öncelik sıralamasının oluşturulmasındaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştır.Önerilen
algoritma açıklayıcı bir örneğe uygulanarak sağlamış olduğu sonuçlar tartışılmıştır .

Anahtar Kelimeler: Hedef Programlama,Matematiksel Programlama Öncelikli Hedef
Programlama

[0093]
Rotalama - Çizelgelerne Problemlerinde Fayda Odaklı Dinamik
Bir Yaklaşım: Türkiye Gezi Ratası Optimizasyonu Örneği
Eda Koçak, Tekiner Kaya
Ankara Üniversitesi, Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı, Ankara
Ulaştırma sistemlerindeki gelişim ve lojistik sistemlerin modern üretim sistemleri ile
birlikte hızla önem kazanması, rotalama-çizelgeleme verimliliğini, rekabette önemli bir
unsur haline getirmiştir. Lojistik sistemlerde ise taşıt rotalama-çizelgeleme
optimizasyonları,
işletmelere
önemli maliyet avantajları sunabilmektedir.
Bu
kapsamda, bu çalışmada dünyanın önemli bir turizm destinasyonu olan Türkiye'ye
gelen bir gezginin, bütçe, zaman kısıtı ve beklentileri doğrultusunda gezi rotasını
belirleyen bir kombinatoryal optimizasyon problemi incelenmiştir.
Çalışma kapsamında iki farklı matematiksel model ile çok kriterli karar verme
tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Prosesi-AHP kullanılmıştır. Ana model, gezginin tarihikültürel, deniz ve doğal güzelliklere ilişkin kişisel faydasını beklentileri doğrultusunda
en büyüklerneyi amaçlayan, ı ı farklı destinasyonu alternatif konaklama ve seyahat
araçları ile gezmeyi mümkün kılan bir tamsayılı doğrusal programlama modelidir. Bu
modele girdi sağlayacak ilk model, her bir destinasyonun gezgine sağlayacağı faydayı
optimize edecek Oylama Analitik Hiyerarşi Prosesi-VAHP 'dir. Destinasyonların göreli
faydası,
turizm sektöründe çalışan 30 uzmana sorulmuş, VAHP yöntemiyle
çözümlenerek bulunmuştur. AHP ise, gezginin geziden beklentisini ortaya koymak
(tarih-kültür, doğa veya deniz turizmi) ve gezginin kendi kişisel faydasını modele dahil
edebilmek amacıyla kullanılmıştır.
Ana modelin çözümüyle, gezginin bütçe ve süre kısıtı dahilinde, belirlenmiş olan l l
farklı
destinasyondan hangisine/hangilerine hangi araçla/araçlarla gitmesi; bu
destinasyonlarda hangi tip konaklama tesislerini tercih etmesi gerektiği ve gezginin
kişisel faydasının en büyüklendiği dinamik rotalar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rotalama, Fayda
VAHP
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Oturum Başkanı: Gül Gökay Emel

[0269]
Bir

Dağıtım Ağında

Tedarikçi Kontrollü Envanter Yönetim
Benzetim Yaklaşımıyla Belirlenmesi

Politikası Bileşenlerinin

Mehmet Akansel, Fatih Çavdur, Ali Yurdun Orbak
Uludağ Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa
Bu çalışmada çok sayıdaki perakende satış noktasına yönelik malzeme dağıtımını
merkezi eşgüdüm ile yönetmeye çalışan bir ana deponun sipariş verme, stoklama ve
dağıtım
etkinlikleri dikkate alınmaktadır. Bir haftalık planlama ufku boyunca
perakendecilerin bildirdiği taleplerin en düşük toplam maliyet ile karşılanması
hedeflenmektedir. Gün başında perakendecilerden ana dağıtım merkezine ulaşan
siparişler deterministik olmakla birlikte gelecek günlerdeki talepler değişim katsayısı
kademeli olarak artan stokastik yapıya sahiptir. Ana dağıtım merkezinin günlük
dağıtım etkinliklerinde kullanmak üzere belli sayıda kapasite kısıtlı aracı içeren bir
taşıma filosu bulunmaktadır. Bununla birlikte günlük toplam dağıtım miktarının filo
kapasitesini aşması halinde gerekli olduğu kadar kiralık araç temin olanağı mevcuttur.
Planlama ufkunun başında deposuna en azından bir günlük ortalama perakendeci
taleplerini karşılayabilecek düzeyde malzeme stoklayan ana dağıtım merkezi ertesi
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günlerde gelecek talepleri öngörerek tedarikçisine vereceği sipariş miktarını
belirlemektedir. Ana dağıtım merkezi tedarikçisine verdiği siparişler için sabit sipariş
maliyetine katlanmakta ve siparişi verdiği günün akşamında teslim aldığı malzemeler
için günlük elde bulundurma maliyeti hesaplamaktadır. Perakendecilerin taleplerini
karşılamada yetersizlik oluşması durumunda birim başına günlük yok satma maliyeti
oluşmaktadır, buna karşılık tüm yok satmaların planlama ufku sonunda karşıianmış
olması hedeflenmektedir. Tanımlanan tedarik zincirine ait malzeme tedarik ve dağıtım
maliyetlerini etkileyen temel bileşenlerin analiz edilmesi için bir benzetim modeli
oluşturulmuştur. Benzetim modelinin çeşitli senaryolar altında işletilmesi ile elde
edilecek çıkarımlar etkin sezgisel algoritmaların tasarımında kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tedarikçi kontrollü envanter yönetimi, envanter rotalama,
benzetim, sezgisel algoritma

[0349]
Talep ve Geri Dönüş Tahmini İçin Yeni Yöntemler
Murat Fadıloğlu 1 , Oktay Karabağ 2
Yaşar Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
2
Koç Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Gelişen çevre duyarlılığı, geleneksel üretim sistemlerini kullanan üreticileri yeni
stratejiler benimsemeye zorlamaktadır. Piyasaya verilen ürünlerin kullanımlarından
sonra toplanıp,
işlenerek
tekrar tüketiciye ulaştırılmasına,
yeniden
üretim
(remanufacturing) ismi verilmektedir. Yeniden üretim sistemlerinde talep ve geri
dönüş tahmini, satın alma kararları, üretim planlama ve envanter yönetimi vb. gibi
yönetim konuları için vazgeçilemez öğelerdir. Bu çalışma, talep ve geri dönüş tahmini
için yeni metotlar geliştirmeyi ve mevcut literatürü incelerneyi amaçlamaktadır. İlk
olarak, talep tahmini için en bilindik ve uygulaması kolay olan "Holt-Winters" metodu
incelenmiştir. Ancak, Gregoryen ve Hicri takvim gibi iki asenkron takvimin ortak etkisi
belirli bir pazarda kendini gösterdiğinde, bu metodun talep eğilimini yakalamakta
yeterli olmadığı gerçeği fark edilmiştir. Bu nedenle, "Holt-Winters" metodu iki
asenkron takvim nedeniyle oluşan sezonluk etkiler dikkate alınarak geliştirilmiştir ve
oluşturulan bu yeni yöntem "Augmented Holt-Winters" metodu olarak adlandırılmıştır.
İkinci olarak, geri dönüş tahmini için Kelle ve Silver tarafından geliştirilen metotlar
incelenmiş ve farklı bir bakış açısıyla yeniden sunulmuşlardır. Kelle ve Silver'a ait bu
yöntemler durağan talep şartıyla sınırlandırıldıklarından, talebin durağan olmadığı
durumlarda etkili olmayacaktır. Bu sorunu gidermek için, ilgili yöntemler durağan
olmayan talebe izin veren daha gerçekçi bir bakış açısı ile. revize edilmiştir. Son olarak,
talep ve geri dönüşler için geliştirilen yeni tahmin yöntemleri önceki halleri ile gerçek
zaman serisi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, talep ve geri dönüş
tahmini
ıçın
önerilen
yeni
metotlar
kullanıldığında
önemli
iyileştirmeler
1

sağlanabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Holt-Winters Metodu, Kelle - Silver Metodu, Geri
Talep tahmini,

dönüş

tahmini,

[0254]
Ulaşt1rma Problemlerinde Fiyatland1rma, Üretim ve Dağ1t1m
Karariarım

Birlikte Ele Alan

Bütünleşik

Bir

Yaklaşim

Murat Umut İzer 1 , Bertan Badur2 , Aslı Sencer2
1
Marmara Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul
2
Boğaziçi Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, İstanbul
Literatürde klasik tedarik zinciri problemleri incelendiğinde fiyatlandırma, üretim ve
dağıtım kararlarının ayrı ayrı alındığı gözlemlenmiştir. Ancak günümüzde tedarik
zincirlerinin değişen yapısı nedeniyle fiyatlandırma, üretim ve dağıtım kararlarının
bütünleşik bir yaklaşımla ele alınması gereksinimi doğmuştur. Bu tip bütünleşik
problemler modelienirken talebin sabit kabul edildiği standart ulaştırma problemleri
yerine satış fiyatının da farklı noktalardaki talebi etkileyen bir karar değişkeni olduğu
çok dönemli ve/veya çok ürünlü modeller geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmaların
gerçerlilikleri açısından soru işaretleri içerdikleri görülmektedir.
127

