezgisel algoritması geliştirilerek söz konusu problem çözülmüştür.
3. Sıkı Zaman Pencereli Araç Rotalama Probleminin Çözümü için Yeni Bir Yöntem
Önerisi: Bir Süpermarket Zincirinde Uygulama
İrem Sertvuran, Hanife Şengül, Serap Ercan Cömert ve Harun Reşit Yazgan
Bu çalışmada bir süpermarket zincirinin belirli zaman aralıklarında servis gören
müşterilerinin taleplerinin karşılanmasında ortaya çıkan SZPARP (sıkı zaman pencereli araç
rotalama problemi)çalışılmıştır. Çözüm iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada DBSCAN
ve K-Medoids kümeleme algoritmaları ile müşteriler kümelenmiş, ikinci aşamada ise
kurulan matematiksel model yardımıyla araç rotalama problemi çözülmüştür. Sonuç olarak
ise bu iki algoritmanın sonuçları ANOVA testi ile karşılaştırıldığında DBSCAN’ın KMedoids’ten daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.
4. Yeşil Yer Seçimi ve Rotalama Problemi
Okan Dükkancı, Bahar Yetiş Kara ve Tolga Bektaş
Yeşil ağ tasarımı problemlerinden biri olan yeşil yer seçimi ve rotalama problemi, klasik yer
seçimi ve rotalama probleminin bir uzantısı olup, depo maliyetleri ile birlikte doğaya salınan
karbondioksit miktarını azaltmayı hedeflemektedir. Problem, müşterilere ve aday depo
yerlerine karşı gelen düğümler ve bu düğümler arasındaki bağlantılardan oluşan bir serim
üzerinde tanımlanmıştır. Problemde, müşteri taleplerini, yine müşteriler tarafından belirtilen
zaman pencereleri içinde karşılamak için, depoların yerleştirileceği düğümlerin seçimine ve
verilen bir araç filosunun izleyeceği rotaya karar verilmesi amaçlanmaktadır. Karbondioksit
salınım miktarını hesaplayabilmek amacıyla literatürde önerilen Kapsamlı Mod Emisyon
Modeli kullanılmaktadır. Kullanılan bu model, aracın hızı ve aracın toplam ağırlığı gibi
değerleri hesaba kattığından dolayı, söz konusu parametreler, problemde ilave karar
değişkenleri olarak ele alınmıştır. Problem tek amaç fonksiyonlu tanımlanmış, bu fonksiyon
karbondioksit salınım maliyetleri ile depoların sabit maliyeti toplamını enküçüklemeyi
hedeflemektedir.
Bu çalışmada yeşil yer seçimi ve rotalama problemine ait bir tamsayılı doğrusal model
geliştirilerek, modelin standart optimizasyon yazılım paketleri ile çözüm süresini düşürmek
amacıyla bazı geçerli eşitsizlikler önerilmiştir.
Buna ek olarak, problemi daha kısa sürede çözmek amacıyla, farklı kesin çözüm yöntemleri
üzerinde çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, eldeki problemin bütünleşik yer seçimi ve rotalama
problemi ile hız optimizasyonu problemi şeklinde ikiye bölünerek çözülmesi önerilmiştir.
İlk alt problem olan bütünleşik yer seçimi ve rotalama problemini çözmek için, dal-sınır
algoritması önerilmektedir. Daha sonra, bu algoritmada bulunan olurlu çözümler kullanarak,
hız optimizasyon algoritmasıyla da ikinci alt problemin çözülmesi hedeflenmektedir.
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Yapılan deneylerde, literatürdeki yeşil araç rotalama problemlerinde sıkça kullanılan
Birleşik Krallık verisi esas alınmıştır. Deneyler sonucunda; depoların sabit maliyetinin,
karbondioksit salınım maliyetlerinden yüksek olmasından dolayı, öncelikle depoların yer
seçimi kararlarının depoların sabit maliyetine göre karar verildiği ve daha sonra da araçların
rotalama kararlarının karbondioksit salınım maliyetlerine göre belirlendiği gözlemlenmiştir.
Genel Oturum ÇİZ-2
Oturum Başkanı: Ayla Gülcü
14 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C123
1. Melez Akış Tipi Çizelgeleme Problemi için Karma Tamsayılı Programlama Yaklaşımı
Semra Ağralı, Z. Caner Taşkın ve Ali Tamer Ünal
Melez akış tipi çizelgeleme bazı veya tüm basamaklarında paralel makinaların olduğu çok
basamaklı akış tipi çizelgeleme problemi olarak tanımlanmaktadır. Birçok operasyondan
geçirilmesi gerek bir iş siteme ilk basamaktan girer ve belirli bir yolu takip ettikten sonra
son basamaktan sistemi terk eder. Hollanda’da kurulu bir transformatör üreticisinde
rastlanılan bir problem motivasyonu ile çok basamaklı, her basamakta ya paralel özdeş
olmayan makineler ya da yığın sürecine uygun makinalar olan bir sistem ele alınmıştır.
Sistemde makine uygunluk ve en erken/en geç başlama kısıtları bulunmaktadır.
Bu sistem için karma tam sayılı bir model geliştirilmiştir. Model en genel hali ile gerçek
hayatta kullanımına izin verecek kadar uygun sürede optimal çözümü vermemektedir. Bu
nedenle başlangıç çözümü elde etmek amacıyla sezgiseller geliştirilmiştir. Bu sezgiseller
yardımıyla olurlu bir başlangıç çözümü elde edip optimizasyon modelini bu çözüm ile
başlatacak şekilde planlama yapılmıştır. Bu geliştirilen model ve algoritmaları içeren bir
karar destek sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem ICRON üzerinde çalışmaktadır. Bu sistem
halihazırda firmada kullanılmaktadır.
2. Medyada Yayın Akışı Çizelgeleme: Yöneylem Araştırması Teknikleri ile Çözüm
Önerisi
Mujgan Sağır ve Ecrin Özgümüş
Televizyon kanalları için yayın akış çizelgeleri önem taşımaktadır. Programların, hangi gün
ve saatlerde yayınlanacağı konusuna ve yayın akış çizelgelerinin belirlenmesine etki eden
çeşitli faktörler bulunmaktadır. Programların izlenme oranları, yapım türü ve format dikkate
alınarak yayın akışı içinde programın yayınlanabileceği uygun zaman aralıkları, programın
canlı ya da banttan yayınlanması, yayın kuşakları, farklı saat dilimlerinin maliyete etkisi,
canlı yayın esnasında gerekebilecek teknik, insan kaynağı, ulaşım, varsa konuklarla ilgili
gereklilikler, göz önünde bulundurulacak faktörlere örnek verilebilir.
Bu çalışmada, bir televizyon kanalının yayın akış çizelgesinin belirlenmesine etki eden bu
faktörler göz önünde bulundurularak, uygun yayın akış çizelgesini belirlemek amacıyla bir
matematiksel model geliştirilmiştir. Bu yöntem ile elde edilen yayın akış çizelgesi ile
televizyon kanalındaki mevcut yayın akış çizelgesi karşılaştırılmış, elde edilen sonuçlara
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göre önerilen yöntemle yayın akış çizelgesi belirlenirse iyileşme elde edilebileceği
gösterilmiştir.
3. Dökümhane Planlama ve Çizelgeleme Problemi ve Uygulaması
Mahmut Ali Gökçe ve Hatice Doğramacı
Dökümhaneler metalleri işlemek ve şekillendirmek için kullanılan temel unsurlandır.
Dolayısıyla da imalat sanayi için ciddi bir öneme sahiptirler. Türkiye döküm sanayisi de
büyüklük açısından dünyada 4. sırada yer alır. Dökümhaneler yoğunlukla seri üretimi
destekledikleri için gereken yüksek ilk maliyetler de gözönüne alınarak etkili ve verimli
çalışmak zorundadırlar.
Bu çalışmada, öncelikle dökümhane planlama ve çizelgeleme için literatür özeti sunulacak
ve iç seri üretim ve dış müşteri siparişlerini karşılayan bir dökümhane için, eldeki talep,
döküm ve ergitme makine parkı, setup zaman, çalışma takvimi, planlama ufku, hammadde
verileri; makine-kalıp, kalıp-parça uyumlulukları; min ve maksimum üretim/ergitme, kalıp
kullanım/bakım ve diğer dökümhane spesifik kısıtları gözönüne alan bir yeni matematiksel
model önerilecektir. Bu model kullanılarak, çalışmanın ortak yürütüldüğü şirket verileri ile
toplam gecikme ve toplam maliyet enazlama amaç fonksiyonlarına göre elde edilen sonuçlar
sunulacaktır.
4. İki Amaçlı Hibrit Genetik Algoritma ile Gürbüz Ders Çizelgelerinin Oluşturulması
Can Akkan ve Ayla Gülcü
Çizelgeleme problemleri genellikle tek amaçlı en iyileme problemleri olarak tanımlanıp
çözülmektedir. Belirlenen kritere göre kaliteli çözümler elde edilse de bu çözümler yeterince
gürbüz olmadıklarından sonradan gelecek değişikliklere kolayca uyum sağlayamamakta,
dolayısıyla gerçek hayatta kullanışlı olmamaktadırlar. Bu çalışmada, öncelikle İkinci
Uluslararası Çizelgeleme Yarışması'ndaki (ITC-2007) müfredat temelli ders çizelgeleme
problemi için bir gürbüzlük ölçütü tanımlanmaktadır. Daha sonra bu problem hem bu
gürbüzlük ölçütüne göre hem de bozulan problem kısıtlarının getireceği ceza maliyetine göre
iki amaçlı bir en küçükleme problemi olarak ele alınmakta ve Tavlama Benzetimi ve Tepe
Tırmanan algoritmalarının kullanıldığı iki amaçlı hibrit bir Genetik Algoritma (MOGA) ile
çözülmektedir. İlk amaç olan çözümün ceza maliyeti ITC-2007' de belirlendiği gibi
hesaplanmaktadır. İkinci amaç için geliştirilen metrik ile her bir ders saatinin sonradan gelen
zaman değişikliği talebine (“bozucu etki”) cevap verebilme yeteneği ölçülmektedir. Arzu
edilen, bozucu etki geldiğinde mümkünse sadece bu dersin başka bir konuma taşınması ve
mevcut çözümün ceza maliyetinin en az kötüleşmesidir. Ders başka bir konuma taşınamıyor
ise başka bir ders ile yer değişikliğine gidilmekte ancak bu durumda ek bir maliyet
oluşmaktadır. Gürbüzlük ölçütü hesaplanırken her bir ders saati için bütün alternatif taşıma
ya da yer değiştirme maliyetleri hesaplanır ve en küçüğü seçilir. Çözümün gürbüzlük ölçüt
değeri ise bütün ders saatlerinin gürbüzlük ölçüt değerlerinin ortalaması alınarak hesaplanır.
Ancak bu ölçütü hesaplamak çok uzun zaman aldığı için onunla korelasyonu yüksek olan
sezgisel bir ölçüt kullanılmıştır. Her bir GA iterasyonunda çaprazlama uygulanan bireylerin
iyileştirilmesi için iki kısa Tepe Tırmanan algoritması geliştirilmiştir. İlki gürbüzlük amaçlı,
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ikincisi ceza maliyeti amaçlı olan bu algoritmalardan rastgele seçilen bir tanesi çaprazlama
sonucu oluşan bireylerden bir tanesine diğeri de diğer bireye uygulanmaktadır. Her ne kadar
bu iyileştirme adımları en son bulunan uç en iyi çözümler üzerinde etkili görünmese de en
son Pareto sınırının kardinalitesini arttırma açısından etkili olmuştur. Uç en iyi çözümlerin
iyileştirilmesi için ise rastgele seçilen toplum bireylerinden bir tanesine rastgele seçilen bir
Tavlama Benzetimi algoritması uygulanmaktadır. Üç farklı versiyonu olan bu algoritmanın
bir versiyonu sadece ceza maliyetinin, bir tanesi sadece gürbüzlük değerinin, bir tanesi ise
iki amacın birlikte en küçüklenmesine çalışmaktadır. Tavlama Benzetimi ile geliştirilmiş
birey topluma ancak kabul edilirse alınmaktadır. Bunun için toplumdaki bütün bireylerin
baskınlık derecesi ve kendisine en yakın bireye göre mesafesi (“crowding distance”)
hesaplanarak bir sıra oluşturulur. Yeni birey bu sırada en kötü bireyi geçer ise topluma kabul
edilir. Çaprazlama ve iyileştirme algoritmaları ile oluşan yeni toplum ile eski toplumdaki
bireyler bir önceki gibi bir sıralamaya tabi tutulur ve bu sıranın üst yarısındaki bireyler bir
sonraki iterasyona aktarılırlar. Algoritma ITC-2007'deki 21 problem örneği üzerinde 30'ar
kere çalıştırılmıştır; aynı anda iki amaç birden en iyilenmeye çalışıldığı için çalışma süresi
kısıtı olarak yarışma kurallarınca verilen sınırın iki katı alınmıştır. Algoritmanın
parametreleri bir dizi ön deney ile belirlenmiş, ancak süreyi etkileyen parametrelerin seçimi
yarışmanın süre kısıtı göz önüne alınarak yapılmıştır. En son elde edilen Pareto sınırları hem
ceza maliyeti açısından yazında bilinen en iyi değerlere yakın hem de gürbüz çözümler
içermektedir.
Genel Oturum Enerji-2
Oturum Başkanı: Elnur Nuri
14 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C122
1. Türk Bankacılık Sisteminde R Tabanlı Veri Görselleştirme Analizi: Enerji
Kredilerinin Risk ve Temerrüt Haritası
Fatma Çinar, Kutlu Merih ve C. Coşkun Kucukozmen
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre 21 bankanın 2015 yılı Aralık ayı itibarıyla
proje finansmanı için kullandırdığı kredilerin % 52’sinin enerji, % 12’sinin altyapı, %
13’ünün gayrimenkul ve %23’nün de diğer sektörlere ait olduğu ifade edilmektedir.
Bu veriler ışığında Haziran 2015 itibarıyla 186 milyar TL (US$69 milyar) olan proje
finansmanı kredileri risk bakiyesi, Aralık 2015 döneminde % 12’lik artışla 208 milyar TL'ye
(US$71 milyar) yükselmiştir. Risk bakiyesinin 179 milyar TL'si nakdi, 29 milyar TL'si gayri
nakdi kredi şeklinde kullandırılmıştır.
Bu çalışmada bankaların kredi finansmanı risk bakiyelerini artıran ve sektördeki en büyük
pasta dilimini temsil eden enerji kredilerinin, Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine
(Nomenclature of Territorial Units for Statistics, NUTS) uygun, karşılaştırılabilir istatistiki
veri tabanına kodlanan NUTS hiyerarşik sınıflandırmaları çerçevesinde bir analizi
yapılmıştır.
Yapılan çalışma ile 2011-2015 dönemine ait veriler ile bankacılık sektöründe kullandırılan
enerji kredilerini ve temerrütlerinin 81 şehir ve bölgelere göre dağılımı incelenmiştir.
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İnceleme süreci DataLab Laboratuvarları’nda geliştirilen gerçek zamanlı bir analiz tekniği
olan R yazılımı ile Grafik Data Mining tabanlı bir risk analiz yaklaşımı modeliyle
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu model çok boyutlu grafik temsil yoluyla yeni bir veri
madenciliği sistemi öngörerek, bankacılık sektöründe artan veri hacmi ile beraber bankacılık
verilerine 360 derecelik bir bakış açısıyla değerlendirme ve analiz yapma imkânı
vermektedir.
Yapılan analiz enerji sektöründeki kredi ödeme sistemlerinin performansına bütünleşik bir
bakış açısı getirmekle kalmayıp, sektördeki riski zamanında algılama ve öngörme
süreçlerinde karşılaşılan problemlerin erken teşhisinde önemli ipuçları vermektedir.
Sayılardan arındırılan görseller yoluyla kredi hacimleri, bölgesel risk görünümleri ve
momentleri çok boyutlu grafikler üzerinden analiz edilmektedir. Enerji kredileri ve kredi
ödeme sistemleri bazında da oldukça detaylı bir Kredi Risk Haritasına dönüştürülen çalışma,
bu bağlamda bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Kullanılan teknik ile #R yazılımının ileri
grafik paketleri olan #ggpot2 ve #lattice #gganimate paketleri ile faktöre dönüştürülen tüm
veri seti zamana ve mekana göre metriklenerek gerçek zamanlı interaktif bir veri analizi
yapılmıştır.
Yapılan bu çalışmanın bulguları bankacılık sektörü için önemli ipuçlarını gündeme getirme
potansiyeline sahiptir. İlk olarak iller ve NUTS bölgeleri bazında, kredi kullanımında
görülen değişim, bu illerimizin ekonomik potansiyellerinin zaman içinde değişimi ile ilgili
ipucu verecektir. İkinci olarak, bankacılık sisteminde proje finansman kredilerinin risk
bakiyelerinin bölgesel risk haritası ve potansiyel kredi finansman projelerinde bankalara
yeni pozisyonların ipuçlarını verebileceği değerlendirilmektedir. Diğer taraftan
görselleştirilen verilerin analizi, sanayiciler, kreditörler, bankalar, kalkınma ajansları, AB
yatırım fonları ve sektör temsilcileri için kıymetli bulgular içermektedir. Türk Bankacılık
sistemine veri analitiğinde yeni bir analiz anlayışı ve katkı sağlaması çalışmanın ana hedefini
oluşturmaktadır.
2. Türk Bankacılık Sisteminde R Tabanlı Veri Görselleştirme Analizi: Kredi-Mevduat
Oranları Bölgesel Risk Haritası
Fatma Cinar, Kutlu Merih ve C. Coşkun Kucukozmen
Tasarrufların yetersiz olduğu her fırsatta ifade edilen ülkemizde hem tasarruf oranını
artırmak hem de bu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak finansal piyasalar
ve ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Finansal sistem derinleştikçe
bankacılık sektörü ekonomik büyümenin dinamikleri arasında yer almakta ve ekonomik
büyüme açısından önemli bir rol üstlenmektedir. Bankacılık sektörünün temel faaliyet
alanının fon transferi olması nedeniyle, ana faaliyetine ilişkin en önemli performans
göstergelerinden birisi mevduatın krediye dönüşüm oranıdır (kredi/mevduat). Bankacılık
sistemi aktiflerinin yaklaşık yarısını oluşturan kredi hacminin finansmanı temel fon kaynağı
olan mevduat ile sağlanmaktadır. BDDK 2016 Mart ayı verilerine göre bankacılık sektörü
mevduatı 1.278.398.736 milyon lira iken toplam kredi hacmi ise 1.531.773.000 olarak
gerçekleşmiştir. Sektör genelinde kredilerle dengeli bir büyüme trendini sürdürmek ve
yaygın fonlama tabanını güçlendirmek ise ana sorunsal olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Mevduatın krediye dönüşüm oranları 2005-2014 dönemlerine ait TBB verilerini
(Nomenclature of Territorial Units for Statistics, NUTS) NUTS bölgesel sınıflandırması ve
Türkiye’nin 81 ilindeki bankacılık sektöründeki mevduatın toplam kredi hacmi içindeki
payları analiz edilmiştir. Söz konusu veriler DataLab Laboratuvarları’nda geliştirdiğimiz
gerçek zamanlı bir analiz tekniği olan R yazılımı ile Grafik Data Mining tabanlı bir risk
analiz yaklaşımıyla analizi edilmiştir. Geliştirilen model çok boyutlu grafik temsiller yoluyla
yeni bir veri madenciliği sistemi öngörerek, Bankacılık sektöründe de artan veri hacmi ile
beraber bankacılık verilerine 360 derecelik bir bakış açısıyla değerlendirme ve analiz yapma
imkânı vermektedir.
Özellikle mevduatta ve kredilerde öne çıkan şehirleri ve NUTS bölgelerindeki sermaye
akışına bütünleşik bir bakış açısı getirmekle kalmayıp, sektördeki riski algılama ve öngörme
gibi problemlerin erken teşhisinde önemli ipuçlarını sayılardan arındırılan görsellerle
mevduatın/kredilerin büyüklükleri, bölgesel risk görünümleri ve momentleri çok boyutlu
grafikler üzerinde analiz edilmiştir. Aynı zamanda Mevduatın Krediye Dönüşüm Haritası’na
dönüşen çalışma, bu anlamda bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Kullanılan teknik #R
yazılımının ileri grafik paketleri olan #ggpot2 ve #lattice #gganimate #RWorldMap paketleri
ile faktöre dönüştürülen tüm veri seti zamana ve mekana göre metriklenerek gerçek zamanlı
interaktif bir data analizi yapılmıştır.
Bu araştırmanın çıktıları bankacılık sektörü için önemli ipuçlarını gündeme getirebilir. İlk
olarak iller ve NUTS bölgeleri bazında, mevduatın krediye dönüşüm hızındaki değişim, bu
illerimizin ekonomik potansiyelleri ile ilgili değişimin/potansiyelin ipuçlarını verebilecektir.
İkinci olarak, bankalarımızın hangi bölge ve şehirde paylarını artırdığını/azalttığını da
görmek mümkün olabilecektir. Bu iki hususun dışında böyle bir araştırma bankaların şube
açma, tasarruf ve girişim davranışları üzerinde bir takım ipuçları verebileceği kanaatindeyiz.
Öte yandan Kalkınma Ajanslarına AB fonları vb. yatırımlar için de önemli bulgular
içerebilir.
Görselleştirilen verilerin analizi, Sanayiciler, Kreditörler, Bankalar, Kalkınma Ajansları ve
sektör temsilcileri için kıymetli bulgular içermektedir. Türk bankacılık sistemine veri
analitiğinde yeni bir analiz anlayışı ve katkı sağlaması çalışmanın temel amacını teşkil
etmektedir.
3. Türkiye Sera Gazi Azaltımı için Bir Çevresel Genişletilmiş Sosyal Hesaplar Matrisi
Önerimi ve Çarpanlar Yöntemi ile Analizi
Ayla Alkan, Ayla Oğuş Binatlı ve Çağaçan Değer
Projenin amacı Türkiye sera gazı salımını azaltıcı politikaların geliştirilebilmesi için enerji
sektörünü detaylandıran çevre ile ilgili göstergeler için ayrı hesapların yaratıldığı bir
Çevresel Genişletilmiş Sosyal Hesaplar Matrisinin oluşturulması ve dışsal değişkenlere
şoklar verilerek direkt ve endirekt etkilerin Sosyal Hesaplar Matrisi Çarpanlar Yöntemi ile
analiz edilmesidir.
İklim değişikliği ekonomik ve sosyal hayata olan etkilerinden dolayı son yıllarda
ekonomistlerin en sık çalıştığı konular arasındadır. İklim değişikliğinin etkileri için İklim
Değişikliği Uluslararası Paneli’nin (IPCC) çalışmaları baz alınır. Olası etkiler belirli
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güvenirlilik seviyelerine göre IPCC tarafından tüm dünya için toplu ve belirli bölgeler için
ayrı ayrı olacak şekilde yayınlanır. Türkiye’de beklenen etkiler; ortlama sıcaklığın dünyada
beklenen ortalama sıcaklık artışından daha fazla olması, özellikle Akdeniz ikliminin hakim
olduğu bölgelerde yaz sıcaklığında artış ve yağışlarda önemli azalma, tüm ülkede kar
mevsimi süresinin ve kar kalınlığının azalması gibidir. Türkiye’nin gelişmekte olan
ekonomisini iklim değişkliğinin önemli ölçüde etkileyeceği düşünülmektedir. Türkiye
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Konvansiyonu’na (UNFCCC) üyedir, her yıl
emisyon envanterini hesaplayıp UNFCCC’ye göndermektedir. Türkiye en son 2015
senesinde Paris’te yapılan 21. İklim Değişikliği Konferansı’na (COP 21) katılmış ve Paris
Anlaşması’nı (Paris Aggreement) imzalamıştır. Konferans öncesi Niyetlenilmiş Ulusal
Katkı Bildirisi (Intended Nationally Determined Constributions, INDCs) göndermiş ve 2030
senesinde %21’lik bir azalma hedefi ile ulusal envanerinin 929 Mt CO2 eşleniği olacağını
belirtmiştir.
Çalışmanın datası başta Türkiye İstatistik Kurumu olmak üzere muhtelif kamu kurumu
verilerinden derlenecek olan ve 2002 senesini baz alan bir Sosyal Hesaplar Matrisidir
(SHM). SHM, ekonomi çapındaki ilişkileri eş anlı olarak sergileyen ve bir ekonomik
bütünün yapısal özelliklerini tablolaştıran bir veritabanı ve hesap sistemidir.
Bu çalışmada kullanılacak olan yöntem SHM Çarpanlar Yöntemidir. Bu yöntemde
ekonominin dışsal değişkenlerine şoklar verilir ve bu şokların direkt ve endirektetkileri
ölçümlenir. Direkt etkiler şok verilen sektörde meydana gelen etkiler, endirekt etkiler ise şok
verilen sektörün diğer sektörler ile olan bağlantısından kaynaklanan etkilerdir. Bu direkt ve
endirekt etkiler toplandığında, verilen şokun çarpanlar etkisi ölçülmüş olur.
Ulaşılmak istenen hedefler; Türkiye için enerji sektörünü ve diğer sektörlerin enerji
gereksinimini detaylı inceleyen, aynı zamanda ilk kez çevresel hesapların dahil edildiği bir
sosyal hesaplar matrisi elde etmek; bu matrisi Çarpanlar Yöntemi ile analiz ederek Türkiye
Niyetlenilmiş Ulusal Katkı Bildirisi’nde yer alan hedefe nasıl ulaşacağı ile ilgili politikalar
geliştirmektir.
4. Petrol ve Doğalgaz Platformlarının Denizde Optimal Yerleştirilmesi ve Birleştirilmesi
Probleminin Matematiksel Modelleri Üzerine
Elnur Nuri ve Fidan Nuriyeva
Günümüzde karadaki petrol ve doğalgaz rezervlerinin büyük çoğunluğu tükenmiş
durumdadır. Bu nedenle denizdeki rezervlerin işlenmesi ekonomik açıdan büyük önem
taşımaktadır.
Bu çalışmada denizde yer alan petrol ve doğalgaz yataklarının eğimli kuyularla işlenmesi
için platformların optimal yerleştirilmesi ve onların birbirleri ile birleştirilmesi problemi ele
alınarak, ilgili problemin matematiksel modelleri incelenmiş ve yeni modeller
geliştirilmiştir.
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Paralel Oturumlar 2C
Ders Oturumu 2C
Mastering Agricultural Supply Chains - Dr. Enver Yücesan
14 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / F001

Davetli Oturumları 2C
Davetli Oturum AHA-3
Oturum Başkanı: Türker Tanergüçlü
14 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C107
1. İHA Yerleştirme ve Rotalama Problemi için Karınca Kolonisi Optimizasyonu
Ertan Yakıcı
İnsansız hava araçlarının (İHA) kullanımındaki artış ile birlikte bu araçların kullanımına
ilişkin olarak stratejik ve operasyonel boyutlarda etkin planlama problemleri de ortaya
çıkmıştır. Bu problemlerden biri de keşif ve gözetleme kapsamında kullanılan İHA’ların
operasyonel olarak değişen ihtiyaca göre konuşlandırılması ve rotalanması problemidir. Bu
problemde amaç, bir ağ üzerinde tanımlı ve farklı değerlere sahip ilgi noktalarının verilen
zaman kısıtını aşmadan gemiler ve kıyıdaki üsler üzerinde konuşlanabilecek bir İHA filosu
tarafından mümkün olduğu ölçüde kapsanması ve en yüksek toplam değerin elde
edilmesidir. Bahse konu problem yerleştirme ve rotalama problemi olarak formüle edilmiş
ve bu problem için dizayn edilmiş karınca kolonisi optimizasyonu algoritması ile
çözülmüştür. Geliştirilen sezgisel algoritmanın performansı CPLEX karışık tamsayılı
programlama çözücüsünün performansı ile karşılaştırılmış, önerilen metodun test
problemlerinin çoğunda bilinen en iyi çözümü sağladığı görülmüştür.
2. Gri Tahmin Modelleri ile Keban Barajı için Deformasyon Tahmini
Erkan Köse ve Levent Taşçı
Barajlar hidroelektrik enerji üretmek, yağmurlu mevsimlerde su depolayarak kurak
mevsimlerde kentler ve ziraî alanların su ihtiyacını karşılamak, taşkınları kontrol etmek
amacıyla toprak dolgu, kaya dolgu ya da beton ağırlık olarak inşa edilen büyük yapılardır.
Bu yapılarda ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuzluk, baraj ve yakın çevresinde yaşayan
insanlar için kimi zaman bir afete dönüşebilir ve ülke ekonomisi için de ciddi zararlara neden
olabilir. Bu sebeple, bu tür mühendislik yapıları, inşasından itibaren izlenmeye alınıp,
jeodezik ve jeodezik olmayan ölçme teknikleri kullanılarak muhtemel değişimleri ve
deformasyonları belirlenmeye çalışılır.
Gri tahmin yöntemleri sistem davranışları hakkında yeterli tecrübemizin bulunmadığı ve
sınırlı sayıda veriye ulaşılabildiği durumlarda tatmin edici sonuçlar üretebilen tahmin
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yöntemleridir. Geleneksel tahmin yöntemleri sağlıklı veriler üretebilmek için önemli
miktarda veriye ihtiyaç duyarlar. Geleneksel tahmin yöntemlerinin aksine gri tahmin
yönteminin temel özelliği, veri seti hakkında katı varsayımlara ihtiyaç duymaması ve sınırlı
veriye sahip sistemlerin analizinde başarı ile uygulanabilmesidir. Bu çalışmada Keban
Barajı’nda oluşan deformasyon iki farklı gri tahmin yöntemi kullanılarak belirlenmeye
çalışılmış. İlk önce baraj gölündeki su seviyesi bağımsız değişken olarak seçilmiş ve çok
değişkenli gri tahmin modeli ÇGM(1,N) yardımıyla deformasyon tahmin edilmeye
çalışılmıştır. ÇGM(1,N) gösterimi, N adet değişkene sahip birinci derecen türevlenebilir
eşitliklerin yer aldığı gri modeli ifade etmek için kullanılmaktadır. Daha sonra tek değişkenli
gri tahmin modeli GM(1,1) kullanılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Ulaşılan
sonuçlar deformasyon tahmininde su seviyesinin önemli bir kriter olduğunu ve
ÇGM(1,N)’in GM(1,1)’den daha iyi sonuçlar ürettiğini göstermiştir.
3. Kuvvet Yapısı Optimizasyon Modeli
Okan Arslan ve Ahmet Kandakoğlu
Bir kuvvetin uçak ve mühimmat sistemlerinin kompozisyonunu ortaya koyan plan 'Kuvvet
Yapısı Planı' olarak adlandırılır. Bütçenin etkin bir şekilde kullanarak ve arzu edilen harekât
sonuçlarını elde edebilecek şekilde alternatif sistemler arasında dağıtılıyor olması önem arz
etmektedir. Bu kapsamda geliştirilmiş olan 'Kuvvet Yapısı Optimizasyon Modeli'
mühimmat ve uçak tedariki için farklı senaryoları değerlendirebilecek bir platform olarak
tasarlanmıştır. Model bütçeyi, harekât ihtiyaçlarını ve muhtemel kayıpları değerlendirerek
ihtiyaç duyulan uçak ve mühimmat konfigürasyonunu ortaya koyar.
4. Sabit Nokta Hava Savunmasında Radar ve Silahlardan Oluşan Bir Sistem için Optimal
Yer Seçimi Problemi
Türker Tanergüçlü, Hakan Maraş, Haluk Aygüneş ve Cevriye Gencer
Bu çalışmada sabit nokta hava savunma görevi alan bir hava savunma birliği için hava
yaklaşma istikametlerini en iyi şekilde kontrol atına alabilecek optimal mevzii yerlerini
tespit edebilen bir karar destek sistemi önerisinde bulunulmuştur. Karar destek sistemi,
sayısal arazi modeli üzerinde görsel olarak hava yaklaşma istikametlerini belirleyebilme,
savunulacak hassas bölgeyi ve aday silah ve radar mevzilerini belirleyebilme imkânı
sunmaktadır. Bu sayede sayısal arazi modelinden alınan veriler, optimum mevzii yerlerini
belirleyen matematiksel model için girdi olarak kullanılmakta ve problem çözüldükten sonra
sonuçlar karar destek sistemi vasıtasıyla görsel olarak kullanıcıya sunulmaktadır. Çalışmada
kullanılan matematiksel modelde silahların hedefleri tespit edememe ve imha edememe
olasılığını kullanabilmek için maksimum beklenen kaplama modeli kullanılmıştır.
Bu karar destek sistemi ile hava savunma birlik komutanına, araziye gitmeden mevzii keşif
ve seçim faaliyetlerini bir karar destek sistemi üzerinden yapabilme ve matematiksel
modelin içerdiği kısıtlar sayesinde mevcut taktiksel kurallara uygun, hava yaklaşma
istikametlerini en iyi şekilde kontrol edebilen silah ve radar mevzilerini tespit edebilme
imkânı sağlanmıştır.
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Davetli Oturum ÇKV-1
Oturum Başkanı: Özgür Özpeynirci
14 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C109
1. İki Amaçlı Karışık Tamsayılı Doğrusal Programlama Problemleri için Yinelemeli
Araştırma Algoritması
Banu Soylu
Bu çalışmada iki amaçlı karışık tamsayılı programlama problemleri ele alınmış ve bu
problemlerin Pareto noktalar kümesini tam olarak bulmak için yinelemeli araştırma
algoritması sunulmuştur. Çok amaçlı karışık tamsayılı programlama problemlerinin Pareto
noktalar kümesi hem çok amaçlı doğrusal programlama problemleri hem de çok amaçlı
tamsayılı programlama problemlerinin Pareto noktalar kümesinin özelliklerini taşımaktadır.
Dolayısıyla, çok amaçlı karışık tamsayılı programlama problemlerinin amaç uzayında ayrık
noktalar ve doğru parçaları bulunabilir yani amaç uzayı kısmi parçalı bir yapıya sahip
olabilir. Diğer bir özellik ise doğru parçalarının üzerinde yer alan bütün noktaların tamsayılı
karar değişkenleri değerleri de aynıdır. Bu yapıda doğru parçalarını keşfetmek için doğrusal
programlama teknikleri, noktaları keşfetmek için de tamsayılı programlama teknikleri
kullanmak gereklidir. Önerilen algoritmanın her aşamasında bulunan çözümler, çözüm
uzayından kaldırılmaktadır. Bu işlem problemin bütün Pareto noktalarının bulunduğundan
emin olunana kadar yinelenmektedir. Literatürde yer alan farklı test problemleri kullanılarak
deneyler yapılmış ve sonuçlar analiz edilmiştir.
2. Çoğunluk Kuralı Sınıflandırması Yöntemi ile Tedarikçi Değerlendirme Sistemi
Oluşturma: Kaynak Malzemeleri Sektöründe Bir Uygulama
Sinem Tokcaer, Bengü Oflaç ve Gizem Kandemir
Günümüz tedarik zinciri yaklaşımı sebebiyle şirketler bağımsız birer oluşum olmaktan
çıkmış ve bir sistemin parçası haline gelmiştir. Bu sebeple şirketlerin performans ölçümleri
sadece iç değerlendirmelerinden öteye geçmiş ve tedarikçilerinin performansına da bağımlı
hale gelmiştir. Tedarikçi performansını etkileyen birçok faktör olması sebebiyle tedarikçi
değerlendirme süreci çok amaçlı karar verme problemi olarak değerlendirilmektedir. Bu
çalışmada, kaynak malzemeleri sektöründe yer alan bir şirketin mevcut tedarikçi
değerlendirme sistemi incelenmiş ve sistemde var olan açıklıklar ortaya konularak yeni bir
sistem geliştirilmiştir. Yeni sistem için parametrelerin belirlenebilmesi için, telafi edici
olmayan bir yöntem olan çoğunluk kuralı sınıflandırması (MR Sort) uygulanmıştır. Bunun
sonucunda, tedarikçilerin performans puanları ve ait oldukları sınıflardan yola çıkılarak,
göstergelerin ağırlıkları, her gösterge için sınıflara göre alt-sınır puanları elde edilmiştir. Bu
bağlamda, çalışmanın sonucunda eski siteme göre daha yetkin ve kapsamlı bir tedarikçi
değerlendirme sistemi ortaya konulmuştur.
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3. Kuvvet Çok Amaçlı Karar Verme Teknikleriyle En Çok Tercih Edilen Sağlık
Projelerinin Belirlenmesi
Nur Kaynar ve Özlem Karsu
Bu çalışmada sağlık sistemindeki karar vericilere sağlık projeleri seçiminde destek olacak
bir sistem geliştirilmektedir. Projelerin, farklı toplum gruplarına olan fayda dağılımlarına
göre değerlendirildiği varsayılmaktadır. Çalışma, daha önceki çalışmaların aksine birden
fazla tipte faydanın dağıtımını göz önüne almaktadır (örneğin kaliteye endeksli yaşam yılı
artışı ve finansal yıkımlardan korunma düzeyi). Çalışmamız özelinde bu faydalar, verimlilik
(toplam faydayıençoklama) ve eşitlikçilik (toplam faydanın farklı toplum gruplarına
dağıtımı) olarak belirlenmiştir. Karar vericilerin hem verimlilik hem eşitlikçilik kaygılarının
olması açısından, ele alınan problem özel bir çok kriterli karar verme problemidir. Ancak,
tipik bir çok kriterli karar verme probleminde her alternatif bir vektörle ifade edilirken, ele
alınan problemde her alternatif satırların çeşitli toplum gruplarına, sütunların fayda tiplerine
karşılık geldiği bir matris şeklinde ifade edilmektedir. Çalışmanın amacı, verimlilik ve eşitlik
kaygılarını göz önüne alan, en iyi proje ya da projelerin seçiminde karar vericilere destek
olacak interaktif bir sistem oluşturmaktır. Sistem, karar vericiden tercih bilgisi alarak; çeşitli
sosyal fayda fonksiyonu varsayımlarına göre en çok tercih edilen alternatifi ya da
alternatifleri belirleyecektir. Sunumda bu fayda fonksiyonunun toplanır (additive) olduğu
durumlarda elde edilen sonuçlar tartışılacaktır.
4. Ters Çok Amaçlı Sınıflandırma Problemleri için Etkileşimli Bir Algoritma
Burcu Özmen, Selin Özpeynirci ve Özgür Özpeynirci
Çok amaçlı sınıflandırma problemi (ÇASP) çok kriter altında değerlendirilen bir grup
nesnenin sıralanmış sınıflara atanması problemidir. Bilinen çok amaçlı sınıflandırma
problemlerinden farklı olarak bu çalışmanın ana prensibi olan ters çok amaçlı sınıflandırma
problemlerinde (TÇASP) sınıf ataması bilinen nesnelerin kriter değerlerinin ve akabinde
atandıkları sınıfların değiştirilebilmesi hedeflenmektedir. Atamalardaki değiştirme işlemleri
deney konusuna bağlı olarak oluşturulan eylemler yoluyla gerçekleştirilmektedir. Örneğin,
yıldız sayısı belirli olan otel kümesi için, ilgili otelin sahip olduğu yıldız sayısındaki
değişiklik yeşil alan, oda sayısı veya havuz sayısındaki artış/azalış vb. eylemleri ile
gerçekleştirilebilir.
Etkileşimli yaklaşımlar karar verici faktörünü problem çözüm sürecine dahil etmekte, süreç
boyunca karar vericiden bilgi alarak ilerlemektedir. Karar vericinin yaptığı her ikili
karşılaştırmanın sonucu iterasyonlarda veri olarak algoritmada kullanılmakta ve en iyi
aksiyon kümesinin bulunması hedeflenmektedir.
TÇASP için geliştirilen etkileşimli algoritmada, kullanılan sınıflandırma metodunun ve
parametrelerinin bilindiği varsayılmış ve doğrusal ve MR-Sort metotları üzerinde
çalışılmıştır. Rassal örnekler üzerinde geniş kapsamlı bir deney gerçekleştirilmiş ve
sonuçları raporlanmıştır.
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Davetli Oturum ÇİZ-2
Oturum Başkanı: Cenk Şahin
14 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C110
1. Üretim Sistemleri İçerisinde Etmen Takımlarının Kullanımı ve Bir Uygulama
Melek Demirtaş ve Cenk Şahin
Üretim sistemlerinin, sürekli değişen koşullarda belirsizlik ve beklenmedik durumlara uyum
sağlaması ayrıca dinamik kararlar alarak hızlı ve çevik bir şekilde adapte olması
gerekmektedir. Bu kararların alınmasındaki önemli unsurlardan birisi veri akışını doğru bir
şekilde oluşturmaktır. Son yıllarda bilgisayar bilimlerindeki gelişmeler, endüstri ve iş
çevresi için veri yönetimi ve kullanımının daha iyi yönetilmesini sağlamaktadır. Doğru ve
güvenli bir veri akışı için yeni sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Özerk ve dinamik olan bu
tür sistemlerin tasarımında etmen tabanlı yaklaşımlar son dönemlerde ön plana çıkmaktadır.
Etmen sistemler içerisinde yer alan takım yaklaşımı ise aynı hedefler doğrultusunda etmen
gruplarının bir araya gelerek koordineli bir şekilde sosyal bir çevre oluşturması ile nispeten
iyi bir çözüm sunmaktadır. Takım çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için takımların iyi
yönlendirilmesi ve iyi yönetilmesi gereklidir. Bu çalışmada, üretim sistemleri içerisinde yer
alan kaynakların dinamik iş çizelgelerinin oluşturulması için etmen takım yaklaşımı
kullanılmıştır. Önerilen sistem örneği Java temelli JACKTM etmen takım platformunun
üzerinde geliştirilerek gelecekteki çalışmalar için kullanımı açısından değerlendirmelerde
bulunulmuştur.
2. Sıra Bağımlı Kurulum Süreleri, Bakım Süreleri ve İş Önceliği Olduğu Durumdaki Tek
Makine Çizelgeleme Problemi için Etmen Tabanlı Bir Yaklaşım
Memet Merhad Ay ve Vahit Kaplanoğlu
Bu çalışmada tek makine çizelgeleme problemi makinelerin periyodik bakım süreleri, sıra
bağımlı kurulum süreleri ve iş öncelikleri dikkate alınarak ele alınmıştır. Son işin
tamamlanma süresinin en küçüklenmesi amaç olarak belirlenmiştir. Tek makine çizelgeleme
problemi kurulum süreleri dikkate alındığı ve son işin tamamlanma süresi amaç olarak
belirlendiği durumda bile NP-Zor problem sınıfında değerlendirilmektedir. Bu çalışmada
işlerin sisteme dinamik olarak geldiği durum göz önüne alınmıştır. Sistemin dinamik yapısı
çoklu-etmen yaklaşımı ile tasarlanmıştır.
3. Bakım Kısıtları Altında Dinamik Esnek Atölye Tipi Çizelgeleme Problemine Sezgisel
Çözüm Yaklaşımı
Olcay Kalan ve Cenk Şahin
Esnek atölye tipi çizelgeleme problemleri, birden çok operasyondan oluşan işlerin,
birbirinden farklı makinelerde işlendiği atölye tiplerinde farklı performans değişkenlerinin
dikkate alınarak işlerin makinelere atanmasının ve makinelerdeki sıralamalarının
belirlenmeye çalışıldığı problemlerdir. Gerçek bir esnek atölye tipi üretim sisteminde
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sistemin performansını ve çizelgelenmesini etkileyen, rastgele gerçekleşen ve beklenmeyen
birçok gerçek zamanlı olaylar meydana gelebilmektedir. Bu gerçek zamanlı olaylar meydana
geldiğinde ele alınan çizelgeleme problemi “Dinamik esnek atölye tipi çizelgeleme
problemi” olarak isimlendirilmektedir. Dinamik problem yapılarında dikkate alınan en
önemli performans ölçütü çizelgenin gürbüz (robust) olmasıdır. Bu çalışmada rastgele
zamanda iş gelişinin olduğu, makinelerin bakım durumlarının dikkate alındığı bir esnek
atölye tipi çizelgeleme problemi için gürbüz bir çizelge oluşturmak amacıyla sezgisel bir
yaklaşım önerilmiştir.
4. Esnek Üretim Sistemleri Dinamik Yönlendirme Kurallarının Makine ve Malzeme
Taşıma Sistemlerinin Performansına Etkisi
Cenk Şahin ve Yusuf Kuvvetli
Günümüz rekabetçi üretim ortamında firmalar, müşteri talep ve beklentilerini sağlayacak
şekilde tepkisel üretim ortamlarını tasarlamaları önem taşımaktadır. Bu nedenle, firma
tepkiselliğinin en iyilenmesi için üretim sistemlerinin esnek olarak kurgulanması zorunlu bir
hal almıştır. Tipik bir esnek üretim sisteminde iki tür kaynakların çizelgelenmesi ve
tepkiselliğinin sağlanması gereklidir. Bunlar, makine ve malzeme taşıma sistemleridir. Bu
çalışmada, esnek bir üretim sistemi ele alınmış ve makine ve malzeme taşıma esnekliği
incelenmiştir. Sistemin belirsizlik altındaki (belirsiz talep vs.) performansının analiz
edilmesi için, önceki çalışmalarda makine ve malzeme taşıma sistemlerinin
çizelgelenmesinde sıklıkla kullanılan farklı yönlendirme kurallarının birlikte
kullanılmasının etkisi kesikli olay benzetimi yaklaşımı ile modellenmiştir. Makine iş yükleri
ve işlerin ortalama bekleme süreleri gibi sistemin performans göstergeleri ele alınmış ve
sonuçlar sunulmuştur.
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Genel Oturumlar 2C
Genel Oturum FM-2
Oturum Başkanı: Ebru Yüksel
14 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C111
1. Karbon Fiyatlama Modelleri Karşılaştırması
Esra Adıyeke, Ethem Çanakoğlu ve Semra Ağralı
Bu çalışmada EU ETS dâhilinde ticareti yapılan karbon sertifikalarının fiyat dinamikleri
incelenmiştir. Fiyat serileri ekonometrik, Markov rejim değişken ve çok değişkenli vektör
otoregresif modeller olmak üzere çeşitli biçimlerde ifade edilmiş, bu yaklaşımların
performans testleri yapılmıştır. Bu testler sonucunda, Kyoto Protokolü' nün farklı fazları için
geçerli olan politika farklılıklarından ve yapısal değişikliklerden ötürü Markov rejim
değişken ve yapısal vektör otoregresif modellerin diğerlerin kıyasla daha iyi sonuçlar verdiği
gözlenmiştir.
2. Banka Performansının TOPSIS-M Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Bahadır Fatih Yıldırım ve Ebru Demirci
Rekabetin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde her geçen gün arttığı finansal piyasaların
en önemli oyuncuları olan bankaların performanslarına yönelik değerlendirmeler giderek
önem kazanmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren bankaların
sayılarında son yıllardaki artış, satın alma ve birleşmeler bankaların performanslarına
yönelik yapılan çalışmaları da arttırmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren kamu
ve özel bankaların performansları değerlendirilerek ve aralarında karşılaştırma yapılması
hedeflenmektedir. Özellikle son 5 yılına ait finansal oranlarının kullanılacağı bu çalışmada
uzmanlar ve literatür tarafından belirlenen kriterlere göre kamu ve özel olmak üzere
bankaların performansları değerlendirilecektir. Yıllar içerinde performansların
değerlendirilmesi ayrı ayrı ele alınırken çok kriterli karar verme problemi olarak
modellenerek analiz edilmesi hedeflenmektedir.
3. Veri Zarflama Analizi ve Stokastik Baskınlık Kriteri ile Finansal Getirilerde Etkinlik
Ölçümü
Neslihan Fidan Keçeci ve Yonca Erdem Demirtaş
Bu çalışmada Veri Zarflama Analizi ve Stokastik Baskınlık Kriteri olarak bilinen iki etkinlik
ölçüsü uygulamalı olarak karşılaştırılmaktadır. Veri zarflama analizi belirli girdiler ve
çıktılar ele alınarak karar verme birimlerinin göreli etkinliklerinin değerlendirilmesinde
kullanılan doğrusal programlama tabanlı bir ölçüdür. İkinci Dereceden Stokastik Baskınlık
ise finansal piyasalarda kullanılan bir kriterdir ve özellikle son yıllarda etkin portföylerin
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seçimi problemlerinde kullanıldığı çalışmalar mevcuttur. Uygulamada, uluslararası hisse
senedi endekslerinin etkinlikleri söz konusu yaklaşımlarla incelenmekte ve elde edilen
sonuçlar benzerlikleri ve farklılıkları açısından tartışılmaktadır. Sonuçlar, etkinlik
kavramının ele alınışı açısından önem taşımaktadır ve literatürde bu iki etkinlik yaklaşımı
üzerine yapılan diğer çalışmalarla da karşılaştırılmaktadır.
4. Portföy Yönetiminde Sezgisel Algoritmalar: Bir BIST 30 Uygulaması
Hasan Akyer, Hakan Aygören, Ökkeş Ertenlice ve Can B. Kalayci
Finans alanının en önemli alt bileşenlerinden bir tanesi portföy seçimi ve yönetimidir.
Bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföyden beklentileri, katlandıkları riske göre en
yüksek getiriyi elde etmektir. Dinamik yapıda bir karar verme süreci olan portföy yönetimi,
zaman içinde risk ve getiri arasındaki ilişkiyi analiz etme esasına dayanmaktadır.
Yatırımcılar sahip oldukları fonların, yatırım alternatifleri arasında maksimum getiriyi belirli
bir risk düzeyinde ya da hedeflenen getiriyi minimum risk seviyesinde elde etmeyi
amaçlarlar. Finans alanında portföy yönetiminde kabul görmüş iki temel yaklaşım vardır.
Bunlardan ilki geleneksel portföy yönetimi yaklaşımı iken, ikincisi ise modern portföy
yönetimi teorisidir. Geleneksel portföy teorisi yaklaşımı II. dünya savaşı sonlarına kadar
portföy yöneticileri tarafından yoğun olarak kullanılmıştır. Bu metot, temel yaklaşım olarak
basit çeşitlendirme esasına dayanmaktadır. Portföye çeşitli sektörlerden fazla sayıda menkul
kıymetin dahil edilerek portföy riskinin azaltılacağı varsayılmaktadır. Geleneksel portföy
teorisi yaklaşımında, yatırımcılar riski azaltmak istemelerine karşın riskin değerini ve nasıl
hesaplanacağını bilememektedirler. Modern portföy teorisinin kurucusu kabul edilen Harry
Markowitz, 1952 yılında portföy seçimi başlıklı çalışmasında ilk defa portföyü oluşturan
menkul kıymetler arasındaki matematiksel ilişkiyi analiz ederek ortalama-varyans modelini
literatüre kazandırmıştır. Bu çalışma ile birlikte, modern portföy teorisi finans piyasalarında
kabul görmeye başlamıştır. Markowitz bu teoride, sadece portföy içindeki menkul kıymet
çeşitliliğinin artırılarak riskin azaltılamayacağını göstermiştir. Markowitz, geliştirdiği
ortalama varyans modeli ile menkul kıymetler arasındaki ilişkinin yönü ve şiddetini
istatistiksel olarak analiz ederek hedeflenen getirinin minimum risk düzeyinde elde
edilebileceğini göstermiştir. Portföy optimizasyonu problemi NP-Zor olarak kabul edilen
problem sınıfına girmektedir. Bu da, problem boyutunun büyümesi ile kabul edilebilir bir
süre içerisinde optimal çözümün bulunamayacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle,
literatürde sıklıkla tercih edilen metasezgisel metotlardan genetik algoritma, parçacık sürü
optimizasyonu ve yapay arı kolonisi algoritmaları çözüm yaklaşımı olarak kullanılmış olup
kıyaslama veri setleri üzerinde test edilmiştir. Son olarak, bu algoritmalar 2013-2016 yılları
arasındaki BIST 30 verilerine uygulanmış, yatırımcıya karar verme sürecinde ortalamavaryans modeli ile yol gösterici bulgular sunulmuştur.
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Genel Oturum TZD-2
Oturum Başkanı: Gözde Yazgı Tütüncü
14 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C112
1. Çoklu Yatay Karusel Depolama Sisteminde Sipariş Toplama Operasyonu için Analitik
Model Önerisi
Recep Kızılaslan, Aziz Azimov ve Fahrettin Eldemir
Bu çalışmada çoklu yatay karusel depolama sistemlerinde sipariş toplama süresini
hesaplayan analitik model önerisi yapılmıştır. Yatay karusel sistemleri endüstriyel
uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yatay karusel depolama sistemlerinin
çalışma düzenekleri göz önünde bulundurularak önerilen analitik modelde sipariş dalgasına
ait ürünlerin karusel üzerindeki konumları, ürünlerin toplanması esnasında karusel
kapılarının dur/kalk süreleri, karusel içerisindeki kaç kapıda toplanması gereken ürün
olabileceği vb. soruların çözümleri önerilen modelde verilmiştir. Performans ölçütü olarak
toplam sipariş toplama süresi seçilmiştir. Belirli veri değerlerine göre analitik model ile
simülasyon modelinin bulmuş oldukları sonuçları analiz edilmiştir. Çıkan sonuçlarda
simülasyon modeli ile analitik model aynı sonuçları verdiği gözlemlenmiştir. Çoklu yatay
depolama sistemleri için literatürde ilk defa önerilen bu modelde elde edilen sonuçlar
kullanıcıya daha kısa sürede daha az maliyetle daha gerçekçi sonuçlar verebilmektedir.
2. Tedarik Zinciri Konusunda Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi Yöntemiyle
Değerlendirilmesi
Hasan Şahin ve Bayram Topal
Bu araştırma 2000-2015 yılları arasında Türkiye’de tedarik zinciri yönetimi konusunda
yapılan doktora tezlerinin genel profilini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma
Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde tedarik zinciri konusunda yapılan yaklaşık
98 doktora tezini kapsamaktadır. Tezler özgün dil, yıl, üniversite, enstitü, anabilim dalı,
konu, uygulama alanı ve yöntem açısından incelenmiştir. Tarama modeline dayalı olan
araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Yapılan analizler
sonucunda tedarik zinciri konusunda yapılan doktora tezlerinin çoğunlukla İşletme Anabilim
Dalı’nda ve Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda çalışıldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca
tezlerde en çok araştırılan konunun tedarik zinciri performansı, tedarikçi seçimi, bilgi
teknolojileri olduğu en yaygın kullanılan yöntemin analitik ağ süreci ve yapay zekâ
teknikleri olduğu tespit edilmiştir.
3. Vaka Çalışması: Yük Birleştirme ve Yükleme Planlaması Problemi
İrem Çelik, Muhittin H. Demir, Özgür Özpeynirci ve Sinem Tokçaer
Uzak mesafe ve uluslararası yük taşımacılığının rekabetin yoğun olduğu bir pazar olması
sebebiyle hizmet sağlayıcıların hızlı ve ölçek ekonomisinden faydalanan, verimli ve düşük
maliyetli yük birleştirme sistemleri geliştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda ele alınan
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yük birleştirme ve yükleme planlaması probleminde, farklı müşterilere ait, farklı boyut ve
miktardaki yüklerin, mümkün olan en az sayıda araç içerisine yüklenerek, müşterinin talep
ettiği zaman aralığı içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yüklerin
teslimatlarının aktarma terminalleri aracılığıyla yapılması da hizmet sağlayıcıları tarafından
sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu varsayımlar altında, öğrencilerin gerçek hayat
problemini daha iyi anlamaları ve pratikte öğrendikleri bilgileri gerçek hayat problemi
üzerinde uygulayabilmeleri adına bir vaka çalışması hazırlanmıştır. Gerçek hayat
verilerinden yola çıkılarak bir veri kümesi hazırlanmış, problemi açıklayan vaka metni
oluşturulmuş ve iki kısımda öğrencilerin problemi analiz etmeleri istenilmiştir. Birinci
kısımda öğrencilerden, problemi daha detaylı anlamaları için örnek bir çözüm üzerinde
çalışmaları ve önerilen örnek çözümden daha iyi bir çözümü el ile bulmaları istenilmiştir.
İkinci kısımda ise, öğrencilerden, problemin varsayımlarını sağlayan bir matematiksel
model önererek en iyi çözümü elde etmeleri ve yeni rotalar oluşturarak aynı veri için farklı
çözümler önermeleri istenilmiştir. Ders kapsamında uygulanan bu vakanın sonunda
öğrencilerden alınan geri bildirimlerde, öğrencilerin gerçek hayat problemini daha iyi
kavradıkları, probleme matematiksel model kullanarak analitik çözüm yöntemi
geliştirebildikleri ve matematiksel model için kullanılan eniyileme yazılımını daha iyi
kullanabildikleri gözlemlenmiştir.
4. Araç Rotalama Problemi Olan Bir İlaç Dağıtım Firması için Görsel Etkileşimli Karar
Destek Sistemi
Fatih Kocatürk ve G. Yazgı Tütüncü
Araç Rotalama Problemleri (ARP) belli miktarda talepleri olan bir müşteri kümesi ve bu
talepleri müşterilere dağıtacak olan bir araç filosunu içermektedir. Gerçek hayatta ise ARP
çözülmesi daha zor olan bazı durumları içermektedir. Bu çalışmada ARP’nin bir türevi olan
ve gerçek hayatta birçok tedarik ve lojistik şirketlerinim karşılaştığı Heterojen Araç-filolu
Çok-depolu ARP (HAÇARP) problemini çözmek için geliştirilen Karar Destek Sistemi
(KDS) anlatılacaktır. Geliştirilen KDS için kendisiyle uyumlu çalışabilecek şekilde
tasarlanmış bir sezgisel algoritma geliştirilmiştir. Literatürde geliştirilen algoritmalar bu
konuda uzman olmayan kişilerin uygulamakta zorlanması sebebiyle gerçek hayatta
uygulanabilir değildir. Fakat, geliştirilen KDS sayesinde kullanıcılar (kara vericiler)
KDS’nin interaktif araçlarını kullanarak problemin çözüm sürecine kolaylıkla dahil
olabilmektedirler. KDS içerisinde bir rotaya müşteri ekleme, bir rotadan müşteri silme,
probleme yeni bir rota ekleme ve silme gibi interaktif araçlar bulunmaktadır. Kullanıcılar,
isteklerine ve tecrübelerine dayanarak KDS’nin bulduğu en iyi çözüm üzerinde değişiklikler
yapabilir ve anlık olarak yaptıkları değişikliklerin maliyet farklarını görebilirler. Ayrıca,
geliştirilen KDS İzmir’de ilaç dağıtımı yapan bir firmanın problemine uygulanmıştır.
Bildiğimiz kadarıyla literatürde ele alınan problem için buna benzer bir KDS
geliştirilmemiştir.
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Genel Oturum TZR-2
Oturum Başkanı: Özgür Kabadurmuş
14 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C113
1. Tedarik Zinciri Kararlarında Cinsiyet Farkları
Ümmühan Akbay ve Murat Kaya
Gazeteci çocuk modeli (GÇM) basit, kolay anlaşılabilir ve pek çok alana uygulanabilir
yapısıyla envanter kontrolü ve tedarik zinciri yönetiminin en güçlü modellerinden biridir.
Model, tüketici talebi rassal olan tek bir ürün için tek sezonluk beklenen kârı eniyileyecek
sipariş miktarının belirlenmesini sağlar.
Yakın zamanda yapılan karar verme deneyleri, deneklerin kararlarının GÇM ile ortaya
konan kuramsal beklentilerden sistematik olarak saptıklarını göstermiştir. Bu sapma yüksek
kâr marjı bulunması durumunda optimalden daha az, alçak kâr marjı durumunda ise
optimalden daha çok sipariş verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Benzer davranışlar ikinci
bir karar verenin daha eklendiği basit tedarik zinciri deneylerinde de gözlemlenmiştir.
Ayrıca, bu deneylerde üretici rolündeki deneklerin kuramsal optimalden daha düşük fiyatlar
önerdikleri ve kuramsal beklentiden daha adil bir kâr dağılımı elde edildiği görülmüştür.
Tedarik zinciri kararlarında cinsiyet etkisi üzerine literatürde çok az çalışma yapılmıştır.
Mevcut çalışmalar sadece tek kişilik gazeteci çocuk deneylerini göz önüne almış, ve
kadınların erkeklere kıyasla daha az sipariş verdiklerini ve daha az kâr elde ettiklerini
göstermiştir.
Bu çalışmada bir üretici ve bir perakendeciden oluşan basit bir tedarik zinciri deneyinde
kadın ve erkek bireylerin davranışları arasındaki farkları inceliyoruz. Deney senaryosu
üreticinin ürettiği ürünü kendi belirlediği sözleşme parametreleri üzerinden perakendeciye
satması ve GÇ problemi ile karşı karşıya olan perakendecinin sipariş miktarını belirlemesi
üzerine kurulmuştur. Toptan satış fiyatı üzerinden, geri alıma dayalı ve gelir paylaşımına
dayalı sözleşmeler olmak üzere üç farklı sözleşme tipi ele alınmıştır.
Bu sunumda, kadın ve erkek karar vericiler arasında aşağıdaki ölçütlerde gözlemlediğimiz
farklar tartışılacaktır:
- Üreticilerin önerdiği sözleşme parametreleri ve elde edilen kâr değerleri
- Perakendecilerin sipariş miktarları ve elde ettikleri kâr değerleri
- Perakendecilerin reddettiği sözleşme yüzdesi
- Üreticilerin sözleşme reddine tepkileri
- Deneklerin risk tutumları
2. Tek Tedarikçi ve Çoklu Bayi İçeren Bir Tedarik Zinciri için Yeni Bir Yatay Paylaşım
Yaklaşımı
Betül Ayman, Erdal Canıyılmaz ve İbrahim Doğan
Bu çalışmada bir tedarikçi ve çoklu bayi içeren iki aşamalı bir tedarik zincirinde stok
yönetimi konusu ele alınmıştır. Tedarik zinciri elemanlarının talep karşılamak için ürün
temin etmesinde alternatif bir yaklaşım yatay paylaşımdır (lateral transshipment). Bu
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yaklaşımda, ihtiyaç halinde perakendeciler arasında gönderim yapmak mümkündür. Belirsiz
müşteri taleplerini karşılamak için stokları fiziksel olarak tutmak veya üreticiden istemek
yerine stok fazlası olan noktalardan istemek daha uygun olabilmektedir. Yatay paylaşım
politikaları, ne zaman ve ne kadar sipariş verileceğini belirleyen geleneksel stok kontrol
politikaları ile birleştirilmektedir. Bu çalışmada literatürden farklı olarak ortak olmayan
zamanlarda sipariş veren bayiler için stok maliyetlerini azaltacak yatay paylaşım yaklaşımı
önerilmiş ve farklı senaryolar için performansı analiz edilmiştir.
3. Üretim-Hizmet Sistemlerinin Stokastik Optimizasyonu: Yemekhane Hizmetleri
Tedarik Zinciri
Çağrı Sel, Mehmet Pınarbaşı, Mehmet Soysal ve Mustafa Çimen
Tedarik zinciri yönetimi hammaddelerin, yarı mamul envanterinin ve nihai ürünlerin tüketim
noktalarına doğru hareketi ve depolanması dolayısıyla malzeme akışı ile ilgilenmektedir. Bu
açıdan çoğunlukla üretim ile ilişkilendirilse de, hizmet odaklı da olabilmektedir. Çalışmanın
amacı yemekhane hizmetleri için üretim ve hizmet karakteristiklerini bir araya getiren bir
tedarik zinciri tasarlamaktır. Üretim karakteristikleri, seri üretimin parti büyüklüğünün
belirlenmesi ve sevk edilecek yemeklerin planlanması iken hizmet karakteristikleri ise
yemeklerin servis edildiği montaj hattı sistemlerinin çizelgelenmesidir. Talep belirsizliği
yemekhane hizmetlerinin servis seviyesini olumsuz olarak etkilemektedir. Yemekhane için
üretilen yemekler talepten fazla olduğunda gıdaların çöpe atılması durumu söz konusudur,
bununla birlikte yemeklerin az üretilmesi durumunda ise yok satma meydana gelmektedir.
Bu problemi ele almak için toplam yiyecek israfına ve yok satmaya ilişkin ana performans
göstergelerini dikkate alan bir stokastik programlama modeli geliştirilmiştir. Performans
göstergeleri tedarik zincirini sürdürülebilirlik açısından değerlendirmeyi mümkün
kılmaktadır. Sayısal çalışmalar Türkiye’de bir üniversitenin yemekhane hizmetleri
organizasyonu temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Önerilen karar destek sisteminin katma
değeri bu temel vaka üzerinde yapılan analizler neticesinde ortaya koyulmuştur. Neticede,
model yemekhane hizmetlerinde üretim dağıtım planlama için karar verme sürecine destek
verebilmektedir.
4. Yeşil ve Yalın Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi
Uğur Orhan Karaköprü ve Özgur Kabadurmuş
Firmalar ve müşteriler açısından tercih edilebilirliğin önemli etkenlerinden biri haline gelen
“yeşil lojistik” kavramı gibi dağıtım performansı açısından çok önemli kavramlardan biri
olan “yalın lojistik” de firmalar tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Fakat “yalın lojistik”
ve “yeşil lojistik” stratejilerinin aynı anda ve birbiriyle uyumlu bir şekilde uygulanması yeni
bir konudur. Bu çalışmada, farklı lojistik ağlarının ('direkt-direkt', 'bölgesel dağıtım' ve
'merkezi bölgesel dağıtım') karbon emisyon seviyeleri, maliyet ve yalınlık gibi faktörlerle
beraber en uygun dağıtım ağı konfigürasyonunun belirlenmesi ve seçimi için bir model
önerilmiştir. Önerilen model gerçek uygulamaya yakın şekilde oluşturulmuş varsayımsal bir
dağıtım sistemi üzerinde test edilmiş ve sonuçları sunulmuştur.
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Genel Oturum LOJ-4
Oturum Başkanı: Ömer Öztürkoğlu
14 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C114
1. Lojistik Şirketlerinin Yük Konsolidasyonu Sürecindeki Yatay İşbirlikleri
M. Ali Ülkü ve Cenk Şahin
Günümüz müşterileri ürünlerinin doğru yere, doğru zamanda, doğru miktarda ve mümkün
olan en düşük fiyatta dağıtılmasını beklediklerinden dolayı, lojistik şirketleri genellikle bu
talepleri tek başlarına karşılamakta güçlükler yaşayabilirler. Bu durum, lojistik şirketlerinin
uygun buldukları diğer şirketlerle tedarik zincirleri içinde “yatay” işbirlikleri gerektirebilir.
Avrupa Birliği 2001 yılında yatay işbirliklerini “sektörde aynı seviyede iş gören şirketler
arasında ittifakla karar verilmiş uygulamalar” olarak tanımlamıştır. Son yıllarda yapılan
çalışmalara göre, lojistik şirketleri yatay işbirliklerini maliyetleri düşüren, servis kalitesini
artıran ve pazardaki konumlarını koruyan güçlü bir yaklaşım olarak görmektedirler ve
dolayısıyla daha fazla yatay işbirlik girişimleri gelişmektedir. Bu çalışmada lojistik
şirketlerinin yük konsolidasyonu sürecinde yatay işbirliklerinin olası faydaları çoklu etmen
sistemleri yaklaşımı kullanılarak gösterilmiş ve benzetim sonuçları irdelenmiştir.
2. İki-Bloklu Depo Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım
Ömer Öztürkoğlu ve Deniz Hoşer
İşgücü yoğun depolarda sipariş toplama işlemi, sipariş toplayıcısının uygun sırada sipariş
listesindeki ürünleri koridorlar arasında seyahat ederek toplamasıdır. Böylece, sipariş
toplayıcının rotayı en kısa sürede tamamlaması depolar için önemli başarı ölçütlerinden
birisidir. Bu çalışmada, iki-bloklu depoda bulunan orta, düz ana koridor kesikli bir şekilde
ele alınarak tasarımının depo ağ modeli geliştirilmiştir. Bu depo tasarımında optimum rota
uzunluğunun kısa sürede hesaplanması için bir algoritma geliştirilmiştir. Kesikli depo
koridorlarının en iyi yerleri rastgele depolama politikası altında, farklı sipariş büyüklükleri
için araştırılmıştır. Sonuç olarak, geliştirilen yeni tasarımda ortalama rota uzunluğu klasik
tek-bloklu depoya göre %5'e varan ölçüde azaltılmıştır.
3. Sipariş Toplama İşlemi için Yenilikçi Bir Depo Tasarım Önerisi
Ömer Öztürkoğlu ve Ayşegül Mağara
Tedarik zincirinin bel kemiğini oluşturan depolarda hem operasyon maliyetini hem de
müşteri memnuniyetini etkileyen en önemli işlerden birisi sipariş toplama işlemidir. Çok
sayıda malın bir rota boyunca toplandığı bu işlemin iyileştirilmesi depo yönetimi açısından
önemli bir husustur. Böylece, bu çalışmada, sipariş toplama işleminde rota uzunluğunu
azaltabilmek amaçlı olarak depo yerleşim düzeni üzerine odaklanılmıştır. Geleneksel depo
yerleşim düzeninde dikey veya yatay olarak yerleştirilen mal toplama koridorları ve bunlara
dik olarak konumlandırılan ana koridorlara alternatif olarak yeni bir bir koridor yerleşim
düzeni önerilmiştir. Rastgele depolama politikası altında farklı sayıda sipariş büyüklüğü için
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bu tasarımdaki ortalama sipariş rota uzunluğu geleneksel depodaki ile karşılaştırılarak
iyileştirme potansiyeli sunulacaktır.
Genel Oturum OPT-3
Oturum Başkanı: Murat Engin Ünal
14 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C116
1. Çok Boyutlu 0-1 Sırt Çantası Problemi için Tavlama Benzetimi Yaklaşımı
Ayşe Arı ve Murat Erşen Berberler
Kombinatoriyal optimizasyon problemleri arasında yer alan çok boyutlu 0-1 sırt çantası
problemi günlük hayatta, bilişsel radyo ağlarında merkezi spektrum tahsisi, bütçe ve
personel kısıtlarına göre en uygun proje portföyünün seçimi v.b. gibi bir çok uygulama
alanına sahiptir. Eşya sayısının artması problemin karmaşıklığının belli olmayan
(nondeterministic) polinom zamanda artmasına neden olduğundan çok boyutlu 0-1 sırt
çantası problemi NP-zor sınıftandır. Boyut problemi nedeniyle bu probleme dinamik
programlama kullanılarak pseudo-polinom zamanda çözüm sağlayan bir algoritma da
bulunmamaktadır. Bu çalışmada, çok boyutlu 0-1 sırt çantası problemini çözmek için meta
sezgisel algoritma sınıfına giren tavlama benzetimi yöntemine dayalı bir algoritma
geliştirilmiştir. Tavlama benzetimi algoritmasının adımları içinde yeni çözüm vektörlerinin
elde edilmesi aşamasında, tümden rastgelelik yerine eşya değerlerinin ağırlıklara oranında
büyük olana öncelik verilmesi ve eşya değeri büyük olana öncelik verilmesi gibi açgözlü
yaklaşımlar kullanılmıştır. Algoritma C dilinde kodlanmış olup rastgele üretilmiş problemler
üzerinde hesaplama denemeleri yapılmış olup çalışma zamanı ve amaç fonksiyonunun
değeri açısından algoritmanın verimli olduğu gözlenmiştir.
2. Proje Yönetimi Kapsamında Stokastik Ortamda Serim/Şebeke Kesme/Önleme
Problemi
İbrahim Akgün, Selçuk Gören ve Ömer Batuhan Kızılışık
Proje yönetimi kapsamında Serim/Şebeke Kesme/Önleme probleminde ağ kullanıcı
(savunan) ve projeyi engellemeye/önlemeye çalışan taraf (saldıran) olmak üzere iki rakip
vardır. Ağ kullanıcı projeyi en kısa sürede tamamlamak için en uygun hareket tarzını
seçerken, önlemeye çalışan taraf elindeki kısıtlı kaynağı kullanarak projenin bitim zamanını
olabildiği ölçüde uzatmayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, Program Değerlendirme
ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT) tabanlı proje şebekeleri için iki katmanlı (bi-level)
Max-Min kesme/önleme modelleri incelenmiştir. İlk aşamada iki katmanlı Max-Min modeli
modeli geliştirilmiş, akabinde iki katmanlı model tek katmanlı modele dönüştürülmüştür. Bu
modelin çözümü için stokastik optimizasyon tekniklerinden L-shaped algoritmasını esas
alan bir yaklaşım geliştirilmiştir.
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3. Bir Optimal Kontrol Problemleri Çözücüsü: OPKON
Murat Engin Ünal
Optimal kontrol problemlerinin çözümünde son on yıldır direkt transkripsiyon
yöntemlerinden olan değişken mertebeli ve adaptif ortogonal kolokasyon yöntemi artan bir
şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, böyle yöntemler için bir yeni bir çerçeve
oluşturabilecek bir yazılım sunulacaktır. Bu yazılım, geliştirilerek hem metodoloji
çalışmalarını yapabilmek için uygun bir zemin hazırlayabilir, hem de farklı disiplinlerde
karşılaşılan optimal kontrol problemlerinin farklı yöntemlerle çözülmesi yazılım sayesinde
çok daha az kodlama yaparak gerçekleştirilebilir. Sürekli zamanlı optimal kontrol
problemleri ile uçak uzay, makine, ve kimya mühendisliklerinde sıklıkla karşılaşılmaktadır.
Özellikle dinamiklerin deterministik ve maliyetlerin çok yüksek olduğu problemler için bu
tarz yazılımların varlığı ve çözebildikleri problem çeşitliliğinin geliştirilmesi önem arz
etmektedir. Yazılım, en temel seviyede bakıldığında, alternatifleri gibi, seçilen bir doğrusal
olmayan programlama (NLP) çözücüsü için hazırlanmış bir ara yüzdür. Bu ara yüzün temel
işlevi, sürekli zamanlı optimal kontrol problemlerini kesikli hale getirecek olan NLP
probleminin seyreklik örgüsünü belirlemek ve NLP çözücüsünün ihtiyaç duyduğu fonksiyon
hesaplamalarını bu örgü özelinde çözücüye sağlamaktır. Yazılım bu temel işlevin yanı sıra,
alternatiflerinden farklı olarak, nesne tabanlı yapısı sayesinde, tüm çözüm yöntemlerinin
üzerine eklemlenebileceği, farklı genelleme seviyelerine sahip, soyut bir çerçeve
sunmaktadır. Özellikle adaptif çözüm yöntemlerinin ihtiyaç duyduğu, problemin çözüldüğü
kesiklileştirme yapısının (mesh) problemin karmaşıklık seviyesini yeterli bir şekilde
karşılayıp karşılamadığını tespit edebilecek hata analizinin yapılmasını, ve elde edilen hata
tahminleri kesiklileştirmenin yetersizliğini gösterdiği taktirde, yerel hata bulgularına göre
kesiklileştirme yapısını güncellenmesini sağlayacak metotların birbirlerinden bağımsız bir
şekilde çalıştırılmasına olanak verecek bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu yazılım, iki katmanlı
bir soyutlama hiyerarşisinde bu problemler için istenilen yöntemin eklemlenmesini sağlar.
İlk katmanda kesiklileştirme yapısı, NLP çözücü ve türev sağlayıcılar bulunur. İkinci
katmanda ise verilen kesiklileştirme yapısına uygun, hata analizi ve kesiklileştirme yapısının
güncellenmesi metotları bu yazılıma dahil edilebilir. Yazılım C++ dilinde geliştirilmiş olup,
Linux ortamında çalıştırılmaktadır. Bir dizi üçüncü parti yazılım da kullanılmıştır: NLP
çözücü olarak COIN-OR projelerinden ikinci mertebeden türevleri de kullanan iç nokta
algoritmalarını uygulamış, problemin gevşeklik örüntüsünün avantajını kullanabilen ve
literatürde yaygın olarak kullanılan açık kaynak kodlu bir çözücü olan IPOPT, bu yazılımın
ihtiyaç duyduğu lineer denklem sistemi çözücüsü olarak bir BLAS-LAPACK uygulamasını
da içeren ACML ve bir gevşek matris çözücüsü MUMPS, bu lineer çözücü tarafından
kullanılan bir sıralayıcı olan METIS, algoritmik türev sağlayıcı olarak ADOL-C, ve bu
yazılımın gevşek matris uzantılarını kullanabilmek için COLPACK, bazı kolokasyon
parametrelerinin hesaplanması için ALGLIB, ve son olarak BOOST yazılımları
kullanılmıştır. Özel olarak yazılım, Gauss kolokasyon metotlarından literatürde sıkça
kullanılan değişken mertebeli Legendre-Gauss ortogonal kolokasyon yöntemi, literatürde
bulununan bir hata analizi ve bir kesiklileştirme yapısı güncelleme yöntemleri ile
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genişletilmiştir. Bazı örnek problemler için çalıştırılan çözücü alternatif yazılımlarla
karşılaştırılabilir bir performans sergilemiştir.
Genel Oturum VeA-5
Oturum Başkanı: Pelin Sütçüler
14 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C123
1. İş Pozisyonlarının Görev Analizi için Görev Yönetim Matrisi
Volkan Sönmez ve Murat Caner Testik
Çeşitli iş pozisyonlarında görev yapan çalışanlar, iş tanımları ve pozisyonları gereği birçok
görevi yerine getirmektedir. Ancak zamanla çeşitli sebeplerden dolayı çalışanların sorumlu
oldukları görev tanımlarına yeni görevler eklenebilmekte veya bu görevlerden bazıları
çıkarılabilmektedir. Bu çalışma kapsamında geliştirilen bir grafiksel gösterim kullanılarak,
iş pozisyonlarında yapılan görevlerin analitik olarak değerlendirilebilmesi hedeflenmiştir.
Buna göre, öncelikle bir pozisyon için görev envanteri oluşturulmakta, ardından bu
envanterdeki görevlerin iş tanımında olup olmamasına ve pozisyonun bunu gerektirip
gerektirmemesine göre bu pozisyon değerlendirilmektedir. Görev Yönetim Matrisi olarak
adlandırılan bu gösterim ile her görev, pozisyon gereği ve/veya iş tanımı gereği olmak üzere
sınıflandırılmaktadır.
Bu
grafik
kullanılarak
yapılabilecek
incelemelerle
organizasyonlardaki pozisyonların analitik olarak değerlendirilebilmesi ve devamında yetki
ve sorumlulukların daha etkin bir biçimde düzenlenebilmesi hedeflenmiştir.
2. Tüketici Marka Algısı ve Alım Alışkanlıkları Üzerinde Viral Pazarlamanın Etkisi
Zeynep Kurt, Şahika Koyun Yılmaz ve Vildan Özkır
Pazarlama kampanyaları sadece bir ürünün veya servisin satışını arttırma hedefinin yanı sıra
marka bilinirliği ve müşteri sadakatini de artıracak şekilde tasarlanmaktadır. Ağızdan ağıza
reklam gibi yeni olgular, tüketiciler arasında kurulabilecek iletişimden faydalanmayı
sağlamaktadır. Sürekli artan sosyal ağ kullanımı ağızdan ağıza reklamı yeni bir boyuta
taşımaktadır. Günümüzde, çeşitli viral reklam kampanyaları sosyal ağlar sayesinde çok
büyük kitlelere çok hızlı bir şekilde ulaşabilmeyi sağlamaktadır. Bu çalışmada viral
reklamların marka bilinirliği ve tüketi davranışları üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla
online bir anket hazırlanmıştır. Anket sonuçları regresyon ve korelasyon gibi kantitatif
yöntemlerle analiz edilerek, viral reklam kampanyalarının marka bilinirliği ve tüketi alım
eğilimleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, viral reklam
kampanyalarının hazırlanması aşamasında rehberlik edecek anahtar performans göstergeleri
belirlenmiştir.
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3. Risk Yönetimi Kapsamında Farklı HTEA Metotlarının Karşılaştırılması
Ömer Batuhan Kızılışık ve İbrahim Akgün
Hata türleri ve etkileri analizi (HTEA - FMEA) ürün, süreç, tasarım ya da hizmetlerin
potansiyel hatalarını incelemek için çok sık kullanılan bir tekniktir. Geleneksel HTEA risk
öncelik numaralarını kullanarak hata modlarının risk öncelik sayılarını (RÖS) belirler.
RÖS’ün belirlenmesinde risk faktörleri olan görülme sıklığı (O), şiddet (S) ve fark
edilebilirliğin (D) değerlendirilmesi gerekir. Klasik HTEA çalışmalarında eşit çıkan RÖS,
risk önceliğini belirlerken yetersiz kalmakta ve hata türleri arasında tam bir ayrım
yapamamaktadır. Literatürdeki bu eksiklikler RÖS hesaplamalarında farklı metodolojilerin
(üstel risk öncelik numarası metodu, bulanık HTEA vb.) geliştirilmesine neden olmuştur. Bu
çalışmada farklı HTEA metodolojileri simülasyon yardımı ile incelenmiş ve sonuçlar
karşılaştırılmıştır.
4. Birleşme ve Devralmaların Şirket Performansına Etkisi – Telekomünikasyon
Sektöründe Bir Uygulama
Pelin Sütçüler
Birleşme ve devralmalar, pek çok pazarda genişleme ve rekabete dâhil olma aracı olarak
kullanılmakta, bu stratejiye, özellikle yıllar içerisinde pazara girişin güçleştiği bankacılık ve
telekomünikasyon sektörü gibi dinamik alanlarda sıklıkla rastlanmaktadır. Esasen
performans ve değer artırma amacıyla başvurulan bu yöntem, sonuçları itibarıyla bazı
durumlarda hedeflenen performans kriterlerini karşılayamamakta ve hatta mevcut duruma
kıyasla bozulmalar yaşanabilmektedir. Bu kapsamda söz konusu stratejiye ilişkin etkilerin
doğru bir şekilde analiz edilebilmesi ve izlenebilmesi büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda
gerçekleştirilen çalışmalarda her ne kadar birleşme performansı incelense de,
telekomünikasyon sektörüne indirgenen kapsamlı bir çalışma yapılmadığı görülmektedir.
Bununla birlikte, literatürde genellikle iki şirket birleşmesi ele alınmış olup ikiden fazla
birleşmenin etkilerine ilişkin bir çalışma yer bulmamaktadır. Bu çalışmada,
telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren üç şirketin birleşmesinin ardından oluşan
etkiler finansal boyutlarıyla ele alınacaktır. Öncelikle firmanın finansal metriklerinin
değişimi birleşme öncesini ve sonrasını kapsayacak şekilde incelenecektir. Ardından ilgili
piyasadaki değişimlerin de göz ardı edilmemesi açısından birleşme kararının duyurulması
öncesi ve sonrası dönemlere ilişkin şirket borsa değeri değişimi event study metodu (olay
etki analizi) ile ele alınacaktır. Tüm bu değerlendirmelerin sonucu ile firmanın birleşmeden
ne şekilde etkilendiği hususu değerlendirilecek ve söz konusu etkiler yorumlanacaktır.
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Paralel Oturumlar 2D
Ders Oturumu 2D
Endüstri Mühendisliği Temel Eğitiminde "Algoritmalar ve Hesaplama"- Dr. Sencer Yeralan
14 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / F001

Davetli Oturumları 2D
Davetli Oturum SS-3
Oturum Başkanı: Kemal Dinçer
14 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / C107
1. İlk Çıkış Zamanları-Monte Carlo Simülasyonu ve Uygulamaları
Sercan Gur ve Klaus Poetzelberger
Bir stokastik sürecin sonlu bir zaman aralığında, belirli bir sınırı geçme olasılığının
hesaplanması olasılık teorisi için klasik bir problemdir. Bu problemin matematiksel
istatistik, finansal matematik, dizisel analiz ve biyoloji alanları gibi başka alanlarda da
uygulamaları bulunmaktadır. Sınır geçme olasılıklarının (SGO) kapalı form çözümleri,
sadece doğrusal sınırlar ve bazı başka özel durumlar için mevcuttur. Bu çözümler, doğrusal
olmayan daha genel sınırlar için SGO’ların yaklaşık olarak değerlendirilmesinde
kullanılabilir.
Bu çalışmada, SGO’ların tahmin edilmesinde, integral denklemler, kısmi diferensiyal
denklemler veya benzer sayısal yöntemler yerine Monte Carlo simülasyonu kullanmayı
tercih ediyoruz. Bu yöntemin en önemli avantajı, uygulamasının integral denklemlerine
dayanan diğer yöntemlere göre daha kolay olmasıdır. Fakat, yalın simülasyon kullanırken,
tahminlerin yakınsama hızı çok da yüksek değildir. Monte Carlo simülasyonunda,
yakınsama hatası ve simülasyon hatası olmak üzere iki çeşit hata oluşur. İkinci hata,
birinciye oranla daha yüksektir. Bu sebepten ötürü, simülasyonun kalitesini yükseltmek için,
varyans azaltma yöntemi olan, adaptif kontrol değişkeni yöntemi kullanılacaktır. Ayrıca, bu
bahsedilen metotların bariyer opsiyonu fiyatlandırmasına, özellikle Parisyen opsiyonlarının
fiyatlandırmasına nasıl uygulanacağını inceleyeceğiz.
2. Bir Ekonominin Sağkalımını Maksimize Eden Kaldıraç Stratejileri: Yunanistan
Örneği
Haluk Yener, Thanasis Stengos ve Ege Yazgan
Bu çalışmada, bir ekonomik sistemin büyümesi ve sağkalım olasılığıyla ilgili iki tane
problemi çözüyoruz. Problemlerin Fleming ve Stein [J. Bank. Financ., 2004, 28, 979-996]
tarafından tanıtılmış rassal net değer sürecine tabi olduğunu varsayıp, çözümlerini rastgele
süreçlerde eniyileme teorisinin tekniklerini kullanarak elde ediyoruz. Birinci problemin
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çözümleri yoluyla, bir ekonominin net değerinin ilk ulaşılan hedef ve maksimum sağkalım
süreleri için analitik sonuçlarını sağlıyoruz. Sonuçlar göz önüne alındığında, büyümeyi
maksimize eden stratejinin, büyümeyi arttırıcı özelliği yanında, sağkalım süresini maksimize
eden ve hedefe ulaşma süresini minimize eden strateji olduğunu gösteriyoruz. Yine bu
sonuçlar doğrultusunda, kırılgan bir ekonominin krize girme tahmini için analitik
formülasyonunu sağlıyoruz. Ayrıca, ikinci problemin çözümüyle, bir ekonomik sistemin
sağkalım olasılığını maksimize eden kaldıraç değeriyle temel ekonomik değerler arasında
nasıl bir ilişki olduğunu gösteriyoruz. Bu ilişki sayesinde, temel ekonomik değerler
değiştikçe, kaldıraç stratejisinin ne şekilde değiştiği üzerine analizi yoluyla iki problemin
optimum stratejilerini birbirleriyle kıyaslıyoruz. Kıyaslamanın ilk sonucuna göre, kötü
ekonomik koşullar altında, riskli kaldıraç stratejisinin, sağkalım olasılığı maksimizasyonu
için, büyüme pahasına takip edilmesi gerektiğini göstermektedir. Öte yandan, iyi ekonomik
koşullar altında, büyüme stratejisine göre daha az riske sahip stratejiler sağkalım olasılığı
maksimizasyonu için izlenmelidir. Son olarak, sağkalım olasılığını maksimize eden bir
ekonominin kendi kendine yeterliliği azaldıkça aşırı borçlanma yoluna girebileceğini
gösterip, aşırı borçlanmanın Yunanistan’da olduğu gibi, nasıl krize neden olabileceğini
ortaya koyuyoruz.
3. Polynomial Approximations for Asian Options
Kemal Dinçer Dingeç and David Goldsman
The payoff of Asian options depends on the average of the prices of the underlying stock.
The prices of Asian options are not available in closed form, as the distribution of the average
is not analytically tractable. There are many studies in the literature that propose new
numerical methods for Asian options. Some studies utilize approximations for the unknown
distribution of the average. In this talk, we present an approximation for discrete average
options based on an orthogonal polynomial expansion with the lognormal density weight
function. It is based on the calculation of the moments of the average. The resulting
approximation formula for the option price is quite simple and requires only the calculation
of the standard normal cumulative distribution function. The error is small for small to
moderate values of volatility and maturity. It is applicable also for more general Levy
process models, but not as precise as when it is used for geometric Brownian motion.
Davetli Oturum SEZ-4
Oturum Başkanı: Saadettin Erhan Kesen
14 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / C109
1. Çapraz Yüklemeli Araç Çizelgeleme Problemi ve Genetik Algoritma ile Çözümü
Selçuk Mutlu ve Ercan Şenyiğit
Tedarik zinciri yönetiminin genel yapısı ele alındığında depo yönetim sistemlerinin önemli
bir maliyet unsuru olduğu gözlemlenmiştir. Farklı depo yönetim sistemleri arasından,
özellikle ürün tanıma sistemlerinin gelişimine bağlı olarak çapraz yüklü depo sistemleri yeni
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bir kavram olarak 10 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır. Çapraz yüklü sevkiyat
depolarında, araçlarla gelen malzemeler çıkış kapısına yönlendirilerek bekletilmeden
doğrudan doğruya ya da kısa bir süreliğine bekletilerek sevkiyatı gerçekleştirilmektedir.
Giriş kapısı yapısı ve sayısı, depoda kullanılan taşıma sistemi, çıkış kapısı yapısı ve sayısı,
kullanılabilecek araç sayısı gibi depoyu oluşturan yapılar üzerinde inceleme yapılmıştır.
2. Tarım ve Gıda Ürünleri için Genetik Çok Amaçlı Ekolojik Lojistik Üs Planlaması
Birce Boğa Bakırlı, Emel Kızılkaya Aydoğan, Yılmaz Delice ve Fulya Zaralı
Tarım ve gıda ürünlerinin tüketiciye ulaştırılması esnasında kullanılacak taşıma ve depolama
yöntemlerinin belirlenmesi önemli bir karar problemidir. Bu çalışmada lojistik üslerin yer
ve kapasitelerinin planlanması ve kullanılacak donanım ile taşıma yöntemlerinin
belirlenmesi esnasında çevrenin en az zarara uğratılması amaçlanmaktadır. Taşıma
maliyetleri ve çevreye etkileri dikkate alınarak oluşturulacak modeller alternatif taşıma ve
depolama yöntemlerinin seçiminde önem taşımaktadır. Bu durum oluşturulacak lojistik
üslerin hem yer seçimini hem de planlamalarını etkileyebilecektir. Uçak ve kamyonların
taşıma kapasiteleri aynı miktarda ürünü taşımak için yaptıkları sefer sayıları, seferlerin
süreleri ve taşımada kullanılan araçların çevreye yaydıkları gaz yayılımları farklı olacaktır.
Kapasiteleri ve müşteriye tarım ve gıda ürünlerinin soğuk zincir bozulmadan ulaştırılması
amaçlandığı düşünüldüğünde her ürünün kendi özelliğine göre soğutma depolarının kapasite
ve özelliklerine göre en uygun yöntem değişebilecektir. Lojistik Üslerde yer alacak depo
kapasiteleri ve soğutma teçhizatının özelliklerinin de buna uygun olarak planlanması
gerekmektedir. Tüm bu kriterlerin hepsinin dikkate alınması ancak bir analitik model
yardımı ile mümkün olabilecektir. Taşıma maliyetleri ve taşıma süreleri, ürünlerin depoda
kalış zamanı bu süredeki soğuk hava deposu elektrik sarfiyatı gibi değişkenler de
düşünülmelidir. Ayrıca kamyonlar için alınacak soğuk hava zincirini bozmayacak teçhizat
ve maliyetler dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada alternatif taşıma yöntemlerinden maliyet,
zaman, çevre etkisi açısından en uygun olanının seçilmesinde çok amaçlı meta sezgisel yeni
bir model yaklaşımı önerilmektedir. Karar vericilerin belirlenen alternatifler arasında seçim
yapmasını kolaylaştırmak ve esneklik sağlamak için elde edilen veriler kullanılarak
oluşturulan model genetik algoritma ile çözülmüş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.
3. Stokastik Talepli Çok Depolu Araç Rotalama Problemi için Sezgisel Bir Çözüm
Yaklaşımı
Kübra Kızıloğlu, Selçuk Kürşat İşleyen ve Ayşenur Uslu
Günümüzde işletmelerin rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için ürünlerini müşterilere
zamanında, yüksek kalitede ve minimum maliyetle ulaştırmaları gerekmektedir. Hizmet
kalitesinin arttırılması ve lojistik maliyetlerinin azaltılması ise ancak etkin bir tedarik zinciri
ve lojistik yönetimi ile mümkündür. Lojistik yönetimindeki önemli alanlardan birisi de araç
rotalama problemleridir. Klasik araç rotalama problemlerinde müşteri taleplerinin önceden
kesin olarak bilindiği ve tek depodan karşılandığı durum ele alınmaktadır. Fakat pek çok
gerçek hayat probleminde müşteri taleplerinin deterministik olmaması ve birden fazla
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depodan karşılanması durumu söz konusudur. Bu çalışmada stokastik talepli çok depolu araç
rotalama problemi (STÇD_ARP) ele alınmıştır. STÇD_ARP, talepleri bilinen bir olasılık
dağılımından gelen müşterilere, birden fazla depodan hizmet verildiği durumda minimum
maliyetli araç rotalarının bulunması problemidir. Problem, amaç fonksiyonunun
hesaplanmasının deterministik araç rotalama problemlerinde olduğundan kat ve kat fazla
işlem gerektirmesi ve çok depolu olmasından dolayı zorlu ve karmaşık bir yapıdadır.
Çalışmada problemin çözümü için taleplerin normal dağılıma uyduğu varsayımı altında şans
kısıtlı bir sezgisel algoritma geliştirilmiştir. Şans kısıtı ile taleplerin belirli bir güvenilirlikle
karşılanması garanti edilirken, önerilen sezgisel yöntem ile kısa sürede yüksek kalitede
çözümlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Önerilen sezgisel algoritma çeşitli test
problemlerine uygulanarak sonuçlar verilmiştir.
4. Bozulabilir Ürün için Bütünleşik Üretim Dağıtım Problemini Çözmeye Yönelik
Tavlama Benzetimi Algoritması
Saadettin Erhan Kesen ve İsmail Karaoğlan
Bu çalışmada sınırlı üretim hızına sahip tek makine ve kapasite kısıtlı tek aracın bulunduğu
bozulabilir bir ürüne ait farklı lokasyonlardaki müşterilerden gelen taleplerin tamamını
karşılayacak şekilde ve bozulma zamanından önce ürünün müşterilere teslimatının
gerçekleştiği bütünleşik üretim ve dağıtım problemi incelenmiştir. Araç kapasitesi sınırlı
olduğundan talep konsolidasyonu önem arz etmektedir. Burada verilmesi gereken karar
herhangi bir üretim ve dağıtım partisinin hangi müşteri taleplerinden oluşacağı ve bunların
ilgili müşterilere hangi sırayla dağıtılması gerektiğidir. Bir üretim partisini oluşturan tüm
siparişlerin üretimi tamamlandıktan sonra bozulmaya başladığı kabul edilen problemde
amaç tüm siparişlerin üretim ve dağıtımının tamamlandığı minimum zamanı belirlemektir.
Problemin çözümü için tavlama benzetimi algoritması geliştirilmiş ve literatürdeki aynı
probleme ilişkin sonuçlarla karşılaştırmalar yapılmıştır. Deneysel sonuçlar algoritmanın
performansının hem çözüm kalitesi hem de çözüm zamanı açısından iyi olduğunu
göstermiştir.
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Genel Oturumlar 2D
Genel Oturum İYL-1
Oturum Başkanı: Mahmut Ali Gökçe
14 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / C110
1. Bütünleşik Afet Yönetiminde İş süreçlerinin Yönetiminde Bilişim Teknolojisinin
Kullanımı
İrfan Macit ve Olcay Kalan
Bütünleşik Afet Yönetimi (BAY) afet sonrasındaki müdahale ve kurtarma faaliyetlerin
organizasyonun kurum ve kuruluşlar arasında etkileşimli olarak yapılması esasına dayanır.
Bilişim teknolojisi sistemleri temel olarak bilgisayar donanımlarının ve bunlara ait
yazılımlar yardımı ile belirli ortamlardan elde edilmiş verilerin işlenmesi,
depolanması/saklanması, iletilmesi ve bu bilgiye etkin bir şekilde erişilmesini sağlayan
elektronik sistemlerdir. Afetler insan hayatını beklenmeyen bir anda kesintiye uğratan insan,
doğa veya teknolojik kaynaklı istenmeyen olaylardır. Afetlerde iş süreçleri genellikle afet
sonrasındaki faaliyetler için öngörülen sistematiktir. Bu sistematik afet sonrasında yapılması
beklenen müdahale ve kurtarma faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini
sağlamaktadır. Afetlerdeki iş süreçlerinden bazıları; müdahale, kurtarma, lojistik, yaşamsal
destek, tıbbi veya medikal destek hizmetleri olarak sayılabilir. Her bir iş süreci kendi
içerisinde ayrı uzmanlık gerektiren konulardır. Bahsedilen iş süreçlerinin kolay, doğru,
zamanında ve etkin olarak yapılabilmesi için bilişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır.
Bu çalışmada bilişim teknolojilerinin afetlerdeki iş süreçlerinin daha etkin yürütülebilmesi
için veri değişim mekanizmalarından JSON tabanlı iş yönetim süreçleri önerilmektedir.
Ayrıca çalışmada önerilen veri değişim sisteminin bir web tabanlı sunucu sistemindeki test
sonuçlarının analizi yapılması hedeflenmektedir.
2. Afet Yönetimi Ulaştırma Planlaması İki Seviyeli Stokastik Programlama Modelinde
Dinamik Enkaz Temizleme Uygulaması
Çağlar Utku Güler ve Murat Ermiş
Yöneylem araştırmalarında enkaz temizleme kararlarının verilmesine yönelik uygulama
alanlarından biri de, afet tedarik zincirleri yardım malzemesi dağıtım ağlarında çok
periyotlu, iki seviyeli, stokastik doğrusal programlama problemleridir. Bu problem
türlerinde, toplam maliyeti minimize etme, karşılama oranlarını maksimize etme, ulaştırma
yol ve tıkanıklıklarını açma, karşılanamayan talep ya da elde kalan envanter miktarını
azaltma gibi bir veya birden fazla amaç kullanılmak üzere, modelin enkaz temizleme
yaklaşımlarına karşı davranışı gözlemlenebilmekte, problem çözümü ile en doğru ve en
maliyet etkin enkaz temizleme kararları aranabilmektedir. Bu bildiri, afet tedarik
zincirlerinde yardım malzemesi ulaştırma ve dağıtım kararları vermek için kullanılan ve
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özellikle belirsizlik altında daha etkin kararlar ürettiği değerlendirilen, çok periyotlu,
deterministik eşlenikli, iki seviyeli stokastik programlama modeline enkaz temizleme
yaklaşımının uygulanması halinde model davranışının nasıl etkilenebileceği ve
değişebileceği üzerine yapılan araştırmayı kapsamaktadır. Temel varsayımlar ile çok
periyotlu hale getirilen modele dinamik enkaz temizleme yaklaşımı uygulandığı takdirde çok
daha maliyet etkin sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Çalışma kapsamında, modele enkaz
temizleme yaklaşımının nasıl uygulanabileceği, her bir periyot sonunda verilen enkaz
temizleme kararlarının adaptif ve dinamik olarak değişmesinin faydaları ve model
formülasyonunda yapılması gerekli değişiklikler incelenmekte; farklı afet senaryoları ve
hizmet seviyesi yaklaşımları altında üretilen karşılanamayan talep miktarı, ilk seviye
ulaştırma maliyeti, ikinci seviye ulaştırma maliyeti ve toplam ulaştırma maliyeti değişimleri
ile talep düğümlerinde gerçekleşen karşılama oranlarının, enkaz temizlemenin mevcut
olduğu ve olmadığı durumlar için karşılaştırması yapılarak tartışılmaktadır.
3. Çadırkent Yer Seçimi Probleminin Çözümü için Bir Atama Modeli: Isparta Örneği
Yusuf Şahin ve Fatma Gül Altın
Toplumun geniş bir kesiminin günlük yaşamını etkileyen, ani gelişen, büyük kayıplara yol
açan ve yerel kaynakların müdahale için yetersiz kaldığı olaylar afet olarak
tanımlanmaktadır. Zamanı önceden kestirilemeyen bu tür olayların en az can ve mal kaybı
ile atlatılabilmesi yapılacak iş ve işlemlerin olay öncesi etkili bir şekilde planlanmasıyla
mümkündür. Olası bir afet sonrasında afetzedelerin acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması
için kurulacak çadır kent alanlarının belirlenmesi bir yer seçim problemi olup bu planlar
çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerden biridir. Yer seçim problemi hem uygulayıcıların
hem de araştırmacıların üzerine yoğunlaştığı önemli bir problemdir. Problemin gerçek
hayatta uygulanabilirliğini arttırmak için çeşitli kısıtlar ekleme suretiyle bugüne kadar birçok
uzantısı tanımlanmıştır. Bu çalışmada, Isparta ilinde çadır kent kurulacak alanların ve bu
alanlara atanacak mahallerin belirlenmesi için problem p-medyan problemi olarak
modellenmiş ve GAMS paket programı ile çözülmüştür. Altı aday alandan dört tanesine
çadır kent kurulmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
4. Çok Lokasyonlu, Çok Malzemeli İnsani Yardım Dağıtımında Afet Sonrası Optimal
Envanter Seviye ve Karışımının Yeniden Düzenlenmesi
Mahmut Ali Gökçe ve Ali Engin Dorum
İnsani yardım malzemelerinin dağıtımı afet ve acil durum sonrası işlemler yönetiminin
önemli bir parçasıdır. İnsani yardım lojistiği afet ve acil durum öncesi depolanmış veya
tedarik edilmiş gıda, su, giyecek vb. malzemelerin afetzedelere ulaştırılması ile ilgilenir. Son
dönemlerde, özellikle doğal afetlerin artan etki ve sıklığı sebepleriyle, bu alana yöneylem
araştırması ve kombinatoryel optimizasyon araştırmacıları tarafından artan bir ilgi
gösterilmiştir. Literatürde, çeşitli senaryolar için, afet ve acil durum sonrası için tahminlere
dayalı en iyi depo yer seçimi ve insani yardım malzemesi dağıtımı modelleri bulunabilir. Ne
yazık ki, afetlerde görülen rassallık (yeri ve/veya şiddeti) ve ikincil (artçıl) afetler, çoğu
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zaman önceden yapılmış depolama ve dağıtım planlarını optimalden uzaklaştırır. İnsani
yardım malzemesi dağıtım probleminin, afet sonrası oluşan gerçek koşullara göre hızlı bir
şekilde, depolardaki envanter seviye ve karışımı yeniden düzenlenerek çözülmesi ciddi
iyileştirmeler getirecektir. Bu çalışmada, bir afet sonrası insani yardım malzemesi
dağıtımını, oluşan yeni ihtiyaçları göz önüne alarak depolar arası transferlerle, çok malzeme
için envanter seviye ve karışımının yeniden düzenleyerek yapan yeni bir matematiksel model
sunuyoruz.
Genel Oturum SİM-II
Oturum Başkanı: Evren Yılmaz
14 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / C111
1. Otomatik Malzeme Taşıma Sistemi Benzetim Modeli ile Tekstil Üretiminde Çevrim
Zamanı Azaltılması ve Stok Optimizasyonu
Ekı̇ n Dayanç, Bengü Güngör, Orçun Onur, İsa Denizcan Tosun ve Kamil Erkan Kabak
Bu çalışma tekstil alanında gömlek ve takım elbise üretimi yapan bir fabrikanın malzeme
taşıma ve paketleme sistemindeki manuel uygulamalardan kaynaklanan yüksek çevrim
zamanını düşürmeyi ve stok seviyesini optimize etmeyi amaçlamıştır. Manuel bir fabrika içi
malzeme taşıma ve paketleme sistemi bulunan bu fabrikada 3 temel problem gözlenmiştir.
Bunlardan birincisi; manuel malzeme taşıma sistemindeki değişkenlikler, ikincisi, kuyrukta
bekleyen yüksek gömlek sayısı ve üçüncüsü ise operatörlerin taşıma arabasını itip çekerek
kullanmaları nedeniyle ortaya çıkan ergonomik problemlerdir.
Sistemde yapılan incelemeler sonucunda; projenin yatırım yapılmaya değer bulunması
durumunda otomatik yönlendirilmiş araçlarla (AGV:Automatic Guided Vehicles) malzeme
taşıma sistemi ve otomatik gömlek paketleme makinası kurulacaktır. Çalışmanın ilk
aşamasında mevcut manuel sistem ve önerilen otomasyon sistemi ARENA benzetim dili ile
modellenmiştir. Benzetim modeli kullanılarak eski sistemle yeni sistem karşılaştırılmakta,
önerilen sistemin getirdiği iyileştirmeler analiz edilmektedir.
Çalışmanın ikinci aşamasında ise, deney tasarımında belirlenen performans ölçütü olan
çevrim zamanı için ilgili faktörler tanımlanmıştır. Varyans analizi ile faktörlerin çevrim
zamanına etkileri belirlenmektedir. Varyans analizi sonuçlarına dayanarak ilgili faktörlere
göre meta-model oluşturulmuştur. Bu meta-model baz alınarak, çevrim zamanını minimize
etmek amacıyla fabrika kısıtları göz önüne alınarak doğrusal-olmayan matematiksel model
tanımlanmaktadır. Model sonuçları, daha sonra duyarlılık analiziyle test edilmektedir.
Proje sonuçlarına göre, belirlenen alternatif senaryoların yatırımın etkinliği karar ağacı
yöntemiyle de analiz edilmesinin sonucunda zaman ve maliyet açısından daha az çaba
harcanarak en fazla karlılık ve en iyi çalışma koşulları bulunmuştur.
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2. Kampüsiçi Yolcu Taşıma Sisteminin Performans Analizi: Karabük Üniversitesi
Örneği
Hazar Yetkin ve Tuğba Tunacan
Ulaşım problemi, şehir dışı ve şehir içi olduğu kadar bugün üniversite kampüslerinin de
temel sorun alanlarından birisi olarak göze çarpmaktadır. Ulaştırma problemlerinin
çözümünde kurulan modeller birçok farklı amacı optimize eder. Bunlardan en önemlileri
taşıma performansını ve toplu taşıma araçlarını kullanan müşterilerin memnuniyetini
arttırmaktır. Her iki amaç yapısı ise gerek değişen yolcu talebi gerekse durak aralıkları ile
birlikte biniş-iniş süresi gibi performans kriterlerinden etkilenmektedir. Bu sebeple bu
çalışmada Karabük Üniversitesi Kampüsü'nde Öğrenci Ring Sistemi için hat planlaması
konusu ele alınacaktır. Öncelikli olarak mevcut durum incelenecek ve elde edilen yapıya
göre hat planlaması problemi çerçevesinde yeni model önerileri geliştirilecektir. Önerilen
model ve mevcut durum performansı benzetim tekniği yardımı ile karşılaştırılmaya
çalışılacaktır.
3. Otomotiv Yan Sanayinde Koltuk Şasesi Montaj Hatlarında Hat Dengeleme Çalışması
İlayda Taban, Murat Yıldırım, Begüm Gök, Ali Yurdun Orbak, Tülin Gündüz ve Aslı Orbak
Bu bildiriye konu olan çalışma, iş gücünün yoğun olarak kullanıldığı bir otomotiv yan sanayi
firmasının koltuk şasesi montaj hatlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında ilk
olarak sistem analizi yapılmış, zaman etüdü çalışması ile hatlarda gerçekleşen her bir
operasyonun işlem süreleri bulunmuştur. Elde edilen zaman etüdü verilerinin Statt:Fit
programı ile dağılımları çıkarılmış ve hatların mevcut durumları Promodel programı ile
benzetim çalışmasına tabi tutulmuştur. Yapılan benzetim modeli ile hatların darboğaz
noktaları ve hatlardaki üretim sorunlarının nedenleri gözler önüne serilmiş ve bu sorunların
giderilmesi için öneriler sunulmuştur. Hat dengeleme çalışmasında kullanılacak olan
matematiksel modeller oluşturulmuş ve MPL programında çözdürülmüştür. Hat dengeleme
işleminin firma tarafından da rahatlıkla gerçekleştirilebilmesi için genetik algoritma
tabanında, Visual Studio programında, Visual Basic dilinde bilgisayar yazılımı yazılmıştır.
Üretilen modellere ait tüm verileri içeren Microsoft Office Access programında hazırlanmış
olan veri tabanı bu yazılıma entegre edilmiştir. Hazırlanan yazılım, sisteme eklenecek olan
yeni modellere de uyum sağlamakta ve veri tabanı kendini güncellemektedir. Çalışma
sonunda istasyonlar arasındaki beklemeler minimize edilmiş, istasyonlara eşit iş yükü
dağılımı sağlanmış ve böylece hem hatlarda üretilen şase miktarı belirli oranlarda arttırılmış,
hem de şase montaj hatlarında çalışan operatörlere daha iyi bir çalışma ortamı sunulmuştur.
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Genel Oturum LOJ-5
Oturum Başkanı: Hüseyin Gençer
14 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / C112
1. Konteyner Yer Değiştirme Problemleri için Yeni Gösterimler ve Etkin Sezgiseller
Osman Karpuzoğlu, Temel Oncan ve M. Hakan Akyüz
Bu çalışmada konteyner yer değiştirme problemi (KYP) ve onun bir uzantısı olan dinamik
KYP (DKYP) ele alınmıştır. KYP liman sahasında istiflenmiş ve istiften alınış sırası bilinen
S adet konteyner içeren bir konteyner sırasının tamamen boşaltılması için yapılacak toplam
yer değiştirme sayısının enküçüklenmesi ile ilgilenir ve NP-zor olduğu bilinmektedir. DKYP
ise KYP’nin konteynerlerin hem sıraya eklendiği hem de sıradan ayrıldığı durumu göz önüne
alan bir uzantısıdır. KYP için iki farklı Sıfır-bir Tamsayılı Programlama (STP) gösterimi
geliştirilmiş, DKYP için yeni bir STP gösterimi önerilmiştir. Yeni gösterimlerin başarımını
incelemek amacıyla yoğun bilgisayısal deneyler gerçekleştirilmiştir. Hem KYP hem de
DKYP için geliştirilen yeni gösterimlerle öncekilerden daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.
Ayrıca DKYP için tasarlanmış iki ayrı İndis Tabanlı (İT) sezgisel geliştirilmiştir. İT
sezgisellerin yazında bulunan DKYP için oluşturulmuş denek problemler üzerinde üstün
sonuçlar ürettiği gözlenmiştir.
2. Yasak Bölgeli Sınırlı Sığalı Çok Tesisli Weber Problemi için Etkin Sezgiseller
M. Hakan Akyüz
Sınırlı sığalı Çok tesisli Weber Problemi (SÇWP) sığa sınırlı I adet tesisi, J adet alıcının
istemlerini karşılayacak ve toplam taşıma giderini enküçükleyecek biçimde düzlemde
yerleştirmeyi amaçlamaktadır. SÇWP’de tesisler herhangi bir kısıt olmaksızın düzlemde
yerleştirilebilir ve alıcılar kesintiye uğramadan tesislerden doğrudan hizmet alabilirler. Bu
çalışmada içerisinde hem seyahat etmenin ve hem de tesis açmanın yasak olduğu düzgün
çokyüzlü bölgeler olduğu durum ele alınmıştır. Dolayısıyla SÇWP’den farklı olarak taşıma
maliyetleri sadece alıcı ve tesis arasındaki doğrudan mesafeye değil aynı zamanda yasaklı
bölgelerin konumları ve büyüklüğüne bağlı hale gelir. Bu doğrusal olmayan ve çözülmesi
zor bir eniyileme problemidir. Yasak bölgeli problemin çözümü için iki farklı yerleşimatama sezgiseli, kesikli yaklaşıklık sezgiseli ile kesikli yaklaşıklık gösteriminin doğrusal
programlama gevşetmesinden yararlanan bir Tabu tarama sezgiseli geliştirilmiştir. Rassal
olarak türetilen denek problemler üzerinde bilgisayısal deneyler gerçekleştirilmiştir.
Önerilen sezgisellerin bu problemin çözümünde etkin sonuçlar ürettiği gözlenmiştir.
3. Tehlikeli Madde Taşımacılığı - Bir Literatür Taraması
Zekeriya Tosun, İsmail Osmanoğlu ve Oral Kılınç
Kaza olma olasılığı çok düşük fakat sonuçları çok ağır olan Tehlikeli Madde Taşımacılığı,
lojistik alanında özel bir konudur. Bu konu üzerine yapılan çalışmalar özellikle; risk analizi,
rotalama, ağ tasarımı, tesis yer seçimi, acil durumlarda müdahale vb. gibi konular üzerine
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yoğunlaşmıştır. 1980'li yıllarda başlayan bu çalışmalar özellikle büyüyen güvenlik
endişeleri, riski ve maliyeti minimize etme ihtiyacı ile Türkiye’ de ve dünyada her geçen
gün artmakta ve daha fazla bilim insanının dikkatini çekmektedir.
Bu çalışmada tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili genel bilgiler, taşımacılık türleri, kaza
analizleri hakkında genel bilgi verilmiş ve 2004-2016 yılları arasında yazılan makaleler;
konusu, metodolojisi, taşımacılık türü, çalışılan madde sınıfı, yazım amacı ve sonraki
çalışma önerileri başlıkları altında incelenerek mevcut durumu ortaya koymak ve müteakip
çalışmalara ışık tutmak üzere sunulmuştur. Ayrıca literatürdeki boşlukları ortaya çıkarmak
maksadıyla çalışmalar, bir ağaç şeması altında toplanmıştır.
4. Düzenli Hat Taşımacılığında Boş Konteyner Pozisyonlama Maliyetlerinin Yönetimi
Hüseyin Gençer
Konteyner taşımacılığı sağlamış olduğu güvenli, rahat ve intermodal taşımacılık
imkânlarından dolayı uzun mesafeli uluslararası ticarette en fazla tercih edilen taşımacılık
türüdür. Dünya ticaretindeki dengesizlikler konteyner trafiğini de etkilemekte ve birçok
bölgenin ithalat/ihracat oranlarında büyük farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle,
ihracatı yoğun olan yerlerde konteyner ihtiyacı doğarken, ithalatı fazla olan yerlerde
konteyner yığılmaları olmaktadır. Konteynerin her bir hareketinin bir maliyet oluşturduğu
dikkate alındığında, düzenli hat taşımacılığı yapan firmaların boş konteyner pozisyonlama
maliyetleri oldukça yüksek olmaktadır. Diğer taraftan, bir yerde ithalat/ihracat dengesi olsa
bile, ithalden dönen boş konteynerlerin depoda ya da limanda kabul edilmesi, müşterinin
konteyner dolumunu yapmak istediği yere bağlı olarak yapılan taşımalar, depoda ve limanda
oluşan ardiye ve elleçlemeler de ekstra maliyetlere neden olmaktadır. Tüm bu maliyetlerin
faaliyetlere, konteyner türlerine, kapasite ve kaynaklara göre dağıtılması ise ayrı bir
sorundur. Boş konteyner pozisyonlama operasyonlarını detaylı bir şekilde inceleyen bu
çalışmada, boş konteyner pozisyonlama operasyonları için bir maliyet havuzu oluşturulup,
hizmet verilen her nokta ve konteyner türü için birim maliyeti hesaplayacak ve bu
maliyetlerin navlun fiyatlarına ve müşteri seçimine nasıl etki edeceğini gösterecek bir
yaklaşım önerilmiştir. Geliştirilen bu yaklaşım, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir
firmadan alınan gerçek veriler üzerinde test edilerek, sonuçlar ayrıntılı bir şekilde analiz
edilmiştir.
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Genel Oturum ÇİZ-3
Oturum Başkanı: Ethem Çanakoğlu
14 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / C113
1. Tek Ucu Kapalı Rayda Park Etmeyi Dikkate Alan Bütünleşik Araç Bakım
Çizelgelemesi
Murat Elhüseyni ve Ali Tamer Ünal
Bu çalışmada, tek ucu kapalı raydan kaynaklanan park etme yapısını ve müşteri servisinin
sağlanmasını aynı zamanda ele alan bütünleşik araç bakım çizelgeleme problemini ele aldık.
Problemin en basit çeşidi olan tek ucu kapalı rayda park çizelgeleme probleminin NP-Zor
olduğunu ispatladık. Böylece problemimizi çözmek için karma tam sayılı programlama
modeli geliştirdik. Geliştirilen karma tam sayılı programlama modelinin çözümünü
kolaylaştıracak farklı stratejiler geliştirmek için probleme özgü çeşitli eniyilik koşulları
ürettik. Ayrıca karma tam sayılı programlama modeline etkili bir başlangıç çözümü bulmak
üzere sezgisel algoritmalar geliştirdik. Deney tasarımı için olurlu çözüme sahip çeşitli
problem parametreleri ürettik. Yaptığımız deneylerde ilk olarak çeşitli parametre
birleşimlerinin çözüm süresine ve amaç fonksiyonuna olan etkisine baktık. Sonrasında ise
geliştirilen stratejilerin ve sezgisellerin çözüm süresine olan etkisini matematiksel
programlama çözücüsü olan CPLEX 12.6.2 ile karşılaştırarak analiz ettik.
2. Bir Sınav Çizelgeleme Örneği: YTÜ Endüstri Mühendisliği
Mehmet Güray Güler, Tuğba Cesur, Fulden Kılıç ve Edanur Yasan
Bu çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünün sınav
çizelgeleme problemi ele alınmaktadır. Mevcut durumda bir araştırma görevlisi, sınavı
olarak dersleri veren öğretim üyelerinin isteklerini alarak çizelgeleri manuel olarak
hazırlamaktadır. Bu süreci kolaylaştırmak adına her sınav saatinde sadece bir sınava izin
verilmektedir. Çizelgenin hazırlanma süreci çoğu zaman oldukça uzun sürmekte ve bazı
durumlarda istenmeyen çizelgeler ortaya çıkabilmektedir. Problemin çözümü için bir Karma
Tamsayılı Program (KTM) önerilmektedir. Çalışmada öncelikle mevcut problem
çözülmekte, sonrasında ise her sınav saatinde sadece bir sınav olmalı kısıtı kaldırılarak yeni
model çözülmektedir. Böylece hem daha kısa sürede, hem de daha etkin bir çizelge
hazırlanabilmektedir. Çalışmanın devamındaki hedef, kurulan KTM modelinin öncelikle
bölümün bağlı olduğu Makine Fakültesine uygulamak, sonrasında ise tüm Yıldız Teknik
Üniversitesinde hayata geçirebilmektir.
3. Erciyes Üniversitesi Hastanesi’nde Ameliyathane Çizelgeleme
Oben Altunpala, Dilruba Köksal, Kübra Koç, Sinem Kulluk ve Burak Gülmez
Hastaneler sağlık hizmeti veren ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak tedavi oldukları
kurumlardır. Toplu halde yaşayan insanlar her zaman hastaları tedavi etmenin ve korumanın
önemli olduğunu düşünmüşler ve tarih boyunca bu konuyla ilgili çalışmalar yapılıp tedbirler
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alınmıştır. Buna bağlı olarak hizmet sektörü içerisinde büyük bir paya sahip olan sağlık
sektörünün önemi gün geçtikçe artmaktadır. Hastanelerin amacı, belli düzeydeki sağlık
hizmetlerinin en düşük maliyetle ve en yüksek kalitede sunmak olmalıdır.
İnsan sağlığı için sürekli hizmet veren hastanelerde çalışan sağlık personeli, telafisi mümkün
olmayan hatalar yapmamak için dikkatli ve verimli olmak zorundadır. Bu nedenle sürekli ve
aralıksız olarak çalışamazlar. Bu durum en çok ameliyathanede çalışan doktorlar için
geçerlidir. Çünkü ameliyat esnasında yaşanacak bir olumsuzluk hasta için daha çok hayati
tehlike arz etmektedir. Bu durumlar göz önüne alındığında hastaneler için iyileştirmeler ilk
olarak ameliyathane çizelgelerinde yapılmalıdır.
Çizelgeleme, hem üretim hem de hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar
için önemli karar problemlerinden biridir. Erciyes Üniversitesi Hastanesi’nden alınan veriler
doğrultusunda kısıtlı sayıdaki ameliyathane, doktor ve zaman parametreleri verimli bir
şekilde kullanılarak, kişi ve ameliyathane iş yoğunluklarının eşit dağıtılması amaçlanmıştır.
Bunun için karışık tamsayılı programlama kullanılarak bir sayısal model geliştirilmiştir.
Model ilgili programın (IBM ILOG CPLEX ÇÖZÜCÜSÜ) ara yüzüne uygun biçimde
kodlanmış ve çözülmüştür. Modelden elde edilen sonuçlar mevcut kullanım şartlarına göre
ameliyathane kullanımının daha dengeli dağılımını yapmakta, daha esnek kullanım
olanaklarını ortaya koymaktadır.
4. Bütünleşik İşgücü ve Görev Çizelgeleme Problemleri
Ethem Çanakoğlu, İbrahim Muter ve Onur Adanur
Personel atama kararları, emek ağırlıklı üretim yapan işletmelerde veya emeğe bağlı
kurulmuş olan servis organizasyonlarında verimliliği etkileyen en önemli kararlardan
birisidir. Çalışanlar ilgili aktivitelerde görevlendirilirken birçok kısıtın göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Birbirinden farklı çalışanların ve aktivitelerin bulunduğu,
farklı kısıtlara sahip, uzun dönemli personel planlama modelleri karar destek sistemi
olmadan çözülmesi imkânsız problemlere yol açar. Ayrıca çalışma planları çalışan
memnuniyetini en fazla etkileyen unsurlardandır. Çalışan memnuniyeti düştüğünde
çalışanların iş değiştirme sıklıkları artacak bu da çalışanların öğrenme için harcadıkları
zamanı ve hata yapma oranlarını artıracaktır. Bu sebeplerden dolayı işgücü planlaması
1960’lardan beri yöneylem araştırması alanında sıklıkla çalışılagelen problemlerden biri
olmuştur.
Bu çalışmada farklı yetkinlik düzeylerine sahip bir çalışan havuzu varsayılmıştır.
Aktivitelerin (görevlerin) ihtiyacı olan minimum toplam yetkinlik düzeyleri için aktivitelere
ekip atama problemi farklı varsayımlar altında modellenmiş ve bu problemi kabul edilebilir
zamanda çözecek algoritmalar tasarlamıştır. Algoritmaların performansı farklı veri
setlerinde karşılaştırılmıştır.
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Genel Oturum OPT-4
Oturum Başkanı: Oğuzhan Efe Şakrak
14 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / C114
1. Taşıma Problemi ile Lojistik Sektöründe Optimizasyon ve Mobil Uygulaması
Kübra Deniz Ayyıldız, Kezban Karakoyun ve Damla Ulusoy
Dünya piyasasında artan rekabet koşulları firmaları üretim yapmanın yanında istenilen
zamanda üretilmesini istemektedir ve bunlar düşük maliyetle sağlanmalıdır. Bu yüzden
firmalar tedarikçiler ile kaliteli bir iletişim ile çalışmaları gerekmektedir. Bu sahada lojistik
de önemle yerini korumaktadır. Bu çalışmada yöneylem araştırmaları arasından en önemli
konu olan taşıma problemi ele alınmıştır. Bu nedenle bir lojistik firması ile görüşülmüştür.
Uygulamamız bu firmada yapılacaktır.
Taşıma problemi; bir veya birkaç depodan alınan ürünlerin son talep noktasına ulaşmasıdır.
Çalışmanın amacı lojistik sektöründe taşıma masraflarını minimize etmek ve araçları
maksimum kapasite ile kullanmaktır. Bunu sağlamak için aktarma modeline uygun
uygulama yapılmalıdır.
Yapılması planlanan uygulama android mobil uygulama olmakla birlikte Java dili
kullanılması uygun görülmüştür. Aktarma problemi uygulaması aynı zamanda da algoritma
ile desteklenebilmelidir.
Proje firmaya uygulandığı zaman aşağıdaki iyileştirmeler olması beklenmektedir. Bunlar;
-Yanlış ve maliyetli atamaların önüne geçilmesi
-Uygulama ile birlikte 7\24 ulaşılabilir olması
-Stok devir hızının arttırılması
Sonuç olarak taşıma problemi yardımıyla yanlış ve maliyetli gönderimler olmayarak
uygulama sayesinde her zaman ulaşılabilir olması böylelikle müşteri ilişkilerinde gelişim
sağlanması hedeflenmiştir.
2. Spor Kulüplerinde Maç Öncesi Takım Kurma Problemi için Hedef Programlama
Modeli Önerisi
Gerçek Budak, İmdat Kara, Yusuf Tansel İç ve Refail Kasımbeyli
Spor kulüplerinde takım kurma problemi, son yıllarda yığınla oluşan ve kayıtlanan spor ve
sporcularla ilgili veriler ve verilecek kararların ekonomik boyutları nedeniyle, sistematik bir
yaklaşımla çözümlenmesi yerinde olacak bir problem haline gelmiştir. Takım kurma
problemlerinin karar vericisi antrenörlerdir. Antrenörler, kulüplerinde yer alan oyuncuların,
spor branşına göre tanımlanmış mevkilere atanmasıyla, karar evresine göre şampiyonluğu
ya da maçı kazanacak en iyi takımı kurmaya yanıt aramaktadırlar. Spor kulüplerinde takım
kurma problemine ilişkin kaynaklarda yer alan çalışmalar, kendi içlerinde tutarlı bir yapıda
olmasına rağmen, yapılan varsayımlar ve göz önüne alınmayan sportif etmenlerden dolayı
belirtilen yaklaşımların uygulanabilirlikleri tartışmaya açıktır. Bu bildiride, ilk olarak spor
kulüplerinde takım kurma problemlerine ilişkin çalışmalara değinilmiştir. Buna bağlı olarak,
takım kurma problemleri sezon öncesi, maç öncesi ve maç esnasında olmak üzere üç başlıkta
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ele alınmıştır. Daha sonra, antrenör görüşleri ve oyuncuların geçmiş performansları göz
önüne alınarak, bütünsel bir yaklaşım ile, spor kulüplerinde maç öncesi takım kurma
problemi için doğrusal hedef programlama modeli önerilmektedir. Modelin çözülebilirliği
irdelenerek, Ankara’daki bir spor kulübü için derlenen verilerle elde edilen sayısal sonuçlar
sunulmaktadır.
3. Kapasite Kısıtlı Ara Tesisler ile İki Seviyeli Kaynak Dağıtım Ağı Eniyileme Problemi
Ayşe Selin Kocaman ve Oğuzhan Efe Şakrak
Belirli bir ürün, madde ya da verinin; ana bir dağıtım merkezinden birincil olarak kapasite
kısıtlı orta seviye tesislere, ikincil olarak talep miktarları belirli olan ihtiyaç makamına yani
müşterilere dağıtımını ve iletimini sağlayacak ağ tasarımının; maliyeti en küçükleyecek
şekilde yapılması amaçlanmaktadır. Ölçek ekonomisine göre; genel olarak tesis kapasitesi
büyüdükçe birim büyüklükte ürün barındırma maliyeti azalmaktadır. (5m3 su rezervuarı
kurma maliyeti 5 TL ise, 10m3 su rezervuarı maliyeti 10TL’den azdır. Benzer şekilde, 10
kVA dönüştürücü (tranformatör) fiyatı 3000TL iken 25kVA dönüştürücü fiyatı 7500 TL
değil yaklaşık olarak 5000TL’dir.) Öte yandan tesis kapasitesini arttırıp tesis miktarını
azaltmak şebekedeki hat sayısını ve dolayısıyla hat maliyetini arttırmaktadır. Bu
ödünleşmenin dikkate alınması ve ağ tasarımının maliyet etkin yapılması için problem
matematiksel olarak modellenmiştir. Oluşturulan modelin literatürde NP-zor (polinom
zaman algoritmaları ile çözülemeyen) olarak tanımlanan problemlerden daha karmaşık
olması sebebiyle problemin çözümü için sezgisel yaklaşımlar geliştirilmiştir. Maliyet etkin
ağ tasarımı yapacak sezgisel yöntem ve algoritmaların geliştirilmesi; iki-seviyeli ağlarda
kapasite kısıtlı tesislerin çeşidinin ve yerleşiminin seçimini belirlemeyi amaçlayan birçok
problemin çözümüne de olanak sağlayacaktır. Haberleşme, fiberoptik, elektrik, taşıma ve
lojistik ağ/şebekelerinde dağıtım ve iletimin nasıl bir konfigürasyon ile yapılması gerektiği
daha önce literatürdeki benzer problemlerde kullanılan yöntemler ile kıyaslanarak sayısal
olarak değerlendirilecektir. Literatürde sürekli uzayda (continious space) çalışılan tesis yer
seçimi ve ağ tasarımı problemleri çok sınırlı sayıda olmakla birlikte, farklı kapasite
kısıtlarına sahip tesis çeşitlerinin kullanıldığı(tesis ebatlama), tesis yer ve sayısının
bilinmediği, kapasite kısıtından ayrı olarak hat uzunluklarının da kısıtlanarak voltaj
düşümü/enerji kaybı gibi durumların modellendiği ve iki-seviyeli ağ tasarımının çalışıldığı
problem bulunmamaktadır.
Birincil olarak ana bir dağıtım merkezinden orta seviye tesislere, ikincil olarak bu orta seviye
tesislerden müşterilere gidecek olan hatlar; bilgi,veri,elektrik,enerji,su ya da ihtiyaç duyulan
diğer kaynakların; sırasıyla önce ana dağıtım merkezinden, lojistik kritik şubelere ve bu
şubelerden son ihtiyaç yerlerine ulaşımlarını sağlayacaktır. Yerleşke yerleşimi ve ağ tasarımı
konusunda literatürde çeşitli çalışmalar yapılmış olsa da önemli bir kısmı ayrık uzay(discrete
space) yerleşimi dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda, tesisler için yerleşim
yapılması muhtemel aday noktalar, sonlu sayıda elemanı olan bir kümeyi oluşturmaktadır.
Oysa tesis yerleşiminin sürekli uzayda yapılması bu kısıtı gevşeteceği için eniyilemenin
olurlu bölgesini arttıracak, mutlak en iyi çözümün iyileşmesini sağlayacaktır. Sürekli uzayda
yapılacak kapasite kısıtlı yerleşkelerin yer seçimi ve iki-seviyeli ağ tasarımı sayesinde
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haberleşme, fiber optik, elektrik ve enerji dağıtım, bilgisayar, askeri lojistik ağlarının maliyet
etkinliğinin artmasının ve ağ tasarımına yapılacak yatırımlardan tasarruf etmenin önü
açılacaktır. NP-Zor olarak bilinen problemler için kesin eniyileme yöntemleri
geliştirilemediği için sezgisel yöntemler geliştirilmekte ve bilinen en iyi çözümler ile bu
yöntemler sonucu elde edilen çözümler kıyaslanmaktadırlar. Tesis yer seçimi ve ağ
tasarımında; sürekli uzayda eniyileme yöntemleri ve sezgisel yöntemler harmanlanarak
kapasite kısıtlı maliyet etkin ağ tasarımı yapılacaktır. Literatürde problemin alt-problemleri
için geliştirilmiş mevcut yöntemler, bu çalışmanın parçası olarak geliştirilecek
algoritmalarda kullanılarak sayısal olarak değerlendirilecektir.
Genel Oturum TGDZ-4
Oturum Başkanı: Erkan Abdulgaffar Ağaoğlu
14 Temmuz 2016, 14:30 – 16:00 / C116
1. Balıkçı Barınaklarının Etkinliğinin Artırılması için Bir Sınıflandırma Yöntemi Önerisi
Mesut Samastı, İsmail Önden, Metin Çancı ve Fahrettin Eldemir
Balıkçı barınakları, Türkiye balıkçılık sektörünün organize hareket edebilmesi, Türkiye
kıyılarının etkin kullanılabilmesi ve balık talebinin karşılanabilmesi maksatlı devlet
tarafından gerçekleştirilmiş yatırımlardır. Gerçekleştirilmiş olan yatırımlar sonucunda
Türkiye kıyılarında ve göllerinde balıkçılık maksatlı oluşturulmuş olan 366 balıkçı barınağı
tesisine ulaşılmıştır. Tesisler temel olarak balıkçıların güvenli olarak barınma ve bağlama
yapabileceği asgari tesis nitelikleri olmakla beraber, soğutma kabiliyetleri, satış alanı
mevcudiyeti, mendirek uzunlukları veya rıhtım kapasitelerine göre değişiklikler
gösterebilmektedirler. Balıkçı barınaklarının dağılımlarına bakıldığı zaman tesislerin
Türkiye kıyılarına yayıldığı ve bazı tesislerin birbirlerine oldukça yakın konumlandırılmış
oldukları görülebilmektedir. Tesislerin birbirlerine yakın olmalarının sonucu olarak
kapsama alanlarının birbirleri ile kesişmeleri gözlemlenebilmektedir. Bu durumun sonucu
tesislerin kapasitelerinin sınırlandırılmasına neden olmaktadır.
Balıkçı barınakları sahip oldukları altyapılar göz önüne alındığında ise ulaşım, turizm
alanında da kullanabilecek niteliktedirler. Bu kabiliyetlerinin kullanılabilmesi sonucunda
Türkiye deniz sektörünün sıkıntılarından olan gezi teknelerinin bağlama kapasitesi
sıkıntısının aşılabilmesin ve kısa mesafeli ulaşım alternatifi oluşturmada deniz yolunun
değerlendirilmesi tesislerin bulunduğu bölgelerin ekonomilerine fayda sağlayabilecek
hususlardır. Bu kabiliyetlerin tesislere kazandırılması ilgili bölgelerin çekim alanı
oluşturulmasının sağlanmasında fayda sağlayabileceği de ifade edilebilir.
Çalışma kapsamında tesislerin çeşitli sınıflara ayrılmalarının ve başarılı olarak görülen
tesislere uygun politikaların tartışılması önerilmektedir. Bu kapsamda temel anahtar
parametrelerinin değerlendirilmesi ve her bir tesisin ilgili faktöre göre başarılarının tespit
edilmeleri gerekecektir. Literatürde balıkçı barınakları ile çalışma kapsamında
değerlendirilen kapsam çerçevesinde örnek pek çalışma olmaması nedeni ile etki eden
parametreler uzman görüşmeleri ile belirlenmiştir. Tesislerin sınıflandırılabilmeleri için
ulaşım, tesis türü, tesis özellikleri ve çevre bölge niteliklerinin balıkçı barınakları için önemli
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kriterler olduğu tespit edilmiştir. Ulaşım, tesislere olan ulaşım kaynaklarına mesafeleri, tesis
türü balıkçı barınaklarının kullanım alanlarını, tesis özellikleri sahip olunan altyapı
niteliklerini ve bölge nitelikleri, değerlendirmeye alınan bölgenin sosyo-ekonomik
karakterini yansıtmaktadır.
Çalışma sonucunda tesisler elde etmiş oldukları başarı skorlarına göre doğal kırılım
noktalarına göre sınıflandırılmışlardır. Bu değerlerin hesaplanmasında coğrafi kriterlerin
başarı değerleri mekânsal analizlerden ve diğer tesis özellikleri sınıflandırılmasından
gelmiştir. Balıkçı barınakları 5 başarı sınıfına ayrılmışlar ve 26 tesisin bölgesel merkez
olabilecek nitelikte görülen en iyi sınıfta olduğu tespiti gerçekleştirilmiştir. Bu bölgelerin
ilgili bölgelerdeki balıkçılık fonksiyonlarının ve diğer katma değer sağlayacak olan
faaliyetlerin merkezi olması önerisi çalışma kapsamında gerçekleştirilmiştir.
2. Mühendislik Eğitimindeki Stratejik ve Kalite Yönetimi İkilemini Belirleyen
Unsurların Analizi: Türk Yüksek Öğretim Sistemindeki Tarım, Gıda, ve Endüstri
Mühendisliği Örneği
Erkan Abdulgaffar Ağaoğlu
İlk olarak 1985 yılında kurulan “Vakıf” üniversitesi ile birlikte hem vakıf, hem de devlet
üniversitelerinin sayısı hızla artmıştır. 1990 yılının başında toplam 31 üniversite faaliyet
gösterir iken, 2011 yılının başında 8 vakıf meslek yüksek okulu da dâhil olmak üzere, bu
sayı 165’e yükselmiştir. Bunlar, 102’si devlet (%58.86); 55’i vakıf (%37.14); ve 8’i (%4.00)
vakıf MYO olarak tasnif edilebilir. 2015 yılında ise, 109’u devlet (%61.82); 76’sı vakıf
(%33.33); ve 8’i (%4.85) vakıf MYO olmak üzere toplam sayı 193’e ulaşmıştır. 2015 yılında
vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenci sayısının %10’u geçtiği görülmektedir.
Görülen bu trendin stabil olmaya başladığı da müşahade edilebilir. Bu gelişme çok yeni
olmasına rağmen, stratejik planlama ve bölge kalkınma hamleleri açısından akademik
platformlarda ele alınması gereken en önemli unsurlardan birini teşkil etmektedir. Bu
çalışmanın ilk bölümü zikredilen eğilimi ele almaktadır.
Birinci bölümdeki yüksek öğretim profilinden sonraki ikinci bölümde adayların
üniversitelere yerleştirilmesi için kullanılan kriterler baz alınarak “Mühendislik
Fakültelerinin”; daha sonra “Gıda”, “Tarım”, ve “Endüstri” Mühendislik departmanlarının
profili bireysel bazlı olarak ele alınmaktadır. Tartışmalarımızın objektif ve rasyonel
kıstaslara çekilmesi için aynı giriş puanlarını kullanan “Akademik Bölümler”, kümeler
bazında ele alınmaktadır. Bu mantık, İstatistik nosyonu gereği yöntemin geçerlilik derecesi
açısından da önem arz etmektedir. Açıklayıcı İstatistik bulgular (Descriptive Statistics)
vasıtasıyla kümelerin temel özellikleri ayrı ayrı irdelenmiştir. Daha sonra vakıf ve devlet
üniversitelerinin stratejik özelliklerinin açığa çıkarılması için 0-1 bazlı regresyon analizi
uygulanmıştır (Logit-Probit Regression Analysis). Bu regresyon ele alınan tüm kümeler için
tekrarlanmıştır.
Çalışmanın üçüncü bölümünde, ele alınan departmanlar, Vakıf ve Kamu üniversiteleri
bazında gruplanarak Ki-Kare (Chi-Square) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Çalışmanın son bölümünde DPT-Kalkınma Bakanlığının Bölge Gelişmişlik Endeksi ve
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ÖSYM tarafından yerleştirme için kullanılan değişkenler karşılıklı olarak regresyon
modeline yerleştirilmiştir. Sonuçlar ayrıntılı olarak tartışılmıştır.
Bulgular içindeki en önemli çıkarımlardan biri, öğrenci tercihlerinin önce yoğun nüfuslu
illere, daha sonra bu illerin gelişmişlik düzeyine göre seyrettiğini göstermektedir. Kuramsal
anlamda, bölge kalkınma stratejilerine ters düşmekte olan bu asimetrik sonuçlar Türkiye
açısından çıkarılabilecek önemli dersleri ihtiva etmektedir. Analizlerin derinleştirilmesi için
aynı puan türü ile öğrenci alan örnek "akademik bölümler” Chi-Kare kullanılarak test
edilmektedir.
Bu çerçevede “Gıda”, “Tarım”, ve “Endüstri Mühendisliği” departmanlarının, kamu ve vakıf
üniversiteleri tarafından farklı stratejik zeminlerde ele alındığı görülmekte; yine, her üç
bölümün tüm üniversitelerde veya bölgelerde yerleştirilmediği de görülmektedir. Başka bir
deyişle, stratejik bir bütünlük söz konusu değildir.
Genel hatlar itibarıyla, araştırmamızın sonuçları öğrenci tercihlerinin, nüfusu ve gelişmişlik
endeksi yüksek olan bölgelere yöneldiği görülmüştür ki bu da, Türkiye'nin eğitim
sistemindeki bölge ikilemini yansıtmaktadır. Bu çalışma, “Mühendislik” Fakültelerini
“Vakıf” ve “Devlet” üniversiteleri bazında ele alan ilk çalışma olması bakımından önem arz
ettiği gibi, stratejik planlama açısından çok önemli bulguları da sunmaktadır. Çalışmanın
değişik ülkelerin eğitim sistemlerini karşılaştırma potansiyelini taşıdığı da aşikâr olmaktadır.
Kuşkusuz, ilk çalışma olması sebebiyle, geliştirilmeye de muhtaç bir çalışmadır.
3. Belediye Ekmek Satış Büfeleri için Yer Seçimi ve Büfe-Bölge Eşleşmesi Problemi:
Çözüm Önerisi
Müjgan Sağır, Ezgi Kırkık ve Esra Melekşah
Belediyelere bağlı ekmek dağıtım büfeleri, halkın ekmek ihtiyacının ekonomik ve sağlıklı
şekillerde karşılanması için önemli hizmet noktalarıdır. Öte yandan, büfe yerleşim
noktalarının ve hizmet vereceği bölgelerin belirlenmesi, vatandaşların kolay ulaşımı ve
taleplerinin karşılanması açısından önem taşımaktadır.
Bu çalışmada, bir belediyeye bağlı ekmek büfelerinin konumlarının ve hizmet verecekleri
bölgelerin seçilmesi amacıyla bir matematiksel model geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Mevcut
sistemde; büfe yer seçimi için kullanılan sistematik bir yaklaşım bulunmamakta, yanı sıra
bazı büfelerde ekmek fazlası bazı büfelerde ise talebin altında kalma gibi sorunlar
gözlenmektedir. Çalışma kapsamında, ilgili bölgelerde yaşayan ailelerin hangi mevcut
büfeleri tercih etikleri ve satın alma eğilimlerini belirlemek için bir anket çalışması da
gerçekleştirilmiş ve büfelerin ekmek talebi yüksek olan bölgelere daha yakın olmasını
sağlayacak şekilde amaç fonksiyonu kurgulanmıştır. Mevcut ve önerilen durum sonuçları
karşılaştırılmıştır.
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4. Unilever Gıda Ürünlerinde Stok Yönetimi Optimizasyonu için Bir Karar Destek
Sistemi
Kübra Deligöz, Edanur Çankaya, Aylin Yağman ve Tülin Aktin
Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar sonucunda, son yıllarda şirketlerin en önemli
hedeflerinden biri de, doğru işi doğru zamanda yapabilmektir. Özellikle hızlı tüketim
ürünleri üreten şirketlerde, ürün ve müşterilerin uyumu ile ilgili ürünlerin dağıtım kanalları
oldukça önemlidir. Bu uyum beraberinde, stok yönetimi, talep tahmini, üretim planlama gibi
kontrol edilmesi gereken mekanizmaları da getirmektedir. Unilever, sürdürdüğü yatırımlar
ile küresel pazardaki etkinliğini ve payını sürekli arttıran, dünyanın en büyük hızlı tüketim
ürünleri şirketlerinden biridir. Profesyonel gıda çözümleri sunan Unilever Food Solutions
(UFS) ise Türkiye’de dört bölgede bulunan (Kuzey Marmara, Doğu, Ege, Akdeniz) 40
tedarikçi aracılığı ile otel, restoran ve catering şirketlerine Becel, Knorr, Lipton, Carte Dor,
Calvé, Sana, Hellman’s gibi dünyaca ünlü markaların gıda ürünlerini dağıtmaktadır.
Mevcut satış ve hedefleri ile distribütörlerinin gerçekleşen ve hedeflenen verileri arasında
bir eşleşmenin olmaması, eşleşmesi beklenen verilerde büyük farklar bulunduğunda anlık
olarak uyarı görülememesi ve buna bağlı olarak hızlı aksiyon alınamaması, distribütörlerin
depolarındaki ürünlerin yaşlılıklarını anlık olarak kontrol edememeleri, mevcut sistemin ana
problemleridir. Verileri en doğru şekilde analiz edebilmek ve hızlı aksiyon alabilecekleri bir
uyarı sisteminin ihtiyacı, çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır. UFS’de
uygulanan bu çalışma, dağıtılacak nihai ürünlerin geçmiş ve gerçekleşen verilerini analiz
edip, aylık ve yıllık olarak belirlenmiş hedeflenen değerler ile gerçekleşmiş veriler (sahadan
alınmış güncel veriler) arasındaki eşleşmeyi en doğru biçimde ele alarak, stok yönetimini
optimize edecek olan Excel tabanlı bir karar destek sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Sistem oluşturulurken kullanılan veriler, şirketin mevcut ana dosyalarından Excel
formülleriyle çekilerek işlenmiş ve özet rapor sayfaları yardımıyla uyarı ve takip
mekanizmaları geliştirilmiştir.
Tasarlanan karar destek sisteminde, stok tutma birimi (SKU - Stock Keeping Unit) bazında
olan; Unilever’in ürün verileri, yıllık hedef verileri ve gerçekleşen satışlar, gerçekleşen
sistem verileri, distribütörün anlık depo durumu olarak adlandırılan girdiler, ilgili
dosyalardan çekilerek Excel üzerinden günlük veri takibi yapılmaktadır. Buna ek olarak,
kullanıcının görmek istediği aralık için, kullanıcının istediği veriyi girebileceği bir alan
tanımlanmış ve belirlenen kritik seviyelere göre uyarı sistemi geliştirilmiştir. Bu uyarılar,
kullanıcının belirlediği miktar ve oran farkına göre oluşmaktadır. Kurulan bu mekanizma,
hedef dışına çıkan sistem faaliyetlerini ve ürün yaşlılığını takip edebilmek, gerekli
zamanlarda doğru uyarıları alıp ilgili birimler ve distribütörler ile iletişime geçerek hızlı
aksiyon alabilmek amacı ile kullanılmaktadır.
Geliştirilmiş olan Excel tabanlı karar destek sistemi, tahminlerin ve gerçekleşen değerlerin
hatalı olmasından kaynaklanan maliyet, zaman kaybı, üretim plan ve programlarının
aksaması, şirket prestijinin sarsılması ve distribütör ile müşteri memnuniyetinin azalması
gibi doğabilecek birçok sorunun önüne geçmektedir. Daha hızlı karar almaya yarayan bu
sistem, anlık olarak kontrol edilebilecek bir uyarı mekanizması içerdiğinden, hızlı aksiyon
alınmasını sağlamanın yanı sıra, hataların görünürlüğünü de arttırmaktadır. Buna ek olarak,
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kullanıcı tarafından bir veri girişi yapıldığında otomatik olarak güncellenebilen, temel Excel
bilgisi düzeyi ile kullanılabilen, verimliliği arttırıp zaman kaybını azaltan bir yapısı olması
nedeniyle de Unilever, UFS ve müşteri konumundaki distribütörler için büyük önem arz
etmektedir. Sonuç olarak bu özellikler, sistemi her zaman kullanışlı, geliştirilebilir ve
sürdürülebilir kılmakta ve yalnızca Unilever’e değil, uygulamayı düşünen her şirkete fayda
sağlar hâle getirmektedir.
5. Çabuk Bozulan Gıdaların Tedarik Zinciri Dağıtım Sisteminde Çok Amaçlı
Optimizasyon Uygulaması
Gökçe Baysal Türkölmez ve İpek Deveci Kocakoç
İşletmelerin üretim süreçlerinde kullandıkları hammaddelerin tedarik edilmesi, nihai ürünün
dağıtım merkezlerine ve tüketiciye ulaştırılması tedarik zinciri adı altında incelenmektedir.
Özellikle çabuk bozulabilir gıdalar için tedarik zincirlerinin doğru ve etkin bir şekilde
oluşturulması işletmelerin önem verdiği bir konudur. Gıdanın bu zincir üzerinde bozulması,
firmaya ek bir maliyet getirmekte ve müşteri kaybına neden olmaktadır. Bu çalışmada,
Türkiye’de faaliyet gösteren bir gıda işletmesinin, çabuk bozulan bir gıda ürünü için tedarik
zincirinde maliyet minimizasyonu probleminin çözülmesi amaçlanmıştır. Bu NP-hard
problemin çözümünde çok amaçlı optimizasyon çözüm algoritmalarından yararlanılarak,
optimum tedarik zincirinin oluşturulması araştırılacaktır.
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Paralel Oturumlar 3A
Davetli Oturumları 3A
Davetli Oturum TZR-3
Oturum Başkanı: Ulaş Özen
15 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C107
1. Kapasite Kısıtı Altında İki Seviyeli Envanter Fiyatlandırma Oyunu
Taner Bilgiç ve Sezin Bayramoğlu
İki satıcı birinci dönemde aynı anda belirli bir kapasite yatırımı yaparlar. Bu kapasite ikinci
dönemde karşılaşacakları rastgele talebi karşılamak için üretebilecekleri miktarı kısıtlar.
Ancak satıcılar fiyatlandırma kararları da verebilmektedirler ve ikinci dönemde talebi
karşılarken fiyat oyunu da oynanmaktadır. Bu oyunun iki dönem için dengeleri
incelenmektedir. Birinci dönem kapasite kararlarının ikinci dönem üretim ve fiyatlandırma
kararları ile etkileşimi incelenmekte ve oyunculara en uygun fiyatlandırma politikaları
önerilmektedir. Birinci dönemde verilen kapasite kararlarının ikinci dönem denge noktaları
üzerindeki etkileri hesaplamalı olarak da incelenmektedir.
2. Grup Satın Almalarda Tedarikte İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı
Sevgi Ünel ve Seçil Savaşaneril
Bu çalışmada rekabet eden iki alıcının ve bir tedarikçinin olduğu bir tedarik zincirinde
alıcıların işbirliği ve bilgi paylaşımı kararları incelenmektedir. Tedarikçinin verdiği birim
fiyat satın alma miktarı ile düşer. Bunun yanı sıra piyasada ürünün fiyatı arza bağlı olarak
değişir. Piyasadaki talep belirsiz olmakla birlikte alıcılar talep hakkında öngörüde
bulunabilirler ve bu bilgiyi diğer alıcı ve/veya tedarikçi ile paylaşabilirler. Farklı bilgi
paylaşım durumları için alıcıların sipariş miktarları ve tedarikçinin toptan satış fiyatı
belirlenmiştir. Sayısal analizler sonucunda, (i) pazar payı düşük olan alıcının satın alma
işbirliğinde bulunmayı tercih ettiği, (ii) yüksek olan alıcının ise sadece düşük rekabet altında
işbirliğini tercih edeceği ve (iii) güçlü alıcının alıcıların pazar payları arasındaki fark az
olduğunda bilgi paylaşımı yapacağı ortaya konmuştur.
3. Üreticilerin Perakende Satış Noktasındaki Raf Yeri için Rekabeti
Özgen Karaer, İsmail S. Bakal ve Betül Diler
Perakende satış noktalarında ürün satışının sahip olunan raf alanlarına bağlı olarak oluşması
üreticiler arasında bu raf yerlerine sahip olmak için bir rekabet ortamı oluşturur. Bu çalışma
ile iki üreticinin perakendecinin raf alanı için rekabetleri oyun teorisi çerçevesinde
incelenmektedir. Öncelikle iki üretici eş zamanlı olarak toptan satış fiyatlarını belirlerler;
sonrasında perakendeci her iki üreticinin ürünü için sipariş miktarını belirler. Perakende satış
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noktasındaki son talep ise bu sipariş miktarlarından etkilenmektedir; rafta ilk tercihini
bulamayan müşterilerin bir kısmı diğer ürüne ikame eder. Bu dinamikler altında
perakendecinin sipariş miktarı ve üreticilerin fiyatlandırma kararları incelenmektedir.
Ayrıca perakende satış fiyatlarının, perakendeci tarafından belirlendiği ve üreticiler
tarafından belirlendiği durumlar arasındaki fark incelenmekte ve tedarik zincirindeki karlılık
durumları analiz edilmektedir.
4. Yedek Parça Envanter Sistemleri için Bir İşbirliği Oyunu
Ulaş Özen
Değerli ekipmanlarının bakımı için pek çok şirket yüksek maliyetler ile yedek parça stoğu
tutmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu şirketler için envanter maliyetlerini düşürebilmenin
yollarından biri ortak bir envanter tutarak işbirliği yapmaktır. Bu çalışmada bu tür
işbirliklerinden ortaya çıkan maliyetlerin adil ve istikrar teşkil edecek şekilde paylaşılması
problemi işbirlikçi oyunlar altında incelenmiştir.
Davetli Oturum AHA-4
Oturum Başkanı: Türker Tanergüçlü
15 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C109
1. Ömür Devri Maliyetine Dayalı Çoklu Makine Yenileme Problemi için Bir Model
Önerisi
Hüseyin Abacı ve Aydın Sipahioğlu
Ömür devri maliyeti; bir sistem, proje, ürün ya da tesisle ilgili, proje aşamasıyla başlayan
araştırma ve geliştirme, yatırım, tedarik, isletme, bakım /onarım ve idamesi ile elden çıkarma
aşaması da dâhil olmak üzere tüm harcamaları kapsayan maliyetlerdir.
Sistemlerin/ürünlerin; bu maliyetlere dayalı ekonomik ömrünün sonlanması neticesinde
elden çıkarılması veya yenilenmesi bir karar verme problemi olarak ortaya çıkar.
Makine yenileme problemi ise; eldeki makinelerin belirlenen bir planlama ufku içerisinde
ekonomik değişiklikleri de dikkate alarak ne zaman yenilenmesi gerektiğinin belirlenmesi
problemidir. Bu çalışmada; literatürde yer alan tek makine yenileme problemi, maliyete
dayalı çoklu makine yenileme problemi olarak geliştirilmiş ve belirlenen bir planlama
ufkunda karar vericilere sistemlerin ne zaman yenilenmesi veya elden çıkarılması
gerektiğine dair senaryolara dayalı analiz yapma imkânı sağlayacak tamsayılı doğrusal karar
modeli önerilmiştir. Geliştirilen model, ömür devri maliyetleri bilinen ve savunma sanayinde
kullanılan bir sisteme ilişkin üretilmiş ve hali hazırda kullanılan 300 adet sistem için
çözülerek elden çıkarma veya yenilenme zamanlarına ilişkin sonuçlar elde edilmiştir.
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2. Sınır Güvenliğinde Kullanılacak Hava Araç Miktarlarının Tespitine Yönelik Bir
ARENA Simülasyonu Modeli
Gürkan Serhadlıoğlu, Zafer Yılmaz ve Hakan Ömer Tunca
Ülkelerin sınır güvenliğini sağlamada havadan keşif ve gözetleme faaliyetleri çok önemli bir
yere sahiptir. Bu görevin yerine getirilebilmesi için çeşitli insanlı-insansız hava araçları
kullanılmaktadır. Oldukça yüksek tedarik ve işletme-bakım maliyetlerine sahip bu tür hava
araçlarına ilişkin ihtiyaç miktarlarının doğru belirlenebilmesi, kısıtlı mali kaynakların etkin
ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik çabalara önemli katkılar sağlamaktadır.
Çalışmamızda, uçuş görevlerinin yürütülebilmesi ve pilot idame/tazeleme eğitim
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla hava aracı miktarlarının tespit edilebilmesi,
miktarların sorgulanabilmesi ve değişik senaryolar ile denenebilmesi kapsamında ARENA
simülasyon programı kullanılarak bir model geliştirilmiştir.
ARENA modeli oluşturulurken;
Keşif ve gözetleme faaliyetleri ile idame/tazeleme eğitim faaliyetlerinin sıklığı,
Her görevde uçakların havada kalış süreleri,
Tüm görevlerin kol düzeni içinde iki hava aracı ile icra edilebileceği, bu kapsamda hiçbir
görevin, hava aracı müsait dahi olsa tek olarak icra edilmeyeceği,
Hava araçlarının farklı sorumluluk bölgelerinde konuşlanmış dahi olsa aynı görev
kapsamında görevlendirilebileceği,
Hava araçlarına ait periyodik bakım sürelerine yönelik kriterler dikkate alınmıştır.
Sayılan hususlar göz önüne alınarak oluşturulan simülasyon modeli ile keşif ve gözetleme
görevleri ile idame/tazeleme eğitim faaliyetlerinin icrasına yönelik süreçler simüle edilmiş,
yapılan duyarlık analizleri sayesinde farklı hava aracı miktarlarının tedarik edilmesi
durumunda ortaya çıkabilecek durumlar, hava keşif ve gözetleme ihtiyaçlarının
karşılanabilme oranları tespit edilmiştir. Bu sayede karar vericilerin, farklı tedarik
miktarlarını içeren alternatif hareket tarzlarını birbirleriyle mukayese edebilmesi de
sağlanmıştır.
3. Küçük Ölçekli Jenerik Bir Muharebe Senaryosunun Arena Simülasyon Yazılımı ile
Stokastik Homojen Muharebe Modelinin Oluşturulması
Emre Çelik, Cihan İpek ve Şevki Kayır
Bu çalışmada özellikle son dönemde artan terör olayları nedeniyle tesis (kışla, karakol, üs
bölgesi) güvenliğini sağlayan manga seviyesinde bir ani müdahale kuvvetinin bir olaya
müdahale sürecinin Arena simülasyon programında modellenebilirliğini ortaya koymak
amaçlanmıştır. Literatürde herhangi bir tehdide müdahalenin modellenebildiği çeşitli
simülasyon ve yazılımlar mevcuttur. Mevcut simülasyon ve yazılımların ötesinde farklı
simülasyon araçları ile de muharebenin çeşitli aşamalarına yönelik modelleme çalışmaları
yürütülmektedir. Bu modellerin genellikle muharebedeki lojistik faaliyetler veya sortiler
şeklinde bir kuyruk hizmeti mantığında icra edilen hava taarruz süreçleri üzerine
yoğunlaştığı görülmektedir. Daha karmaşık olarak gerçekleşen kara muharebelerinin ise
Arena benzeri süreç simülasyonlarında modellenmediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda
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yapılan çalışmada bir ani müdahale mangasının (10 asker) tesis için tehdit oluşturan 5 kişilik
terörist unsura müdahale süreci modellenmeye çalışılmıştır. Süreç askerlerin tehlike
bölgesine kadar hareketini kapsayan intikal, fiili çatışmanın gerçekleştiği muharebe ve
taraflardan birinin imhası ile neticelenen sonuç olarak 3 aşamada modellenmiştir. Çalışma
neticesinde ani müdahale mangasının bölgesinde gelişen bir olaya ne kadarlık sürede
müdahale edebileceği, mevcut eğitim durumlarına göre müdahalenin ne oranda başarılı
olabileceği ve muharebe sonuçlarının nasıl olacağının (kimin hangi karşıt unsuru ve
toplamda kaç kişiyi tesirsiz hale getirdiği) değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
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Genel Oturumlar 3A
Genel Oturum SağS-1
Oturum Başkanı: Özgür Yalçınkaya
15 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C110
1. İstanbul için Acil Servis Birimlerinin Etkinliğinin Kategorik Veri Zarflama Analizi ile
Değerlendirilmesi
Can Akkan, Füsun Ülengin, Melis Almula Karadayı ve Yeliz Ekinci
Günümüzde, sağlık sektörü birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yüksek oranda kamu
ve özel kaynakların harcandığı, bu nedenle etkinliğinin ve hizmet kalitesinin birçok paydaş
için önemli olduğu bir sektördür. Elde edilen istatistikler acil servis birimlerinin sağlık
hizmeti yükünün çok önemli bir bölümünü üstlendiğini göstermiştir. Bu çalışma kapsamında
Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği kapsamındaki hastanelerin acil servis birimlerinin
etkinliği karar verme birimlerini homojen alt gruplara ayırarak inceleyen kategorik veri
zarflama analizi ile değerlendirilmiştir. Performans analizi yapılırken acil servislere ait “acil
müşahede yatak sayısı”, “acil servis basamak seviyesi” girdi olarak kullanılırken; “sarı alan
hasta sayısı” ve “sevk sayısı” ise çıktı olarak kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında
etkin olan ve olmayan acil servisler tespit edilecek, etkinlik seviyesinin düşük olduğu ve
kaynakların etkin kullanılmadığı acil servislerde, kaynaklarının etkin kullanılmamasının
nedenleri araştırılarak, daha rasyonel bir kaynak kullanımı için potansiyel iyileştirme
önerileri geliştirilecektir.
2. Salgınlarda Hasta Tahmin Yöntemlerinin Kıyaslanması
Pınar Mı̇ ç ve Melik Koyuncu
Salgın hastalıklarla etkili bir şekilde mücadele edebilmek için tahmin edilmesi gereken
önemli parametrelerden bir tanesi vaka sayısıdır. Vaka sayısının bilinmesi sayesinde, ilgili
salgınla etkili bir şekilde mücadele için gerekli hastane kaynaklarının, insan kaynaklarının,
aşı, ilaç ve koruyucu malzemelerin miktarlarının tespiti yapılabilir. Bu tespitler, halk sağlığı
alanındaki karar alıcıların, bir salgın durumundaki kararlarına yardımcı olacak ve onları
önemli ölçüde etkileyecektir.
Bu çalışmada, pandemik influenza için vaka sayıları literatürde yaygın olarak kullanılan bir
yöntem olan temel yeniden çoğalma sayısı (R_0) ile, vaka sayılarını tahmin etmek için
geliştirilmiş bir araç olan FluSurge ile ve simülasyon yöntemi ile, değişik senaryolar için
tahmin edilmiş ve elde edilen sonuçlar kıyaslanmıştır. Kullanılan yöntemler farklı senaryolar
için gerçek verilerle test edilerek geçerlilikleri analiz edilmiştir.
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3. Patoloji Anabilim Dalında Kapasite İhtiyaç Planlaması için Benzetim Uygulaması
Ceren Koyuncuoğlu Yılmaz ve Derya Eren Akyol
Patolojik tanı süreci, hasta tedavi sürecini doğrudan etkilediği için, bir hastanede hayati
öneme sahiptir. Bu çalışmada, Patoloji anabilim dalı ARENA 7.0 kullanılarak modellenmiş
ve darboğaz yaratan alanlar belirlenmiştir. Sağlık sektöründe fazla mesainin yüksek
maliyetli olması nedeniyle benzetim yoluyla kapasite ihtiyacı planlaması yapılması göz
önüne alınmıştır. Sistemdeki ve buna uygun olarak benzetim modelindeki darboğaz
belirlenmiştir. Ana performans kriteri olarak sistemdeki toplam süre seçilmiş ve alternatif
yöntemler bu kritere göre değerlendirilmiştir.
4. İzmir Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Sisteminin Simülasyon ile Modellenmesi ve
Analizi
Ceren Gege ve Özgür Yalçınkaya
Sağlık sistemleri hizmet seviyelerindeki artış nedeniyle sistemlerin yönetilmesinin de önemi
artmış ve bu yönde iyileştirici gelişmeler sağlanmıştır. Ancak bu gelişmelere karşın
hastanelerde ve özellikle acil servis departmanlarında bekleme ve gecikme durumlarıyla
sıklıkla karşılaşılmaktadır. Yaşanan bekleme ve gecikmeler hem sağlık çalışanlarını hem de
hastaları etkilemektedir. Hasta memnuniyeti, sağlık sistemlerindeki önemli faktörlerden
birisidir ve sistemde geçirilen zaman bu faktörü doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle
bekleme zamanlarını arttıran darboğazları tespit ederek ortadan kaldırmak ve süreçleri
iyileştirmek oldukça önemlidir. Bu çalışmada amaç, İzmir Üniversitesi Hastanesi acil servis
sisteminde gerçekleşen gecikmelere, uzun bekleme sürelerine, hasta ve personel
memnuniyetsizliğine neden olan darboğazları bulmak ve bu darboğazları iyileştirerek servis
kalitesini arttırmaktır. Bu amaç kapsamında hastanenin acil servis sistemi incelenmiş,
mevcut sistem davranışını anlamak için simülasyon modeli geliştirilmiştir. Performans
ölçütünü iyileştirmek için önerilen yeni sistem modellenmiş ve mevcut sistemle
karşılaştırmıştır. Önerilen sistemin daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.
Genel Oturum İS-3
Oturum Başkanı: Merve Köse-Küçük
15 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C111
1. Otomotiv Endüstrisinde Montaj Hattında Esnek Üretim için Kural Tabanlı Erken
Uyarı Sistemi Tasarımı
Osman Ramazanoğlu, Dilara Sürbahan, Elif Ballı, Besim Türker Özalp, Serhat Arda ve
Nursel Öztürk.
Bu çalışma bir otomotiv ana sanayi işletmesinin montaj hattında ve difüzyon bölgesinde
gerçekleştirilmiştir. Boyahaneden çıkıp montaj hattına girecek olan araç gövdeleri, difüzyon
bölgesinde bekletilmektedir. Araçlar hafta başında, üretim planlama ve montaj hattı
çalışanlarının belirlediği kurallar çerçevesinde difüzyon bölgesinden montaj hattına
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gönderilmektedir. Ancak, bu kurallar boyahanede oluşan teknolojik kısıtlar nedeniyle her
zaman uygulanamamaktadır. Bu nedenle istenilen sırayla gövde gelmemesi ve diğer
nedenlerden dolayı, montaj hattı bazı zamanlarda durmaktadır. Bu çalışma kapsamında
geliştirilen program ile hattaki duruşların önlenmesi amaçlanmıştır. Program, difüzyon
bölgesinde montaj hattına girmeyi bekleyen ortalama 60 araçlık sırada önceden belirlenmiş
kuralları tarayarak başlamaktadır. Bu programda MS Excel’den çekilen anlık araç sırası ve
araç özelikleri verileri, Visual Basic programı ile işlenmekte ve MS Outlook ile bütünleşik
olarak çalışmaktadır. Montaj hattındaki olası değişiklerin getireceği farklı ihtiyaçların
karşılanması için yeni kural eklenmesi veya kural değişikliklerine imkân verilmesi ile
programa esneklik kazandırılmıştır. Geliştirilen program sayesinde potansiyel hat duruşu
yaşatacak olan araçların tespiti ve hangi istasyonda ne zaman duruş yaşanacağı bilgisi
oluşturulmaktadır. Bu bilgi hat durmadan önce ilgili istasyondaki yalın takım liderine mobil
telefon bildirimi ve bilgisayarına mail olarak gönderilmektedir. Bu şekilde yalın takım
liderinin müdahalesi ile hat duruşlarının önlenmesi sağlanmıştır.
2. Bir Otomotiv Yan Sanayi İşletmesinde Yurtdışı Müşterileri ile Bütünleşik Çekme
Sistemi Uygulaması
Merve Köse-Küçük, Büşra Lök, Aslı Aksoy, Belgin Atılgan, Şerife Özdemir ve Nursel
Öztürk
Çekme sistemi, talep ile üretimi birleştirerek, tedarikçi–müşteri ilişkisinin, üretimin
yapıldığı sahada oluşmasını sağlayan, tam zamanlı üretim felsefesinin bir gereği olarak
uygulanan üretim kontrol sistemidir. Bu çalışmada, mevcut durumda itme sistemi
uygulamalarıyla yönetilen bir üretim hücresinde, çekme üretim kontrol sisteminin etkileri
analiz edilip, uygulanması sağlanmıştır. Oluşturulan çekme sistemi ile her sürecin,
kendinden bir sonraki sürecin üretim tetikleyicisi konumunda olması sağlanarak, süreç içi
stok ve üretim kayıplarının minimize edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, ilk
olarak çekme sistemi içinde, her bir süreçteki üretimin zamanlamasını kontrol eden fabrika
içi Kanban sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen çekme sistemi performansının, istasyonlar
arasına yerleştirilecek kanbanların sayısına bağlı olması sebebiyle, farklı kanban sayıları
hesaplama yöntemlerinin sistemin performansı üzerindeki etkisi incelenmiş, en uygun
kanban sayısı hesaplama yöntemi kullanılarak süreçler arasında gerekli kanban sayıları
belirlenmiştir. Çalışma kapsamında ikinci bir çalışma olarak, oluşturulan çekme sistemine
yurtdışı müşterilerinin entegrasyonunu sağlamak amacıyla, elektronik kanban sistemi
uygulanmıştır. Ayrıca yurtdışı müşteri hareketlerinin üretim hücresine iletilmesini ve üretimi
tetiklemesini sağlamak amacıyla, üretim hücresinde süpermarket, çekme-kanbanı, uygulama
standartları ve talimat panosu gibi görselleştirme çalışmaları yapılmıştır. Sonuç olarak,
mevcut durumda yüksek miktarda güvenlik stoğu ile çalışan üretim hücresinde, çekme
sisteminin hayata geçirilmesi ve yurtdışı müşterilerinin bu sisteme entegre edilmesi ile
güvenlik stoğu, süreç içi stok, ve üretim kayıpları kriterleri açısından büyük iyileştirmeler
sağlandığı gözlenmiştir.
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3. Montaj Hattı Dengeleme ve Montaj Hattını Dengelemek için Katlanılacak Maliyet
Çalışmalarının Optimizasyonu
Hazel Durmaz
Çalışma Montaj Hattı Dengeleme ve Montaj Hattını Dengelemek için Katlanılacak Maliyet
Çalışmalarının Optimizasyonu olarak aşamalandırılmıştır. Çalışmanın gerçekleştirildiği
sektör mobilya sektörü olmuş, bilgi ve veriler sektörde var olan bir firmadan temsili olarak
sağlanmıştır. Toplamda üç bütünleşik amaç üzerine çalışılan konuda ilk amaç seçilen montaj
hattındaki toplam iş süresini azaltmak, ikincisi hat etkinliği ve üretim kapasitesi artışını
yapılan çalışmalarla aşama aşama arttırmak, sonuncusu ise çalışma esnasında çıkan kısıtları
birer engel olarak görüp bu engelleri aşacak veya en azımsayacak şekilde proje maliyetini
minimize etmektir. Bu amaçlar için montaj hattı dengeleme yöntemlerinden yararlanılmıştır
ayrıca sezgisel bir yöntem kullanılıp oluşturulan algoritma aynı amaçlar üzerinden çalışma
devam ettirilmiş olup karşılaştırmalı şekilde ilerlenerek fayda optimizasyonu ve maliyet
minimizasyonu odaklı senaryolar oluşturulmuştur.
4. Bir Otomotiv Yan Sanayi Tedarikçisinde Standart Zaman Hesaplama ve Montaj Hattı
Dengeleme
Ümüş Nur Koç, Mertcan Kapuağası, Ali Atahan Tülin İnkaya, Burcu Gençosman ve Gökhan
Bakadur
Bu çalışmada bir otomotiv yan sanayi tedarikçisindeki iki montaj hattı ele alınmıştır. Yapılan
gözlemler sonucunda montaj hatlarında üretilen ürünlerin standart zamanlarının olmadığı ve
operatörlerin iş yüklerinde dengesizlikler olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, ilk aşamada
tüm ürünler için MTM-UAS analizi ile standart zamanlar belirlenmiştir. Bu bilgiler
doğrultusunda her ürüne ait özellikler ile yapılması gereken operasyonları içeren bir veri
tabanı oluşturulmuştur. İkinci aşamada tüm ürünler için montaj hattı dengeleme problemi
ele alınmıştır. Literatür taramasında problemin karışık modelli montaj hattı dengeleme
problemi olduğu tespit edilmiş ve çözümü için tam sayılı programlama modeli önerilmiştir.
Modelin doğruluğu pilot bir çalışma ile doğrulanmıştır. Ancak, tüm ürünler için model ile
çözüm elde edilememiştir. Bu nedenle, montaj hattı dengelemesini hızlı ve etkin bir şekilde
gerçekleştirmek amacıyla tavlama benzetimi tabanlı bir algoritma geliştirilmiştir. Son
aşamada, hem standart zamanları hesaplayan hem de montaj hattını dengeleyen iki modüllü
bir yazılım geliştirilmiştir. İlk modül ile istenilen ürünün tip numarası girildiğinde veri tabanı
kontrol edilmekte operasyonlarla eşleştirme yapılıp kullanıcıya ürünün standart zamanı ile
birlikte iş talimatı verilmektedir. İkinci modül ile istenen ürünler için tavlama benzetimi
tabanlı algoritma kullanılarak hat dengeleme yapılmaktadır. Geliştirilen yazılımın ilk
modülü firmada iş talimatlarının hızlı ve doğru bir şekilde verilmesini sağlamıştır. İkinci
modül ile çevrim zamanında iyileşme ve yıllık kapasitede artış sağlanmıştır.
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Genel Oturum LOJ-6
Oturum Başkanı: Seda Erbayrak
15 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C112
1. Araç Rotalamada Dağıtım Noktalarının Kümelenmesine İlişkin Bir Çözüm Önerisi
Kübra Ürün, Süleyman Eraslan ve Fuat Şimşir
Araç Rotalama Problemi (ARP), bir veya birkaç depodan, belirli sayıda müşteriye ürün
dağıtımı ve/veya toplanması olarak tanımlanmaktadır. ARP, optimizasyon problemleri
açısından literatürdeki ilginç ve iddialı problemlerden biri olarak görülmektedir. Araç
rotalamanın, çoklu dağıtım noktasına sahip problem örneklerinde, dağıtım noktalarını
kümelere ayırarak işlem yapmak optimum rotayı bulmayı kolaylaştıracaktır. Kümeleme
analizinin önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, belirli bir merkezden 50 farklı
noktaya dağıtım/toplama yapılan ARP örneğinde, dağıtım noktalarının farklı kümeleme
teknikleri ile kümelenmesi çalışılmış, Algoritma Performansları kendi aralarında
karşılaştırılarak yöntemler arası farkların yorumlanması amaçlanmıştır.
2. Tek Boyutlu Kutulama Problemlerinin Klasik Kutulama Algoritmaları ve Genetik
Algoritma ile Çözümü
Vildan Özkır, Seda Erbayrak ve Sezgi Tekil
Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve rekabet koşullarının artması ile birlikte maliyetlerin
azaltılması ile ilgili çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Son yıllarda literatür de yer alan bu
çalışmalardan bir tanesi de kutulama problemleridir. Lojistik sektöründe artan ticaret hacmi
lojistik operasyonların optimizasyonunu zorunlu hale getirmiştir. Bu operasyonları yüksek
hızda, yüksek doğrulukta ve düşük maliyetle yürütmek için matematiksel optimizasyon
araçları ve modelleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ürünlerin konteynerlere
yükleme planlarının optimizasyonu amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ürünlerin
hacmi ve taşıma kapasiteleri göz önünde bulundurularak, First Fit, First Fit Deacreasing,
Best Fit, Best Fit Deacresing, Worst Fit, Worst Fit Deacreasing klasik kutulama algoritmaları
ile Genetik Algoritma kullanılmış ve sonuçları karşılaştırılarak optimum yükleme planları
oluşturulmuştur.
3. Otobüs Atama Problemi için Bir Genetik Algoritma Önerisi
Abdullah Aktel, Fahrettin Eldemir, Ali Ünal ve Aydın Deli
Bu çalışmada otobüs atama problem için bir Genetik Algoritma (GA) önerisi yapılmıştır.
İstanbul’da hali hazırda hizmet veren İETT’nin işlettiği 582 hattaki 4201 otobüsün ataması
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Mevcut hatlarda sistemi kullanan yolcuların hatlara daha
dengeli olarak dağıtılması amaçlanmıştır. Ele alınan hatlardaki iki durak arası kesit olarak
tanımlanmış ve elde edilen 10901 kesitin maksimum yoğunluğunun minizasyonu amaç
fonksiyon olarak belirlenmiştir. Öncelikle ele alınan problemin matematiksel modeli için
kesin çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Ancak kullanılan çözücülerin tamsayı çözüm
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üretememesinden dolayı elde edilen reel sayılı çözümler alt sınır olarak değerlendirilmiştir.
Daha sonra ele alınan otobüs atama problem için bir GA tasarlanmıştır. Buna göre GA’daki
olurlu bir çözüm adayı hatlara atanması gereken otobüs sayılarından oluşturulmuştur. GA
ile elde edilen otobüs atama sonuçlarına göre hatlardaki maksimum yoğunluk azaltılarak
daha dengeli bir hizmet sunumu için alternatif bir çözüm önerisi gerçekleştirilmiştir.
4. Zaman Pencereli Elektrikli Araç Rotalama Problemi için Çoklu Şarj Modelleri
Ece Naz Duman, Merve Keskin ve Bülent Çatay
Lojistik alanında en sık karşılaşılan problemlerden biri olan Araç Rotalama Problemi
(ARP)’ne günümüz teknolojisindeki gelişmelerin tetiklemesi ve farklı uygulamaların ortaya
çıkmasıyla yeni kısıtlar ve durumlar eklenmektedir. Bunlardan biri de elektrikli araçların
geliştirilmesi ve kullanılmaya başlaması ile ortaya çıkan Zaman Pencereli Elektrikli Araç
Rotalama Problemi(ZPEARP)’dir. Bu problemde filo şarj edilebilen bir batarya ile çalışan
elektrikli araçlardan oluşmaktadır. Elektrikli araçlar depodan bataryaları tam şarj edilmiş
olarak yola çıkmakta ve şarj seviyelerinin azalması durumunda güzergâhları üzerinde bir
istasyonda şarj edilmeleri gerekmektedir. Elektrik tüketimi kat edilen yol uzunluğu ile doğru
orantılı olarak gerçekleşmektedir. Araçların bataryaları uğranan şarj istasyonlarında tam
veya kısmi olarak şarj edilebilir. İstasyonlarda üç farklı tip şarj ekipmanı mevcuttur ve
standartlarda bunlar seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 olarak sınıflandırılmaktadır. Tek fazlı ve
AC olan seviye 1 ve seviye 2 yavaş ve normal hızlı şarjları ifade etmektedir. Seviye 3 ise 3
fazlı veya DC olarak hızlı şarjı belirtmektedir. Buna göre ZPEARP’ta birim elektrik maliyeti
şarj hızı arttıkça yükselmektedir.
ZPEARP’ın matematiksel modeli verilen problemin yapısına göre farklı şekillerde
kurulabilir. Problemin çok bilinen iki farklı modeli ağdaki düğümler arası akışın
düzenlendiği karar değişkenlerinin nasıl kurulduğuna göre farklılık göstermektedir. Bu
çalışmada çoklu şarj seçeneklerinin mevcut olduğu ZPEARP için dört farklı matematiksel
model incelenmiştir. Modeller araç indisinin ve çoklu şarj ekipmanlarının kullanımına göre
iki ana başlık altında sınıflandırılabilir. İlk sınıflandırma akış karar değişkeninin nasıl
modellendiğine göre yapılmıştır. Buna göre bir model sınıfında araç indisini de içeren akış
karar değişkenleri kullanılırken diğerinde araç indisi bulunmamaktadır. İkinci sınıflandırma
ise çoklu şarj ekipmanlarının kullanımının nasıl modellendiğine göre farklılık
göstermektedir. Buna göre bir model sınıfında hangi şarj ekipmanının kullanıldığı ikili karar
değişkenleri ile belirlenirken diğerinde şarj ekipmanı seçenekleri için istasyonların kopyaları
yaratılarak model kurulmuştur.
Oluşturulan dört farklı model müşteri sayılarının 5, 10 ve 15 olduğu toplam 36 problemden
oluşan bir veri seti üzerinde IBM ILOG CPLEX çözücüsü kullanılarak sınanmıştır. Farklı
yapıdaki ve büyüklükteki modeller koşum sürelerine ve elde edilen çözümlerin kalitelerine
göre incelenerek kıyaslama yapılmıştır.
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Genel Oturum ÇKV-4
Oturum Başkanı: Hakan Turan
15 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C113
1. Üretim Bölümü Çalışanlarının Performanslarının Değerlendirilmesi
Hakan Turan, Gökmen Turan ve Keziban Kodaz
Çalışanların performanslarını ölçmek şirketler açısından son derece önemli bir konudur.
Bunun için şirketler çalışanlarının performanslarını değerlendirmede birçok teknikten
faydalanmaktadır. Kullanacakları yöntemi belirlerken şirketin yapısı ve çalışılan sektör de
göz önüne alınmaktadır. Bu çalışmada performans değerlendirme tekniklerinden biri olan
360 derece performans değerlendirme yöntemi uygulanmıştır. Değerlendirme kriterlerine
göre üretim departmanında çalışan mühendisler ve yöneticileri birbirlerini değerlendirmiştir.
Bu araştırma için Kocaeli’nde faaliyet göstermekte olan bir otomotiv yan sanayi firması
seçilmiştir. Bu firmanın üretim departmanında çalışan mühendisler ve yöneticiler insan
kaynakları tarafından belirlenen kriterlere göre 8 çalışan birbirlerini değerlendirmişlerdir.
Kriterler için çalışma öncesinde ağırlıklandırma yapılmıştır. Çalışanların performans
sıralamasını görmek için çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan TOPSIS metodu
uygulanmıştır. Böylece çalışanları sübjektif değerlendirme yerine nicel ve nitel
değerlendirmeyi bir arada ele alan bir teknik uygulanmıştır. Böylece sonuçların daha
gerçekçi olması sağlanmıştır.
2. Çalışanların
Performansını
Değerlendirmede
Ağırlıklandırılması
Keziban Kodaz, Hakan Turan ve Gökmen Turan

Kullanılan

Faktörlerin

Günümüzde firmaların başarısında çalışanların rolü her geçen gün artmaktadır. Son
dönemlerde yapılan çalışmalar göstermiştir ki, katılımcı bir anlayışla yönetilen firmalar daha
başarılı sonuçlar almaktadır. Bu noktada, çalışanların performansını ele alabilmek için farklı
yöntemlere
başvurulmaktadır.
Aynı
zamanda,
çalışanların
performansını
değerlendirebilmek için birçok faktör ortaya konmuştur. Yöneticiler çalışanların
performansını değerlendirmek için geçmiş tecrübelerinden faydalandıklarında sonuçlar
arasında tutarsızlar göze çarpmıştır. Bu çelişkilerin giderilmesi adına çalışanların
performansını etkileyen kriterler ortaya konmuştur. Ancak her kriter aynı önem derecesine
sahip olmadığı için yöneticiler tarafından bir ağırlık verilmiştir. Bu çalışmada, firmalarda
çalışan
personelin
performansını
değerlendirmede
kullanılan
faktörlerin
ağırlıklandırılmasında basit toplamlı ağırlıklandırma yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada
değerlendirme için Kocaeli’nde faaliyet gösteren 4 otomotiv yan sanayi firmasının insan
kaynakları müdürlüğünde çalışan 8 kişinin görüşleri alınmıştır. Bu sayede yöneticilerin
sübjektif değerlendirmesinin önüne geçilmiştir.
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3. Sezgisel Bulanık İkili Karşılaştırma ile Banka Şubeleri için Yer Seçiminin Belirlenmesi
Bilal Ervural, Ayfer Başar, Özgür Kabak ve Y. İlker Topçu
Şubeler, bankaların mevcut ve potansiyel müşterilerine ulaşma amacına hizmet eden dağıtım
kanallarından biri olup, doğrudan iletişim sayesinde müşterilerin sunulan hizmetten
yararlanabildikleri alanlardır. Bankaların yeni müşteri kazandığı, müşterileri ile iletişimi
güçlendirerek onları kalıcı kıldığı kanal olması ve çoğu müşterinin ilk erişim noktası olarak
hâlâ şube bankacılığını tercih etmesi nedeniyle şubelerin varlığı sektör açısından göz ardı
edilemez niteliktedir. Bu nedenle şubeler için uygun yer seçimi, bankaların stratejik
hedeflerine erişebilmesi açısından gittikçe daha önemli hale gelmektedir.
Öte yandan, bankacılık ve finans sektöründeki yoğun rekabet ve belirsizlikler, şubeler için
en uygun yer seçiminin belirlenmesinde ihtiyaç duyulan tam ve kesin bilgi akışını
zorlaştırmaktadır. Özellikle önceden belirlenmiş ölçekler kullanılarak yapılan
değerlendirmelerde, kriterlerin göreceli öneminin ölçekte yer alan değerler ile tam olarak
karşılanamaması, bulanık sayılar ile karar vermenin önemini arttırmaktadır.
Bu çalışmada, sektörde deneyimli uzmanların yardımıyla, yazın taraması ve uzman
görüşünden yararlanarak tespit edilen ve bankaların şube yeri seçimi kararında etkin
değerlendirme kriterlerinin dört farklı şube tipi için önemi Sezgisel (Hesitant) Bulanık İkili
Karşılaştırma yoluyla belirlenmiştir. Kriterler ve bulanık ağırlıkları, banka şubelerinin en
uygun yerleşim yerinin belirlenmesi probleminin çözümüne yönelik önerilen yeni bir
matematiksel modelde kullanılmış ve bulanık matematiksel modelin çözümü için alternatif
yöntemler araştırılmıştır. Rassal veriler üzerinde doğrulanan yöntembilim, Türkiye’de
hizmet veren bir bankanın İstanbul’daki şubelerinin planlaması üzerinde uygulanmıştır.
4. Katı Atık Düzenli Depolama Yerlerinin Seçimi: Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımı
Uygulaması
Ali Öner ve Ayyüce Aydemir Karadağ
Dünya ve ülkemizde; nüfus ve kentleşmenin artması ve gelişen teknoloji ile beraber
toplumların tüketimi de artmaktadır. Toplum ve çevremizin korunması için atıkların düzenli
bir şekilde toplanması ve toplanan atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek
şekilde uygun şartlar altında bertaraf edilmesi gerekmektedir. Üretilen atık miktarlarını en
aza indirgemeyi amaçlayan atık yönetim hiyerarşisi kaynağında azaltma, geri dönüşüm,
yeniden kullanım ve düzenli depolama işlemlerinden oluşur.
Düzenli depolama ile bertaraf diğer bertaraf yöntemlerine göre daha az maliyetli
yöntemlerden biridir. Ayrıca, uygulanan bertaraf yöntemleri sonucunda son ürün olarak
oluşan atıkların da düzenli depolanarak bertaraf edilmesi gerekebilir. Bir düzenli depolama
tesisinin uygun şekilde projelendirilmesi ve işletilmesi için en önemli ön şart uygun yer
seçiminin yapılmasıdır. Katı atık düzenli depolama tesisi yer seçiminde; şehir merkezine
uzaklık, kuyulara ve sulama kanallarına yakınlık, ulaşım yollarından, nüfusun yoğun olduğu
yerlerden uzaklık, seçilen yerin ekonomik maliyeti gibi çok çeşitli faktörler öne çıkmaktadır.
Bu çalışmada, örnek uygulama alanı olarak seçilen Ankara ili ve çevresinde kurulabilecek
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katı atık düzenli depolama tesisi için yer seçimi Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile
modellenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.
ZPEARP’ın matematiksel modeli verilen problemin yapısına göre farklı şekillerde
kurulabilir. Problemin çok bilinen iki farklı modeli ağdaki düğümler arası akışın
düzenlendiği karar değişkenlerinin nasıl kurulduğuna göre farklılık göstermektedir. Bu
çalışmada çoklu şarj seçeneklerinin mevcut olduğu ZPEARP için dört farklı matematiksel
model incelenmiştir. Modeller araç indisinin ve çoklu şarj ekipmanlarının kullanımına göre
iki ana başlık altında sınıflandırılabilir. İlk sınıflandırma akış karar değişkeninin nasıl
modellendiğine göre yapılmıştır. Buna göre bir model sınıfında araç indisini de içeren akış
karar değişkenleri kullanılırken diğerinde araç indisi bulunmamaktadır. İkinci sınıflandırma
ise çoklu şarj ekipmanlarının kullanımının nasıl modellendiğine göre farklılık
göstermektedir. Buna göre bir model sınıfında hangi şarj ekipmanının kullanıldığı ikili karar
değişkenleri ile belirlenirken diğerinde şarj ekipmanı seçenekleri için istasyonların kopyaları
yaratılarak model kurulmuştur.
Oluşturulan dört farklı model müşteri sayılarının 5, 10 ve 15 olduğu toplam 36 problemden
oluşan bir veri seti üzerinde IBM ILOG CPLEX çözücüsü kullanılarak sınanmıştır. Farklı
yapıdaki ve büyüklükteki modeller koşum sürelerine ve elde edilen çözümlerin kalitelerine
göre incelenerek kıyaslama yapılmıştır.
Genel Oturum Enerji-3
Oturum Başkanı: Funda Samanlıoğlu
15 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C114
1. Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Rüzgâr Hızının Tahmini: Balıkesir İli Örneği
Ömer Başkut, Kadriye Ergün ve Leyla Özgener
Ülkeler enerji planlamalarında rüzgar enerjisine önemli bir yer ayırmakta ve politikalarını
buna göre oluşturmaktadır. Uzun vadeli planlamalarda gelecekteki rüzgar hızlarının tahmini
önem arz etmektedir. Rüzgar santrallerinin tasarlanmasında, planlamasında ve yerleşiminde
farklı yapay zekâ teknolojileri kullanılmaktadır.
Bu çalışmada Yapay Sinir Ağları yöntemi kullanılarak Balıkesir ili için rüzgar hızı tahmini
yapılmıştır. Geçmiş rüzgâr hızı verileri ve rüzgar hızına etki edebileceği düşünülen
meteorolojik veriler Türkiye Meteoroloji Enstitüsü kurumundan alınmıştır. Atmosfer
basıncı, nem, sıcaklık gibi meteorolojik verilerin rüzgâr hızını etkilediği görülmüştür. Bu
veriler ve geçmiş rüzgâr hızı verileri girdi olarak kabul edilerek oluşturulan yapay sinir ağı
farklı parametrelerle denendiğinde, enerji planlaması için istenilen rüzgar hızını oluşturan
en iyi girdi kombinasyonu da bulunmuştur.
2. Etkin Bir Belediye Katı Atık Sistemi için Aktarma İstasyon Yerlerinin Belirlenmesi
Funda Samanlioglu, Ayda Sarp, Ezgi Tulay ve Sena Yurtseven
Halkalı aktarma istasyonu, çevre kirliliğini önlemek amacı ile İstanbul’da 1995 yılında
kurulmuştur. Katı atıklar, belediye tarafından dokuz ilçeden toplama araçları ile toplanıp
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Halkalı aktarma istasyonuna gönderilir. Sıkıştırılmış atıklar daha sonra dorselere yüklenip
buradan Oda yeri çöplüğüne uzun mesafe ulaşım araçları ile gönderilir. Son yıllarda,
İstanbul’un hızla büyüyen nüfusunun bir sonucu olarak, Halkalı aktarma istasyonu
çevresinde bulunan konut projeleri artmaktadır. Bu ve bunun gibi nedenler, Halkalı aktarma
istasyonunun kapatılıp, onun yerine yeni aktarma istasyon(lar)ının belirlenmesi için bir
arayışa geçilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada; toplam maliyet enküçüklenerek, ve
potansiyel depolama kapasiteleri göz önünde bulundurularak, potansiyel yerler içinden yeni
aktarma istasyon yer(ler)inin belirlenmesi amacıyla bir karışık tamsayılı doğrusal
programlama modeli geliştirilmiştir. Matematiksel modelin en iyi çözümü Lingo 8.0 ile
bulunmuş ve sonuçlar Belediye yetkilileri ile paylaşılmıştır.
3. Türkiye Rüzgar Enerjisi Üretimi Korelasyon Analizi
Burcu Cansu İnanç, Kadir Ertoğral ve Kürşad Derinkuyu
Türkiye’de yenilenebilir enerji konusu ekonomik, stratejik ve ekolojik faktörler nedeniyle
gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu eğilimin en önemli nedeni ise ülkemizde kullanılan
elektriğin üretiminde, yoğunlukla fiyatı ve fiyat artış riski yüksek ithal fosil yakıtların tercih
edilmesidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla tercih edilmesi ile ithal fosil yakıt
ihtiyacının ve dışa bağımlılığın azalması beklenmektedir. Yenilenebilir enerji kaynağı
kullanımının artırılması amacı doğrultusunda, Türkiye’de 2023’de toplam enerji üretiminin
%30’unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanması hedeflenmektedir. Bu artışın büyük bir
bölümünün rüzgar santralleri ile sağlanması beklenmektedir. Ülkemizde yenilenebilir enerji
kaynağı kullanımının artırılması amacı ile rüzgar gücünün tercih edilmesi, olumlu etkilerinin
yanında doğru yapılandırılmadığı takdirde bazı sorunlar da yaratacaktır. Bu sorunların en
önemli nedeni ise rüzgarın emre amade olmayan, belirsizlik içeren bir kaynak olmasıdır. Bu
belirsizliğin yaratacağı sorunlar; üretim ve dağıtım dengesinin bozulması, kaynağın kontrol
edilememesi nedeni ile fazla ya da az üretimin diğer kaynaklar kullanılarak dengelenmesinin
yüksek maliyeti, üretim dalgalanması nedeni ile güç kalitesinde de dalgalanma yaşanması
vb. olarak sıralanabilir. Bu problemler rüzgar enerjisinin ülke genelinde doğru
yapılandırılması ile azaltılabilecek sorunlardır. Rüzgar enerjisi santrallerinin kurulacağı
bölgeler ve kurulacak kapasiteler seçilirken toplam üretimdeki belirsizliği azaltmak için
analiz edilmesi gereken önemli bir konu, farklı bölgelerdeki üretimler için bölgeler arası ve
zaman dilimleri arası korelasyon yapısıdır. Çalışma kapsamında Türkiye genelinde
potansiyel rüzgar üretim miktarının belirlenebilmesi ve belirsizlik sorunun enazlanması için
birlikte çalışabilecek kurulum bölgelerinin belirlenebilmesi amacı ile, Türkiye genelinde yer
alan meteoroloji ölçüm santrallerinin 10 yıllık meteorolojik ölçüm verisi kullanılarak üretim
tahminleri yapılmıştır. Bu tahminler yapılırken her bir santral çevresi bir bölge olarak kabul
edilmiş ve rüzgar yapısına göre hangi tip rüzgar türbininin kullanılabileceği belirlenmiştir.
Her bir bölge için elde edilen 10 yıllık elektrik enerjisi üretim tahminleri ile bölgeler arası
ve bölge içi zaman dilimleri arası korelasyon analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucunda
mevsimsel etkilerin rüzgar gücünden elektrik üretimi üzerindeki etkisi ve Türkiye genelinde
rüzgar gücünden elektrik üretiminde benzer veya birlikte hareket edebilecek bölgeler
belirlenmeye çalışılmıştır.
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Genel Oturum ServS-3
Oturum Başkanı: Erdinç Öner
15 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C116
1. THY Teknik’te Motor Kiralama Sürecinin Değer Akış Haritalama Metoduyla Analizi
Özlem Çağlayangil, Doğan Can Çoban, Ayşe Nur Taşkın ve Tülin Aktin
Türk Hava Yolları (THY), dünya genelinde birçok uçuş noktasına sahip olan, sektördeki
öncü firmalardan biridir. THY Teknik, uçuş yoğunluğunu desteklemek ve uçuş kalitesini
arttırmak amacıyla THY’ye teknik destek sağlayan bir işletmedir. Bakım-onarım-revizyon
çalışmaları başta olmak üzere verilen bu teknik destek, üç merkezde yürütülmektedir.
Atatürk Havalimanı’nda bulunan merkezler, “IST-1” ve “IST-2”, Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndaki merkez ise “SAW” olarak adlandırılmaktadır. THY Teknik, dünya
genelinde havacılık sektöründe ortaya çıkan yenilikler doğrultusunda, sürekli büyüme ve
gelişme politikası izlemektedir.
Bu çalışmada uçak motoru kiralama süreci; motor ihtiyacının tespitinden, kiralanan motorun
iade edilişine kadar, kapsamlı bir biçimde ele alınmıştır. Kiralama süreci, aynı bünye
içerisinde faaliyet gösteren iki farklı işletme olan, THY Teknik ve THY Anonim Ortaklığı
tarafından yürütülmektedir. Sürecin işleyişi, her iki işletmenin koordineli olarak çalışmasını
gerektirmektedir. Ancak bu koordinasyonun sağlanamadığı durumlarda, bekleme ve
gereksiz işlem gibi bazı israf kalemleri ortaya çıkmaktadır.
Değer Akış Haritalama (DAH) metodu, bir sistemdeki sürecin mevcut durumunun âdeta
anlık fotoğrafını çekerek analiz etme imkânı sağlayan bir yalın teknik olması nedeniyle,
çalışmada kullanılması en uygun yöntem olarak seçilmiştir. Yöntemin temel amacı, mevcut
durumun haritasını çizerek, değer yaratan ve değer yaratmayan basamakların
tanımlanmasıdır. Daha sonra, değer yaratmayan basamaklardaki israf kalemleri incelenerek,
iyileştirme önerileri sunulmakta ve bu doğrultuda, gelecek durum haritası çizilmektedir.
Çalışma kapsamında, THY Teknik ve THY Anonim Ortaklığı ilgili birim yönetici ve
mühendislerinin katıldığı bir çalıştay düzenlenerek, uçak motoru kiralama süreci detaylı
olarak incelenmiştir. Öncelikle elde edilen veriler ve tartışmalar doğrultusunda, mevcut
durum için değer akış haritası oluşturulmuştur. Sonrasında, iyileştirme önerileri belirlenmiş
ve kısa vadede uygulanabilirliği mümkün olanların sürece dâhil edilmesiyle, gelecek durum
değer akış haritası çizilmiştir. Bunun yanı sıra, orta ve uzun vadede gerçekleştirilebilecek
iyileştirmeler göz önüne alınarak, bir eniyileme yapılmış ve ideal durum için değer akış
haritası önerilmiştir. Çalışma sonucunda, THY Teknik ile THY Anonim Ortaklığı’nın motor
kiralama sürecinde yaşadıkları genel problemlerin ortadan kaldırılması ve kiralama
sürecinin minimum zaman ve bütçeyle gerçekleştirilmesini sağlayacak süreç tasarlanmıştır.
2. İzmir Metro Tren İstasyonları için Yolcu Akışı Analizi
Gülce Haner ve Erdinç Öner
Ulaşım sistemleri de dâhil olmak üzere çeşitli birçok alandaki sistemlerde varlıkların gelişler
arası zaman aralığı dağılımının belirlenmesi önem taşımaktadır. Otobandaki araç trafiği ve
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metroyu kullanan yolcular bu sistemlerdeki varlıklara örnekler olarak verilebilmektedir.
Yolcu geliş aralığı süresi dağılımlarının doğru bir şekilde belirlenebilmesi, sistem
karakteristiği ve yolcu akışı ile ilgili girdileri doğru elde edebilmemize sebep olacağından
ve sistemle ilgili alınması gereken stratejik kararları etkileyeceğinden temel bir
gereksinimdir. Bu kararlara örnek olarak verimli/etkin metro çizelgelemelerinin
oluşturulması verilebilir. Bu çalışmada İzmir metrosunu kullanan yolcuların geliş aralığı
sürelerinin genelleştirilmiş bir dağılımla belirlenmesi amaçlanmıştır. Sistemde var olan 17
istasyonun her birisi için ayrı dağılımlar yerine, tüm istasyonlar için ortak bir genelleştirilmiş
yolcu geliş aralığı dağılımı oluşturulmuştur. Genelleştirmeler için öncelikle Kolmogorov –
Smirnov testleri kullanılarak benzer istasyon ikilileri bulunmuş; benzer istasyon gruplarını
belirleyebilmek için ise “Rank order clustering” yöntemi probleme adapte edilmiştir.
Kümülatif yoğunluk fonksiyonları benzer olan istasyonlar sunularak, elde edilen 6 istasyon
grubu için kümülatif yolcu geliş aralığı süreleri bulunmuş ve bu veriler hiperbolik ve üstel
fonksiyonlar ile modellenmiştir. İki modelin kıyaslanması için hesaplanan Bayes bilgi kriteri
değerleri ele alındığında, önerilen hiperbolik fonksiyonun üstel fonksiyona göre daha iyi
uyum sağladığı gösterilmiştir. Ayrıca saat ve istasyon bazlı ayarlama faktörleri de
hesaplanmıştır. Bu ayarlama faktörleri ile, herhangi bir istasyon ve herhangi bir saat
aralığındaki yolcu akışının tahminlenebilmesi sağlanmaktadır. Çalışmadaki analizlerde
İzmir Metro akıllı kart sisteminden alınan yolcu geliş süresi verileri kullanılmıştır.
3. Kargo Firması Seçiminde Stokastik Copras Yaklaşımı
Yelda Ayrım, Kumru Didem Atalay ve Gülin Feryal Can
Ülkemizin bulunduğu bölgedeki artan ekonomik ve ticari faaliyetlerin yoğunluğu,
taşımacılık sektörüne yönelik yardımcı hizmetlerin gerçekleştirildiği kargo taşımacılığı
faaliyetlerinin önemini arttırmıştır. Kısa geçmişe sahip, genç bir sektör olan kargo
taşımacılığı küçük miktarlardaki eşyanın naklinde en uygun ulaşım türüdür. Kargo
taşımacılığı üretim sektörüne zaman ve mekân faydası sağlar, hizmetin emniyetli, hızlı,
güvenli, verimli ve minimum maliyetle gerçekleştirildiği durumda bu sektörü olumlu yönde
etkiler. İşletmeler, kargo firmalarının yatırımları sayesinde uluslararası rekabet için çok
önemli fırsatlar yakalarlar. Kargo firmalarının temel görevi, müşteriye zamanında ve zarar
görmemiş bir şekilde taşınan objeyi ulaştırmaktır. Bu bir anlamda, kargo firmasının verdiği
hizmetin kalitesini göstermektedir. Kargo firmalarının hizmet kalitesindeki düşüş
beraberinde itibar kaybı, satış kaybı ve müşteri kaybını getirecektir. Bu düşüş aynı zamanda
müşterileri sorumlu oldukları diğer müşteriler açısından da olumsuz etkileyecektir. Müşteri
tarafından hizmet kalitesi en iyi olan kargo firmasının seçimi ve bu firma ile taşıma
faaliyetlerinin yürütülmesi oldukça önemlidir.
Çalışmada, kargo taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren 4 büyük kargo firması ele
alınarak bu firmalar, müşteri beklentileri ve literatür araştırmaları sonucunda belirlenen
hizmet kriterleri açısından değerlendirilmiştir. Bu kriterler zamanında teslimat, müşteriye
sağlanan destek hizmetleri, gönderinin zarar görmemesi ve teslimat süresidir. Karar
vericilerin kriterleri değerlendirme süreci rastgelelikten kaynaklanan bir belirsizlik
içermektedir. Bu kapsamda kriterlerin önem ağırlıkları belirlenirken, 5 karar vericinin
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değerlendirmeleri temel alınarak, sürekli düzgün dağılımdan üretilen rastgele sayılar
kullanılmış ve karar vericilerin değerlendirmelerindeki belirsizlikler ortadan kaldırılmıştır.
Sürekli düzgün dağılım, her bir sürekli rastgele değişkenin eşit olasılıkla meydana gelmesine
olanak sağladığı için seçilmiştir. Bu yöntemle elde edilen ağırlıklar, bir çok kriterli karar
verme yöntemi olan, fayda ve maliyet kriterleri açısından alternatifleri değerlendiren ve
sıralayan COPRAS yöntemi içine entegre edilmiştir. Geliştirilen Stokastik COPRAS
yöntemi sayesinde belirlenen kriterler doğrultusunda en çok tercih edilen kargo firması
seçilmiştir.
4. Bir Ulaşım Talep Yönetimi Uygulaması Olarak Tıkanıklık Fiyatlaması ve
İstanbul’daki Durumun Değerlendirilmesi
Muhammet Deveci, Fatih Canıtez ve Nihan Çetin Demirel
Kentleşmenin giderek hız kazandığı günümüz dünyasında kentsel ulaşım; bir toplumda
ekonomik, sosyal ve kültürel etkinliklerin türevi olarak ihtiyaç duyulan bir ara hizmettir.
Kentlerdeki ulaşım sistemlerinin performansı ekonomik ve sosyal hayat üzerine doğrudan
etkide bulunur. İstanbul’da da hızla artan nüfus ve kentin kapasitesinin üzerinde büyümesi
ile birlikte kentsel ulaşım, sürdürülebilir çözümlerin bulunması gereken sorunların başında
gelmektedir. Ulaşımda talep yönetimi uygulamaları belirli bir bölgede belirli zamanlarda
talep edilen ulaşım miktarını azaltmak veya değiştirmek için uygulanan strateji veya
politikaların bütünü olup, sürdürülebilir ulaşım çözümü olarak birçok şehirde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bunlar arasında; araç paylaşımı uygulamaları, yayalaştırma çalışmaları,
park ücretlendirmesi, toplu ulaşım altyapısını güçlendirmek ve tıkanıklık fiyatlaması gibi
birçok strateji ve uygulama bulunmaktadır. Tıkanıklık fiyatlaması (congestion charging)
uygulamasında; negatif bir dışsallık olarak ele alınan trafik sıkışıklığının bedelinin doğrudan
trafik tıkanıklığı yaratan kullanıcılara yansıtılarak trafik tıkanıklığını azaltmak
hedeflenmektedir. Londra, Singapur, Stockholm ve Milan gibi dünyanın bir çok şehrinde
başarılı bir şekilde uygulanan tıkanıklık fiyatlaması sayesinde trafik sıkışıklığını azaltmanın
yanı sıra toplu ulaşım kullanımının yaygınlaşması, emisyon ve gürültü değerlerinin
azaltılması ile birlikte daha sürdürülebilir bir kentsel ulaşım altyapısı da sağlanmış
olmaktadır. Bu makalede, tıkanıklık fiyatlamasının dünya uygulamaları karşılaştırmalı bir
şekilde ele alınacak ve İstanbul için bir uygulama önerisi ortaya konacaktır.
Genel Oturum VeA-6
Oturum Başkanı: Burcu Kuleli Park
15 Temmuz 2016, 08:30 – 10:00 / C123
1. Bağlantı Elemanları Üretimi Yapan Bir Firmada Değer Akışı Haritalama
Tuğba Nohutçu, Hüseyin Cicim ve Hakan Akçay
Mevcut piyasa koşullarında işletmeler varlıklarını sürdürebilmek, rekabet halinde oldukları
işletmelere üstünlük sağlayabilmek ve sektörde lider olabilmek için verimlilik çalışmalarına
önem vermektedirler. Bu bağlamda sınırlı olan kaynaklarını, en iyi şekilde değerlendirerek,
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düşük maliyetlerle yüksek katma değerler elde etmeleri gerekmektedir. Diğer bir deyişle
maliyet etkin bir üretim veya hizmet sisteminde, kaynaklar israf edilemeyecek kadar
önemlidir. Çünkü israf edilen her birim, üretimi tamamlanan ürün maliyetlerine yansıyacak
ve gereksiz maliyet artışına sebep olacaktır. Dayanak noktası israfların önlenmesi olan yalın
üretim felsefesinde önemli bir yere sahip olan değer akışı haritalama, süreçlerin sistematik
bir biçimde resmedilmesinde kullanılarak, israfa neden olan faaliyetlerin belirlenmesinde
kullanıcılara bütüncül bir bakış açısı sağlamaktadır.
Bu çalışmada, bağlantı elemanları üretimi yapan bir firmaya ait süreçlerdeki değer akışı
haritalanmıştır. Üretim yapılan aşamalarda zaman ve metot etütleri yapılmış ve çevrim
süreleri hesaplanmıştır. Malzeme ve bilgi akışı yalınlaştırılarak üretim akışının
hızlandırılması için kanban sistemi kurulmuştur. Üretimdeki israfların önlenmesi ve değer
katan işlemlerin artırılarak kaynakların etkin kullanılması amacıyla mevcut durumda yapılan
analizler sonucu iyileştirme noktaları belirlenerek süreç iyileştirme çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
2. Bir Otomotiv Yan Sanayi Fabrikasında Değer Akışı Haritalama Uygulaması
Aybüke Güzel, Rahime Sancar Edı̇ s ve Özgür Eski
Yalın üretim sistemi ve uygulamaları sağladığı avantajlar sebebiyle son yıllarda tercih edilen
bir yaklaşım haline gelmiştir. Firmalar bu tür uygulamalarla hem problemlerini tespit
edebilmekte, hem de problemleri için uygulayacakları yalın üretim teknikleri ile
iyileştirmeler gerçekleştirerek, rekabet avantajı yakalayabilmektedirler. Özellikle büyük
ölçekli firmalarda standart olarak yapılan yalın üretim uygulamalarının avantajlarını küçük
ölçekli firmalar henüz yeni keşfetmektedir.
Bu çalışmada, debriyaj üreten bir otomotiv yan sanayi işletmesindeki baskı montaj hattında
yalın üretim araçlarından biri olan değer akış haritalama uygulaması yapılmıştır. Bu sayede,
üretim sürecindeki katma değerli ve katma değersiz süreler ortaya çıkarılmıştır. Mevcut
durumda bulunan ama akış itibariyle kullanılmayan konveyör, üretim sistemine dâhil
edilerek, özellikle stok miktarlarında %90’lara varan iyileştirmeler sağlanmıştır. Ayrıca
yerleşim alanında yapılan değişiklikler ve hat için önerilen diğer iyileştirmeler ile katma
değersiz sürenin önemli ölçüde düşürüleceği gösterilmiştir.
3. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamalarının Kullanıcılar Üzerindeki
Etkisinin ve Performansının Araştırılması
Filiz Ersöz, Zeynep Gizem Kavcar ve Serhat Cömert
Bu çalışma; Bilişim, Tekstil ve Havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalışan ve
Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerini uygulayan katılımcıların, algılanan
performansları istatistiksel yöntemler ile araştırılmıştır. Performans değerlendirmesinde;
kurulum ve destek hizmetleri, sistemden beklenilen fayda, işlevsellik ve başarıya ulaşmasına
etki eden faktörler olarak beş kriter alınmıştır. Firmalardan elde edilen verilere IBM SPSS
22.0 programı kullanılarak, tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler uygulanmış ve farklı
sektörlerde yer alan firmalara ve çalışan sayısına göre, algılanan performanslar ortaya
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çıkarılmıştır. Ayrıca ERP uygulamaları performansını etkileyen en önemli değişkenler
belirlenerek öngörüsel bir model oluşturulmuştur.
4. Endüstri/Sistem Mühendisliği Lisans Ders Programları İnceleme ve Karşılaştırması
Burcu Kuleli Pak, Orkun Kozanoğlu ve Kudret Yurtseven
İmalat ve hizmet sektörlerinde rekabet baskısının sebep olduğu ürün yaşam döngülerindeki
kısalma ve bilgi üretim hızındaki artış sonucu gelişen teknoloji ile mühendislerin sahip
olması gereken nitelikler geçmişteki ihtiyaçlara göre farklılaştı. Bunun sonucunda,
mühendislik bölümü mezunlarının sahip olması gereken yeni nitelikleri tanımlamak, ve bu
nitelikleri öğrencilere kazandıracak programları yeniden tasarlamak mühendislik
bölümlerinin eğitim amaçları açısından kritik bir başarı faktörü haline geldi. Bu bağlamda,
bu çalışmanın amacı ABD ve Türkiye’deki önemli endüstri/sistem mühendisliği lisans
programlarını, endüstri mühendisliği eğitimi kapsamındaki farklı bilgi alanlarına yaptıkları
vurgu açısından incelemek ve karşılaştırma yapmaktır. Elde edilen bulgular endüstri
mühendisliği alanındaki yeni eğilimler ve beklentiler ile birlikte değerlendirilerek yeni
program tasarımı ve güncellemelerine ışık tutacak çıkarımlarda bulunulacaktır.
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Paralel Oturumlar 3B
Davetli Oturumları 3B
Davetli Oturum TZR-4
Oturum Başkanı: Emre Nadar
15 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C107
1. Siparişe Dayalı İmalat Sistemlerinde Kümeleme Yöntemiyle Maliyet Yaklaşıklaması
Emre Nadar, Alp Akcay, Mustafa Akan ve Alan Scheller-Wolf
Bu araştırmada birden fazla bileşenin bulunduğu ve bu bileşenlerin sipariş üzerine
montajlanarak bir çok farklı ürünü meydana getirebildiği envanter sistemleri ele
alınmaktadır. Bileşen tedarik sürelerinin Erlang dağılımı takip ettiği ve anında
karşılanamayan siparişlerin kaybedildiği varsayımı altında, sürekli zamanlı, sonsuz çevrenli
ve iskontolu bir Markov karar süreci geliştirilerek envanter politikaları analiz edilmektedir.
Bileşen sayısının çok fazla olması halinde en iyi maliyet fonksiyonunu makul bir sürede
hesaplamak mümkün olmadığından, durum uzayını küçülterek en iyi maliyet fonksiyonunu
yaklaşıklayan bir kümeleme metodu geliştirilmiştir. Bu metoda göre belirli sayıda komşu
durumlar birlikte bir küme oluşturur ve bu şekilde oluşturulan ayrık kümeler yeni bir durum
uzayı tanımlar. Problemin yeni durum uzayında ele alınmasıyla, değer yineleme yöntemi
kullanılarak en iyi maliyet fonksiyonuna yakın çözümlere hızlı ulaşılabilmektedir. En iyi
politika altında, ürünlerden biri için gerçekleşen talepler yeterli sayıda bileşenin bulunduğu
her durumda karşılanmakta ise, kümeleme metoduyla hesaplanan maliyet fonksiyonun en
iyi maliyet fonksiyonuna uzaklığı için bir üst sınırın olduğu gösterilmektedir. Son olarak,
problemin yeni durum uzayında çözümüyle elde edilen politikanın yapısal özellikleri açığa
çıkarılmıştır.
2. Elektrikli Araba Marketi için Teşvik Stratejisi
Ece Demirci ve Nesim K. Erkip
Kamu yararına olan ürünlerin (tıbbi ürünler, enerji idareli sistemler veya çevreci teknolojiler
gibi) kullanımı hem tüketiciye hem de toplumun geneline fayda sağlamaktadır. Bu yüzden
genellikle merkezi bir otorite (devlet veya kar amacı gütmeyen kredi kuruluşları) sosyal
refahı artırmak için ürünün karakterine veya pazarına doğrudan veya dolaylı müdahalede
bulunmaktadır. Merkezi otoritenin ana görevi üreticinin veya satış kanalının topluma en çok
yarar sağlayacak şekilde karar vermesini sağlamaktır. Teşvik mekanizması tasarlarken
önemli bir nokta teşvik araçlarının sisteme entegre edilme şeklidir. Merkezi otorite elindeki
bütçeyi çeşitli teşvik araçlarına paylaştırarak sistemin çalışmasına farklı açılardan etki
edebilir. Bu çalışmada merkezi otoritenin sistemi iki farklı araçla etkilediği kabul edilmiştir.
Bu araçlar şöyledir: (i) satış başına verilen teşvik ve (ii) talep artırıcı yatırımlar.
İncelediğimiz sistem bir satış kanalı ve merkezi otoriteden oluşmaktadır. Bu sistemi
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modellemek için iki seviyeli programlama kullanılmıştır ve optimal çözümün özellikleri
karakterize edilmiştir. Son olarak, mevcut veriler kullanılarak California elektrikli araba
marketi için sayısal deneyler yapılmıştır ve önerilen mekanizmanın sosyal refah üzerindeki
olumlu etkileri gözlemlenmiştir.
3. Talep Dağılımının Saklı Markov Süreci Durumlarına Bağlı Değiştiği Envanter
Sistemlerinde Ortalama Maliyet Eniyilenmesi
Harun Avcı, Emre Nadar ve Kağan Gökbayrak
Envanterin dönemsel gözden geçirildiği, karşılanamayan taleplerin kaybolmadığı ve
siparişlerin hemen tedarik edilebildiği tek ürünlük bir envanter sistemi ele alınmaktadır. Bu
sistemde dönemsel talep dağılımı saklı bir Markov sürecinin durumlarına bağlı
değişmektedir. Markov zinciri durumları doğrudan gözlemlenememekte, ancak gerçekleşen
talep miktarları üzerinden tahmin edilebilmektedir. Markov zinciri durum olasılıklarının
yeterli istatistik oluşturduğu bu sistemde uzun vadede en düşük ortalama maliyet problemi
ele alınmaktadır. Durum olasılıkları sürekli bir uzaydan geldiğinden, sabit ortalama
maliyetini bulan Bellman denkleminin bir çözümü olmayabilir. Bu denklemin çözümü
olacak şekilde durum olasılıkları uzayı kesikli hale getirilmekte, ve envanter pozisyonun
alabileceği değerler alt ve üst sınırlarla kısıtlanmaktadır. Yaklaşım hatasını en aza
indirgeyebilmek için olasılık uzayının mümkün olan en yüksek sayıda ayrık nokta ile temsili
amaçlanmaktadır. Ancak ayrık nokta sayısı arttıkça problem çözüm süresi ve hafıza ihtiyacı
da artmaktadır. Markov zinciri durağan olasılıkları kullanılarak durum sayısının ve problem
boyutunun azaltılması önerilmektedir. Ayrıca durum olasılıklarına bağlı taban stok
politikasının en iyi sipariş politikası olduğu ispatlanmıştır.
4. Kapalı Devre Tedarik Zincirlerinde Riskten
Optimizasyonu
Melis Beren Özer, Emre Nadar ve Özlem Çavuş

Kaçınan

Envanter

Yönetimi

Kapalı devre tedarik zincirlerinde envanter yönetimi problemlerinde birçok çalışma üreticiye
geri dönen ürün miktarı ile geçmişte satılmış ürün miktarı arasındaki ilişkiyi ve ürünün
yaşam süresini göz ardı etmektedir. Bunun yanı sıra, genel olarak üreticiye geri dönen
ürünlerin tamamının toplandığı varsayılmakta, envanter yönetimi problemi tek bir envanter
kategorisi ile kısıtlanmaktadır. Literatürden farklı olarak bu çalışmada, satılan ürünlerin
belirli bir süre sonra rastlantısal bir dağılımla üreticiye geri döndüğü varsayımı altında
envanter problemi incelenmektedir. Üretici iki farklı envanter kategorisi altında üretilecek,
toplanacak ve yeniden imal edilecek ürün miktarlarına karar vermektedir. Tutarlı (coherent)
dinamik risk ölçütleri probleme dahil edilerek üreticinin riskten kaçındığı durumda ortaya
çıkan en iyi kontrol politikaları incelenmiştir. Sayısal analizler sonucunda duruma bağlı
olarak değişen eşik değeri politikasının en iyi politika olduğu ve eşik değerlerinin riskten
kaçınma derecesiyle yükseldiği gözlemlenmiştir. İkinci olarak, böyle bir problemde yeniden
imalata öncelik verilmesinin en iyi karar olduğu gösterilmiştir. Son olarak, problemin çözüm
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süresini kısaltmak amacıyla beş farklı sezgisel algoritma geliştirilerek her bir algoritmanın
performansı çözüm süresi ve en iyi çözümden sapma yönünden incelenmiştir.
Davetli Oturum ÇKV-2
Oturum Başkanı: Dilek Çetin Tulazoğlu
15 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C109
1. Elektronik Ticaret Sitelerinin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Çok Kriterli Karar
Verme Yöntemleri ve Kalite Evi ile Analizi
Burcu Çit, Mehmet Ali Ilgın ve Sema Yıldırım
Günümüzde mal veya hizmet alımı için elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerini tercih eden
tüketicilerin sayısında artış yaşanmakta ve buna bağlı olarak pazara her geçen gün yeni eticaret siteleri katılmaktadır. Pazarda yaşanan bu rekabet ortamı, alışveriş esnasında ya da
sonrasında karşılaşılan sorunları daha da önemli hale getirmektedir. Bu çalışmada e-ticaret
sitelerinin başarısına etki eden risk faktörleri belirlenmiş ve DEMATEL yöntemi ile bu
faktörler arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Analitik Ağ Süreci (AAS) yönteminde bu
ilişkiler kullanılarak ağ yapısı oluşturulmuş ve risk faktörlerinin önem dereceleri
belirlenmiştir. Son olarak kalite evi analizi ile önem derecesi yüksek olan faktörlerin
çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur.
2. İki Yanıtlı Problemler için Model Parametre Belirsizliği Altında Etkileşimli Robust
Ürün Tasarımı
Melis Özateş Gürbüz, Gülser Köksal ve Murat Köksalan
Ürün ve süreç parametrelerinin belirlenmesi, kaliteli ürünlerin geliştirilmesinde önemli
kararlardır. Kalite karakteristiklerinin, üretim ve kullanımda kontrol edilmesi zor faktörlere
duyarsız olması ve tutarlı bir şekilde hedeflenen performans değerini alması istenir.
Genellikle, bir ürünün kalitesini belirleyen birden fazla kalite karakteristiği vardır. Bir kalite
karakteristiği için en iyi olan bir tasarım, diğerleri için en iyi olmayabilir. Bu problemlerin
çözümünde amaç ve/veya kısıtların ifade edilmesi için kalite karakteristikleri (veya ilgili
performans ölçüleri) ile tasarım parametreleri arasındaki ilişkinin ampirik modelleri (veya
yanıt yüzeyi modelleri) kullanılır. Optimizasyon probleminde, her bir kalite karakteristiği
için anlamlı en az iki amaç vardır: Ortalamanın hedefe yakın olması ve değişkenliğin
azaltılması. Bu amaçları tek bir amaç fonksiyonunda birleştirerek en iyi parametre
değerlerini bulmak literatürde oldukça sık rastlanan bir yaklaşımdır. Ancak, bu
yaklaşımların karar vericinin tercihlerini iyi yansıtamadığı gözlemlenmiştir. Karar vericinin
ayrıca modellerin tahminlerindeki hatayı da dikkate alması gerekir.
Bu çalışmada, iki yanıtlı ürün ve süreç tasarım optimizasyonu problemleri için etkileşimli
bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşım, karar vericinin tercihlerini her çözüm
basamağında açık bir şekilde dikkate almaktadır. Problemin çözümünde literatür ve
endüstriyel uygulamalar temel alınarak oluşturulmuş amaç fonksiyonları kullanılmaktadır.
Karar verici ile iletişimin önemli bir bölümü, çözümün spesifikasyon ve tahmin bölgelerinin
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görselleriyle desteklenmektedir. Karar verici, görsel desteklerden yararlanarak, tatminkar
bulmadığı amaç değerlerini iyileştirmek için hangi amaç değerinden ne kadar ödün
vereceğine karar vermektedir.
Çalışmada, geliştirilen yaklaşım örnek bir problem üzerinde gösterilmiş ve literatürdeki bazı
yaklaşımlarla karşılaştırılmıştır.
3. Çevresel Faktörleri Dikkate Alan Vıkor Tabanlı Bir Tedarikçi Sınıflandırma Yöntemi
Muhammet Enes Akpınar, Leyla Demir, Mehmet Ali Ilgın ve Ceyhun Araz
Klasik tedarik zinciri yönetiminde, firmalar tedarikçilerini belirlerken genellikle fiyat ve
kalite gibi kriterler üzerine odaklanmakta ve tedarikçilerinin çevreye etkilerini göz ardı
etmektedirler. Buna karşın, son yıllarda toplumda çevresel sorunlara karşı olan farkındalığın
artması ve devletler tarafından yapılan çevresel düzenlemeler firmaların tedarikçi seçim
sürecinde çevresel faktörleri de gözönüne almasını zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışmada,
çevresel faktörleri dikkate alan VIKOR yöntemine dayalı yeni bir çok kriterli tedarikçi
sınıflandırma metodu geliştirilmiştir. Geliştirilen metod bir firmanın tedarikçilerinin
çevresel faktörler dikkate alınarak sınıflandırılması için kullanılmış ve elde edilen sonuçlar
analiz edilerek etkin bir yöntem olduğu gösterilmiştir.
4. Toplu Taşımada Çok Amaçlı ve Bütünleşik Seferlere Şoför ve Araç Atama Problemi
Zeynep Sargut, Dilek Çetin Tulazoğlu ve Caner Altuntaş
Toplu taşıma yapan bir şirket, planlanmış seferleri gerçekleştirmek için birçok operasyonel
kararlar verir. Bu kararlar sırayla: araç çizelgeleme (her gün yapılacak seferlerden bir aracın
yapabileceği seriler bulmak), servis yaratma (şoförler için günlük görevler kümesini
oluşturmak), şoför çizelgeleme (günlük görevler listesinden tüm seferleri kapsayan bir küme
seçme), şoför görev listesi oluşturma (her şoförün bir ay içinde yapacağı tüm işleri
belirlemek) ve günlük araç görev listelerinin gerçek araçlara atanmasıdır. Son iki adımdaki
kararların kişiler tarafından verilmesi sonucu oluşan planlarda şoförler arasındaki dağılımda
büyük dengesizlikler olması, toplu taşıma şirketlerinin bir karar destek sistemine ihtiyaç
duymalarına neden olmuştur. Bu iki adımın oluşturduğu problem çok amaçlı küme
bölüştürme problemi olarak modellenmiştir.
Bu çalışmada iki tane problem çeşidi göz önüne alınmıştır. İlk problemde araç çizelgeleme
ve atamasının yapıldığını varsayıp, şoförleri uygun oldukları araçların yaptığı seferlere
atanır, ikinci problemde ise araç çizelgesinin yapıldığını varsayıp hem araçları günlük işlere
atamaya hem de şoförleri günlük görevlere atanır. İyi çözümler bulmak için meta-sezgisel
bir çözüm yöntemi olan çok amaçlı Tabu araması yaklaşımı kullanılmış ve kullanıcıya
arasından seçebileceği bir çözüm kümesi önerilmiştir. Böylece verimli çözüm kümesine
yaklaşmaya çalışılmıştır. Çözüm kümesinin geçerliliği gerçek verilerle test edilmiştir.
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Davetli Oturum ServS-1
Oturum Başkanı: Aslı Sencer
15 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C110
1. Tecrübe Edilen Bekleme Sürelerinin Kuyrukta Bekleme Davranışları Üzerindeki
Etkilerinin Deneysel İncelemesi
Zeynep Aksin, Büşra Gençer, Evrim Didem Güneş ve Özge Pala
Laboratuar ortamında yapılan deneyler aracılığı ile deneklerin tek sunuculu,
gözlemlenebilir, geliş sırasıyla hizmet veren bir kuyruğa katılma ve kuyruktan terk
davranışları incelenmiştir. Deneklerin gözlemlediği kuyruk uzunluğu ve tecrübe ettiği
hizmet süreleri dizisinin, verdikleri katılım ve terk kararları üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Hem terk oranlarının hem de sağ kalım sürelerinin kuyruk uzunluğundan ve hizmet süreleri
dizisinden etkilendiği gösterilmiştir. Katılım kararlarının da hizmet sürelerinin
rastsallığından etkilendiği gösterilmiştir. Bu sonuçlara dayanarak hizmet sistem tasarımı için
öneriler getirilmektedir.
2. Endüstri 4.0’ın Servis Sistemleri Üzerine Etkileri
Yavuz Günalay ve Levent Aksoy
Gününüz teknolojik gelişmeleri ve analitik modellerin hizmet sağlama süreçlerinde daha
etkin kullanılmaya başlanması yeni üretim ve hizmet sağlama modellerini ortaya çıkardı. Bu
modeller sayesinde hem etkin hem de verimli sistemler tasarlamayı amaçlayan çalışmalar
yapıldı. 2011 yılında Almanya’da ortaya atılan Endüstri 4.0 kavramı bu çalışmalar ışığında
yaşanan son Endüstriyel Devrime işaret etmektedir. Endüstriyel Internet olarak da tarif
edilen bu gelişmelerin hizmet sektörüne olan etkileri ve Türkiye’nin Endüstri 4.0’a bakışı da
bu sunumda değerlendirilecektir.
3. Talebin Pazar Payı Modeline Göre Belirlendiği Bir Elektronik İhale Ortamında
Fiyatlama Stratejileri Geliştirilmesi
Peter Schuur, Aslı Sencer ve Bertan Badur
Bu çalışmada ikame ürünlerin bulunduğu bir pazar ortamı ele alınmaktadır. Ürünlerin talep
fiyat ilişkisi, pazarlama teorisinde çokça yer almış olan “pazar payı çekicilik” (market share
attraction) modelleri ile açıklanmaktadır. Bir ürünün çekiciliği ürünün fiyatının doğrusal
azalan bir fonksiyonu olarak belirlenmektedir. Çekiciliğin artan fiyata göre azalma hızı,
pazarda rekabet gücü yüksek olan şirketler için küçük iken, tersi durumda değeri büyük olan
bir parametredir. Bir ürünün pazar payı ise, ilgili ürünün çekiciliğinin, tüm ürünlerinin
çekiciliklerinin toplamına olan oranıyla belirlenir.
Elektonik ihale ortamında üretim kapasiteleri kısıtlı üreticiler fiyat üzerinden rekabet
ederlerken iki farklı durum düşünülmektedir. Birinci durumda üreticiler fiyatların toplam
kârı maksimize edecek şekilde merkezi olarak belirlendiği bir dayanışma ortamında rekabet
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ederler. İkinci durumda ise her üreticinin kendi kârını maksimize edecek şekilde fiyatını
kendinin belirlediği dayanışmasız rekabet ortamı bulunmaktadır.
Çalışmada, dayanışmalı rekabet ortamındayken toplam kârı eniyileyecek ürün fiyatları için,
kısıtlı üretim kapasitelerinin bir fonksiyonu olan kapalı form çözümler teorik olarak
geliştirilmektedir. Dayanışmanın bulunmadığı ikinci durumda ise sınırlı ve sınırsız üretim
kapasitesinin bulunduğu iki alt durum ele alınmakta ve her birindeki Nash dengelerini
sağlayacak ürün fiyatları kapalı form olarak geliştirilmektedir.
Çalışmanın sonunda teorik sonuçlar sayısal örneklerle desteklenmekte ve yönetimsel
yorumlar elde edilmektedir. İlk olarak, kapasitenin bir parametre olmaktan çıkıp bir karar
değişkeni olduğu durumda firmaların Nash dengesinde kârlarını eniyilemek için kullanacağı
stratejiler sayısal örneklerle tartışılmaktadır. Daha sonra rekabet sonucu oluşan kâr zararı
incelenmektedir.
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Genel Oturumlar 3B
Genel Oturum KY-2
Oturum Başkanı: Leyla Demir
15 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C111
1. Bütünsel Kalite Yönetimi Uygulamaları Çerçevesinde Süreç İyileştirme: Su Ürünleri
Hali Mezat Sistemi Uygulaması
Elif Zeynep Erken ve Hayri Baraçlı
Bütünsel kalite yönetimi yaklaşımına göre işletmenin tüm süreçleri gözden geçirilmekte ve
sürekli iyileştirilmektedir. Nesnelerin interneti ve endüstri 4.0’ın konuşulduğu bu günlerde
büyük veri analizini ve online alışverişi süreçlerine entegre edemeyen işletmeler verimlilik
ve rekabet açısından oldukça geriye düşmekte ve iş yapış şekillerini iyileştirme şansından
da büyük ölçüde mahrum kalmaktadırlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul
Gürpınar’da yeni inşa ettiği su ürünleri halinde mezat sistemine geçerek alışverişlerin
kontrollü, şeffaf bir ortamda yapılmasını sağlamayı ve verimliliği artırmayı amaçlamıştır.
Bunun yanında hem sektörün hem de ticareti yapılan tüm ürünlerin kalite standartlarına
uyumunun sağlanması amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada öncelikle bütünsel kalite yönetimi
anlayışı çerçevesinde mezat sisteminin uluslar arası uygulamaları incelenerek mezat
sisteminin İstanbul’un su ürünleri ticaretine getireceği faydalar belirlenmiştir. Sürecin
elektronik ortama taşınmasıyla hataların büyük ölçüde elimine edileceği ve kayıt altına
alınan verilerle süreci iyileştirmenin çok daha basit hale geleceği ortaya konulmuştur.
2. Bir Yem İşletmesinde Kalite İyileştirme Çalışması: Hata Türü ve Etkileri Analizi
Ayşe Dağdelen ve Leyla Demir
Günümüzün küresel rekabet ortamında işletmelerin ana amacı rekabet üstünlüğünü
sağlamaktır. Kalite kavramı da işletmeler için önemli rekabet araçlarından biridir. İşletmeler
yoğun rekabet ortamında üstünlüklerini korumak için tüm süreçlerinde kaliteyi hedefleme,
sağlama ve sürekli iyileştirme ihtiyacındadırlar. Bu amaçla da çeşitli kalite iyileştirme
tekniklerine başvurmaktadırlar. Hata Türü ve Etkileri Analizi (Failure Mode and Effect
Analysis-FMEA) de işletmelerde kalite iyileştirme çalışmalarında kullanılan tekniklerinden
biridir. FMEA üretim ya da hizmet sistemlerinde riskleri önceden tahmin ederek olası
hataları önlemeye yönelik bir analiz tekniğidir. Bir FMEA çalışmasının amacı; bir süreçte
meydan gelen olası hataları ve bunların nedenlerini önceden belirleyerek, bu hataları ortadan
kaldıracak ya da azaltacak önlemleri almaktır. Bu çalışmada bir yem işletmesinin üretim
süreci analiz edilmiş olup üretim sürecinde kalitesizliğe yol açan nedenler belirlenerek kalite
açısından risk değerlendirmesi FMEA tekniği kullanılarak yapılmıştır.
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3. Bir Yem İşletmesi için Kalite Kontrol Kartlarının Geliştirilmesi
Naciye Gonca Akgünlü ve Leyla Demir
İşletmeler açısından kalite kavramının önemi günümüzün küresel rekabet ortamı
düşünüldüğünde giderek artmaktadır. Bu rekabet ortamının yaratmış olduğu baskı
sonucunda üreticiler ürettikleri ürün veya hizmeti müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde üretmeye çalışmanın yanı sıra üretim sürecindeki değişkenlikleri
azaltmak ve kaliteli bir üretim süreci sağlamak durumundadırlar. İşletmelerin kaliteyi
istenen seviyede tutmak için başvurdukları yollardan biri İstatistiksel Kalite Kontrol
tekniklerinden biri olan kalite kontrol kartlarını kullanmaktır. Kalite kontrol kartları ile
üretim sürecinin belirlenen spesifikasyon ve kontrol limitleri içinde yürütülüp yürütülmediği
izlenir. Böylelikle üretim sürecinin sürekli olarak belirli bir kalite seviyesinde olması
sağlanır. Bu çalışmada bir yem işletmesinin üretim süreci incelenerek işletmenin üretim
sürecine uygun kalite kontrol kartları geliştirilmiştir.
4. Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsünde Bulunan Şube Bankacılığı ve
Atm’lerin Yeterliliğinin ve Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi: Atm Bankacılığı
Üzerine Bir Uygulama
Okan Yildirim, Nursel Palandöken, Onur Özcan ve Tuğba Tunacan
Bankacılık hizmetleri günümüzde “Kolay erişilebilir” ve “Güvenli” kelimeleri ile
özetlenebilmektedir. Akıllı telefonların da hayatımıza girmesi ile bankacılık işlemleri daha
da kolaylaşmıştır. Bu teknolojilerin hayatımıza girmesi ATM bankacılığına olan talebi
azaltmamakla birlikte kullanıcılara daha güvenli hizmet garantisi vermektedir. ATM
bankacılığının can alıcı noktası; şubeye gitmeden en yakın hizmet noktasına ulaşarak daha
kısa sürede nakde ulaşmak ve nakdi yönlendirmektir. ATM hizmetlerine kolay ulaşmak da
müşteriler için hizmet almak açısından büyük önem taşımaktadır. Müşteri yoğunluğunun
fazla olduğu bölgelerde ATM hizmetinin olmaması veya yetersiz olması müşteri
memnuniyetini olumsuz yönde etkilemektedir. Araştırma müşteri memnuniyetini, müşteri
memnuniyetinde etkili olan hizmet kalitesi faktörlerini; ATM bankacılığında
değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle araştırmada müşteri memnuniyetinin gelişimi
müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinde etkili
olan hizmet kalitesi unsurları literatürden faydalanılarak anlatılmıştır. Uygulama bölümünde
müşteri memnuniyetinde etkili olan hizmet kalitesi unsurlarının ATM bankacılığında
değerlendirilmesine yönelik bir anket yapılmıştır. Literatürdeki araştırmalardan
faydalanılarak oluşturan ölçekte ATM bankacılığında değerlendirilmesi yapılmıştır. Anket
sonucunda elde edilen sonuçlar istatistiksel tekniklerle analiz edilmiştir. Araştırma
sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar belirlenip proje amacına uygun olarak ATM
optimizasyonu sağlanmıştır.
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Genel Oturum İYL-2
Oturum Başkanı: Tuğba Efendigil
15 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C112
1. AFAD Lojistik Depolarının Erişilebilirliğinin Tesis Yer Seçimi Modelleri ile Analizi
Ayşenur Uslu, Eren Özceylan, Cihan Çetinkata ve Selçuk Kürşat İşleyen
Afetler, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak maddi ve
manevi pek çok kayba yol açan sıra dışı durumlardır. Afetlerin önlenmesi, kayıpların en aza
indirilmesi ve bir an önce normal yaşama dönülmesi için etkin bir afet yönetiminin
uygulanması gerekmektedir. Afet yönetiminin temel fonksiyonlarından birisi de ekipman ve
insani yardım malzemelerinin afet bölgelerine taşınmasını sağlayan afet lojistiği
faaliyetleridir. Burada yapılacak etkin planlamalar ile afetzedelerin ihtiyaçlarının doğru
zamanda, doğru yerde, doğru miktarda ve doğru nitelikte karşılanması amaçlanır. Bu amaç
doğrultusunda ele alınması gereken önemli problemlerden birisi de yardım depolarının
erişilebilirliklerinin analizidir. Ülkemizde afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin
hizmetlerin önemli bir kısmı AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından
yürütülmektedir. Afet sonrası lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi için AFAD’a bağlı 27 adet
lojistik depo bulunmaktadır. Ancak AFAD depolarının Türkiye’nin 81 iline erişilebilirliği
önemli bir sorundur. Bu çalışmada ilk olarak küme kapsama modeli ile yardım depolarının
şehirleri kapsama düzeyleri mesafe kriterleri altında ele alınmış, daha sonra taşıma süresinin
(uzaklığın) minimize edilmesi amacıyla P-median ve P-merkez modelleri ile mevcut depo
yerleri değerlendirilmiş ve sonuçlar analiz edilmiştir.
2. Afet Yönetiminde Lojistik Depo Seçimi Problemi: Maltepe İlçesi Örneği
Hı̇ lal Aydın, Emel Şeyma Küçükaşcı ve Berk Ayvaz
Türkiye’de de tüm afet türleri arasında yaklaşık %70'lik bir oranla deprem afeti ilk sırada
yer almaktadır. Afetler karşısında yapılabilecek en etkili hareket, afetlerin toplum üzerindeki
etkilerini en aza indirgemek doğrultusunda çalışmalar yapmak ve uygulamaya geçirmektir.
Etkin bir afet yönetimi çalışması, afet öncesi, afet esnası ve afet sonrasındaki tüm ihtiyaçları
kapsayacak şekilde olmalıdır. Bu çalışmada, insani yardım lojistiği kapsamında önceden
belirlenmiş ihtiyaç noktalarına acil yardım malzemelerinin en kısa sürede ulaştırılması için
kurulacak lojistik depolarının yer seçimi problemi ele alınmıştır. Ele alınan problem, ilk
aşamada ihtiyaçların belirli bir hizmet düzeyinde karşılanabilmesi için minimum sayıda
alternatif lokasyonların sayısını belirleyen bir küme kapsama modeli olarak, ikinci aşamada
ise, talep ağırlıklı mesafe minimizasyonu amaçlı, p-medyan problemi olarak modellenmiştir.
Bu modele ek olarak, deprem şiddetinin afetzedelerin ihtiyaç taleplerine olan etkisinin
adapte edildiği kapasite kısıtlı ikinci bir karma tam sayılı stokastik model geliştirilmiştir.
Önerilen model İstanbul ilinin Maltepe ilçesinin afet yönetimi hazırlık aşamasında lojistik
depolarının yer seçimi problemine uygulanmıştır. Her iki model için optimal çözümler yer
seçimleri açısından karşılaştırılmıştır.
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3. Afet Sonrası Acil Yardım Lojistiğinde Envanter Rotalama Problemi
Elifcan Göçmen ve Yusuf Kuvvetli
İşletmeler açısından kalite kavramının önemi günümüzün küresel rekabet ortamı
düşünüldüğünde giderek artmaktadır. Bu rekabet ortamının yaratmış olduğu baskı
sonucunda üreticiler ürettikleri ürün veya hizmeti müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde üretmeye çalışmanın yanı sıra üretim sürecindeki değişkenlikleri
azaltmak ve kaliteli bir üretim süreci sağlamak durumundadırlar. İşletmelerin kaliteyi
istenen seviyede tutmak için başvurdukları yollardan biri İstatistiksel Kalite Kontrol
tekniklerinden biri olan kalite kontrol kartlarını kullanmaktır. Kalite kontrol kartları ile
üretim sürecinin belirlenen spesifikasyon ve kontrol limitleri içinde yürütülüp yürütülmediği
izlenir. Böylelikle üretim sürecinin sürekli olarak belirli bir kalite seviyesinde olması
sağlanır. Bu çalışmada bir yem işletmesinin üretim süreci incelenerek işletmenin üretim
sürecine uygun kalite kontrol kartları geliştirilmiştir. Afet sonrası acil yardım lojistiği, en
kısa zaman içerisinde ve ihtiyaç duyulan malzemelerden yeterli miktarda transfer edilmesi
gereken lojistik faaliyetleri içermektedir. Bu durum, afet sonrası operasyonel dağıtım
problemlerini önemli kılmaktadır.
Envanter rotalama problemleri son otuz yıldır dağıtım problemleri arasında önem verilmekte
olan problemlerden birisidir. Envanter rotalama probleminin amacı minimum maliyetle
envanter düzeyleri göz önüne alınarak rotalama kararlarının verilmesidir.
Bu çalışmada, afet sonrası yardımların dağıtımı için çok ürünlü bir envanter rotalama
problemi önerilmiştir. Problem, deprem sonrası ihtiyaç duyulan malzemelerin dağıtımının,
minimum sürede mevcut envanter miktarlarını göz önüne alınarak gerçekleştirilmesini
amaçlamaktadır. Çalışmada, etkilenen kişi sayısından kaynaklanan ihtiyacın karşılanması,
rotalama ve envanter miktarlarıyla ilgili kısıtlamalar altında dağıtım miktarları ve rotalarına
karar verilmeye çalışılmıştır. Problemin çözümü için bir tamsayılı programlama yaklaşımı
önerilmiş ve çözülmüştür.
4. Çok Kaynaklı ve Çok Bölgeli Afet Sistemlerinde Talep Yönetimi
Tuğba Efendigil ve Fatma Zehra Çetin
Afetler dünyada her yıl binlerce insan hayatının sonlanmasına, ciddi şekilde yaralanmalarına
ve önemli oranlarda ekonomik hasarlara yol açmaktadır. “Afet” terimi tüm sistemi
etkileyerek, fiziksel ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal yaşantıyı ve eylemleri
durdurarak veya kesintiye uğratarak sistemin önceliklerini ve hedeflerini tehdit eden bir
yıkım anlamına gelmektedir. Doğal veya insan kökenli olayların bir sonucu olan afet için
farklı etkilerine bağlı olarak dört tip tanım yapılır; (i) doğal sebeplerden kaynaklanan ve ani
olarak gerçekleşen afetler (depremler, fırtına ve kasırgalar, toprak kaymaları, çığ, heyelan,
yanardağ patlamaları, vs.), (ii) insanlardan kaynaklanan ve ani olarak gerçekleşen tahribatlar
(terörist saldırılar, nükleer, biyolojik ve endüstriyel kazalar), (iii) doğal sebeplerden
kaynaklanan ve ani olarak gerçekleşen vebalar (kıtlık, kuraklık, sefalet), (iv) insanlardan
kaynaklanan ve ani olarak gerçekleşen krizler (politik ve göçmen krizleri).
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İnsanoğlu elindeki teknolojik gelişmelere rağmen afetler konusunda hala çaresiz ve zor
durumlarda kalabilmektedir. Bu nedenle afetler önemli oranda fiziki ve psikolojik zararlara
yol açmaya devam etmektedir. Afetlerin kayıpsız veya en az seviyede kayıpla atlatılması
için afete hazırlık, afet yönetimi ve afete müdahale çok büyük önem taşımaktadır. Afetler
ister doğal isterse insan kaynaklı olsun, ulusal veya uluslararası yardım faaliyetlerinin hedefi
felaketler yüzünden oluşan acıları dindirmek, kayıpları azaltmak ve her felaketzedeye insani
değerlere uygun bir yaşam düzeyi sağlamaktır.
Bu çalışma, tamsayı doğrusal programlama modelleri yöntemi kullanılarak afet yardımı
hizmetinin sunulması amacı ile yardım merkezinden afet bölgesine, talepleri karşılamak
üzere yardım ürün grubu ve/veya gruplarının (ilaç, yemek, insan vb.) en kısa zamanda, en
az maliyet ile taşınacak gerekli miktarların belirlenmesini hedefler. Problemde tek bir ürün
yerine ürün gruplarını ele alınmakta ve taleplerin belirsizliği incelenmektedir. İstanbul ili
için yapılan bu çalışmada gerçek veriler kullanılarak gerçekçi çözümler sağlanmış ve
modelin uygulanabilirliği ölçülmüştür.
Genel Oturum VeA-7
Oturum Başkanı: Soner Aydın
15 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C113
1. Kısmen Ayrılabilir Problemleri Çözmede İkinci Dereceden Tahmine Dayalı Dağıtımlı
Kademeli Eniyileme Algoritması
Nurdan Kuru, Hazal Koptagel, Ş. İlker Birbil, Ali Taylan Cemgil, Figen Öztoprak Topkaya
ve Umut Şimşekli
Bu çalışmada kısıtsız eniyileme problemlerini çözmede kullanılan, yakınsak ve kademeli bir
algoritma (HAMSI) tanıtılmaktadır. HAMSI özellikle yapay öğrenme problemlerinde sıkça
karşılaşılan amaç fonksiyonlarının kısmen ayrılabilir olduğu geniş ölçekli problemlerin
çözümü için uygundur. Buradaki yaklaşım, bileşen fonksiyonların çeşitli alt kümlerine ait
yerel ikinci mertebeden tahmine dayanmakta ve ufak gruplarda kademeli Newton-benzeri
algoritmaları andırmaktadır.
L-BFGS'e dayalı HAMSI'nin eniyileme değişkenlerinin toplam boyutuyla ölçekli hafıza
gereksinimi olsa da, yakınsaklık davranışı olarak dağıtımlı rassal bayır inişi metotlarından
daha iyi çalıştığı büyük ölçekli benzetim çalışmalarıyla örneklendirilmiştir. Hafıza
gereksinimini azaltmak için HAMSI'nin rassal versiyonu üzerinde çalışılmış ve bu şart
altında da yakınsak olduğu ispatlanmıştır. Bu çalışmanın temel sonucu, birinci dereceden
metotların uygulanabildiği çoğu durumda HAMSI'nin de kayda değer, hızlı bir alternatif
yöntem olduğunun gösterilmesidir.
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2. Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firmaya İlişkin RFM Esaslı Ayrılan
Müşteri Analizi
Selin Uçkun ve Umman Tuğba Gürsoy
Günümüz pazarlama anlayışına göre yeniden müşteri kazanmanın daha pahalı bir yol olarak
değerlendirilmesiyle mevcut müşterileri elde tutmak ve uzun dönemli karlılığı yüksek
müşterilerle ilişkileri sürdürmek önem kazanmıştır. Bu durum potansiyel müşterilerin yanı
sıra ayrılan ve mevcut müşterilerin analizi ile müşteri sadakatinin değerlendirilmesiyle önem
kazanmasına neden olmuştur. Bunun etkileri pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra satış, finans
hatta üretim faaliyetlerine değin gözlenmektedir. Bu çalışmada ilk olarak otomotiv
sektöründe hizmet veren bir firmanın satış departmanından sağlanan portföydeki müşteri
satın almalarına ilişkin verilerden R(Recency- güncellik), F(Frequency- frekans),
M(Monetary- parasal büyüklük) değerleri hesaplanmış ve ayrılan müşteriler uzman
eşliğinde belirlenmiştir. Sonrasında müşteri satın alma davranışlarına ilişkin yapısal
özellikler ve R, F, M değerleri dikkate alınarak veri madenciliği tekniklerinden lojistik
regresyon, karar ağacı, bayes, en yakın komşu algoritması, yapay sinir ağları kullanılarak
ayrılan müşteri olma durumuna ilişkin sınıflandırma yapılmış ve kullanılan yöntemlerin
etkinliği literatürde yaygın olarak kullanılan sınıflandırma kriterleri dikkate alınarak
değerlendirilmiştir.
3. Finansal Veri ile Veri Madenciliği ve Yapay Öğrenme Teknikleri
Zeynep Boz, İlker Birbil ve Dilek Günneç
Kredi derecelendirme ve skorlamada, geleneksel yöntemler ve finansal uzmanlığın yanı sıra,
gelişen veri madenciliği ve yapay öğrenme teknikleri de kullanılmaktadır. Finans
sektöründe, kredi başvurusunda bulunan müşterilere kredi verilip verilmeyeceğine karar
verebilmek için talep edilen bilgiler kapsamında, kişilerin yaş, aylık gelir, ürün fiyatı gibi
sayısal öznitelikleri ile cinsiyet, medeni durum, meslek gibi kategori öznitelikleri kayıt altına
alınmaktadır. Buna, hesapların aylık hareketleri, ödeme ve gecikme miktarları gibi bilgiler
de eklenmektedir. Toplanan verinin boyutunun yüksek olması, öznitelik sayısının ve
çeşitliliğinin fazlalığı, kredi skorlamasını etkin ve doğru uygulamak için geleneksel
yöntemleri kullanılmaz kılmaktadır. Bu çalışmanın başlıca amaçları şunlardır: verideki
örüntüleri anlamak, yeni müşteriler için mevcut kredi skorlama yöntemini destekleyici bir
sistem geliştirmek ve mevcut müşteriler için aylık kredi ödemelerinin takibini daha etkin bir
şekilde gerçekleştirmek. Mevcut müşterilerin aylık ödeme takipleri, ödemelerdeki gecikme
ya da borçların kapatılmaması risklerinin hesaplanması ile risk taşıyan hesaplar için alınması
gereken aksiyonların önceden belirlenmesi için, müşterilerin ve ödeme davranışlarının
benzerlikleri konusunda çeşitli kümeleme ve tahmin algoritmaları uygulanmıştır. Önerilen
yaklaşımın başarımı, büyük ölçekli gerçek bir veri üzerinde gösterilmiştir.
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4. Akademik Eş Yazarlık Ağlarında Benzerlik ve Bütünleyiciliğe Dayalı Bağlantı
Tahmini
Soner Aydın, Şevket İlker Birbil, Kamer Kaya ve Hüsnü Yenigün
Sosyal ağlarda, iki öğe arasında bağlantı tahmini için en çok kullanılan yöntemler benzerlik
ölçülerine dayalıdır. Fakat akademik eş yazarlık ağlarında, bir yazarın başka bir yazarla bağ
kurarken esas aldığı motif sadece bu yazarların benzerliği değil, aynı zamanda bu yazarların
ilgi alanlarının bütünleyiciliğidir. Çalışmamızda bu motiften yola çıkarak iki yazar
arasındaki hem benzerliği, hem de bütünleyiciliği dikkate alan bir tahmin modeli
oluşturulmuştur. Benzerlik ve bütünleyicilik ölçüleri arasında bir ödünleşim olduğu için,
tahmin modelimiz, bu iki ölçüyü birleştirirken, kullanılacak olan eniyi ağırlığı bulma esasına
dayalıdır. Modelimiz, verilen bir yazarın makalelerinde kullanılan anahtar kelimelerden yola
çıkarak bu yazarı belli ağırlıklarla birden fazla disipline mensup olacak şekilde etiketler. Bu
etiketleme bütün yazarlara uygulanarak bir yazarlar-disiplinler matrisi elde edilir. Ayrıca
aynı etiketlemeden yola çıkarak birbirine komşu yazarların “benzer” veya “bütünleyici”
kategorilerinden hangisine dâhil olduğunu içeren bir ikili gösterge matrisi yaratılır. Bu
matris ve yazarların disiplin-etiketleme vektörleri arasındaki benzerlikler kullanılarak,
verilen bir yazarın, başka bir yazarla hangi olasılıkla eş yazarlık yapma eğilimi taşıdığı
hesaplanır. Hesaplamalı deneyler bölümünde, bu modelin tahmin performansı sonuçları, salt
benzerliğe dayalı modellerin performans sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. Çalışma boyunca,
Microsoft Academic Graph veri setinin Türkiye alt seti kullanılmıştır.
Genel Oturum ÇİZ-4
Oturum Başkanı: Korhan Karabulut
15 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C114
1. Bulanık Bozulma ve Öğrenme Etkisi Altında Tek Makine Teslim Tarihi Atama
Problemi
Mehmet Duran Toksarı ve Oğuzhan Ahmet Arık
Bu çalışmada tek makine ortamında bulanık bozulma ve öğrenme etkisi altında erken
tamamlanma ve geç kalma sürelerinin toplamlarını en aza indirecek şekilde teslim tarihi
ataması yapılacaktır. Probleme konu olan parametrelerin çoğu üçgen bulanık sayıları ile
ifade edilmiştir. Belirsizlik parametrelere ait değerlerin rassal olarak ifade edilmesi değildir,
iyi bilinmeyen, kesin olarak ifade edilemeyen değerlerin kapalı bir aralık içerisinde
tanımlanmasıdır. Öyle ki, daha önce yapılmamış bir işe ait işlem süresinin ne kadar
olacağının belirlenmesi bulanık sayılardan faydalanılarak, gerçekleşmesi beklenen işlem
süresinin karar verici için uygunluğu modellenebilir. Böylelikle, parametrelerdeki belirsizlik
belirgin bir hale getirilerek modellenebilir. Öğrenme etkisi bir işin sürekli olarak yapılan
tekrarları neticesinde, iş yapan birimin işi her seferde kazandığı tecrübe ile daha kısa sürede
yapmasını ifade etmektedir. Yapılan iş tekrarı artıkça işlem iş tekrarlarındaki işlem süresi
giderek azalacaktır. Bozulma etkisi ise iş parçasının işlem için kuyrukta beklerken veya
işlenirken, çevre koşulları yada sistem karakteristikleri gereği işlem süresinin giderek
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artmasıdır. Bu çalışmada işlem süreleri, teslim tarihleri, bozulma etkisi ve öğrenme etkisi
bulanık sayılar ile ifade edilmiştir. Bulanık sayılar ile ifade edilen bir parametreye ait bir
değerin gerçekleşme olayının şans değeri ise güvenilirlik fonksiyonu ile kurgulanmış ve
güvenirlik temelli şans kısıtlı algoritma tekniği ile model oluşturulmuştur. Son olarak tam
sayılı bulanık doğrusal olmayan matematiksel model sunulmuş ve örnek veri seti ile problem
çözülmüştür.
2. Çok Garajlı Araç Çizelgeleme Problemi’nin Çok Ürünlü Akış Modeli Tabanlı
Sezgisellerle Çözümü
İsmail Sevim, Hatice Tekiner Moğulkoç ve Mehmet Güray Güler
Çok Garajlı Araç Çizelgeleme Problemi (ÇGAÇP), toplu ulaşım işletmelerinin hazırlamak
durumunda oldukları araç çizelgelerinin oluşturulması maksadıyla çözülmesi gereken NPZor bir problemdir. Sefer tarifelerinde yer alan seferlerin birden fazla garajda parklayan ve
tamir-bakım gören araçlara atanması amacını güder. Bu atama yapılırken her bir garajdan
çıkabilen maksimum araç sayısı gözetilerek toplam ölü kilometre ve araç sayısı minimize
edilmeye çalışılır.
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak
faaliyet gösteren Metrobüs Sistemi günlük 6254 adet seferi İkitelli, Edirnekapı, Anadolu ve
Hasanpaşa garajlarında parklayan toplam 496 araçla karşılamaktadır. Bu araçların
çizelgelenmesi kurum içerisinde yer alan çalışanlar tarafından elle yapılmaktadır. Bu
nedenle optimumdan uzak çizelgeler üretilmektedir. Bununla beraber her araç bir şoföre
atanmış ve zimmetlenmiştir. Bu nedenle gün içerisinde şoför değişiklikleri olmamakta ve
mola veren şoförle birlikte araç da atıl durumda kalmaktadır. Ayrıca bir araç yalnızca tek bir
hatta ait seferleri yapabilmektedir. Bu yaklaşım, terminale gelen araçların bir sonraki seferin
hareket saatini beklemesini gerektirmektedir. Bu beklemeler de benzer şekilde araçları atıl
durumda beklemek zorunda bırakmaktadır. Bu yaklaşımların çizelgeleme faaliyetlerinden
uzaklaştırılması neticesinde bahsi geçen atıl kapasiteden istifade edilebileceği
öngörülmüştür.
Bu çalışma kapsamında Çok Ürünlü Akış Modeli (Multi Commodity Network Flow) olarak
modellenen ÇGAÇP’nin çözümü sonucunda bahsi geçen sefer tarifesinde yer alan 6254 adet
seferin 476 araçla karşılanabileceği ve bu atamaya ait toplam ölü kilometre miktarı tespit
edilmiştir. Problemin çözümü için literatürde yer alan Önce Çizelgele - Sonra Kümele
(Schedule First - Cluster Second) sezgiseli temel alınarak iki adet yeni sezgisel geliştirilmiş
ve bu sezgisellerin etkinlikleri analiz edilmiştir.
3. Sıra Bağımlı Hazırlık Süreli Akış Tipi Çizelgeleme Probleminde Toplam Akış Zamanı
Eniyileme
Yavuz İnce, Korhan Karabulut ve Mehmet Fatih Taşgetiren
Akış tipi çizelgeleme problemi en çok çalışılmış olan çizelgeleme problemlerindendir. Akış
tipi çizelgeleme probleminde eniyileme için farklı ölçütler kullanılabilir. En çok kullanılan
ölçüt makine kullanımını artıran, tüm işlerin toplam tamamlanma zamanının
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eniyilenmesidir. Bunun yanında, süreç içi envanteri azaltan toplam akış süresinin
eniyilenmesi ve müşteri terminlerine göre üretim yapılmasını sağlayan toplam ya da ağırlıklı
geç tamamlanma ölçütleri de kullanılmaktadır.
Gerçek yaşam uygulamalarında üretim ortamının hazırlanması (temizleme, kalıp değiştirme,
üretim hattının ayarlanması gibi) üretim zamanına ek olarak hazırlık süresi adı verilen
sürelere gereksinim duyulabilir. Ayrıca, bu hazırlık süreleri ürünlerin üretim sırasına göre
değişken olabilir. Örneğin, boya üretiminde yeni bir renk üretiminden önce tankların
temizlenmesi gerekmektedir. Koyu renkli boya üretimi için kullanılmış olan bir tankta açık
renk boya üretilmesi için gerekli olan temizlik zamanı, açık renkli boya üretimi için
kullanılmış olan bir tankta koyu renk boya üretilmesi için gerekli olan temizlik zamanından
çok daha fazladır. Bu tür üretim sırasına göre değişen hazırlık süreleri sıra bağımlı hazırlık
süresi adını alır.
Sıra bağımlı hazırlık süreleri üretim sistemlerinde büyük bir öneme sahiptir. Sıra bağımlı
kurulum sürelerinin doğru yönetimi makine verimliliğini artırmaktadır. Literatürde sıra
bağımlı hazırlık süreli akış tipi çizelgeleme probleminde eniyileme ölçütü olarak toplam
tamamlanma zamanını kullanan çalışmalar olmasına rağmen, bildiğimiz kadarı ile toplam
akış zamanının eniyilenmesini ölçüt olarak kullanan bir çalışma bulunmamaktadır. Toplam
akış süresinin azaltılması sistemde daha az envanter olmasını ve sistemdeki ortalama iş
sayısının daha az olmasını sağlar.
Bu çalışma kapsamında sıra bağımlı hazırlık süreli akış tipi çizelgeleme probleminde toplam
akış zamanının eniyilenmesi ele alınmıştır. NEH_EDD ve LR sezgiselleri bu probleme
uyarlanmıştır. Ayrıca bu sezgiselleri ve yerel aramada kullanılan araya sokma ve değiştirme
işlemlerini daha hızlı gerçekleştirmek için literatürde kullanılan bir hızlanma yöntemi de bu
probleme uyarlanmıştır. Elde edilen bu yöntemler farklı sezgi ötesi algoritmalarda
kullanılmış ve bu algoritmaların literatürde kullanılan bir problem kümesinde çalıştırılması
ile elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
Genel Oturum OPT-5
Oturum Başkanı: Gizem Sağol
15 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C116
1. The Traveling Politician Problem
Masoud Shahmanzari and Deniz Aksen
The problem proposed and solved in this research deals with determining daily routes for a
traveling party leader (the politician) who speechifies in various cities during a given
campaign period. This is a new problem that we call the traveling politician problem (TPolP),
motivated by extensive real world applications. The well-known traveling salesman problem
(TSP) encapsulates the basic structure at the heart of the TPolP. In fact, TPolP can be
characterized as a dynamic combination of the traditional Periodic TSP (PTSP) and the
Prize-Collecting TSP (PCTSP), which appears in the design of utility metering networks for
electricity, gas, and water. On a graph with static edge costs and time-dependent vertex
profits, the TPolP seeks a closed or open tour for each day of a campaign period with the
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objective of maximizing the net benefit. The party leader is not required to visit all cities
making the problem selective. Moreover, he can stay overnight in any city to start his tour
of the next day. This means that there are no fixed departure (central) nodes in the problem.
We consider 80 cities (provinces) in Turkey plus a campaign center, namely the capital city
Ankara. Each city is associated with a specific base reward and a meeting duration. The party
leader can travel from one city to another city either by using the party bus or by flying
through the three hub cities İstanbul, Ankara and İzmir. During campaign period, the leader
cannot be out of the campaign center Ankara for more than three consecutive days. However,
he/she can stay overnight in a city other than Ankara. In addition, a fixed maximum tour
duration of 14 hours must be observed throughout all days of the campaign. The proposed
model utilizes a multifaceted reward function. It determines the reward point of each city
considering four factors: i.) Population of that city. ii.) The party’s vote rate in the previous
election and the criticality of the votes. iii.) The number of remaining days until the election.
iv.) The number of days passed since the previous meeting in that city. As we get closer to
the election day, the reward points of crowded cities increase significantly. On the other
hand, successive meetings in a city are severely depreciated.
We propose a mixed integer linear programming (MILP) formulation in which we capture
as many real-world aspects of the TPolP as possible. Two different subtour elimination
constraints (SEC) are tested in the modelling of the problem leading to the node-based and
the arc-based formulation, respectively. Motivated by the intractability of the MILP model
even in medium problem sizes, we designed a MILP-based metaheuristic algorithm. In each
step the algorithm explores the solution space of central city (departure node) assignments
to campaign days, and solves for the present central city-to-day assignments the daily
selective open- or closed-tour TSP instances. Several experiments are performed to observe
the tradeoff between the speed of the heuristic solution method and the accuracy of the MILP
model.
2. Integer Programming Formulations and Benders Decomposition for Maximum
Induced Matching Problem
Betül Ahat, Tınaz Ekim Aşıcı and Zeki Caner Taşkın
In this study, we investigate Maximum Induced Matching problem (MIM), finding an
induced matching having the largest cardinality. The problem is NP-hard for general graphs.
We develop an IP formulation with less decision variables compared to other formulations
in the literature. Then, we introduce vertex-weighted and edge-weighted versions of MIM
and call them Maximum Vertex-Weighted Induced Matching problem (MVWIM) and
Maximum Edge-Weighted Induced Matching problem (MEWIM), respectively. We adapt
previous formulations to solve MVWIM and MEWIM instances. In Maximum Weight
Induced Matching problem (MWIM), we assume both vertices and edges have weights. We
give a QP formulation for MWIM and its linearization. We implement Benders
decomposition approach to partition the problem into smaller problems and add some valid
inequalities to our formulation to improve the efficiency of our algorithm. By testing the
performance of our methodology on random graphs with different densities, we see that our
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approach solves instances with medium and large densities significantly faster than other
methods in the literature.
3. Copositive Optimization Based Bounds on Box Constrained Quadratic Optimization
Gizem Sağol Mullaoğlu and E. Alper Yıldırım
Box constrained quadratic optimization problems (BoxQPs) can be formulated as a linear
optimization problem over the cone of completely positive matrices in several different
ways. We consider three alternative formulations. We study the sequences of upper and
lower bounds on the optimal value of a BoxQP arising from two hierarchies of inner and
outer polyhedral approximations for all of these formulations.
Genel Oturum ÇKV-5
Oturum Başkanı: Emre Ekin
15 Temmuz 2016, 10:15 – 11:45 / C123
1. Tedarikçi Seçimi için Bulanık AHS - Bulanık TOPSIS Yöntemlerinin Entegrasyonu ve
Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
Gözde Ceylan ve Yavuz Selim Özdemir
İş hayatının her sektöründe rekabetin artmasından dolayı; tedarikçi seçimi günümüz
rekabetçi iş dünyasındaki kritik faaliyetlerden biridir. Tedarikçi seçimi, tedarikçileri
belirlemek için nitel ve nicel faktörlerin de dâhil olduğu, çok kriterli karar verme
problemlerinden biridir ve stratejik bir konudur. Bu noktada, şirketler için tedarikçi seçme
sürecini yürütmek oldukça zor bir iştir. Sistematik bir tedarikçi seçme yöntemi kullanılması
durumunda, en uygun tedarikçiyi seçmek ve düşük maliyetle firmanın ihtiyaçlarını
karşılamak için en uygun tedarikçiyi seçmek mümkün olacaktır. Hem tedarikçilerin
değerlendirilmesinde hem de ölçüt ağırlıklarının belirlenmesinde, sayısal verilerin elde
edilmesinin zorluğundan dolayı, dilsel değişkenler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu
sebeple; Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHS) ve Bulanık TOPSIS (BTOPSIS)
teknikleri birlikte kullanılarak İstanbul merkezli bir tekstil şirketi için en uygun tedarikçi
seçilimi problemi ele alınmış ve hazırda var olan tedarikçi listesindeki tedarikçiler
değerlendirilerek sıralanmıştır.
2. Tedarikçi Seçiminde Bulanık Mantık-AHP ve VIKOR Yönteminin Bağlantı
Elemanları Firmasında Uygulanması
İlkay Saraçoğlu, Pelin Alcan ve Hakan A. Dağıstanlı
Tedarikçi seçimi geçmişten günümüze doğru ivme kazanan; piyasa koşullarının
kısıtlamaları, teknolojik gelişmeler, bilginin erişilebilirlik hızı ve artan rekabet karşısında
şirketler için çok daha önemli hale gelmiştir. Karar vericileri zor durumda bırakan
durumlardan biri de pek çok alternatif arasından ve birden fazla kriter etkisi altında en iyi
olanı belirlemektir. Bunun sebebi ürünün kalitesi ve tercih edilmesini sağlayan diğer
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faktörler kadar fiyat politikasının da şirketler arası rekabette ve tüketici tercihlerinde anahtar
nokta rolü taşımasıdır. Bu çalışmada, savunma sanayisinden telekom sektörüne kadar pek
çok sektöre bağlantı elemanları temin eden bir firmanın tedarikçi seçimi problemi BulanıkAHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) ve VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I
Kompromisno Resenje – Çok Kriterli Optimizasyon ve Uzlaşık Çözüm) yöntemi ile
çözülmüştür. 12 tedarikçi, 4 kriter ve toplam 18 alt kriter ile değerlendirilmiştir. Yönetim,
Servis, Ürün ve Dökümantasyon olarak belirlenen kriterlerin ağırlıklarını bulmak için
Bulanık-AHP yöntemi kullanılmıştır. AHP sonucunda elde edilen kriter ağırlıkları VIKOR
yöntemi kullanılarak tedarikçi puanları belirlenmiştir. Şirketlerde genellikle tedarikçi
seçimleri uzman görüşlerine dayalı olarak yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı BulanıkAHP ve VIKOR yöntemleri kullanılarak dünyanın en büyük bağlantı elemanları
üreticilerinden biri olan bir işletmeye 12 tedarikçinin seçiminde ve sıralamasında yardımcı
olmaktır.
3. PROMETHEE Yöntemi ile Personel Seçimi ve Bir Uygulama
Emre Ekin
İşgücü bir işletmenin başarısında etkili olan en önemli unsurlardan biridir. Günümüzde
işletmelerin insan kaynakları yönetiminde karşılaştığı en zor husus personel bulma ve seçme
sürecidir. İşletmelerde personel bulma ve seçme sürecinden ise insan kaynakları sorumludur.
İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli pozisyonlar için en uygun personelin seçimi
işletmenin sürekliliği için son derece önemlidir. Dolayısıyla işletmelerin gereksinimlerini
karşılayacak optimum adayın rasyonel biçimde seçilmesi insan kaynakları yönetiminin en
önemli hedefidir.
İşletmelerde doğru pozisyona doğru personelin seçimi ile verimlilik düşüşü, maliyetlerin
yükselmesi, karın düşmesi, iş kazalarında artış, zamanında yetişmeyen işler gibi işletmenin
devamlılığını ve işletmelerin esas amacı olan karlılığını etkileyen durumların ortaya çıkma
riski minimize edilmiş olacaktır. Ayrıca bir pozisyona en uygun adayın seçilememesi
durumunda işletmede işten çıkmalar ve çıkarılmalar yaşanabilmektedir. Çünkü bir işe en
uygun personelin değil de uygun olmayan veya daha az uygun olan personelin seçilmesi
durumunda işten çıkmalar ve çıkarılmaların önüne geçmek mümkün olmamaktadır. Bu
durum ise, işletmenin maliyetlerini arttırmaktadır. Bunun nedeni işe alım sürecinde insan
kaynakları yönetiminin yapmış olduğu ilan, reklam ve görüşme giderleri işe girdikten sonra
verilen eğitim giderleri ve personelin kısa zamanda işten ayrılmasının neden olduğu
giderlerin işletmeye ek maliyetler yüklemesinden kaynaklanmaktadır.
Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı personel bulma ve seçme süreci en önemli
süreçlerden biridir. Bu nedenle çalışmada Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV)
yöntemlerinden olan PROMETHEE yöntemini inceleme konusu olarak belirledikten sonra
bu yöntemin kullanım alanlarından olan personel seçim problemi üzerine uygulama
yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı; PROMETHEE yöntemini tanıtmak ve bu yöntemin
uygulamasını yaparak işletmelere personel seçme sürecinde yardımcı olmak ve doğru işe
doğru personelin alınmasını sağlamaktır.
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Personel bulma ve seçme süreci çok kriterli ve çok alternatiften oluşan zor bir seçim
problemidir. Alternatifler arasından en uygun olanın seçilmesi ile ilgili problemler ya da
alternatifleri sıralama problemleri çok kriterli ve zor problemler arasındadır. Genellikle bu
tür problemlerin bir optimal çözümü yoktur. Yani alternatiflerden hiçbirisi, belirlenen tüm
kriterlerin en iyi çözümü değildir. Ancak bu seçim problemine uygun ve belirlenen
gereksinimler ve kriterler temelinde optimuma en yakın çözümü üretebilmek gerekmektedir.
PROMETHEE yöntemi bu ve benzeri seçim ve sıralama problemlerine kriter temelinde en
uygun adayın belirlenebilmesi için geliştirilmiş bir karar destek metodudur. Sıralama
yöntemi olarak da bilinen PROMETHEE yöntemiyle alternatif adayların çeşitli kriterler
altında öncelik sıraları belirlenerek sıralamaya göre en uygun personel seçimini gösteren bir
uygulama yapılacaktır. Çalışmadaki bir diğer amaç ise, ÇKKV yöntemlerinden olan
PROMETHEE sıralama yöntemini derinlemesine tanıtmak, bu yöntem hakkında bilgi
vermek ve yöntemin teori olarak anlatımından sonra uygulama yaparak yöntemin daha iyi
anlaşılmasını sağlamak ve ne amaçla kullanıldığını göstermektir.
Çalışmanın uygulama bölümünde, bir bankanın insan kaynakları departmanınca ilan edilen
bir iş pozisyonu için bu ilana başvuranlar arasından en uygun personelin seçimi yapılmaya
çalışılmıştır. Personel seçim sürecinde birçok aday çeşitli kriterlere göre PROMETHEE
sıralama yöntemiyle VISUAL PROMETHEE programı kullanılarak incelenmiş ve adaylar
uygunluklarına göre sıralanmıştır. Bu yöntem ile kriterler ile alternatif personeller tespit
edilmiş ve alternatif adayların öncelik sıraları PROMETHEE sıralama yöntemi ile
belirlenmiştir. Bu yöntem ile gerekli kriterleri sağlayan alternatif adaylar arasından banka
için en uygun olan personel belirlenmiştir.
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Paralel Oturumlar 3C
Ders Oturumu 3C
Ağ Bilimi, Tat Bileşenleri Ağı, Dijital Gastronominin Doğuşu - Dr. Nejat Kutup
15 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / F001

Davetli Oturumları 3C
Davetli Oturum SEZ-5
Oturum Başkanı: Hacer Güner Gören
15 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C107
1. Operasyonel ve Finansal Sağlık Verisi için Bulanık Dilsel Özetlerin Genetik Algoritma
ile Çıkarımı
Tunahan Altıntop, Sena Aydoğan, Diyar Akay, Fatih Emre Boran ve Muhammet Ünal
Günümüzde sağlık verisinden çıkarılan bilginin sağlık hizmetlerinin planlaması ve yönetimi
açısından hayati rol oynadığı görülmektedir. Mevcut çalışmaların çoğu hastalıkların tedavi
ve teşhisi amacıyla klinik/medikal sağlık verisi üzerine iken operasyonel ve finansal sağlık
alanında çok fazla çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada, bulanık kümelerle dilsel özetleme
yöntemi kullanılarak operasyonel ve finansal sağlık verisi bilgiye dönüştürülmüştür. Bulanık
kümelerle dilsel özetleme veri tarafından desteklenen doğal dil temelli özetler üretmektedir.
Elde edilen özetlerin veri tarafından ne düzeyde desteklendiği doğruluk derecesiyle
ölçülmekte olup, belirlenmiş bir eşik değerin üstünde doğruluk derecesine sahip özetlerin
üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada belirlenen eşik değerin üstünde doğruluk
derecesine sahip özetlerin üretilmesi için bir genetik algoritma geliştirilmiştir. Önerilen
yaklaşım sağlık hizmetleri ile ilgili gerçek bir veri seti üzerinde uygulanmış ve elde edilen
özetlerin sağlık hizmetlerinin planlaması ve yönetiminde kullanılabilirliği
değerlendirilmiştir.
2. Dinamik Atölye Tipi Çizelgeleme Problemleri için Genetik Algoritma Esaslı Yöntemler
Nilsen Kundakcı ve Osman Kulak
Üretim planlama sürecinde iş çizelgeleme, işletmelerin üretim hızlarını arttırmalarında ve
rekabetçi konumlarını korumalarında önemli bir işleve sahiptir. Bu nedenle son yıllarda
literatürde üretim planlama ve iş çizelgeleme ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak
yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu çizelgeleme ortamının statik olduğunu varsaymakta
ve makine arızası, yeni iş gelişleri ve işlem sürelerinde değişiklik gibi dinamik faktörleri
dikkate almamaktadır. Bu çalışmanın amacı, dinamik iş çizelgeleme problemleri NP-Zor
yapıya sahip kombinatoryal optimizasyon problemlerinden olduklarından bu problemleri
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çözmek için Genetik Algoritma (GA) esaslı yeni yöntemler geliştirmektir. Geliştirilen bu
yeni yöntemler ile farklı boyutlardaki dinamik iş çizelgeleme problemlerine çözüm aranmış
ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.
3. Çok Amaçlı Ara Stok Dağılımı Problemi için Hibrid Evrimsel Algoritmanın
Performansının Değerlendirilmesi
Simge Yelkenci Köse ve Özcan Kılınçcı
Ara stok dağılımı problemi, bir üretim hattının etkinliğini arttırmak için gereken ara stok
alanlarına stok miktarını belirlemeyi içeren NP-zor kombinatoryal optimizasyon
problemidir. Bu alanda çalışan araştırmacılar, problemin çözümüne yönelik çeşitli
optimizasyon teknikleri önermişlerdir. Bu çalışmada, çok amaçlı ara stok yerleştirme
probleminde ara stok miktarlarını gösteren konfigürasyonları oluşturmak için generatif
yöntem olarak bir Seçkinci Baskın Olmayan Sıralamaya Dayalı Genetik Algoritma-II ile
Çok Amaçlı Tavlama Benzetimi Algoritmasına dayalı hibrid evrimsel bir algoritma
kullanılmıştır. Algoritmanın ara stok dağılımı probleminde etkinliğini göstermek amacıyla
farklı seri hat konfigürasyonlarında karşılaştırmalı bir çalışma gerçekleştirilmiş ve sonuçlar
Ceza ve Ödül ölçütleri kullanılarak değerlendirilmiştir.
4. Kapasite Kısıtlı Parti Büyüklüğü Problemleri için Sezgisel Yaklaşımlar
Hacer Güner Gören ve Semra Tunalı
Üretim planlama, belirlenen dönem boyunca müşteri siparişlerini karşılamak amacıyla,
hammadde, yarı mamul, makine ve emek gibi mevcut üretim kaynaklarının en etkin
kullanımına ilişkin çeşitli stratejik kararları kapsar. Orta dönemli planlama kararlarının
içinde yer alan parti büyüklüklerin belirlenmesi ve malzeme ihtiyaç planlaması gibi kararlar
işletmenin verimliliğini ve başarısını büyük oranda etkilediği için kritik öneme sahiptir.
Kapasite Kısıtlı Parti Büyüklüğü Problemi (KKPBP), tek ürünün olduğu ve kapasite
kısıtlarının olmadığı parti büyüklüğü problemine, kapasite kısıtlarının eklenmesiyle elde
edilir ve tek makine üzerinde üretilmesi gereken ürün miktarlarını bulmayı hedefler. Tek
ürün için NP-Hard olduğu ispatlanan probleme bu çalışma kapsamında hazırlık taşıma ve
yok satma gibi özellikler eklenerek daha karmaşık bir problem elde edilmiştir. Çalışmada bu
probleme özgü matematiksel programlama tabanlı birden çok sezgisel yaklaşım önerilmiştir.
Önerilen yaklaşımların performansları, bir optimizasyon yazılımı ve önceki
çalışmalarımızda önerdiğimiz diğer sezgisel yaklaşımlar ile karşılaştırılmıştır. Yaptığımız
deney çalışmaları önerilen sezgisel yaklaşımların problemin çözümünde etkin olduğunu
göstermiştir.
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Davetli Oturum ÇİZ-3
Oturum Başkanı: Emrah B. Edis
15 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C109
1. Özdeş Paralel Makinalarda Beklenen Üretim Süresinin Enküçüklenmesi
Rahime Şeyma Bekli ve Selçuk Gören
Gerçek hayatta atölyeler sıklıkla aksaklıklara maruz kalsa da, çizelgeleme safhasında
genellikle gelecekte karşılaşılabilecek aksaklıklar göz ardı edilmektedir. Ancak özellikle son
yıllarda teori ve pratik arasındaki bu boşluğu kapatmaya yönelik çalışmalar artmıştır.
Bu çalışmada, dağılımları bilinen rassal makine arızalanmalarına tabi özdeş paralel
makinelerden oluşan ve işlem sürelerinin değişken olduğu bir üretim ortamı ele alınmıştır.
Performans ölçütü olarak beklenen tamamlanma zamanı kullanılmıştır. Problemin çözümü
için matematiksel modellemeler geliştirilmiş ve küçük problemler için optimal çözümler
elde edilmiştir. Daha büyük problemler için Lagrange rahatlatma yöntemi ve çifteş ayrışım
(dual decomposition) yöntemleri ile çözülebilen problemlerin büyüklüğü artırılmaya
çalışılmıştır. Son olarak yeni bir sezgisel yöntem önerilerek elde edilmiş sonuçlar
karşılaştırılmış ve iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.
2. Kaynak Kısıtlı Dağıtık Çoklu Proje Çizelgeleme için Etmen Tabanlı Sistem
Meral Güldeş ve Cenk Şahin
Kaynak kısıtlı çoklu proje çizelgeleme problemi, klasik atölye çizelgeleme probleminin
genelleştirilmiş bir türü olup Yöneylem Araştırması literatüründe 1960’lardan bu yana
önemli bir yere sahiptir. Bu önemi günümüze kadar korumasındaki en büyük etken
şirketlerin iş yapma anlayışlarındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Günümüzde,
şirketler tedarik zincirleri içerisinde yer alarak ayakta kalmaya ve diğer şirketlerle işbirliği
yaparak aldıkları riskleri azaltmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle farklı coğrafyalarda, farklı
ortaklıklarla yürütülen eş zamanlı çoklu projeler için kaynak paylaşımının yapılması kritik
hale gelmiştir. İnternet ve teknoloji dünyasındaki gelişmelerde bu problemin çözümü için
umut verici yöntemler sunmaktadır. Etmen Tabanlı Sistem yaklaşımı bu yöntemlerden
biridir. Çalışmamızda etmen tabanlı sistemlerin otonom ve rekabetçi yapıları kaynak kısıtlı
dağıtık çoklu proje çizelgeleme probleminin çözümü için kullanılmıştır. Projeler sisteme
dinamik olarak katılabilmekte ve küresel kaynaklar etmenler arasında yürütülen müzakereler
aracılığıyla projeler arasında paylaştırılmaktadır. Önerilen sistem yaklaşımı etmen tabanlı
sistem platformunda tasarlanmış ve benzetim sonuçları incelenmiştir.
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3. İkili Öğretim Yapan Bir Lisans Bölümüne Ait Ders Çizelgesinin Oluşturulması:
Tamsayılı Programlama Modeli
Emrah B. Edis
Üniversitelerde veya ilgili bölümlerde ders programlarının hazırlanması oldukça uzun
süreler almakta, oluşturulan ders programları çoğu zaman öğrencilerin ve/veya öğretim
üyelerinin gereksinimlerini karşılamamaktadır. Bu çalışmada bir üniversitenin ikili öğretim
(I.Öğretim ve II.Öğretim) yapan bir bölümüne ait dönemlik ders çizelgesi oluşturma
problemi ele alınmıştır. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar tüm zorunlu dersler ile seçmeli
derslerin hem I.Öğretim hem de II. Öğretim şubelerinin ilgili gün ve saat aralıklarına
atanması, problemin temelini oluşturmaktadır. Ancak, ikili öğretim yapılan bölümlerde ders
çizelgesi oluşturma problemi geleneksel ders çizelgesine göre farklı dinamiklere de sahiptir.
Örneğin, bir dersin hem I.Öğretim hem de II.Öğretim şubelerinin aynı güne konulması
zorunluluğu, öğretim üyelerinin II. Öğretim derslerinin erken ve geç saat aralıkları
çerçevesinde dengeli dağıtılması, II.Öğretim dersi geç saatte biten bir öğretim üyesinin başka
bir dersinin bir sonraki gün erken saatlere konulmaması gerekliliği bunlar arasında
sayılabilir. Tanımlanan problem için bir tamsayılı programlama modeli geliştirilmiştir.
Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bakış açıları dikkate alınarak farklı kısıt kümeleri
oluşturulmuştur. Kısmi olarak gerçekleştirilebilecek kısıtların karşılanamayan durumlarının
sayısal değerleri (öğretim üyelerinin II.Öğretim derslerinin erken ve geç saat aralıkları
çerçevesinde dağıtılmasındaki dengesiz durumların sayısı vb.) amaç fonksiyonuna ceza
olarak yansıtılmıştır. Gerçek verilerden yola çıkarak bir öğretim dönemi için veri kümesi
oluşturulmuştur. Oluşturulan veri kümesi üzerinden tamsayılı programlama modeli
uygulanarak elde edilen çözümler, elle yapılan ders çizelgesiyle karşılaştırılarak, önerilen
modelle oluşturulan ders çizelgesinin üstünlükleri ortaya konmuştur.
Davetli Oturum SS-4
Oturum Başkanı: Zeynep Akşin
15 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C110
1. A Call Center Problem of M(n)/G/c+G Approximation
Odysseas Kanavetas and Baris Balcıoğlu
We develop approximations to compute the steady-state performance measures of a multiserver queue receiving state-dependent Poisson arrivals and general service and
abandonment-time distributions. Such models can be used to capture call centers that vary
customer arrival rate by providing delay time estimates to callers. The first model creates a
completely Markovian queueing system making use of the hazard-rate function of the
original abandonment-times. The second approximation extends this by considering a
scaled-up single server queue to incorporate the impact of general service times in the
analysis. We conduct extensive numerical experiments to assess the accuracy of their
predictions.
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2. The Effects of Information in Transportation Systems with Heterogeneous Strategic
Customers
Athanasia Manou, Pelin Canbolat and Fikri Karaesmen
In many transportation systems the service provider is able to obtain information about the
expected delays due to congestion and transmit it to customers. Such information affects the
behavior of customers and consequently the expected utilities of the customers and the
service provider. So, different levels of delay information have different effects on the
overall system. We explore these effects considering a transportation system under three
levels of delay information: unobservable, partially observable (the queue length is
observed) and observable (the exact waiting time is observed).
We consider a transportation station, where customers arrive according to a Poisson process.
A transportation facility with unlimited capacity visits the station according to a renewal
process and at each visit it serves all present customers. We assume that the arriving
customers decide to use the transportation facility or not. A customer who chooses not to use
the facility earns no rewards and incurs no costs. A customer who chooses to use it earns a
reward upon service completion, pays a service fee, and incurs a waiting cost. Customers
have different sensitivity in delays. So, this situation can be considered as a game among
heterogeneous customers.
For each level of information, we obtain the equilibrium behavior of the customers. Then,
computing and comparing the expected utilities of the customers and the administrator in the
three cases depending on the level of information, we conclude which level is preferable for
the customers and which is preferable for the service provider. We also explore the effect of
customer heterogeneity on their behavior, the utilities and the preferable level of
information.
3. Robust Optimization of Optimal Stopping Problems
Nasrin Yousefi, Fikri Karaesmen and Pelin Gülşah Canbolat
In an optimal stopping problem, a decision maker receives sequential offers and should
choose to accept only one of the offers and stop once an offer is accepted. We can count
numerous examples of optimal stopping problems including selling or buying an asset,
selecting a job with the highest wage, searching for and purchasing a low-price item, and
finding a qualified person to hire. We investigate an optimal stopping problem where the
decision maker is risk-sensitive with unknown utility function. Optimal stopping problems
with unknown utility functions are widely applicable in practice because identifying an exact
utility function for a decision maker is a challenge. Common approaches to handle this
challenge assume a special utility function and attempt to elicit the parameters of the
specified function by using observations and surveys. Obtained values are only
approximations for utility parameters and accounting for their inaccuracies in modeling the
decision problem allows obtaining robust decisions.
We address this problem by assuming that the utility function is exponential with uncertain
risk tolerance that lies in given intervals. These intervals can vary over time. We model the
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problem as a sequential game between the decision maker and nature where the decision
maker maximizes the certainty equivalent of the profit and nature chooses the risk tolerance
to minimize the certainty equivalent. We construct a robust optimization problem and reduce
it to an optimal stopping problem with time-dependent utility functions. This raises the need
to focus on time-dependent utility functions. We then analyze the problem with timedependent preferences not only for exponential utilities, but also for general utility functions.
This, to our knowledge, is the first time that an optimal stopping problem is analyzed for a
decision maker with time-dependent preferences. We prove that the optimal solution has a
reservation-level property and report some numerical examples. This means that at each time
point, the decision maker stops and accepts the offer if the realized outcome is greater than
a certain amount. The reservation levels are easily computed by backward induction. They
do not follow a pattern, but under some additional conditions they are shown to be monotone.
4. Price of Anarchy in M/M/1 Queues with Service Failures
Görkem Sarıyer, Zeynep Akşin Karaesmen and Fikri Karaesmen
In this paper, we studied a Markovian single server queue, M/M/1, having strategic
customers. With the objective of maximizing their utility, customers decide to join or not the
join the queue. Utility function of a customer consists of a reward for service and linear costs
for time spent waiting to receive service where in monetary values reward and unit cost of
waiting are represented with R and C. In order to model the possibility of service failure, we
use service quality represented by the symbol q, where 0≤q≤1. Obviously, for the end point
q=0, no customer decides to join since he will absolutely experience a service failure and
cannot take the reward of service. For the other end point, q=1, the model behaves as a
perfect quality system. Thus, for a given probability of service quality, where 0<q<1, the
customer takes his decision of whether to join the queue or not by comparing his expected
service reward with total expected cost of waiting. We formulated two models of service
failure. In the first model, Model With Departures, customers who experience a service
failure depart the system whereas in the second one, Model With Returns, these customers
return to system to reobtain service. We analyzed the individual problem of the customers
and the social problem to characterize the equilibrium and socially optimal behaviors in
unobservable queues. Since a gap exists between equilibrium and socially optimal behaviors,
we model the Price of Anarchy (PoA) to characterize the inefficiency resulting from
equilibrium behaviour in these models. We showed that, PoA function is unbounded above
in these models. We also showed that with the increasing level of service quality, PoA
decreases in both of the models. We finally showed that, although the equilibrium
probabilities are lower in Model With Returns compared to Model With Departures, just the
opposite comparison is observed for PoA functions. Thus, we concluded that returns of
customers increases the load of the system which results with an increased inefficiency in
system.
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Davetli Oturum KY-2
Oturum Başkanı: Adnan Aktepe
15 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C111
1. Afet ve Acil Durum Hizmetleri için Geliştirilen Bir Kalite Ölçüm Modeli ve
Uygulaması
Adnan Aktepe ve Ali Uslu
Afet ve acil yardım merkezlerinde eğitim verme (ilköğretim, ortaöğretim seviyelerinde basit
teori ve basit uygulamalar), tatbikatlar ile ait afet müdahale planı hazırlanması, heyelan sel
deprem gibi afetlerden dolayı zarar görme riskini azaltma çalışmaları (örneğin istinat duvarı,
bent çekilmesi) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca vatandaşların talepleri doğrultusunda arama
kurtarma, vatandaşların evlerinde afetlerden dolayı meydana gelen zararın tespit edilmesi
gibi çalışmalar da yürütülmektedir. İnsan hayatı için önemli olan birçok hizmetin sunulduğu
afet ve acil yardım merkezlerinde sunulan hizmetlerin kalite ölçümü ve değerlendirmesi
önem arz etmektedir. Bu çalışmada da il afet ve acil yardım merkezlerinde sunulan
hizmetlerin kalite düzeyini ölçmek için bir hizmet kalitesi ölçüm modeli geliştirilmiştir.
Modelde hizmet kalitesini oluşturan faktörler güvenilirlik, hız, iletişim, organizasyon ve
güven olarak belirlenmiştir. Modellemede doğrulayıcı faktör analizi yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmada ankete dayalı uygulama yapılmıştır. Uygulama İç Anadolu’da faaliyet gösteren
bir merkezde gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonucunda sunulan hizmetlerin kalite düzeyi ve
yapılabilecek iyileştirmeler ayrıntılı olarak tartışılmıştır.
2. Taşımacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi: Bir Uygulama Çalışması
Tuba Adar ve Elif Kılıç Delice
Günümüz dünyasında; küreselleşmenin yarattığı rekabet ve bu rekabetin yoğun bir biçimde
yaşandığı firmalar için müşteri memnuniyeti büyük bir önem arz etmektedir. Firmalar ayakta
kalabilmek için, sundukları hizmetlerin kalitesinde, sürekli iyileştirmeler yapmak
zorundadırlar. Bunun için firmalar müşteri beklentilerini iyi tahmin etme, bu beklentileri
gerçekleştirme ve hatta üzerine çıkmalıdırlar. Karayolu taşımacılığı sektörünün bir üyesi
olan otobüs taşımacılığı sektöründe yaşanan yoğun rekabet firmaları müşteri memnuniyetini
arttırmaya itmektedir. Bu çalışmada Erzurum’daki otobüs firmalarının müşteri isteklerine
bağlı olarak kalite düzeylerinin belirlenmesi için Kalite Fonksiyon Yayılımı ve Kano Modeli
birlikte kullanılmıştır. Kano kategorileri Kalite Fonksiyonu Yayılımında kullanılarak Kalite
Evi oluşturulmuştur. Oluşturulan Kalite Evi sayesinde bir Erzurum firması olan ESADAŞ
otobüs firmasının müşteri isteklerini karşılayabilmesi ve hizmet kalitesinin artırılabilmesi
için hangi teknik gereksinimler açısından iyileştirilmesi gerektiği belirlenmiştir.
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3. Acil Servislerde Hizmet Kalitesi Ölçümü ve Bir Tıp Fakültesi Uygulaması
Süleyman Ersöz ve Melda Bağbaşı
Hastane acil servisi, kalp krizi, trafik kazaları, yüksek ateş vb. birçok acil duruma ilk
müdahale ve tedavi yapılan yerdir. Bir hastanenin acil servisinde uygulanan hizmetler
şöyledir ilk değerlendirilme, hasta kabul, muayene ve tedavi hizmetleridir. Özellikle kritik
hastalığı olan kişilerin daha çabuk tedavi, edilmesini sağlayabilmek önemli amaçlardan
biridir. Hasta kabul işleminde kimlik bilgiler ve diğer gerekli veriler kaydedilir. Muayene ve
tedavini uzman hekimlerce gerçekleştirilir. İnsan hayatı için kritik öneme sahip hizmetlerin
sunulduğu hastane acil servislerinde hizmet kalitesi önemli hususlardan biridir. Bu
çalışmada da acil servis hizmetlerinin kalitesi ölçmek ve değerlendirmek hedefi ile
SERVQUAL uygulaması gerçekleştirilmiştir. SERVQUAL modeli doğrulayıcı faktör
analizi yaklaşımı ile oluşturulmuştur. Uygulama bir üniversitenin Tıp Fakültesi acil
servisinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda daha hızlı ve kaliteli acil servis hizmeti
sağlamak için gerekli iyileştirme önerileri geliştirilmiştir.
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Genel Oturumlar 3C
Genel Oturum SİM-III
Oturum Başkanı: Banu Yetkin Ekren
15 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C112
1. Bir Belediye Otobüsü Hattının Benzetim ile Modellenmesi ve Performans İyileştirme
Önerileri
Nursaç Yılmaz, Özgenur Karğun, Emrah B. Edis ve Rahime Sancar Edis
Bu çalışmada yeni kullanıma giren bir belediye otobüsü hattına ait iniş ve binişlerin benzetim
ile modellenmesi gerçekleştirilmiş ve sistem performansını (durakta bekleme süreleri,
durakta bekleyen yolcu sayısı vb.) iyileştirici önerilerde bulunulmuştur. İlk olarak, ilgili hat
için otobüs biniş verileri elde edilmiştir. Duraklarda yapılan gözlemler dikkate alınarak belli
aralıklarda duraklara gelen yolcu sayılarına ve otobüsten inen kişi sayılarına ait dağılımlar
tahmin edilmiştir. Mevcut sefer çizelgesi ve elde edilen veriler kullanılarak ilgili hattın
günlük gidiş ve dönüş seferlerine ait benzetim modelleri geliştirilmiştir. Mevcut durum için
temel performans ölçütleri olan durakta bekleyen ortalama yolcu sayıları ve ortalama
bekleme süreleri elde edilmiştir. Mevcut duruma alternatif olarak, yoğun saatlerde otobüs
sefer sıklıklarının arttırılması ve yine yoğun saatlerde yalnızca beklemelerin çok olduğu
durakları içerecek şekilde ring seferlerinin eklenmesi önerilmiştir. Bu öneriler benzetim
modellerine yansıtılarak gerekli değişimler yapılmış ve alternatif modellerin sonuçları elde
edilmiştir. Önerilen alternatiflerin performansları ile mevcut sisteme ait performans
değerleri karşılaştırılmıştır. Yoğun saatlerde otobüs sefer sıklıklarının arttırılması
alternatifinde durakta bekleyen yolcu sayılarında önemli bir azalma sağlandığı gözlenmiştir.
Yoğun olan duraklar arasında belli saatlerde dolaşan bir ring otobüs sisteminin geliştirilmesi
alternatifi ile de otobüsün hem gereksiz yere boş duraklara uğraması engellenmiş hem de
yoğun saatlerdeki yolcu talebinin daha etkin bir şekilde karşılanması sağlanmıştır.
2. Bir Otomatik Raf Depo Sisteminde Depolama-Boşaltma Makinasının Dinamik
Çizelgelenmesi
Özlem Uzun Araz ve Özgür Eski
Otomasyona dayalı raf depo sistemleri (AS/RS) gerekli alan ihtiyacını azaltmaları, işgücü
maliyetlerini düşürmeleri, işlem sürelerini kısaltmaları, gerçek zamanlı envanter kontrol
imkanı tanımaları nedeni ile depolama ve dağıtım merkezlerinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu tür depolama sistemleri bir dizi koridor ve bu koridorlar boyunca
sıralanmış depolama modüllerinden oluşmaktadır. Depolama modülüne malzeme yükleme
ve gerekli olduğu zaman bu modüllerden malzeme çağırma işlemi bilgisayar kontrollü
depolama/boşaltma (S/R) makinaları ile gerçekleştirilmektedir. Otomatik raf depo
sistemlerinde karşılaşılan önemli problemlerden biri, kullanılan yükleme/boşaltma
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makinalarının çizelgelenmesidir. Bu tür depolama sistemleri genellikle dinamik ve esnek
yapıda olduklarından çizelgeleme yaklaşımının dinamik olarak gerçekleştirilmesi, depolama
sisteminin performansı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir AS/RS
sisteminde S/R makinasının çizelgelenmesini dinamik koşullara göre değerlendirebilen,
değişen koşullara adapte olabilen, simülasyon ve bulanık çıkarsama tabanlı bir karar destek
yaklaşımı geliştirmektir. Önerilen sezgisel yaklaşım, simülasyon ortamında test edilerek,
yaklaşımın etkinliği ve verimliliği ortaya konulmuştur.

3. Otomatik Araçlı Depolama ve Çekme Sistemleri (Avs/Rs) için Enerji Verimli Depo
Tasarımı
Anıl Akpunar, Banu Yetkin Ekren ve Tone Lerher
Malzeme taşıma, imalat ve hizmet firmalarında yaygın görülen ve tedarik zincirinin çok
kritik bir fonksiyonudur. Malzeme taşıma endüstrisinin en önemli segmentlerinden birisi
otomatik depolama ve çekme sistemidir (AS/RS). Temel olarak iki tip AS/RS vardır:
Geleneksel vinç bazlı depolama ve çekme sistemleri (CBAS/RS) ve otomatik araçlı
depolama ve çekme sistemleri (AVS/RS).
Otomatik araç (AV) teknolojisindeki gelişmeler, malzeme taşıma sistemleri imalatçılarının,
depolama ve çekme sistemlerinde sabit-yollu vinçler yerine AV kullanımına teşvik etmiştir.
Literatürde AVS/RS, çoğunlukla birim yük (ağır ve büyük) taşıma sistemlerinde kullanılan
oldukça yeni, otomatik araçlı bir teknoloji olarak bilinir. Bir AVS/RS, konveyör, raf, asansör
ve AV’lardan oluşur. Yükler, dikeyde asansörleri, yatayda da AV’ları kullanarak hareket
ederler. AV’ların depolama raflarından herbirine erişebilme yeteneği ve sistemdeki
sayılarının değiştirilebilmesi esnekliğinden dolayı, CBAS/RS’e göre büyük avantaj
sağlarlar. Ayrıca, sistemde çok sayıda AV’ın bulunması arıza durumunda sisteminin daha az
etkilenmesine neden olabilmektedir.
Bu çalışmada, enerji verimli AVS/RS tasarımı üzerine odaklanılmaktadır. AVS/RS ile ilgili
mevcut çalışmalar çoğunlukla bu sistemde otomatik araçların seyahat sürelerinin
minimizasyonuna odaklanmıştır. Halbuki, bu sistemlerin enerji tüketimlerini ve çevresel
etkilerini de verimliliği etkileyen bir etken olarak göz önünde bulundurmak gerekir.
Dolayısıyla, bu çalışmada AVS/RS’nde tüketilen enerji miktarını minimize etmeyi de
hedefleyerek en iyi depo tasarımı araştırılmaktadır. Depo tasarımında göz önünde
bulundurulabilecek çok çeşitli operasyonel politikalar ve fiziksel tasarım politikaları vardır.
Bu çalışmada belirlenen operasyonel politikalar katlar arası hareket edebilen AV’ler, çoklu
koridora hizmet veren asansörler ve çift komutlu (dual command) çalışan AV’ler olarak
önceden belirlenmiştir. Fiziksel tasarım politikaları ise karar değişkeni olarak belirlenmiştir.
Bunlar: otomatik araç sayısı, raf tasarımları, otomatik araçların ve asansörün hız ve ivme
değerleridir. Çalışmada benzetim yöntemi kullanılmıştır.
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Genel Oturum SS-I
Oturum Başkanı: Kerim Doğan
15 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C113
1. Durağan Olmayan Talep Yapısına Sahip Kısa Ömürlü Ürün için Takviyeli Öğrenme
Yöntemi ile Stok Kontrolü
Ahmet Kara ve İbrahim Doğan
Kısa ömürlü ürünlerin stok kontrol yönetiminde klasik envanter sistemlerinden farklı olarak,
ürün yaşını dikkate alan stok kontrol politikaları ve en iyi sipariş verme kararlarının
belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada literatürdeki çalışmalardan farklı olarak talebin
bağımsız eş dağılımlı (independent identically distributed – i.i.d.) yapısı yerine belirsiz
çevresel faktörlerin (ekonomik dalgalanmalar, piyasa şartları gibi) etkisi altında kalan talep
yapısının modellenebildiği Markov Modüllü Talep (Markov Modulated Demand) yapısında
kısa ömürlü ürünlerin stok yönetimi geliştirilmiştir. En uygun değerler Takviyeli Öğrenme
(Reinforcement Learning) yöntemi ile elde edilerek simüle edilmiştir.
2. Heterojen Kanallı M/M/s Kuyruk Modelinin Matris Geometrik Yöntem ile Analizi
Hanifi Okan İşgüder ve Umay Uzunoğlu Koçer
Bu çalışmada heterojen kanallı sınırsız kapasiteli M/M/s kuyruk modeli incelenmiştir. Ele
alınan modelde ortalama hizmet süreleri birbirinden farklı s tane kanal vardır. İlk gelen ilk
hizmet alır ve sisteme gelen müşteri boş olan kanallardan indeks numarası en küçük olan
kanalda 1’e eşit olasılıkla hizmete başlar. Eğer bütün kanallar dolu ise gelen müşteri
kuyrukta bekler. Bu varsayımlar altında ele alınan kuyruk sistemi matematiksel olarak
modellenmiş ve sistemin performans ölçüleri hesaplanmıştır. Kuyrukta bulunan müşteri
sayısının dağılımı elde edilmiş ve heterojen kanallı M/M/2 kuyruk modeli için en hızlı servis
kuralı altında kuyrukta ortalama bekleme süresinin minimum olduğu ispatlanmıştır.

3. Acil Tıbbi Yardım Araçlarının Genel Ağlarda Yaklaşık Bir Kuyruk Modeli ve Sezgisel
Bir Çözüm Yaklaşımı ile Lokasyonunun Belirlenmesi
M. Altan Akdoğan, Z. Pelin Bayındır ve Cem İyigun
Bu çalışmada, müşteriye hizmet götüren acil tıbbi yardım servisleri olarak ambulansların en
iyi lokasyonlarına karar verme problemi tartışılmaktadır. Uzamsal ağlarda verilen ambulans
lokasyon kararları sonucunda ortaya çıkan sistemin performans parametrelerini hesaplamak
için Hiperküp Kuyruk Modeli (HKM) kullanılmaktadır. Geroliminis ve ekibi, HKM
modelini genişletir ve Uzamsal Kuyruk Modeli (UKM) önerir. Bizim çalışmamız, UKM’nin
genel ağlarda kullanılabilmesi için bir genişletme önermektedir. UKM modelinde kullanılan
yakınsama yaklaşımlarının kalitesi sorgulanmakta, ve bu kalitenin değişimi, talep miktarının
alanlara göre dağılımı, kuyruk sisteminin trafik yoğunluğu ve talep alanlarının ağ üzerindeki
dağılımı gibi farklı ağ parametrelerine göre raporlanmaktadır. Bu çalışma her alana en fazla
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bir tane araç yerleştirme kısıtını kaldırır. Genel ağlarda bunun etkisini raporlar. Kapalı bir
ifadesi olmayan matematiksel model için sezgisel bir çözüm algoritması önerilmekte ve
performansı raporlanmaktadır.
4. Stokastik Talep ve Hizmet Kapasitesi Altında Tesis Yeri Seçim Problemi Çözümü için
Çok Amaçlı Bir Model Önerisi
Kerı̇ m Doğan, Mümtaz Karataş ve Hakan Tozan
Tesis yerleşim problemi, tesis yerlerinin belirlenmesi ve belirlenen konumlara talep
noktalarının atanması olarak ifade edilmektedir. Bu tür problemler, son yıllarda özellikle
hizmet sektöründe müşteri memnuniyetinin önem kazanması ve rekabetin artmasıyla
birlikte, işletmelerin karlılığını dahada fazla etkiler hale gelmiştir. Bu tip problemler,
literatürde genel olarak tesis tarafından sağlanan hizmetin hareketli ya da sabit olma
durumunu göre iki sınıfa ayrılmaktadır. Bunların ilkinde talep, hareketli hizmet
sağlayıcılarının (ambulanslar, polis arabaları, vb.) talep noktalarına, diğerinde ise talep
sahiplerinin (hasta, müşteri, vb.) sabit tesislere (banka, hastane, araç muayene istasyonları,
vb.) gitmesiyle karşılanmaktadır. Her iki problem tipinde de, tesis hizmet süresinin ve talep
miktarının stokastik olması, hizmet alımı esnasında kuyruk oluşumasına ve dolayısıyla
hizmet kalitesinin düşmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle, tesis yeri planlamasında
analitik metotların kullanılması ve planlama esnasında hizmet kalitesine etki eden tüm
paremetrelerin dikkate alınması, performansın iyileştirilebilmesi için önemli rol
oynamaktadır.
Bu çalışmada, birden çok tesis tipinin bulunduğu ve tesislere ait hizmet süreleri ile talep
miktarlarının stokastik olduğu tesis yerleşim problemi için çok amaçlı bir model
geliştirilmiştir. Bu kapsamda, talep sahipleri için belirlenen kabul edilebilir (hoşgörülebilir)
intikal ve kuyrukta bekleme sürelerini aşan sapmaları enküçükleyen bir Tamsayılı Doğrusal
Programlama (TDP) modeli geliştirilmiştir. Oluşturulan model farklı parametre setleri ve
problem boyutları için GAMS programı kullanılarak çözülmüş ve sonuçlar tartışılmıştır.
Genel Oturum OPT-6
Oturum Başkanı: Muhammed Sütçü
15 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C114
1. Energy Efficient Resource Allocation for Cloud Computing
S. Mohamad Reza Afghah, S. İlker Birbil and İbrahim Muter
Cloud computing is a highly scalable and cost-effective infrastructure alternative for running
high-performance computations, online businesses and web applications. However, the
growing demand for cloud infrastructure has increased drastically the energy consumption
of data centers. High energy consumption not only translates to high operational cost,
reducing the profit margins of cloud providers, but also leads to environmentally hazardous
high carbon emissions. Hence, energy-efficient solutions are required to minimize the impact
of cloud computing on the environment. Considering the two major factors in power
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consumption, setting up a physical machine and migration of virtual machines, we present
two respective optimization models that can reduce the power consumption of a data center
on a large-scale. These solutions utilize scheduling techniques that are used for set covering
problems and bin-packing problems. We conclude our discussion with a computational study
on a set of problems.
2. A Parallel Matrix Factorization Technique and Application on MovieLens Data-set
Amir E. Gohari, İlker Birbil and Kamer Kaya
Based on an optimization technique which can be parallelized, we have tried and tested
several implementations and examined their results. We started on a CPU version of the code
to make our code parallelized and then tried CUDA to make a GPU version of the code. To
test the different versions of the code, we have used MovieLens data-sets with different sizes
and provided the results.
Different versions of the code and different techniques as well as the improvement gained
via each of them have been explained.

3. Optimal Energy Commitments for a Wind Farm with Energy Storage in Turkish
Electricity Market
Salih Tekin
Given the intermittent and stochastic nature of the renewable energy generation, energy
storage systems (ESS) with fast response times can be a valuable asset for a wind farm
operator. In the Turkish electricity market, wind farm operators can choose to bid in the day
ahead electricity market or they can sell all the energy they produce to the market at a fixed
rate. However, bidding option comes with a risk, since actual production during the day can
be below or above the commitments made the day before. In the Turkish electricity market,
there is a unique way for punishing the mismatches between the actual production and
commitments by the authority. Given stochastic nature of wind energy and electricity prices,
our objective is to determine the benefits of installing ESS for a Turkish Wind Farm Operator
through optimal commitments and optimal ESS operating policy. Energy production and
electricity price data for the year 2015 is used to develop energy generation and price models.
Then the scenarios constructed from those models are used as an input for the stochastic
programming problem with an objective to maximize operating revenue.
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Genel Oturum VeA-8
Oturum Başkanı: Tuğba Efendigil
15 Temmuz 2016, 12:00 – 13:30 / C116
1. Havacılık Sektöründe Tahminin Önemi ve Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı
Ömer Emin Eminler ve Tuğba Efendigil
Geleceği olabildiğince doğru tahmin edebilmek sosyo-ekonomik gelişmenin vazgeçilmez
bir unsurudur. Firmaların gerçekçi bir stratejik plan oluşturabilmesi ve bu planlarda başarılı
olması, geleceği doğru öngörüp şimdiden doğru aksiyon almakla gerçekleşir. Talep tahmini
gelecek öngörülerinde önemli bir yere sahiptir. Tahmin modellemesine karşı olan ilginin
artması, model çeşitliliğini beraberinde getirmiştir. Basit regresyon modelleri, Box-Jenkins
modeller gibi birçok klasik istatistiksel yöntemin yanı sıra yapay zekâ teknikleri de öngörü
modellemesinde kullanılmaktadır. İnsanların biyolojik yapısındaki sinir ağlarından
esinlenerek oluşturulan öğrenmeye dayalı yapay sinir ağları tekniği, diğer modelleme
yöntemlerine göre daha iyi öngörü sonuçları verebilmektedir. Çünkü yapay sinir ağları
zaman serilerindeki hem eğrisel hem de doğrusal yapıyı öğrenebilme yeteneğine sahiptir.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) 2015-2021 yılları için
gerçekleştirdiği yedi yıllık projeksiyonda Türkiye’nin hava trafiğinde ortalama %6.9’ luk bir
büyüme ile Avrupa’da öncü olacağını belirtmiştir. Bu büyümenin ana tetikleyicileri ise
yolcuların artan seyahat talebi sebebiyle giderek güçlenen ticari havacılık sektörü,
Türkiye’deki havaalanları kapasite artışı ve yakıt tasarrufu sağlayan yeni nesil uçakların
üretimi olarak görülmektedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak, çalışmamızda,
havacılık sektöründe havayolları ve noktaları bazında yolcu sayısı tahmin edilmiştir. Seyahat
taleplerine bağlı olarak artan yolcu sayısı tahmini üzerine yapılan analizde, talebi
etkileyebilecek tüm faktörler derlenmiş ve eldeki verilerle istatistiksel analiz yapıldıktan
sonra seçilerek yapay sinir ağları ile tahmin gerçekleşmiştir. Elde edilen sonuçlar
yorumlanmıştır.
2. A Quantitative Approach for Operationalization of Milternburg’s Manufacturing
Strategy Framework
Muhammad Hassan Yaqoob, Malek Ebadi and Gunduz Ulusoy
In today’s dynamic and highly competitive business environment, with an increasing rate of
innovation and change in general, the pressure on manufacturing industry for flexibility and
adaptability is greater than ever. New manufacturing strategies are demanded for answering
the needs of rapidly changing environments. This need has been noticed by many operations
researchers and management scientists as attested by the extensive literature particularly
dealing with the formulation of manufacturing strategies and development of frameworks
for that purpose. However, the abundance of manufacturing strategies has lacked the support
of application frameworks. Few attempts have been made to translate strategies formulated
into set of concrete plans, which can be implemented in a manufacturing firm. These include
study by Platts and Gregory (1990), which is primarily concerned with development of a
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top-down audit approach to formulate manufacturing strategy. Other approaches include,
e.g., study by Barnes (2002), in which Barnes argues that manufacturing strategies in small
and medium-sized enterprises evolve through a bottom-up process rather than a top-down
process. Regarding the competitive position as well as the role of capabilities of the
companies in the formulation of strategies, Miltenburg (2005) extends Barnes study to a
higher dimension with a comprehensive framework. Miltenburg’s framework for the
formulation of strategy is applicable through a three-step procedure: (i) Identifying the
current situation; (ii) Setting an objective; (iii) Identifying the tools to reach the objective.
These steps are depicted in five objects of the framework. Despite its generality and
simplicity, the framework suffers from an essential deficiency, which is its complexity when
trying to operationalize it. The current research seeks to suggest a method for
operationalizing Miltenburg’s framework. The developed model takes the relative effect of
each manufacturing lever on all manufacturing outputs into account. Meanwhile, the current
state of each individual manufacturing lever is evaluated through a questionnaire. With
respect to the best practices, the responses obtained from the questionnaire are scaled and
transformed into numerical values. Based on the developed scales, the current position of
the company for each manufacturing lever against each manufacturing output is calculated
and the results are stored in a matrix. The obtained matrix is utilized to quantify the current
level of the company. This approach provides a quantitative scale; hence, assures precision
in terms of identifying the current company position. The matrix is also utilized to quantify
the capability of manufacturing system in terms of the deliverables. This, therefore, provides
a deeper insight into the current position of the company and a visual metric for measuring
the distance between the current and target positions.
This procedure has been tested through Q&A sessions with the management of a
manufacturing firm. The results obtained show consistency in terms of the current company
position with respect to the best in the field; hence, proving ground for the feasibility of the
model for operationalizing Miltenburg’s framework.
3. Determining The Factors Influencing Cost System Functionality Using Support Vector
Machines and Decision Trees
Cemil Kuzey and Ali Uyar
The purpose of this study is to identify and critically investigate the factors that influence
cost system functionality (CSF) using support vector machine as well as decision tree
algorithms. The originality of the paper stems from both the business domain examined and
the research methodology used. CSF is a critical attribute to any business organizations since
it provides data and contextual cost information on which many managerial decisions are
based. In order to study this domain, we utilized machine learning technique—from both
descriptive as well as predictive analytics perspective—to carry out the analyses. The results
indicated that certain variables/factors influence CSF more heavily than others. Based on the
findings, we can say that utilization of management accounting practices require a functional
cost system that is supported by a comprehensive cost data source. Furthermore, we observed
that information technology (IT) plays a very important role in success of a CSF. That is,
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implementation of a functional cost system relies heavily on a comprehensive IT system
constantly feeding it with robust and timely data.
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