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Günümüz rekabet ortamında işletmelerin, dağıtım süreçlerini eniyilemek ve etkin bir şekilde 
yönetmek amacıyla çeşitli kararlar alması gerekmektedir. Bu kararlardan en önemlilerinden birisi de 
tesislerden müşterilere gerçekleştirilecek olan rotalama kararlarıdır. Araç Rotalama Problemi (ARP), 
müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için bir araç filosu ile en küçük maliyetli rotaların belirlenmesi 
problemidir. 

ARP için yapılmış çalışmaların çok büyük bir kısmında düğümler arası ulaşım süresinin sabit 
alındığı görülmektedir. Ancak, taşımacılıkta gün içerisinde taşımacılık yapan araçların hızı ve buna bağlı 
olarak da ulaşım süreleri kullanılan yol ve yolun kullanıma başlama zamanına, mevsimsel değişikliklere, 
hava koşullarına ve diğer etmenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla, araç rotalarının 
belirlenirken zamana bağlı hız verilerinin göz ardı edilmesi dağıtım maliyetlerinin artmasına ve müşteri 
memnuniyetsizliklerine neden olmaktadır. Zaman bağımlı ARP (ZB_ARP) olarak adlandırılan bu 
problemde ise, planlama periyodu boyunca araç hızları sabit alınmamakta, iki düğüm arasındaki ulaşım 
süresi aracın yola çıkış hızına bağlı olmakta ve müşteri talepleri tam olarak karşılanmaktadır. 

Bu tez çalışmasında Araç Rotalama Problemi kavramı ve çeşitleri genel olarak açıklanmış, 
ZB_ARP ayrıntılı olarak incelenerek tanımlanmış ve literatürde ZB_ARP ve çeşitleri için yapılmış 
çalışmalar kapsamlı bir şekilde araştırılarak her bir çalışmanın özellikleri detaylı olarak açıklanmıştır. 
Literatürde ilk olarak zamana bağlı hız fonksiyonu özelliğini ve zaman pencerelerini göz önüne alan, 
kesin hesaplama gerçekleştiren, doğrusal yapıya sahip yeni bir karma tamsayılı matematiksel model 
geliştirilmiştir. Literatürdeki test problemleri ve farklı ölçütler göz önüne alınarak üretilen değişik 
boyutlarda test problemleri üzerinde gerçekleştirilen deneysel çalışmalar sunulmuş ve yorumlanmıştır.  

Geliştirilen modelin, üretilen test problemleri dışında çeşitli parametrelerin değişmesinin 
oluşturacağı farklı koşullar altında performans ölçütü olarak nasıl tepki vereceğinin anlaşılması için farklı 
senaryo analizleri oluşturulmuştur. Oluşturulan 3 farklı senaryo analizinden elde edilen sonuçlar, 
yönetimsel bakış açısı göz önüne alınarak karar vericiler için yorumlanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Araç Rotalama Problemi, Karma Tamsayılı Matematiksel Model, 
Zaman Bağımlı Seyahat Hızı, Zaman Penceresi. 
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In today’s competitive environment, companies should make strategic and operational decisions 
to optimize and manage the processes in their distribution chain more efficiently. One of the most 
important decisions concerns the distribution of goods from facilities to the customers. The Vehicle 
Routing Problem (VRP) determines the minimum cost routes to meet customer demands with a vehicle 
fleet.  

The large part of the papers in the related literature, it is assumed that travel times are constant 
between nodes and this assumption is weak approximation of real-world conditions where travel times are 
variable in different time of day. In an urban environment, travel times between two nodes do not depend 
solely on the distance: traffic density seriously affect vehicle’s speed, resulting in great variations in 
travelling times, such as road accidents, weather conditions, rush hours and periodic or seasonal changes. 
In this problem which is called as the time dependent VRP (TD_VRP), vehicles speeds are not constant 
throughout the planning horizon, the travel time between two nodes must depend on the time of departure 
and demands of the customers must be fully met. 

In this thesis, the VRP concept and types are explained, the TD_VRP are defined and the 
literature of the TD_VRP has been given in detail. Firstly, a mixed integer linear programming (MILP) 
formulation for the TD_VRP is developed, based on time dependent travel speeds that satisfy the “first-
in-first-out” (FIFO) property and time windows for the customers. Computational results on a large set of 
instances, developed from literature while considering different conditions, are presented and interpreted. 

The performance and applicability of the model is assessed on three scenario analyses. The paper 
sheds light on the tradeoffs between various parameters such as demand, vehicle type and vehicle speed, 
and offers meaningful insight on economies of ‘time dependent’ vehicle routing. Obtained results from 
three scenario analyses, interpreted for decision makers considering managerial insight. 

 
Keywords: Mixed Integer Linear Programming Formulation, Time Dependent Travel Speed, 

Time Window, Vehicle Routing Problem,. 
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ÖNSÖZ 

 
Şehir içi taşımacılıkta gün içerisinde kullanılan araçların hızı ve buna bağlı 

olarak da ulaşım süreleri kullanılan yol ve yolun kullanıma başlama zamanına bağlı 

olarak değişiklik göstermektedir. Bu değişikliği göz önüne alarak uygun çözümler 

üretmeye çalışan “Zaman Bağımlı Araç Rotalama Problemi (ZB_ARP)” konusu 

üzerinde yapılan bu tez çalışmasının literatürdeki bir eksikliği gidereceği ve gelecek 

çalışmalara yol göstereceğini öngörmekteyim. 
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1. GİRİŞ 

 

Evrendeki her nesne milyarlarca yıldır olduğu gibi bugünde değişime tabi 

olmaktadır. Değişime ayak uydurmak ve bu değişimi etkili bir şekilde özümseyebilmek 

rekabetin olmazsa olmaz koşullarındandır. 

Rekabet psikolojisinin her yerde etkili olduğu yeryüzünde, var olan ve gelecekte 

de var olmak isteyen işletmelerinin, dağıtım ağı süreçlerini eniyilemek ve etkin bir 

şekilde yönetmek amacıyla çeşitli kararlar alması gerekmektedir. Bu kararlardan en 

önemlilerinden birisi de tesislerden müşterilere gerçekleştirilecek olan rotalama 

kararlarıdır. Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için bir araç filosu ile en küçük maliyetli 

rotaların belirlenmesi problemi olarak tanımlanan Araç Rotalama Problemi (ARP) 

üzerine uzun yıllardır çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

Lojistik maliyetlerinde en büyük pay yaklaşık %39 ile taşımacılık kaleminden 

oluşmaktadır. Diğer kalemler ise sırasıyla %26 ile depolama, %24 ile envanter yönetimi 

ve %11 ile genel idare ve sipariş maliyetlerinden oluşmaktadır (Süzer, 2005). 

Taşımacılık maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı lojistik sistemleri üzerinde yapılan 

çalışmaların büyük bir çoğunluğunda taşımacılık sistemlerinin eniyilenmesi üzerinde 

yoğunlaşıldığı görülmektedir.  

İlk kez 1959 yılında Dantzig ve Ramser tarafından önerilen ARP için yapılan 

çalışmaların çok büyük bir kısmında düğümler (depolar ve müşteriler) arası ulaşım 

süresinin sabit alındığı görülmektedir. Ancak, şehir içi taşımacılıkta gün içerisinde 

taşımacılık yapan araçların hızı ve buna bağlı olarak da ulaşım süreleri kullanılan yol ve 

yolun kullanıma başlama zamanına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu problem 

literatürde Zaman Bağımlı ARP (ZB_ARP) olarak adlandırılmaktadır.  

Fiziksel üretimin gerçekleştiği bütün sektörlerde (otomotiv, gıda, tekstil vb.) ve 

hizmet sektörünün değişik alanlarında (kargo taşımacılığı vb.) karşılaşılan bu problem 

için yapılan çalışmaların çoğunluğunda düğümler arası ulaşım süresinin sabit 

alınmaktadır. ZB_ARP’de ise düğümler arası ulaşım sürelerinin gün içerisinde değiştiği 

durum ele alınmaktadır. Bu bağlamda, planlama periyodu (örneğin bir gün) zaman 

aralıklarına bölünerek bu zaman aralıklarında her bir yol için sabit bir hız 

tanımlanmaktadır. Bir düğümden çıkan araç çıkış zamanına ve kullanacağı yola bağlı 

olarak belli bir hız ile bir sonraki düğüme seyahat etmektedir. Eğer seyahat esnasında 
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sıradaki düğüme bir sonraki zaman dilimine geçiş olursa, araç yeni zaman dilimi için 

tanımlanmış olan hız ile yoluna devam edecektir. Bu varsayım pratikte karşılaşılan 

durumlara oldukça benzerlik göstermektedir. Örneğin, gün içerisinde, iş merkezlerinin 

yoğunlukta olduğu bölgelere giren/çıkan yollarda sabah mesai başlangıcında (07.00-

09.00), öğle mola saatlerinde (12.00-13.00) ve akşam iş çıkış saatlerinde (17.00-19.00) 

yüksek trafik yoğunluğu (düşük araç hızları) diğer zaman aralıklarında ise düşük trafik 

yoğunluğu (yüksek araç hızları) söz konusudur. 

Bu tez çalışmasında ARP kavramı ve çeşitleri genel olarak açıklanmış, ZB_ARP 

ayrıntılı olarak incelenerek tanımlanmış, literatürde ZB_ARP ve çeşitleri için yapılmış 

çalışmalar kapsamlı bir şekilde araştırılarak her bir çalışmanın özellikleri detaylı olarak 

açıklanmıştır.  

Literatürde ilk olarak ZB_ARP’nin bir başka çeşidi olan Zaman Bağımlı ve 

Zaman Pencereli ARP (ZB_ZP_ARP) için zamana bağlı hız fonksiyonu özelliğini ve 

zaman pencerelerini göz önüne alan, kesin hesaplama gerçekleştiren, doğrusal yapıya 

sahip yeni bir karma tamsayılı matematiksel model geliştirilmiştir. 

Literatürdeki test problemleri ve farklı ölçütler dikkate alınarak yeni test 

problemleri üretilmiştir. Bu problemler üzerinde gerçekleştirilen deneysel çalışmalar ile 

elde edilen sonuçlar sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

Geliştirilen matematiksel modelin, üretilen test problemleri dışında çeşitli 

parametrelerin değişmesinin oluşturacağı farklı koşullar altında nasıl tepki vereceğinin 

anlaşılması için 3 farklı senaryo analizi oluşturulmuştur. Oluşturulan 3 farklı senaryo 

analizinden elde edilen sonuçlar, yönetimsel bakış açısı göz önüne alınarak karar 

vericiler için yorumlanmıştır. 

Tez çalışmasının bundan sonraki bölümleri şu şekilde düzenlenmiştir. İkinci 

bölümde kaynak araştırması, üçüncü bölümde materyal ve metot, dördüncü bölümde 

araştırma sonuçları ve tartışma, beşinci bölümde ise sonuç ve değerlendirme kısımları 

sunulmuştur. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

 

Bu bölümde, literatürde ZB_ARP ve çeşitleri ile ilgili yapılmış çalışmaların ana 

fikirleri, metotları ve sonuçları sentezlenerek özetleri sunulmaktadır. Çizelge 2.1.’de 

literatürde ZB_ARP ve çeşitleri ile ilgili yapılmış çalışmalar kronolojik sırada 

özetlenmiştir. 

 

Çizelge 2.1. Literatür Taraması 
 

YIL YAZARLAR ÇALIŞMA ADI ÇÖZÜM 
YÖNTEMİ 

MODELLEME 
YAKLAŞIMI 

1989 

Malandraki, C. “Time dependent vehicle routing 
problem: Formulations, solution 
algorithms and computations 
experiments” 

Kesin 
Algoritma 

Zamana Bağlı 
Adımsal Ulaşım 
Süresi Fonksiyonu 
(ZBAUSF) 

1991 
Ahn, B.H.,  
Shin, J.Y. 

“Vehicle-Routeing with Time 
Windows and Time-Varying 
Congestion” 

Sezgisel ZBAUSF 

1992 
Malandraki, C., 
Daskin, M.S. 

“Time dependent vehicle routing 
problems: Formulations, properties 
and heuristic algorithms" 

Kesin 
Algoritma 

ZBAUSF 

1992 
Hill, A.V.,  
Benton, W.C. 

“Modelling Intra-City Time-
Dependent Travel Speeds for 
Vehicle Scheduling Problems” 

Sezgisel ZBAUSF 

1996 

Malandraki, C., 
Dial, R.B. 

"A restricted dynamic programming 
heuristic algorithm for the time 
dependent traveling salesman 
problem" 

Sezgisel ZBAUSF 

2000 
Park, Y.B. “A solution of the bicriteria vehicle 

scheduling problems with time and 
area dependent travel speeds” 

Sezgisel ZBAUSF 

2001 Jung, S.,  
Haghani, A. 

“Genetic algorithm for the time 
dependent vehicle routing problem” 

Sezgisel ZBAUSF 

2003 
Ichoua, S., 
Gendreau, M., 
Potvin, J.Y. 

"Vehicle dispatching with time-
dependent travel times" 

Sezgisel Zamana Bağlı Hız 
Fonksiyonu (ZBHF) 

2004 
Fleischmann, B., 
Gietz, M., 
Gnutzmann, S. 

"Time-varying travel times in 
vehicle routing" 

Sezgisel ZBHF 

2005 Haghani, A.,  
Jung, S., 

“A dynamic vehicle routing problem 
with time-dependent travel times” 

Sezgisel ZBHF 

2006 
Chen, H.K.,  
Hsueh, C.F.,  
Chang, M.S. 

"The real-time time-dependent 
vehicle routing problem" 

Sezgisel ZBHF 

2007 

Woensel, T.V.,  
Kerbache L., 
Peremans H., 
Vandaele N. 

“A queueing framework for routing 
problems with time-dependent travel 
times” 

Sezgisel ZBHF 

2008 
Woensel, T. V., 
Kerbache, L., 
Peremans, H.,  

“Vehicle routing with dynamic 
travel times: a queueing approach” 

Sezgisel ZBHF 
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2008 
Xin, Z.,  
Goncalves, G., 
Dupas, R. 

"A genetic approach to solving the 
vehicle routing problem with time-
dependent travel times" 

Sezgisel ZBHF 

2008 
Hashimoto, H., 
Yagiura, M., 
Ibaraki, T. 

"An iterated local search algorithm 
for the time-dependent vehicle 
routing problem with time windows" 

Sezgisel ZBHF 

2008 

Donati, A.V., 
Montemanni,R.,  
Casagrande, N., 
Rizzoli, A.E., 
Gambardella,L.M. 

"Time dependent vehicle routing 
problem with a multi ant colony 
system" 

Sezgisel ZBHF 

2009 
Kuo, Y.,  
Wang, C.C., 
Chuang, P.Y. 

"Optimizing goods assignment and 
the vehicle routing problem with 
time-dependent travel speeds" 

Sezgisel ZBHF 

2009 
Soler, D.,  
Albiach, J., 
Martínez, E. 

"A way to optimally solve a time 
dependent vehicle routing problem 
with time windows" 

Sezgisel ZBHF 

2009 

Zhang, T.,  
Zhang, Y.J.,  
Lai, W.W.,  
Hu, J.Y. 

"Research on time dependent 
vehicle routing problem with 
simultaneous delivery and pickup" 

Sezgisel ZBHF 

2009 

Jabali, O.,  
Woensel, T.V.,  
de Kok, A.G., 
Lecluyse, C., 
Peremans, H. 

"Time-dependent vehicle routing 
subject to time delay perturbations" 

Sezgisel ZBHF 

2010 
Duan, Z.Y.,  
Yang, D.Y.,  
Wang, S. 

"An improved genetic algorithm for 
time dependent vehicle routing 
problem" 

Sezgisel ZBHF 

2010 

Kuo, Y. "Using simulated annealing to 
minimize fuel consumption for the 
time-dependent vehicle routing 
problem" 

Sezgisel ZBHF 

2011 

Figliozzi, M.A. “The impacts of congestion on time-
definitive urban freight distribution 
networks CO2 emission levels: 
results from a case study in Portland, 
Oregon” 

Sezgisel ZBHF 

2011 
Liu, Y., 
Chang, Q., 
Xiong, H. 

“An improved ant colony algorithm 
for the vehicle routing problem in 
time-dependent networks” 

Sezgisel ZBHF 

2011 

Balseiro, S.R., 
Loiseau, I., 
Ramonet, J. 

"An ant colony algorithm hybridized 
with insertion heuristics for the time 
dependent vehicle routing problem 
with time windows" 

Sezgisel ZBHF 

2012 

Figliozzi, M.A.  
 

“The time dependent vehicle routing 
problem with time windows: 
Benchmark problems, an efficient 
solution algorithm, and solution 
characteristics” 

Sezgisel ZBHF 

2012 

Kuo, Y.  
 

“Using simulated annealing to 
minimize fuel consumption for the 
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Zaman bağımlı ulaşım süreleri ilk kez Malandraki ve Daskin (1989; 1992) 

tarafından, ZB_ARP ve Zaman Bağımlı Gezgin Satıcı Problemi (ZB_GSP) üzerinde ele 

alınmıştır. Bilindiği gibi gezgin satıcı problemi araç sayısının bir ve araç kapasitesinin 

sonsuz olduğu ARP olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada, “Zamana Bağlı Adımsal 

Ulaşım Süresi Fonksiyonu; ZBAUSF (stepwise travel time function)”  kullanılmış, 

düğümler için zaman pencereleri dikkate alınmış ve müşterilerde beklemelere izin 

verilmiştir. Problemlerin çözümü için matematiksel model, dal-kesme algoritması ve aç 

gözlü sezgiseli (greedy heuristic) önerilmiş ve düğüm sayısının 10 ile 25 arasında 

değiştiği test problemleri çözülmüştür.  

Ahn ve Shin (1991), çalışmalarında ZB_ZP_ARP için kazanç, başlangıç ve yerel 

iyileştirme algoritmalarını kullanmışlardır.  

Hill ve Benton (1992) tarafından yapılan bir çalışmada ise aracın bir düğümden 

çıkış zamanına bağlı olarak ulaşım süresi yerine hız değeri kullanılmıştır. Buna ek 

olarak hız sürelerinin tahminine yönelik de bir çalışma ortaya konmuştur ve problemin 

çözümü için sezgisel bir yöntem geliştirilmiştir. Bu çalışmada, 5 müşteriden oluşan bir 

ZB_ARP ve ZB_ARP’ye benzerlik gösteren bir problem olan zaman bağımlı çok 

satıcılı GSP çözülmüştür.  

Malandraki ve Dial (1996), çalışmalarında ZB_GSP için dinamik programlama 

yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu çalışmada, geliştirilen yöntem ile değişik ulaşım süresi 

fonksiyonları kullanılabileceği ifade edilmesine rağmen sadece ZBAUSF kullanılmıştır.  

Park (2000), iki kriterli zaman ve alan bağımlı seyahat süreli araç çizelgeleme 

problemini dikkate almıştır. Toplam araç operasyon süresinin en küçüklenmesi ve 

toplam ağırlığın en küçüklenmesi amaçları üzerinde çalışmıştır. Problem için karma 

tamsayılı doğrusal programlama formülasyonu oluşturmuş ve çözüm için iki kriterli 

kazanç algoritmasını önermiştir.  

Jung ve Haghani (2001), çalışmalarında ZB_ARP için bir matematiksel model 

formülasyonu ve bir genetik algoritma önermişlerdir. Önerilen genetik algoritma küçük 

boyutlu test problemleri için çözüldüğünde, 33 problemin sadece 2’sinde eniyi çözüme 

ulaşılamamış ve en büyük sapma %5’den küçük çıkmıştır. Büyük boyutlu problemler 

çözüldüğünde ise kesin çözümle genetik algoritma ile elde edilen sezgisel çözüm 

arasındaki en büyük sapma ve en büyük alt sınır değeri %7’den küçük çıkmıştır.   
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Literatürde, ZB_ARP için yapılmış çalışmaların büyük bir kısmı “Zamana Bağlı 

Adımsal Ulaşım Süresi Fonksiyonu; ZBAUSF (stepwise travel time function)” 

kullanılmış ve gerçekçi olmayan bir durum olan, aracın yolu daha kısa sürede 

kullanacağı zamana kadar müşteride beklemesi varsayımı dikkate alınmıştır. Bu durum 

Şekil 2.1 ve Şekil 2.2’de örnek üzerinde anlatılmaktadır. Bu ZBAUSF için bir örnek 

olup bir düğümden çıkan aracın çıkış zamanına göre bir sonraki düğüme ulaşım süresini 

göstermektedir. Buna göre, 4. zaman biriminde çıkış yapan bir araç bir sonraki düğüme 

8. zaman biriminde ulaşacaktır. Ancak 6. zaman biriminde çıkan başka bir araç ise 7. 

zaman biriminde bir sonraki düğüme ulaşacaktır. Yani bu duruma göre aracın önce çıkış 

yapması hedefe daha geç ulaşmasına neden olacaktır ki bu durum pratikte karşılaşılan 

duruma tamamen aykırıdır.  

Literatürde FIFO (First In First Out) özelliği olarak adlandırılan yukarıdaki 

durumu sağlamak amacıyla iki yaklaşım geliştirilmiştir. Bunlar; 

1. Aracın daha erken gidebileceği bir sonraki zaman dilimine kadar müşteride 

bekletilmesi: Şekil 2.1’deki örnekte 4. zaman biriminde çıkış yapmaya hazır 

olan aracın 6. zaman birimine kadar bekletilmesi bu yaklaşıma örnek olarak 

verilebilir. İşini bitiren aracın müşteride bekletilmesinin söz konusu olmadığı 

ve pratikte de karşılaşılmayan bir durum olduğu için bu yaklaşım birçok 

araştırmacı tarafından eleştirilmektedir. 

2. FIFO özelliğini sağlayacak düzeltme fonksiyonlarının geliştirilmesi: Bu 

yaklaşımda ulaşım süresi fonksiyonunun adımsal yapısı parçalı doğrusal 

yapıya dönüştürülmektedir. Bu dönüşüme göre, ardışık zaman dilimleri 

arasındaki geçiş noktalarının ± genişliğinde kalan bölüm için +t 

düzeltmesi yapılmaktadır ki fonksiyonun FIFO özelliğini sağlaması için ≥-1 

olması gerekmektedir (Balseiro ve ark., 2011). Şekil 2.3’de bu yaklaşım örnek 

üzerinde gösterilmektedir. Bu yaklaşımda, ulaşım sürelerinin gerçek değerleri 

yerine yaklaşık değerlerini vereceği için sonuçta ya yerel en iyi ya da uygun 

olmayan çözümlere ulaşılma riski ile karşılaşılmaktadır. Ayrıca her zaman ≥-

1 şartını sağlayacak fonksiyonlarla karşılaşamama ihtimali de bulunmaktadır 

(örneğin zaman aralıklarının dar ve ulaşım süreleri arasındaki farkın büyük 

olması gibi). 
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Şekil 2.1. Çıkış zamanına bağlı ulaşım süreleri 

 

 
 

Şekil 2.2. Çıkış zamanına bağlı ulaşım sürelerine göre varış zamanları 

 

 
 

Şekil 2.3. FIFO özelliği olmayan ulaşım sürelerinin düzeltme fonksiyonu uygulaması 
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Literatürde, Iocha ve ark. tarafından (2003) yapılan çalışmaya kadar ZB_ARP 

üzerine yapılan çalışmaların hemen hemen tamamında ZBAUSF kullanılmış ve FIFO 

özelliği yukarıda bahsedilen iki durum göz önüne alınarak sağlanmaya çalışılmıştır.  

FIFO özelliğini en iyi şekilde sağlayan ve pratiğe oldukça yakın bir varsayım 

olan Zamana Bağlı Hız Fonksiyonu (ZBHF) yaklaşımı ise ilk kez Ichoua ve ark. 

tarafından (2003) literatüre tanıtılmıştır. Bu yaklaşıma göre planlama periyodu 

ZBAUSF yaklaşımında olduğu gibi zaman dilimlerine bölünmekte ve her düğüm için 

aracın çıkış zamanına bağlı olarak adımsal bir hız fonksiyonu tanımlanmaktadır. Bu 

yaklaşım Şekil 2.4 ve Şekil 2.5’de örnek üzerinde anlatılmaktadır. 

 

 
 

Şekil 2.4. Çıkış zamanına bağlı hız 

 

 
 

Şekil 2.5. Çıkış zamanına bağlı hıza göre varış süreleri 
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Şekil 2.4’de düğümler arası mesafenin 4 birim olduğu bir hat için çıkış zamanına 

bağlı hızlar, Şekil 2.5’de ise bu hızlara bağlı olarak bir sonraki düğüme varış zamanı 

gösterilmektedir. Bu şekillerden de görüldüğü gibi çıkış zamanı ne olursa olsun araç bir 

düğümden ne kadar erken çıkarsa bir sonraki düğüme o kadar erken ulaşmaktadır. 

Ichoua ve ark. (2003), bu çalışmalarında gevşek zaman pencereli ZB_ARP’yi ele almış 

ve problemin çözümü için Tabu Arama (TA) sezgiseli geliştirmişlerdir. Gevşek zaman 

pencereli problemlerde her müşteri için bir zaman penceresi söz konusudur, ancak bu 

zaman penceresi dışında da, belirli bir ceza maliyetine katlanarak, müşteriye hizmet 

edilebilmektedir. Buna ek olarak zaman bağımlı dinamik ARP (ZB_DARP) problemi de 

ele alınmıştır. Araştırmacılar literatürden türettikleri test problemleri üzerinde 

geliştirdikleri çözüm yönteminin performansını incelemişleridir. 

Fleischmann ve ark. (2004) tarafından yapılan bir çalışmada ise yine ZBAUSF 

kullanılmış ve FIFO özelliğini sağlamak amacıyla fonksiyon üzerinde düzeltme 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, ARP için geliştirilen basit sezgisel 

yöntemler (Kazanç Algoritması (Saving Algorithm), Sıralı Ekleme Algoritması 

(Sequentil Insertion Heuristic), vb.) ZB_ARP için uyarlanarak, Berlin şehrinin trafik 

sistemini içeren, 216 zaman aralığından oluşan bir gerçek hayat problemi ve 7 adet test 

problemi çözülmüştür. 

Haghani ve Jung (2005), konuyla ilgili bir sonraki çalışmalarında zaman bağımlı 

dinamik ARP için bir genetik algoritma önermişlerdir. Araştırmacılar rassal olarak 

ürettikleri test problemlerini kullanmışlar ve önerilen genetik algoritmanın 

performansını, kesin sonuçlar (9 müşteriye kadar ve 15 zaman periyotlu) ve bir alt 

sınırın (25 müşteriye kadar ve 10 zaman periyotlu) sonuçlarıyla karşılaştırarak 

ölçmüşlerdir. 

Chen ve ark. (2006) tarafından yapılan bir çalışmada ise Gerçek Zamanlı 

ZB_ARP (bazı çalışmalarda aynı problem Dinamik ARP olarak da tanımlanmaktadır) 

ele alınmıştır. Bu problemde bazı müşterilerin talepleri planlama periyodunun başında 

bilinmekte, bazı müşterilerin talepleri ise planlama periyodu içerisinde ortaya 

çıkmaktadır. Böyle bir durumda, yeni talepler ortaya çıktığı zaman, araçların mevcut 

durumları da göz önüne alınarak, yeni bir dağıtım planı belirlemek gerekmektedir. 

Problemde FIFO özelliği dikkate alınmadan ZBAUSF kullanılmış, problem için bir 

matematiksel model ve sezgisel yöntem geliştirilmiştir. Geliştirilen matematiksel model 
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ile herhangi bir deneysel çalışma yapılmazken sezgisel yöntem literatürden türetilen test 

problemleri ve gerçek hayat verisi kullanılarak test edilmiştir. 

Woensel ve ark. (2007), trafik sıkışıklığını göz önüne alan kuyruk teorisine 

dayalı bir sezgisel yaklaşım geliştirmişlerdir. Geliştirilen yaklaşım, çeşitli trafik 

sıkışıklıklarında rota çözümleri için iyi çözümler vermiştir. Önerilen yaklaşım oldukça 

gerçekçidir ve günlük olarak karşılaşılan rotalama problemlerinde potansiyel düşüş 

sağlayabilecek niteliklere sahiptir.  

Woensel ve ark. (2008), bir sonraki çalışmalarında zaman bağımlı seyahat süreli 

ve kapasiteli ARP’yi çözmek için bir tabu arama algoritması geliştirmişlerdir. Seyahat 

zamanlarını belirlemek için kuyruk teorisine dayalı ve araç hacmiyle bağlantılı 

yaklaşımlar kullanmışlar, 32 ve 80 arasında değişen sayıda müşterili problemleri 

çözmüşlerdir. 

Xin ve ark. (2008) tarafından yapılan bir çalışmada ise ZBHF yaklaşımının 

kullanıldığı dinamik ve statik ZB_ARP için Genetik Algoritma (GA) önerilmiştir. Bu 

algoritmada, kromozom yapısı olarak permütasyon kodlama kullanılmış ve basit 

ayrıştırma yöntemleri kullanılarak kromozom gerçek çözüme dönüştürülmüştür. 

Literatürden türetilen test problemleri çözülmüş ancak herhangi bir karşılaştırma 

yapılmamıştır.  

Hashimoto ve ark. (2008) tarafından yapılan bir çalışmada ise ZBHF 

yaklaşımının kullanıldığı ZB_ZP_ARP için doğrusal olmayan bir matematiksel model 

ve Yinelemeli Yerel Arama (YYA, Iterated Local Search) yöntemi geliştirilmiştir ve 

YYA yöntemi literatürden türetilen test problemleri üzerinde test edilmiştir. Deneysel 

çalışmalarda iyi sonuçlar elde edildiği raporlanmasına rağmen herhangi bir 

karşılaştırmalı sonuç sunulmamıştır.  

Kuo ve ark. (2009) tarafından yapılan bir çalışmada ZBHF yaklaşımının 

kullanıldığı ZB_ARP ele alınmış ve problemin çözümü için TA algoritması 

geliştirilmiştir. Bu çalışmada, bir gerçek hayat problemi ve literatürden türetilen test 

problemleri üzerinden algoritma test edilmiştir, ancak herhangi bir karşılaştırmalı 

sonuca rastlanmamıştır.  

Soler ve ark. (2009), çalışmalarında ZB_ZP_ARP’yi değişik dönüşüm teknikleri 

ile Asimetrik Araç Rotalama Problemine (AARP) dönüştürmüş ve bilinen çözüm 

yöntemleri ile çözülebileceğine değinmişlerdir. Ancak, dönüşüm sonucunda elde 
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ettikleri problemin çok büyük olması bu dönüşüm tekniğinin küçük boyutlu 

problemlerde bile kullanılabilirliğini zorlaştırmaktadır. Ayrıca çalışmada herhangi bir 

deneysel çalışma bulunmamaktadır.  

Literatürde son yıllarda yapılan çalışmalar incelendiğinde, Karınca Kolonisi 

Optimizasyonu (KKO) yönteminin, ARP’nin diğer tiplerinde olduğu gibi 

ZB_ZP_ARP’de de başarıyla uygulandığı görülmektedir (Balseiro ve ark., 2011; Donati 

ve ark., 2008; Zhang ve ark., 2009).  

Donati ve ark. (2008), ZBHF yaklaşımının kullanıldığı ZB_ARP’yi ele 

almışlardır. Bu çalışmada, farklı amaç fonksiyonları kullanan (toplam maliyet ve 

kullanılan araç sayısı) bağımsız kolonileri kullanılmıştır. Bu koloniler önerilen 

algoritma içerisinde etkileşim içerisinde bulundurularak çeşitliliğe gidilmiştir. Ayrıca, 

yerel arama algoritması için değişik komşuluk yapıları da önerilmiştir. Çalışmada bir 

gerçek hayat problemi ve çok sayıda test problemi çözülmüştür.  

Zhang ve ark. (2009) tarafından yapılan çalışmada ise Zaman Bağımlı Eşzamanlı 

Topla Dağıt ARP (ZB_ETD_ARP) ele alınmış ve problem az sayıda test problemi 

kullanılarak çözülmüştür.   

Jabali ve ark., (2009), stokastik ZB_ARP’yi ele aldıkları çalışmalarında ZBHF 

yaklaşımını kullanmış ve müşterilerde beklenmedik gecikmeleri ele almışlardır. 

Problemin çözümü için TA sezgiseli önermişler ve literatürden türettikleri test 

problemleri üzerinde deneysel çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. 

Duan ve ark. (2010) çalışmalarında rassal anahtarlamanın (reel sayılardan oluşan 

sayı dizisi) kullanıldığı GA geliştirmiş ve test problemleri üzerinde algoritmanın 

performansı test etmişlerdir.  

Kuo (2010), tarafından yapılan çalışmada ise ZB_ARP’de harcanan yakıtın 

enazlanması için Tavlama Benzetimi (TB) algoritması geliştirilmiştir. Bu çalışmada, 

harcanan yakıtın sadece kat edilen mesafeye değil aracın hızı ve üzerindeki yük 

miktarına da bağlı olduğu vurgulanmış ve bu faktörler göz önüne alınarak harcanan 

yakıt hesaplamasının nasıl gerçekleştirileceğinden bahsedilmiştir. Önerilen TB 

algoritması literatürden türetilen test problemleri üzerinde, literatürde daha önce 

kullanılan amaç fonksiyonları da (toplam rota uzunluğu ve toplam rota süresi) dikkate 

alınarak çözülmüş ve bu amaç fonksiyonları arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonuç 

olarak, toplam rota uzunluğu ile toplam rota süresi birbirleri ile çelişmezken (birisinin 
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amaç fonksiyonu değeri düşerken diğerinin ki de düşmekte), bu iki amaç fonksiyonunun 

toplam harcanan yakıt ile çeliştiği görülmüştür. 

Figliozzi’nin (2011) yaptığı çalışmada ZB_ARP’de 퐶푂  salınımını analiz eden 

bir matematiksel model önerilmiştir. Literatürde bu alandaki ilk çalışmadır. Figliozzi, 

sıkı zaman pencereli ZB_ARP’yi günlük trafik bilgileriyle ele alarak, 퐶푂  salınımı 

üzerindeki etkiyi bir gerçek hayat uygulaması yaparak ölçmüştür. Ölçümleri sonucunda 

trafik sıkışıklığının ve araç hızının, 퐶푂  salınımı üzerinde önemli etkileri olduğunu 

tespit etmiştir.  

Liu ve ark. (2011), çalışmalarında ZB_ARP için matematiksel modeller 

önermişler ve geleneksel karınca kolonisi algoritmasını (KKA) geliştirmişlerdir. 

Geliştirilen KKA’da ZB_ARP ile uyumlu yeni bir yol transfer stratejisi ve dinamik 

feromon güncelleme stratejisi önermişlerdir.  

Balseiro ve ark. (2011), ZBHF yaklaşımında düzeltme fonksiyonunun 

kullanıldığı ZB_ZP_ARP’yi ele almış ve problemlerin çözümü için bir matematiksel 

model ve Donati ve ark. (2008) tarafından kullanılan çoklu koloni yapısını 

kullanmışlardır. Önerilen matematiksel model ZBHF yaklaşımını tam manası ile 

yansıtmamaktadır. Bu matematiksel model ile ilgili herhangi bir deneysel 

karşılaştırmaya da rastlanmamıştır. Bu çalışmada, yerel aramayı hızlandırmak amacıyla 

değişik veri yapıları ve uygunluk fonksiyonları da tanımlanmıştır. Deneysel 

çalışmalarda ise geliştirilen yöntem öncelikle ZB_ZP_ARP’nin çözümü için kullanılmış 

(ZB_ARP’de zaman aralığı sayısı “1” alındığı takdirde problem Zaman Pencereli 

ARP’ye dönüşmektedir) ve literatürde bilinen eniyi çözümlerle karşılaştırılmıştır ve çok 

büyük bir kısmında bilinen eniyi çözümlere ulaşıldığı raporlanmıştır. Deneysel 

çalışmaların ikinci aşamasında ise algoritma literatürden türetilen ZB_ZP_ARP’nin 

çözümü için kullanılmıştır ve Iocha ve ark. (2003) tarafından bulunan sonuçlar ile 

karşılaştırılmıştır. Sonuçta performans kriteri olarak kullanılan toplam rota sürelerinde 

ortalama %3.6’lık iyileştirmeler elde edilmiştir.  

Figliozzi (2012) sıkı ve esnek zaman pencereli problem için bir sezgisel 

algoritma geliştirmiştir. Çalışmada trafik sıkışıklığı için klasik araç hızlarını gözönüne 

alan yinelenebilir test problemleri önerilmiştir. 

Kritzinger ve ark. (2012) gerçek dünya trafik bilgileri doğrultusunda Viyana 

şehri için bir değişken komşu arama sezgiseli önermişlerdir. Dijkstra etiket ayarlaması 
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algoritmasını kullanarak seyahat matrisini oluşturmuşlar ve çözüm sürelerini 

enküçüklemek için önerilen sezgisel algoritmaya uyarlamışlardır. 

Kok ve ark. (2012) geliştirdikleri test problemlerini farklı seviyelerdeki trafik 

sıkışıklığı koşulları altındaki durumlar için uyarlanmış Dijkstra algoritmasını ve bir 

sınırlandırılmış dinamik programlama sezgiselini kullanmışlardır. 

Yapılan literatür taraması sonucunda, FIFO özelliğini en iyi şekilde sağlayan 

ZBHF yaklaşımının kullanıldığı ZB_ARP için yapılan çalışmaların hemen hemen 

tamamında sezgisel yöntemler üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. Bu çalışmalarda 

geliştirilen matematiksel modeller de doğrusal olmayan bir yapıya sahiptir ki bu 

modellerle çok küçük boyutlu problemler bile çok uzun sürelerde çözülebilmektedir. 

Doğrusal yapıya sahip tek matematiksel model ise Balseiro ve ark. (2011) tarafından 

önerilen amaç fonksiyonu ve kısıtlardan oluşan matematiksel modeldir ki burada da 

düğümler arası ulaşım süresi hesaplamalarında 훼 + 훽 푡  düzeltmesi kullanılmıştır. 

Bu hesaplama işlemi ise zamana bağlı ulaşım süresi fonksiyonu için tanımlanmış 

yaklaşık bir hesaplama gerçekleştirmektedir.  

Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak bu tez kapsamında ilk olarak; doğrusal 

yapıya sahip, FIFO özelliğini dikkate alarak düğümler arasındaki ulaşım sürelerini kesin 

olarak hesaplayan yeni bir karma tamsayılı matematiksel model geliştirilmiştir. 
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3. MATERYAL VE METOT 

 

 Bu bölümde ilk olarak çalışmada kullanılan materyaller ile ilgili, sonrasında ise 

uygulanan metot ile ilgili bilgi verilmiştir. 

 

3.1. Materyal 

 

 Bu bölümün ilk aşamasında ARP, ikinci aşamasında ise ZB_ARP ile ilgili 

tanımlar ve açıklayıcı bilgiler sunulmaktadır. 

 

3.1.1. Araç rotalama problemi ve çeşitleri 
 

Araç Rotalama Problemi (ARP), müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için bir araç 

filosu için en küçük maliyetli rotaların belirlenmesi problemidir. ARP, ilk kez Dantzig 

ve Ramser (1959) tarafından öne sürülmüştür. Bu çalışmanın devamında bu problem 

için çeşitli araştırmacılar tarafından değişik matematiksel modeller geliştirilmiş ve 

çözüm yöntemleri önerilmiştir (Toth ve Vigo, 2002).  

Başka bir ifade ile ARP, coğrafi olarak dağınık müşterilere, bir veya birden fazla 

depodan hizmet vermek üzere görevlendirilen araçların eniyi dağıtım/toplama 

rotalarının tasarlanması problemi (Laporte ve ark., 1988) olarak da tanımlanmıştır.  

ARP’nin temel varsayımları şu şekildedir (Toth ve Vigo, 2002):  

i) Müşteri talepleri belirli, biliniyor ve bölünemez,  

ii) Depo ile müşteri ve müşteriler arasındaki ulaşım süreleri (uzaklıklar) sabit ve 

biliniyor,  

iii) Araçlar özdeş kapasiteli, kapasitesi biliniyor ve merkezi depoda müşterilere 

servis için hazır beklemekte. 

Bu varsayımlar ışığında ARP’de amaç, bütün müşterilerin ihtiyacını karşılayan 

en küçük maliyetli rotaların belirlenmesidir. Araç rotalama problemleri sahip olduğu 

kısıtlara göre farklı türlere sahiptir ve araç rotalama problemleri NP-Zor problemlerdir 

(Toth ve Vigo, 2002). 
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Şekil 3.1’de ARP modelinin şekilsel gösterim verilmiş olup, numaralanmış 

düğümler müşteri noktalarını ifade etmektedir.  

 

 

 

Şekil 3.1. ARP’nin şekilsel gösterimi  

 

ARP’de, belirli bir müşteri kümesine hizmet edecek olan bir araç filosunun 

izleyeceği rotaların eniyisinin belirlenmesine çalışılır. Klasik ARP’nin çözümü, her 

rotanın depodan başlayıp depo ile bittiği ve her bir müşteriye bir kez uğranması kısıtının 

sağlandığı rotalar kümesidir. Bunun yanı sıra problemin türüne göre bazı yan kısıtların 

(side constraints) da sağlanması gerekebilmektedir. En yaygın olan yan kısıtlar; 

kapasite kısıtı, bir rotada olabilecek en fazla talep noktası kısıtı, bir rotada aracın toplam 

süre kısıtı, talep noktalarına hizmetin başlanabileceği zaman penceresi kısıtı, bir talep 

noktasının başka bir talep noktasından önce ziyaret edilmesinin gerektiği öncelik 

kısıtıdır (Laporte, 1992).  

Toplam taşıma maliyetlerinin enküçüklenmesi ARP’nin en temel amacıdır. 

Maliyeti yaratan etkenler gidilen mesafe, araç ve diğer elemanların kullanım süreleri, 

taşıma maliyetleri vs. olabilmektedir. Dolayısıyla toplam gidilen mesafe, dağıtım 

süreleri ya da araç sayısı azaltılarak toplam maliyet azaltılabilmektedir.  
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Şekil 3.2.’de ARP çeşitleri sınıflandırılmalarına göre toplu olarak gösterilmiştir. 

 

 

Bu bölümün bundan sonraki kısmında Şekil 3.2.’de gösterilen ARP çeşitleri 

kısaca açıklanmıştır. 

 

a. Kısıtlarına göre araç rotalama problemi 

 Bu alt bölümde ARP’de değişik kısıtların göz önüne alındığı durumlar dikkate 

alınarak bir sınıflandırma gerçekleştirilmiştir. Bu sınıflandırmaya göre sekiz farklı 

problem tipiyle karşılaşılmaktadır.  

1. Kapasite kısıtlı araç rotalama problemi: ARP’nin en yaygın türü olan 

Kapasite Kısıtlı ARP (KK_ARP, Capacitated Vehicle Routing Problem (VRP))’de her 
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aracın belirli bir kapasitesi vardır ve müşterilerin talepleri önceden bilinmektedir. Her 

aracın kapasitesi eşittir ve araçlar depodan harekete başlayıp depoya geri 

dönmektedirler. Müşterilerin talepleri tek seferde teslim edilmektedir, parçalama söz 

konusu değildir. 

Literatürde üzerinde çok fazla çalışma olan KK_ARP’de, her müşterinin belirli 

talep miktarı vardır ve her müşteri yalnızca bir araç tarafından ve sadece bir kez ziyaret 

edilebilir. Depo ve müşterilerin birbirlerine olan uzaklıkları simetriktir ve araçların 

seyahat süresi bu mesafeyle doğru orantılı alınabilmektedir. Bu problemde de genel 

olarak amaç, araçların kat ettiği toplam mesafeyi enküçüklemektir (Lin ve ark., 2009).   

NP-Zor sınıfına giren ARP için polinom zamanda en iyi çözümü bulabilen etkili 

bir algoritma yoktur. Matematiksel yöntemlerin kullanılması en iyi çözümü verecektir, 

fakat bu kesin yöntemler çözüm uzayının tamamını arayacağından problemin 

büyüklüğü arttıkça çözüm için gereken süre de üssel olarak artacaktır (Toth ve Vigo, 

2002).   

2. Mesafe kısıtlı araç rotalama problemi: ARP’nin temel yaklaşımlarından birisi 

olan Mesafe Kısıtlı ARP’de (MK_ARP, Distance Constrained VRP), rotalara atanan her 

bir aracın gidebileceği bir mesafe kısıtı göz önüne alınır. 

Literatürde KK_ARP’nin olduğu gibi MK_ARP’nin de farklı versiyonları 

bulunabilmektedir. Örneğin farklı tipteki araçlar için farklı mesafe kısıtı (푙 , 푘 =

1, … , 푚) söz konusu olabilir. Bunun yanında mesafe kısıtı yerine mesafeyle orantılı 

seyir süresi kısıtı da olabilir. Bu durumda araç her bir müşteriye uğradığında (푠 ) servis 

süresi kadar bekleyecektir (Erol, 2006). 

MK_ARP’yi, Kapasite Kısıtlı ARP’den ayıran kısıt, rotalara atanmış her aracın 

kat edebileceği belirli bir toplam mesafe olmasıdır. Bu durum gerçek bir dağıtım 

probleminde taşınan ürünün cinsinden, araç veya sürücü kısıtlarından dolayı söz konusu 

olabilir. Eğer taşınan ürünün uzun süre taşıma nedeniyle bozulabilmesi söz konusuysa, 

ya da araç kullanıcısının sürekli olarak belirli bir süreden daha fazla yolculuk 

yapamaması söz konusu ise bu kısıt eklenmelidir (Dursun, 2009). 

3. Zaman pencereli araç rotalama problemi: Zaman Pencereli ARP’de 

(ZP_ARP, VRP with Time Windows), klasik ARP’den farklı olarak her bir müşteriye 

kendisi için tanımlanmış bir zaman aralığında hizmet verme zorunluluğu vardır. Banka 
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teslimatları, posta teslimatı, endüstriyel atık toplama, okul servis aracı rotalama ve 

çizelgeleme vb. ZP_ARP’nin günlük hayatta karşılaşılan örneklerindendir. 

Zaman Pencereli ARP iki alt sınıfa ayrılmaktadır  Bunlar (Badeu ve ark., 1997): 

i) Sıkı Zaman Pencereli ARP (Hard Time Windows VRP): Eğer bir araç 

müşterinin söz konusu zaman penceresinin başlangıcından önce gitmişse beklemek 

durumundadır. Zaman penceresinin bitişinden sonra servis verilememektedir.   

ii) Esnek Zaman Pencereli ARP (Soft Time Windows VRP): Esnek Zaman 

Pencereli ARP’de ise müşterilere ilgili zaman pencerelerinin dışında hizmet 

verilebilmektedir, fakat bu durumda bir ceza maliyeti söz konusudur.  

4. Topla dağıt araç rotalama problemi: Tesislerden müşterilere yapılacak taşıma 

işlemleri ile birlikte müşterilerden tesislere toplama işlemlerinin de aynı araçlarla 

gerçekleştirildiği problemler olarak tanımlanan Topla-Dağıt ARP (TD_ARP, VRP with 

Pickup and Delivery) son yıllarda üzerinde çeşitli çalışmaların yapıldığı bir problem 

türü olmuştur. Pratikte birçok örneği bulunan TD_ARP, ARP’nin genelleştirilmiş bir 

halidir. Sağlık sisteminde, kanların merkezlerden hastanelere dağıtımı esnasında 

toplama kamplarından merkeze yeni kanların getirilmesi; otomotiv sektöründe, yedek 

parçaların bölge bayilerine dağıtımı esnasında kullanılmış parçaların geri dönüşüm için 

fabrikalara geri gönderilmesi; gıda sektöründe, günlük taze ürünlerin marketlere 

dağıtımı esnasında günü geçmiş ve bozulmuş ürünlerin geri toplanması, TD_ARP’ye 

örnek olarak verilebilir (Karaoğlan, 2009). 

TD_ARP için dikkate alınan varsayıma göre müşterilerden toplanan ürünlerin 

doğrudan diğer bir müşteriye taşınması söz konusu değildir. Yani bütün talepler ya 

depodan müşteriye ulaştırılmakta ya da müşteriden depoya taşınmaktadır (Salhi ve 

Nagy, 2005).  

Bu varsayımlar altında TD_ARP’nin üç farklı tipi bulunmaktadır. Bunlar 

(Karaoğlan, 2009); 

i) Önce dağıt sonra topla araç rotalama problemi (ÖDST_ARP):  Bu problemde 

müşteriler dağıtım (linehaul) ve toplama (backhaul) müşterileri olmak üzere iki guruba 

ayrılır. Bu problemde bir rota üzerinde, dağıtım müşterilerine toplama müşterilerinden 

önce hizmet verilmektedir. Bu varsayım genelde, araç içerisinde dağıtılacak ürünler ile 
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toplanan ürünlerin tekrar yerleştirilmesinin mümkün olmadığı durumlar için söz 

konusudur. Yani araç dağıtım müşterilerinin talepleri ile yüklenip, bütün ürünler 

dağıtılıp araç boşaldıktan sonra toplama müşterilerine hizmet verilmektedir. Ana 

depolardan marketlere sebze-meyve dağıtımından sonra üreticilerden yeni ürünlerin 

depoya taşınması (Ropke ve Pissinger, 2006) bu problem tipine örnek olarak verilebilir.  

ii) Karma topla-dağıt araç rotalama problemi (KTD ARP): ÖDST_ARP’da 

müşteri öncelikleriyle ilgili yapılan varsayımın kaldırılması ile elde edilen problem 

tipidir. Yani bir rota üzerinde toplama ve dağıtım müşterilerine karışık sırada hizmet 

verilebilmektedir. Araç içerisinde yeniden yüklemenin mümkün olduğu durum için 

geçerli bir problem tipidir. Hizmet sektöründe, depodan müşterilere kargolar 

dağıtılırken diğer müşterilerden depoya götürülmek üzere kargoların toplanması; sağlık 

sektöründe, kanların merkezlerden hastanelere dağıtımı esnasında toplama 

kamplarından merkeze yeni kanların götürülmesi bu problem tipine örnek olarak 

verilebilir.  

iii) Eşzamanlı topla-dağıt araç rotalama problemi  (ETD ARP): ÖDST_ARP ve 

KTD_ARP’da müşteriler ya toplama ya da dağıtım müşterisi olabilmektedir. ETD_ARP 

probleminde ise bir müşteri aynı anda hem toplama hem de dağıtım müşterisi 

olabilmektedir. Böyle bir durumda araç müşteriye önce verilecek ürünü bırakmakta 

sonra toplanacak ürünü almaktadır. Gıda sektöründe, içeceklerin marketlere 

bırakıldıktan sonra aynı marketten boş şişelerin geri dönüşüm amaçlı toplanması 

(Ropke ve Pissinger, 2006); otomotiv sektöründe, yedek parçaların bölge bayilerine 

dağıtımı esnasında kullanılmış parçaların geri dönüşüm için fabrikalara geri 

gönderilmesi bu problem tipine örnek olarak verilebilir.  

5. Periyodik araç rotalama problemi: ARP’nin bir başka çeşidi olan Periyodik 

ARP’de (P_ARP,  Periodic VRP) belirli bir dönemin planı en başta yapılmaktadır ve 

müşteriler bu süreçte birden fazla hizmet görmektedir. Müşterilere yapılacak servis 

sayısı müşterilerin talep miktarlarına, stok alanlarına göre değişmektedir. Eğer bir 

müşterinin talep miktarı çok fazla ise az miktarda talebi olan müşteriye göre ya da 

stoklama alanı küçük ise büyük olan müşteriye göre daha fazla ziyaret edilecektir. Bu 

problem sınıfı bakkaliye, içecek endüstrisi, atık toplama gibi alanlarda ortaya 

çıkmaktadır (Hemmelmayr ve ark., 2007). 
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P_ARP’de her müşteri, tek bir araçla sadece bir ziyarette karşılanması gereken,  

önceden bilinen günlük bir talebe sahiptir. Planlama periyodu P=1 ise problem klasik 

araç rotalama problemi haline gelir. P_ARP’de her müşteri k defa ziyaret edilmelidir.  

1≤ k ≤ P olmalıdır. P_ARP’nin klasik modelinde müşterilerin günlük talebi daima 

sabittir. P_ARP ayrıca çok aşamalı bir kombinatorik eniyileme problemi olarak da 

görülebilir: İlk aşamada, amaç her müşteri için bir grup uygun alternatif (kombinasyon) 

oluşturmaktadır. İkinci aşamada, her müşteri için günlük kısıtları sağlayan 

alternatiflerden biri seçilmelidir. Bu yüzden her gün için ziyaret edilen müşterileri 

seçilmelidir. Üçüncü aşamada, her gün için ayrı ayrı klasik araç rotalama problemi 

çözülür (Diaz, 2007). 

6. Bölünmüş talepli araç rotalama problemi: ARP’nin bu çeşidinde bir 

müşterinin talepleri birden fazla araç tarafından temin edilebilmekte, yani bir müşteriye 

farklı araçlar tarafından birden fazla uğranabilmektedir. Bölünmüş Talepli ARP’de 

(BT_ARP, Split Delivery VRP) klasik ARP’den farklı olarak en az bir müşterinin talebi 

araç kapasitesinden büyüktür (풅풊 > 푸). 

BT_ARP’de eğer toplam maliyetlerin düşmesine katkı sağlayacaksa, aynı 

müşteri farklı araçlardan hizmet alabilir. Burada, eğer müşterinin siparişlerinin hacmi 

aracın kapasitesi kadar büyükse, klasik ARP’nin genişletilmesi konusu kritik bir 

konudur. BT_ARP’de eniyi sonucu bulmak ARP’dekinden çok daha zordur. Amaç araç 

akışını ve müşterilerin taleplerini karşılamak için gerekli olan toplam maliyeti 

enküçüklemektir. Bir müşterinin birden fazla araçtan hizmet görmesi dışında ARP 

kısıtlarının tümü sağlanıyorsa çözüm uygundur. Tüm rotalardaki toplam maliyet 

enazlanır. ARP’yi BT_ARP’ye dönüştürmenin kolay bir yolu, her müşteri siparişini 

daha küçük olan ve bölünemeyen siparişlere ayırarak, dağıtımların parçalanmasına izin 

vermektir (Diaz, 2007). 

7. Stokastik araç rotalama problemi: Stokastik ARP (STK_ARP, Stochastic 

VRP), klasik araç rotalama probleminin, problem elemanlarından bir ya da birkaçının 

rassal olduğu durumlarda karşılaşılan bir problem çeşididir.  

STK_ARP’nin 3 farklı türü vardır (Diaz, 2007):  

•  Stokastik müşteriler: Her i müşterisi ip  olasılığı ile vardır, 1- ip  olasılığıyla yoktur.  
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•  Stokastik talepler: Her müşterinin talebi 푞 , rassal bir değişkendir.  

• Stokastik zamanlar: Servis zamanları is  ve dolaşım zamanları ijt  rassal 

değişkenlerdir.  

STK_ARP’nin çözümü için geliştirilen bir yönteme göre çözüme ulaşmak için 

iki aşama kullanılır. Önce rassal değişkenlerin gerçekleşme değerleri bilinmeden bir ilk 

çözüm belirlenir. İkinci adımda ise, rassal değişkenlerin değerleri bilindiğinde düzeltici 

bir işlem yapılabilir. Amaç araç filosunu ve varlığı belirlenmiş olan rassal değerli 

müşterilerin taleplerini karşılamak için gerekli olan toplam zamanı ve servis sürelerini 

enazlamaktır. Bazı verilerin rassal olduğu durumlarda, rassal değerlerin tüm 

gerçekleşme durumlarında kısıtların karşılanmasını beklemek artık imkânsızdır. Bu 

nedenle karar verici ya belirli bir olasılıkla bazı kısıtların karşılanması koşulunu 

koyabilir ya da herhangi bir kısıt bozulduğunda probleme düzeltici işlemler ekleyebilir 

(Diaz, 2007). 

8. Çok depolu araç rotalama problemi: Önceki bölümlerde açıklanan ARP 

çeşitlerinde tek deponun olduğu kabul edilmiştir, Çok Depolu ARP (ÇD_ARP, Multi 

Depot VRP) türünde ise isminden de anlaşıldığı üzere araçların harekete başlayabileceği 

birden fazla depo bulunmaktadır.  

Bu problemde depoların ve müşterilerin konumları önceden bilinmektedir ve her 

depo tüm müşterilerin toplam taleplerini karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Bu 

problemde her araç hareket ettiği depoya geri dönmek durumundadır. Birden fazla 

deposu olan bir dağıtım şirketinin araç rotalaması yapılmakta ise çok depolu olma 

durumunu yapılan modele ilave etmek gerekecektir. ÇD_ARP, NP-zor bir problemdir 

ve en iyi çözümün elde edilebileceği verimli bir yöntem bulunmamaktadır (Ho ve ark., 

2008). 

Pratikte sadece bir depodan dağıtım işlemlerinin gerçekleştirilmesi ihtimali zayıf 

olmasına rağmen ÇD_ARP ile ilgili literatürde konusunda çok az sayıda çalışma 

bulunmaktadır. 

ÇD_ARP çözümünde yaygın olarak kullanılan teknik iki aşamalı bir 

yaklaşımdır, ilk olarak müşteriler kendileri için en yakın olan depoya atanır ve her depo 

için ARP çözülür (Salhi ve Sari, 1997). Önce grupla sonra rotala olarak adlandırılan bu 
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yöntemde, ilk aşamada kullanılan gruplama algoritmasına kuvvetli şekilde bağımlıdır ve 

bu algoritmalar çözülecek problem örneğinin coğrafi topolojisine dayanmaktadır. 

ÇD_ARP’de müşterilere birçok depodan biri tarafından hizmet verilmelidir ve 

ARP’deki gibi her araç ayrıldığı depoya geri dönmelidir (Tansini, Urquhart ve Viera, 

2000). 

b. Yolların durumuna göre araç rotalama problemi 

 Yolların durumuna göre ARP; simetrik ve asimetrik olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Bu kısımda ARP’nin bu çeşitleri tanıtılacaktır. 

1. Simetrik araç rotalama problemi: Genellikle ARP’de bir noktadan diğerine 

olan gidiş dönüş mesafesi birbirine eşittir (풅풊풋 = 풅풋풊). Literatürde bu çeşit problemler 

Simetrik ARP (S_ARP, Symmetric VRP) olarak belirtilmektedir (Erol, 2006). 

2. Asimetrik araç rotalama problemi: Bazı durumlarda ARP’de yer alan y ve z 

noktaları için y noktasından z noktasına gitmek için gerekli olan mesafe z’den y 

noktasına olan mesafeye eşit olamayabilir (풅풚풛 ≠ 풅풛풚). Bu tip ARP’de araçların ilk 

olarak hangi müşteriye gideceği önem kazanmakta, bu da rotanın gidiş yönünü 

saptayarak rota mesafesinin hesaplanmasını belirlemektedir. Bu tip problemler 

Asimetrik ARP (A_ARP, Asymmetric VRP) denmektedir  (Erol, 2006). 

c. Rotalama durumlarına göre araç rotalama problemi 

Rotalama durumlarına göre ARP; kapalı uçlu ve açık uçlu olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Bu bölümde ARP’nin bu çeşitleri tanıtılacaktır. 

1. Kapalı uçlu araç rotalama problemi: Taşıma araçları özel olduğu zaman aynı 

başlangıç ve bitiş noktası olan problemlerle sıkça karşılaşılır. Dağıtım kamyonlarının 

depodan perakendecilere dağıtım yapıp dönmesi, nakliye araçlarının depodan müşteriye 

oradan tekrar depoya dönmesi veya okul otobüsleri,  gazete dağıtım araçları veya çöp 

araçlarının hareketleri de bu problem tipindedir. Bu tip problemler, farklı başlangıç ve 

hedef noktası olan problemlerin farklı bir türüdür. Amaç, noktaların en az ulaşma süresi 

ve toplam mesafeyle ziyaret edilmesini sağlayacak sırayı bulmaktır  (Alkan, 2003).   
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Başlangıç ve bitiş noktasının aynı olduğu problemlerde her rota bir işletme 

biriminde başlatılıp, aynı işletme biriminde bitirilmelidir. Literatürdeki araştırmalar 

çoğunlukla Kapalı Uçlu ARP (KU_ARP, Close VRP) ile yapılmaktadır (Erol, 2006). 

2. Açık uçlu araç rotalama problemi: Açık Uçlu ARP’de (AU_ARP, Open VRP) 

rotalar merkez depo ile başlamakta, talep noktası ile sona ermektedir. Bunun sağlanması 

için ek olarak bir kısıtın modele eklenmesine gerek yoktur. Sonuç zaten açık uçlu 

rotalar doğuracaktır (Erol, 2006). 

d. Çevre durumuna göre araç rotalama problemi: 

Çevre durumuna göre ARP; statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Bu bölümde ARP’nin bu çeşitleri tanıtılacaktır. 

1. Statik araç rotalama problemi: Statik ARP (S_ARP, Static VRP); rotalama 

süreci başlamadan önce planlanacak rotalarla ilgili tüm bilgilerin bilinmesi ve rotalar 

oluşturulduktan sonra rotalamaya ilişkin bilgilerin değişmemesi şartlarını içerir (Larsen, 

2001).  

Bu tür problemlerde, problem çözülmeden önce gerekli tüm bilgiler (kısıtlar, 

talepler, kapasiteler, maliyet bilgileri vb.) bilinmektedir ve bu bilgiler problemin çözüm 

aşamasında da değişkenlik göstermez, sabittir. Literatürde çoğunlukla S_ARP üzerinde 

çalışmalar yapılmış olup bu problem Deterministik ARP olarak da karşımıza 

çıkmaktadır. (Erol, 2006).  

2. Dinamik araç rotalama problemi: Dinamik ARP’de (D_ARP, Dynamic VRP) 

yer alan “dinamik” yaklaşımı karar verici için dinamik olarak araç rotaları ve 

çizelgelenmesi için gerekli bilgilerin açığa çıkmasını ifade etmektedir. Bir eniyileme 

problemini dinamik yapan iki önemli durum vardır: problemle ilgili bilgiler zamana 

bağımlıdır ve çözümler mutlaka zaman ilerledikçe yeni gelen bilgilerle aynı zamanlarda 

bulunmalıdır. Bu ön çözümün bulunamayacağı anlamına gelmektedir (Bianchi, 2000). 

D_ARP’nin gerçek hayata uyan birçok örneği sıralanabilir, Gezgin Tamirci 

(Travelling Repairmen) problemi en çok çalışılan D_ARP örneklerinden biridir. Bir 

elektrik şirketinin elektrik tedariğindeki ani kesintileri tamir için ev ev dolaşan tamircisi 

buna bir örnek teşkil edebilir (Larsen, 2001). 
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3.1.2. Zaman bağımlı araç rotalama problemi 
 

1959 yılında Dantzig ve Ramser tarafından önerilen ARP, geçen zaman 

içerisinde birçok alt dallara ayrılarak günlük hayata uygulanacak seviyeye uyarlanmaya 

çalışılmıştır. Gündelik yaşamın önemli sorunlarına çözüm bulmaya çalışan ARP’nin 

çeşitlerinden birisi de ZB_ARP’dir (Time Dependent Vehicle Routing Problem, 

TD_VRP).  

 ARP için yapılan çalışmaların çok büyük bir kısmında düğümler (depolar ve 

müşteriler) arası ulaşım süresinin sabit alındığı görülmektedir. Ancak, şehir içi 

taşımacılıkta gün içerisinde taşımacılık yapan araçların hızı ve buna bağlı olarak da 

ulaşım süreleri kullanılan yol ve yolun kullanıma başlama zamanına bağlı olarak 

değişiklik göstermektedir. Bu problem literatürde ZB_ARP olarak adlandırılmaktadır.  

Her geçen gün önemi biraz daha artan taşımacılık sistemlerinin önemli bir 

bileşeni olan ARP, ele alındığı ilk günden bu yana üzerinde çeşitli çalışmaların yapıldığı 

bir problem tipi olmuştur. Fiziksel üretimin gerçekleştiği bütün sektörlerde (otomotiv, 

gıda, tekstil vb.) ve hizmet sektörünün değişik alanlarında (kargo taşımacılığı vb.) 

karşılaşılan bu problem için yapılan çalışmaların çok büyük bir kısmında düğümler arası 

ulaşım süresinin sabit alındığı görülmektedir. ZB_ZP_ARP’de ise düğümler arası 

ulaşım sürelerinin gün içerisinde değiştiği ve her müşteriye giriş ve çıkışların önceden 

belirli zaman pencereleri içerisinde gerçekleştirildiği durum ele alınmaktadır. Bu 

bağlamda, planlama periyodu (örneğin bir gün) zaman aralıklarına bölünerek ve bu 

zaman aralıklarında her bir yol için sabit bir hız tanımlanmaktadır. Bir düğümden çıkan 

araç çıkış zamanına ve kullanacağı yola bağlı olarak belli bir hız ile bir sonraki düğüme 

seyahat etmektedir. Eğer sıradaki düğüme seyahat esnasında bir sonraki zaman dilimine 

geçiş olursa, araç yeni zaman dilimi için tanımlanmış olan hız ile yoluna devam 

edecektir. Bu varsayım pratikte karşılaşılan durumlara oldukça benzerlik 

göstermektedir. Örneğin, gün içerisinde, iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu bölgelere 

giren/çıkan yollarda sabah mesai başlangıcında (07.00-09.00), öğle mola saatlerinde 

(12.00-13.00) ve akşam iş çıkış saatlerinde (17.00-19.00) yüksek trafik yoğunluğu 

(düşük araç hızları) diğer zaman aralıklarında ise düşük trafik yoğunluğu (yüksek araç 

hızları) söz konusudur.  
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Trafiğin yoğun olduğu bir kentte, iki nokta arasındaki seyahat süresi, araç hızı 

sabit olamadığından dolayı bir fonksiyon olarak göz önüne alınamaz. Gün içerisinde 

trafik yoğunluğunda meydana gelen değişiklikler, araçların seyahat hızında 

değişikliklere bu da seyahat süresinde değişimlere neden olur. Bu çeşitliliği doğuran 

nedenlerin ilk bölümü; meydana gelen trafik kazaları, hava durumundaki değişiklikler 

ya da diğer rassal değişikliklerdir. İkinci bölümü; trafikteki en sıkışık zamanları 

oluşturan durumlar olan saatlik, haftalık, aylık ve mevsimsel yoğunluklardır 

(Malandraki ve Daskin, 1992). 

 ZB_ZP_ARP’de toplam maliyet enküçüklemesinin yanı sıra; enaz seyahat 

mesafesi, enaz maliyet, enaz seyahat süresi ve enaz araç sayısı gibi amaçlar da göz 

önüne alınmaktadır (Zheng-yu ve ark., 2010). 

 

3.2. Metot 

 

Bu bölümün birinci kısmında problemin tanımı ve problem için önerilen 

matematiksel modelde kullanılan notasyonlar, ikinci kısmında ise önerilen matematiksel 

model verilmiştir. 

 

3.2.1. Problem tanımı 

 

ZB_ZP_ARP notasyonel olarak şu şekilde tanımlanabilir: 퐺 = (푁, 퐴) bir şebeke 

olsun, 푁  tüm düğümlerin kümesini (푁 = "0" ∪ 푁 ), "0" depo düğümünü, 푁  müşteri 

kümesini, 퐴 düğümler arasındaki hatları tanımlamaktadır.  ZB_ZP_ARP tanımlanan bu 

şebeke üzerinde aşağıdaki varsayımlar altında enküçük maliyetli rotaların tespiti 

problemidir: 

 Her müşteriye kesinlikle bir kez uğranmalı, 

 Bir rota depodan başlamalı ve tekrar depoda son bulmalı, 

 Rota üzerindeki müşterilerin talepleri toplamı araç kapasitesini geçmemeli, 

 Her müşteriye girişler ve çıkışlar zaman pencereleri içerisinde gerçekleşmelidir. 

 Ulaşım süresi, gün içerisindeki zaman dilimlerine ve düğümler arasındaki 

uzaklığa bağımlı olmalıdır. 
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Önerilen karma tamsayılı doğrusal programlama modelinde kullanılan problem 

girdileri ve değişkenler aşağıda verilmiştir: 

 

Problem Girdileri 

푄 : araç kapasitesi 

퐾 : zaman dilimi kümesi (∀푘, 푙 ∈ 퐾) 

푀 : büyük bir sayı 

푀 : büyük bir sayı (∀푖, 푗 ∈ 푁) 

푞  : i düğümünün talebi (∀푖 ∈ 푁 ) 

푑  : i düğümü ile j düğümü arasındaki uzaklık (∀푖, 푗 ∈ 푁) 

퐿퐵  : k diliminin başladığı zaman (∀푘 ∈ 퐾) 

푈퐵  : k diliminin bittiği zaman (∀푘 ∈ 퐾) 

푣  : k dilimi içerisinde i düğümünden j düğümüne seyahat hızı (∀푖, 푗 ∈ 푁; ∀푘 ∈ 퐾) 

푠  : i müşterisinin servis süresi (∀푖 ∈ 푁 ) 

 

0-1 Karar Değişkenleri 

푥 :      1   푒ğ푒푟 푎푟푎ç 푖 푑üğü푚ü푛푑푒푛 푗 푑üğü푚ü푛푒 푔푒ç푖푦표푟푠푎 (∀푖, 푗 ∈ 푁)                                                    
0   푑푖ğ푒푟 푑푢푟푢푚푙푎푟푑푎                                                                                                                                   

푦 :   1 푒ğ푒푟 푎푟푎ç 푖 푑üğü푚ü푛푑푒푛 푘 푧푎푚푎푛 푑푖푙푖푚푖푛푑푒 çı푘ı푝
푗 푑üğü푚ü푛푒 푙 푧푎푚푎푛 푑푖푙푖푚푖푛푑푒 푣푎푟ı푦표푟푠푎 (∀푖, 푗 ∈ 푁; ∀푘, 푙 ∈ 퐾; 푙 ≥ 푘) 

0 푑푖ğ푒푟 푑푢푟푢푚푙푎푟푑푎                                                                                                                                

 

Ek Karar Değişkenleri 

푢  : i düğümüne girmeden hemen önce araç üzerindeki dağıtılacak ürün miktarı  

 (∀푖 ∈ 푁 ) 



 

 

27

푇  : aracın i düğümüne giriş zamanı (∀푖 ∈ 푁 ) 

푇  : aracın i düğümünden çıkış zamanı (∀푖 ∈ 푁) 

푇푂  : eğer araç i düğümünden depoya dönüş yapıyorsa, rotanın depoya dönüş zamanı, 

  aksi halde “0” (∀푖 ∈ 푁 ) 

푇푇 : i düğümünden j düğümüne geçiş süresi (∀푖, 푗 ∈ 푁) 

 

3.2.2. Matematiksel model 

 

Bu bölümde ZB_ZP_ARP için geliştirilen doğrusal yapıya sahip yeni bir karma 

tamsayılı matematiksel model sunulmuştur.  

 

Amaç Fonksiyonu 

Enküçük 푍 = ∑ 푇푇, ∈  (3.1) 

 

Kısıtlar 

∑ 푥 = 1∈                                                          (∀푗 ∈ 푁 )                (3.2)       

∑ 푥 =∈ ∑ 푥∈  (∀푖 ∈ 푁) (3.3)                     

∑ ∑ 푦∈∈ = 푥  (∀푖, 푗 ∈ 푁) (3.4) 

푢 − 푢 + 푄푥 + (푄 − 푞 − 푞 )푥 ≤ 푄 − 푞    (∀푖, 푗 ∈ 푁 ; 푖 ≠ 푗)                    (3.5)    

푢 ≥ 푞 + ∑ 푞 푥∈ ,  (∀푖 ∈ 푁 ) (3.6)             

푢 ≤ 푄 − (푄 − 푞 )푥                                (∀푖 ∈ 푁 ) (3.7) 

푇푇 ≤ 푇 − 푇 + 푀 (1 − 푥 ) (∀푖 ∈ 푁, ∀푗 ∈ 푁 ) (3.8) 

푇푇 ≥ 푇 − 푇 + 푀 (푥 − 1) (∀푖 ∈ 푁, ∀푗 ∈ 푁 ) (3.9) 

푇푇 ≤ 푇푂 − 푇 + 푀 (1 − 푥 ) (∀푗 ∈ 푁 ) (3.10) 

푇푇 ≥ 푇푂 − 푇 + 푀 (푥 − 1) (∀푗 ∈ 푁 )                 (3.11)                     
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푑 − 푀 2 − 푥 − 푦 ≤ 푇 − 푇 푣  (∀푖 ∈ 푁, ∀푗 ∈ 푁 ), (∀푘 ∈ 퐾)  (3.12) 

 
푑 − 푀 2 − 푥 − 푦 ≤ (푈퐵 − 푇 )푣 +

∑ (푈퐵 − 퐿퐵 )푣 +
푇 − 퐿퐵 푣

 
(∀푖 ∈ 푁, ∀푗 ∈ 푁 )

(∀푘, 푙 ∈ 퐾)
푙 > 푘

   (3.13) 

푑 − 푀 2 − 푥 − 푦 ≤ 푇푂 − 푇 푣  (∀푗 ∈ 푁 ), (∀푘 ∈ 퐾)  (3.14) 

 
푑 − 푀 2 − 푥 − 푦 ≤ 푈퐵 − 푇 푣 +

∑ (푈퐵 − 퐿퐵 )푣 +
푇푂 − 퐿퐵 푣

 (∀푗 ∈ 푁 ), (∀푘, 푙 ∈ 퐾)
푙 > 푘

  (3.15) 

∑ ∑ 푦 푈퐵 ≥ 푇, ∈∈  (∀푖 ∈ 푁 ) (3.16) 

∑ ∑ 푦 퐿퐵 ≤ 푇, ∈∈  (∀푖 ∈ 푁 ) (3.17) 

∑ ∑ 푦 푈퐵 ≥ 푇, ∈∈  (∀푖 ∈ 푁 ) (3.18) 

∑ ∑ 푦 퐿퐵 ≤ 푇, ∈∈  (∀푖 ∈ 푁 ) (3.19) 

∑ ∑ 푦 푈퐵 ≥ 푇푂, ∈∈  (∀푖 ∈ 푁 ) (3.20) 

∑ ∑ 푦 퐿퐵 ≤ 푇푂, ∈∈  (∀푖 ∈ 푁 ) (3.21) 

푇 = 푇 + 푠  (∀푖 ∈ 푁 ) (3.22) 

푥 , 푦 ∈ {0,1}                 (∀푖, 푗 ∈ 푁), (∀푘, 푙 ∈ 퐾) (3.23)                                         

 푢 , 푇 , 푇 , 푇푂 ≥ 0 (∀푖 ∈ 푁 )  (3.24)                         

푇푇 ≥ 0 (∀푖, 푗 ∈ 푁) (3.25) 

Burada  푀 = 푚푎푥∀ , ∈ (퐵 ) olarak almak yeterlidir.   

Matematiksel modelde (3.1) numaralı eşitlik ile belirtilen amaç fonksiyonu, 

toplam rota süresini enazlamaktadır. (3.2) ve (3.3) numaralı kısıtlar ARP için 

geliştirilmiş genel atama kısıtlarıdır ve bir müşteriye mutlaka bir kere hizmet 

verilmesini garantilemekte, buna ek olarak düğümlerin girdi çıktı dengesini 

sağlamaktadır. (3.4) numaralı kısıtlar her hat için, eğer hat kullanılıyorsa aracın 

seyahate mutlaka bir zaman diliminde başlayıp aynı ya da farklı bir zaman diliminde 

bitirmesini garantilemektedir.  
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(3.5–3.7) numaralı kısıtlar MTZ (Miller-Tucker-Zemlin) kapasite ve alt tur 

eleme kısıtlarıdır. Bu kısıtlar ilk olarak Gezgin Satıcı Problemi (GSP) için Miller ve ark. 

(1960) tarafından geliştirilmiş,  Kulkarni ve Bhave (1985) tarafından ARP’ye 

uyarlanmış, Desrochers ve Laporte (1991) tarafından kuvvetlendirilmiş ve Kara ve ark. 

(2004) tarafından düzeltme yapılmıştır. Buna ek olarak Kara (2008) tarafından 

kullanılan yardımcı değişkenlerin sınırları üzerinde yeni kuvvetlendirmeler 

gerçekleştirilmiş ve bu değişkenlere kesin anlamlar yüklenmiştir. (3.5) numaralı kısıt bir 

rota üzerinde dağıtım taleplerinin toplamlarının kapasiteyi geçmemesini sağlamakla 

beraber alt turların oluşmasını da engellemektedir. (3.6) ve (3.7) numaralı kısıtlar 

yardımcı karar değişkenlerinin alt ve üst sınırlarını belirleyen kısıtlardır.  

(3.8–3.11) numaralı kısıtlar düğümlere giriş ve çıkış zamanlarının, düğümler 

arası geçiş süreleri ile bağlantılı olmasını sağlamaktadır. (3.8) ve (3.9) numaralı kısıtlar 

tüm düğümlerden müşterilere giriş, (3.10) ve (3.11) numaralı kısıtlar ise müşteriden 

depoya dönüş sürelerini belirleyen kısıtlardır.  

(3.12–3.15) numaralı kısıtlar, zaman dilimleri arasındaki geçişlerin araç hızıyla 

ve kat edilen mesafeyle bağlantılı olmasını sağlamaktadır. Burada tanımlanan ulaşım 

süresi hesaplama tekniği sadece ardışık zaman dilimleri için değil (örneğin 푙 = 푘 + 1), 

ardışık olmayan zaman dilimleri için de geçerlidir (örneğin 푙 ≥ 푘 + 1). (3.12) numaralı 

kısıt aracın k zaman diliminde çıkıp aynı zaman diliminde bir sonraki müşteriye girişini, 

(3.13) numaralı kısıt ise aracın k zaman diliminde çıkıp daha büyük bir l zaman 

diliminde bir sonraki müşteriye girişini sağlamaktadır. (3.14) numaralı kısıt aracın k 

zaman diliminde müşteriden çıkıp aynı zaman diliminde depoya dönüşünü, (3.15) 

numaralı kısıt ise aracın k zaman diliminde müşteriden çıkıp daha büyük bir l zaman 

diliminde depoya dönüşünü sağlamaktadır.  

(3.16–3.19) numaralı kısıtlar zaman dilimlerinin alt ve üst sınırlarının, aracın 

müşterilerden tüm düğümlere giriş ve çıkış zamanlarıyla bağlantılı olmasını, (3.20) ve 

(3.21) numaralı kısıtlar ise zaman dilimlerinin alt ve üst sınırlarının aracın müşteriden 

depoya dönüşü ile bağlantılı olmasını sağlamaktadır.  

(3.22) numaralı kısıt, aracın müşteriden çıkış zamanının, müşteriye giriş zamanı 

ile müşteride geçirdiği servis zamanının toplamına eşit olmasını garantilemektedir. 

(3.23–3.25) numaralı kısıtlar ise işaret kısıtlarıdır. 
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ZB_ZP_ARP için (3.1–3.25)’de önerilen matematiksel model O(|N|²|K|2) 

karmaşıklığında 0–1 karar değişkeni, O(|K|) karmaşıklığında ek karar değişkeni ve 

O(|N|²|K|2) karmaşıklığında kısıta sahiptir. 

 Geliştirilen karma tamsayılı matematiksel modelde, aracın düğümler arasındaki 

geçişlerini zaman bağımlılığı kavramı ile bağlantılı olarak sağlamak için önerilen (3.12) 

ve (3.13) numaralı kısıtların geçerliliği aşağıda Önerme 1 ve Önerme 2 ile 

ispatlanmaktadır. 

 

Önerme 1: (3.12) numaralı kısıt ZB_ZP_ARP için geçerli bir kısıttır. 

İspat: Bir araç i düğümünden j düğümüne geçiyorsa 푥 = 1 ve i düğümünden k. zaman 

diliminde çıkıp j düğümüne k. zaman diliminde varıyorsa (3.4) numaralı kısıttan dolayı 

푦 = 1 değerlerini alır. Bu durumda (3.12) numaralı kısıt ∀푖 ∈ 푁, ∀푗 ∈ 푁  için  

푑 ≤ 푇 − 푇 푣  

şekline dönüşür. Ayrıca (3.4) numaralı kısıttan dolayı diğer bütün 푦  değerleri “0” ve 

(3.13) numaralı kısıtın sol tarafı negatif değer alacağından dolayı (3.13) numaralı kısıt 

anlamsız hale gelecektir. Dolayısıyla (3.12) numaralı kısıt, aracın i düğümünden çıkışı 

ile j düğümüne girişinin aynı zaman dilimi içerisinde gerçekleştirildiği durum için 

geçerli bir kısıttır. 

 

 Önerme 2: (3.13) numaralı kısıt ZB_ZP_ARP için geçerli bir kısıttır. 

İspat: Bir araç i düğümünden j düğümüne geçiyorsa 푥 = 1 ve i düğümünden k. zaman 

diliminde çıkıp j düğümüne l. zaman diliminde varıyorsa (3.4) numaralı kısıttan dolayı 

푦 = 1 değerlerini alır. Bu durumda (3.13) numaralı kısıt ∀푖 ∈ 푁, ∀푗 ∈ 푁  için 

푑 ≤ (푈퐵 − 푇 )푣 + ∑ (푈퐵 − 퐿퐵 )푣 + 푇 − 퐿퐵 푣   

şekline dönüşür. Ayrıca (3.4) numaralı kısıttan dolayı diğer bütün 푦  değerleri “0” ve 

(3.8) numaralı kısıtın sol tarafı negatif değer alacağından dolayı (3.12) numaralı kısıt 

anlamsız hale gelecektir. Dolayısıyla (3.13) numaralı kısıt, aracın i düğümünden çıkışı 

ile j düğümüne girişinin farklı zaman dilimi içerisinde gerçekleştirildiği durum için 
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geçerli bir kısıttır. Şekil 3.3’te bu durum, düğümlere giriş ve çıkış zamanlarının örnek 

gösterimi ile sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.3. Düğümlere giriş ve çıkış zamanlarının örnek gösterimi  

 

 Şekil 3.3’de sunulan örnek göz önüne alındığında, taralı bölgelerde kat edilen 
mesafeler aşağıdaki formülasyonlar ile hesaplanmaktadır. 

(1) numaralı bölgede aracın kat ettiği mesafe: (푈퐵 − 푇 )푣  
(2) numaralı bölgede aracın kat ettiği mesafe: (푈퐵 − 퐿퐵 )푣  
(3) numaralı bölgede aracın kat ettiği mesafe: (푈퐵 − 퐿퐵 )푣  
(4) numaralı bölgede aracın kat ettiği mesafe: 푇 −퐿퐵 푣  

Aracın ∀푖 ∈ 푁, 푗 ∈ 푁  için i-j arasında kat ettiği mesafe 푑 , 
 (1) + (2) + (3) + (4)  numaralı alanların toplamına 푑 = (1) + (2) + (3) + (4) eşittir. 

  (3.14) ve (3.15) numaralı kısıtların geçerliliği de Önerme 1 ve Önerme 2 

yardımıyla gerçekleştirilebilir. 
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4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

  

 Bu bölümün birinci kısmında deney tasarımı, ikinci kısımda deneysel 

çalışmalardan elde edilen sonuçlar ve yorumlar, üçüncü kısmında ise farklı 

parametrelerin değişmesiyle elde edilen senaryo analizlerinin sonuçları ve yorumları yer 

almaktadır. 

 

4.1. Deney tasarımı 

 

Önerilen matematiksel modelin etkinliğini araştırmak amacıyla Solomon’un 

(1987) 25 müşterilik test kümesi ve Ichoua ve ark. (2003) tarafından kullanılan seyahat 

hızı matrisi göz önüne alınarak ZB_ZP_ARP için toplamda 56 tane yeni test problemi 

üretilmiştir. Bu test kümesinde müşteriler [100x100]’lük yüzey üzerinde değişik 

yerleşim parametrelerine göre yerleştirilmiştir. Altı farklı problem tipi tanımlanmıştır; 

푅 , 푅 , 퐶 , 퐶 , 푅퐶 ve 푅퐶 . Bu parametrelere göre 푅  tipi problemlerde müşteriler 

tamamen rassal, 퐶 tipi problemlerde müşteriler belirli bölgelerde kümelenerek,  푅퐶 tipi 

problemlerde ise müşterilerin bir kısmı rassal kalan kısmı ise belirli bölgelerde 

kümelenerek yerleştirilmiştir. 1. tip problemlerde müşterilere giriş ve çıkışları belirleyen 

zaman pencerelerinin dar olmasından dolayı her rotada az sayıda müşteriye hizmet 

verilebilmekte, 2. tip problemlerde ise 1. tip problemlere göre zaman pencerelerinin 

geniş olmasından her rotada oldukça fazla sayıda müşteriye hizmet verilebilmektedir.  

Seyahat hızları düşük, orta ve yüksek hızda olmak üzere üç kategoride 

tanımlanmıştır. Bir iş günü üç zaman dilimine bölünmüş ve her zaman dilimine rassal 

olarak bir araç hız değeri atanmıştır. 

Performans ölçütü olarak Yüzde Sapma Değeri (YSD) kullanılmıştır. Bu değer, 

matematiksel modelden elde edilen üst sınırın (푍Ü ), yine matematiksel modelden elde 

edilen alt sınırdan (푍 ) uzaklığını göstermektedir. Bu değer “0”a ne kadar yakın olursa 

elde edilen sonuç eniyi çözüme o kadar yakın olmaktadır. YSD değeri şu şekilde 

hesaplanmaktadır. 

푌푆퐷 = 100 ∗ (
푍Ü − 푍

푍 ) 
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Önerilen matematiksel model “GAMS” ara yüzünde kodlanmış ve matematiksel 

model çözücüsü olarak “CPLEX 10.2” kullanılmıştır. Bütün koşumlarda çözücünün 

varsayılan parametre seviyeleri kullanılmıştır. Her bir koşum “Intel Xeon 3.16 Ghz” 

hızında “1 GB” ara belleğe sahip, “Windows 7” işletim sistemi ile çalışan 

bilgisayarlarda gerçekleştirilmiştir. Bütün koşumlar 2 saat (7200 saniye) çözüm süresi 

ile sınırlandırılmıştır.  

 

4.2. Deneysel sonuçlar 

 

Deneysel çalışmalara göre elde edilen genel sonuçlar Çizelge 4.1-4.6’da sırasıyla 

퐶 , 퐶 , 푅 , 푅 , 푅퐶  ve 푅퐶  tipi test problemleri için sunulmaktadır. Bu çizelgelerde ilk 

sütün problem adını, ikinci ve üçüncü sütunlar matematiksel model çözücüsünden elde 

edilen üst ve alt sınırı, son iki sütun ise sırasıyla Yüzde Sapma Değeri (YSD)’ni ve 

çözüm süresini göstermektedir. 

 
Çizelge 4.1. 퐶  tipi test problemlerinin sonuçları 

 
Problem Üst Sınır Alt Sınır YSD Çözüm Süresi 
C101 379.71 379.71 0 5.65 
C102 371.96 188.73 49.26 7200 
C103 526.56 73.13 86.11 7200 
C104 533.46 38.12 92.85 7200 
C105 331.86 331.86 0 390.89 
C106 511.46 511.46 0 138.06 
C107 318.11 257.43 19.07 7200 
C108 431.51 120.73 72.02 7200 
C109 350.71 44.73 87.24 7200 
Ortalama 417.26 216.21 45.17 4859.4 
 
 

Çizelge 4.1’de sunulan sonuçlara göre; 퐶  tipi yani kümelenmiş şekilde 

yerleşmiş müşterilerden oluşan 9 test probleminde ortalama YSD %45.17 olarak elde 

edildiği görülmektedir. C101, C105 ve C106 test problemlerinde sırasıyla 5.65, 390.89 

ve 138.06 saniyede eniyi çözüme ulaşılmıştır.  
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Çizelge 4.2. 퐶  tipi test problemlerinin sonuçları 
 

Problem Üst Sınır Alt Sınır YSD Çözüm Süresi 
C201 953.31 953.31 0 2.45 
C202 766.87 165.27 78.44 7200 
C203 906.49 9.99 98.89 7200 
C204 1133.68 0.39 99.96 7200 
C205 773.44 773.44 0 265 
C206 748.92 558.06 25.48 7200 
C207 633.08 475.07 24.95 7200 
C208 699 194.34 72.19 7200 
Ortalama 826.84 391.23 49.99 5433.43 

 

Çizelge 4.2’de sunulan sonuçlara göre; 퐶  tipi yani kümelenmiş şekilde 

yerleşmiş müşterilerden oluşan 8 test probleminde ortalama YSD değerlerinin %49.99 

olarak elde edildiği görülmektedir. C201 ve C205 test problemlerinde sırasıyla 2.45 ve 

265 saniyede eniyi çözüme ulaşılmıştır. 

Çizelge 4.1 ve Çizelge 4.2’de sunulan ortalama YSD’ler karşılaştırıldığında, 

zaman pencerelerinin dar olduğu 1. tip kümelenmiş problemlerde, 2. tip kümelenmiş 

problemlere göre daha düşük YSD elde edilmesi, her rotada daha az sayıda müşteriye 

hizmet verilebildiği problemlerin daha kolay çözülebildiğini göstermektedir. 

 
Çizelge 4.3. 푅  tipi test problemlerinin sonuçları 

 
Problem Üst Sınır Alt Sınır YSD Çözüm Süresi 
R101 1277.25 1277.25 0 4.04 
R102 979.67 780.43 20.33 7200 
R103 636.13 372.27 41.47 7200 
R104 537.29 188.79 64.86 7200 
R105 864.55 864.55 0 780.44 
R106 656.74 455.18 30.69 7200 
R107 612.95 217.55 64.5 7200 
R108 684.28 125.41 81.67 7200 
R109 642.96 332.04 48.35 7200 
R110 641.29 170.61 73.39 7200 
R111 619.63 218.55 64.72 7200 
R112 599.64 5.21 99.13 7200 
Ortalama 729.36 417.32 49.09 6065.37 
 

Çizelge 4.3’de sunulan sonuçlara göre; 푅  tipi yani rassal şekilde yerleşmiş 

müşterilerden oluşan 12 test probleminde ortalama YSD %49.09 elde edildiği 

görülmektedir. R101 ve R105 test problemlerinde sırasıyla 4.04 ve 780.44 saniyede 

eniyi çözüme ulaşılmıştır. 
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Çizelge 4.4. 푅  tipi test problemlerinin sonuçları 
 

Problem Üst Sınır Alt Sınır YSD Çözüm Süresi 
R201 1089.93 935.78 14.14 7200 
R202 1173.6 212.28 81.91 7200 
R203 1176.48 0.13 99.98 7200 
R204 729.85 5.88 99.19 7200 
R205 734.78 58.32 92.06 7200 
R206 668.91 0.89 99.86 7200 
R207 727.2 0.09 99.98 7200 
R208 671.86 0.07 99.98 7200 
R209 727.41 10.25 98.59 7200 
R210 888.02 61.63 93.05 7200 
R211 793.92 0.09 99.98 7200 
Ortalama 852.9 116.85 88.98 7200 

 

Çizelge 4.4’de sunulan sonuçlara göre; 푅  tipi yani rassal şekilde yerleşmiş 

müşterilerden oluşan 11 test probleminde ortalama YSD %88.98 olarak elde edildiği 

görülmektedir. Problemlerin hiçbirisinde iki saat çözüm süresi kısıtı altında en iyi 

çözüme ulaşılamamıştır. 푅  tipi problemlerde hiç eniyi çözüme ulaşılamaması, 

problemlerin oldukça zor olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 4.3 ve Çizelge 4.4’de sunulan ortalama YSD’ler karşılaştırıldığında, 

zaman pencerelerinin dar olduğu 1. tip rassal problemlerde, 2. tip rassal problemlere 

göre daha düşük YSD elde edilmesi, her rotada daha az sayıda müşteriye hizmet 

verilebildiği problemlerin daha kolay çözülebildiğini göstermektedir. 

 
Çizelge 4.5. 푅퐶  tipi test problemlerinin sonuçları 

 
Problem Üst Sınır Alt Sınır YSD Çözüm Süresi 
RC101 637.24 637.24 0 133.98 
RC102 531.44 412.54 22.37 7200 
RC103 380.1 197.13 48.13 7200 
RC104 495.79 88.83 82.08 7200 
RC105 707.14 548.48 22.43 7200 
RC106 486.8 307.03 36.92 7200 
RC107 476.53 55.02 88.45 7200 
RC108 373.72 1.66 99.55 7200 
Ortalama 511.09 280.99 49.99 6316.7 
 

Çizelge 4.5’de sunulan sonuçlara göre; 푅퐶  tipi yani hem kümelenmiş hem 

rassal olarak yerleşmiş müşterilerden oluşan 16 test probleminde %49.99 oranında 

ortalama YSD elde edildiği görülmektedir. RC101 test probleminde 133.98 saniyede 

eniyi çözüme ulaşılmıştır. 
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Çizelge 4.6. 푅퐶  tipi test problemlerinin sonuçları 
 

Problem Üst Sınır Alt Sınır YSD Çözüm Süresi 
RC201 1257.88 669.74 46.75 7200 
RC202 1320.96 173.77 86.84 7200 
RC203 1008.49 4.22 99.58 7200 
RC204 660.53 1.71 99.74 7200 
RC205 1144.15 279.1 75.6 7200 
RC206 945.75 44.24 95.32 7200 
RC207 878.45 2.55 99.7 7200 
RC208 727.34 0.08 99.98 7200 
Ortalama 992.94 146.92 87.94 7200 

 

Çizelge 4.6’da sunulan sonuçlara göre; 푅퐶  tipi yani hem kümelenmiş hem 

rassal şekilde yerleşmiş müşterilerden oluşan 16 test probleminde ortalama YSD 

%87.94 olarak elde edildiği görülmektedir. Problemlerin hiçbirisinde iki saat çözüm 

süresi kısıtı altında en iyi çözüme ulaşılamamıştır. Bu sonuçlara göre, 푅  tipi 

problemlerde olduğu gibi, 푅퐶  tipi problemler de oldukça zor çözülebilmektedir. 

Çizelge 4.5 ve Çizelge 4.6’da sunulan ortalama YSD’ler karşılaştırıldığında, 

zaman pencerelerinin dar olduğu 1. tip hem kümelenmiş hem rassal problemlerde, 2. tip 

hem kümelenmiş hem rassal problemlere göre daha düşük YSD elde edilmesi, her 

rotada daha az sayıda müşteriye hizmet verilebildiği problemlerin daha kolay 

çözülebildiğini göstermektedir. 

Şekil 4.1’de C, R ve RC tipi problemlerin sonuç ortalamaları sunulmaktadır. 

Şekil 4.1’deki sonuçlara göre, en fazla R tipi problemlerde (%69.03) en az ise C tipi 

problemlerde (%47.58) YSD elde edilmiştir. 56 test probleminin genel ortalamasında 

ise %61.86’lık YSD elde edilmiştir. En düşük ortalama YSD’nin, 퐶  tipi problemlerde 

elde edilmesi, zaman pencerelerinin dar olduğu ve kümelenmiş olarak yerleşmiş 

müşterilerden oluşan problemlerin diğer problemlere göre daha kolay çözülebildiğini 

göstermektedir. 

 



 

 

37

 
 

Şekil 4.1. C, R ve RC tipi problemlerin sonuç ortalamaları 

 

Şekil 4.2, 2 saat çözüm süresi sınırı altında eniyi çözüme ulaşılan problemlerin 

çözüm sürelerini göstermektedir.  

 

 
 

Şekil 4.2. Eniyi çözüme ulaşılan problemlerin çözüm süreleri (saniye) 

 

Şekil 4.2 incelendiği zaman, 56 test probleminin 8 tanesinde eniyi çözüme 

ulaşıldığı görülmektedir. Bunların 5 tanesi 퐶 tipi, 2 tanesi 푅 tipi ve 1 tanesi 푅퐶 tipidir. 
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C201 probleminde 2.45 saniye ile tüm test problemleri içerisinde en kısa sürede eniyi 

çözüme ulaşılmıştır. 퐶  tipi problemlerde, 푅  ve 푅퐶  tipi problemlere göre düşük 

YSD’lere ve daha fazla (5 tane) eniyi çözüme ulaşılan problem sayısına sahip olunması 

müşterilerin kümelenmiş biçimde dağıldıkları problemlerin daha kolay çözülebildiğini 

göstermektedir. 

Yerleşim parametrelerine göre bir karşılaştırma yapıldığında 푅  tipi 

problemlerden elde edilen ortalama YSD’nin, 퐶  ve 푅퐶 tipi problemlere göre yüksek 

olduğu gözlenmektedir. Bu sonuçlara göre müşterilerin rassal olarak dağıldığı 

problemlerin daha zor çözüldüğü görülmektedir. 

Her rotada az sayıda müşteriye hizmet verilebildiği 1. tip problemlerde, her 

rotada daha fazla sayıda müşteriye hizmet verilebildiği 2. tip problemlere göre daha 

düşük YSD’ler elde edilmesi, 1. tip problemlerin 2. tip problemlere göre yani zaman 

pencerelerinin dar olduğu problemlerin daha kolay çözülebildiğini göstermektedir. 

 

4.3. Senaryo analizleri 

 

 Bu bölümde, geliştirilen matematiksel modelin çeşitli senaryolar altında nasıl 

sonuçlar verdiğini gözlemlemek için yapılan deneysel çalışmalar ve sonuçları 

sunulmuştur.  

Rassal olarak, her bir test problemi tipinden birer tane olmak üzere toplamda 6 

problem seçilmiştir. Seçilen problemler: C102, C203, R105, R202, RC106 ve 

RC201’dir. Senaryo analizlerinde, üç farklı senaryo altında toplamda 96 tane test 

problemi türetilmiş ve bu farklı senaryolara göre elde edilen sonuçlar yönetimsel bakış 

açısı göz önüne alınarak karar vericiler için yorumlanmıştır. 

 

4.3.1 Senaryo 1 (Talep değişiminin etkisi) 

 

 Birinci senaryo, müşteri talebindeki artış ve azalışların sonuçlar üzerindeki 

etkisini göz önüne almaktadır. Müşteri talepleri 3 defa %10 oranında arttırılmış ve 3 

defa %10 oranında azaltılmıştır. Toplamda 36 tane test problemi türetilmiştir. Çizelge 
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4.7’de talep azalışından, Çizelge 4.8’de ise talep artışından elde edilen deneysel 

sonuçlar verilmektedir. 

 

Çizelge 4.7. Talep azalışı ile elde edilen deneysel sonuçlar 
 
Talep 
Değişimi Problem Tip Üst Sınır Alt Sınır YSD Çözüm 

Süresi 
-%30 S1_1_C102 퐶  282.05 116.27 58.77 7200 
 S1_1_C203 퐶  1506.3 19.05 98.73 7200 
 S1_1_R105 푹ퟏ 764.87 764.87 0 147.59 
 S1_1_R202 푅  1124.35 216.37 80.75 7200 
 S1_1_RC106 푅퐶  400.08 321.03 19.75 7200 
 S1_1_RC201 푅퐶  1385.85 743.92 46.32 7200 
 Ortalama 910.58 363.58 50.72 6024.59 
 
-%20 S1_2_C102 퐶  282.05 115.27 59.13 7200 
 S1_2_C203 퐶  749.96 18.52 97.53 7200 
 S1_2_R105 푹ퟏ 764.87 764.87 0 31.61 
 S1_2_R202 푅  1110.48 246.77 77.77 7200 
 S1_2_RC106 푅퐶  397.7 388.4 2.33 7200 
 S1_2_RC201 푅퐶  1385.85 839.18 39.44 7200 
 Ortalama 781.818 395.5016 46.03 6005.26 
 
-%10 S1_3_C102 퐶  268.63 121.28 54.85 7200 
 S1_3_C203 퐶  749.95 18.84 97.48 7200 
 S1_3_R105 푹ퟏ 764.87 764.87 0 20.37 
 S1_3_R202 푅  1104 250.52 77.3 7200 
 S1_3_RC106 푅퐶  397.7 371.95 6.47 7200 
 S1_3_RC201 푅퐶  1385.85 867.23 37.42 7200 
 Ortalama 778.5 399.11 45.59 6003.39 
 

 Çizelge 4.7’deki sonuçlara göre endüşük ortalama YSD talebin %10 

azaltılmasında (%45.59), en yüksek ortalama YSD ise talebin %30 azaltılmasından 

(%50.72) elde edilmiştir. %10 azalma ile %20 azalma arasındaki fark çok olmamasına 

rağmen %30 azalma ile karşılaştırıldığı zaman, %30 azalmanın daha yüksek YSD’ler 

elde edilmesine neden olduğu görülmektedir. 56 test probleminden elde edilen ortalama 

YSD’lerin (%61.86), talebin azalması ile elde edilenlerden daha yüksek olduğu 

gözlenmektedir. Bu sonuçlara göre, talebin azalması YSD’lerin artmasına dolayısıyla da 

problemin zorlaşmasına sebep olmaktadır. 
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Çizelge 4.8. Talep artışı ile elde edilen deneysel sonuçlar 
 

Talep 
Değişimi Problem Tip Üst Sınır Alt Sınır YSD Çözüm 

Süresi 
+%10 S1_4_C102 퐶  352.26 127.78 63.72 7200 
 S1_4_C203 퐶  749.96 17.55 97.65 7200 
 S1_4_R105 푹ퟏ 764.87 764.87 0 38.38 
 S1_4_R202 푅  1108.07 233.67 78.91 7200 
 S1_4_RC106 푅퐶  474.01 349.93 26.17 7200 
 S1_4_RC201 푅퐶  1385.85 846.1 38.94 7200 
 Ortalama 805.83 389.98 50.9 6006.39 
 
+%20 S1_5_C102 퐶  375.78 122.64 67.36 7200 
 S1_5_C203 퐶  749.95 19.25 97.43 7200 
 S1_5_R105 푹ퟏ 764.87 764.87 0 7200 
 S1_5_R202 푅  1110.48 259.37 76.64 7200 
 S1_5_RC106 푅퐶  536.15 327.8 38.86 7200 
 S1_5_RC201 푅퐶  1385.85 806.68 41.79 7200 
 Ortalama 820.513 383.435 53.68 7200 
 
+%30 S1_6_C102 퐶  402.1 120.34 70.07 7200 
 S1_6_C203 퐶  849.54 19.22 97.73 7200 
 S1_6_R105 푹ퟏ 764.87 764.87 0 25.77 
 S1_6_R202 푅  1108.07 237.92 78.52 7200 
 S1_6_RC106 푅퐶  537.85 343.22 36.18 7200 
 S1_6_RC201 푅퐶  1385.85 856.02 38.23 7200 
 Ortalama 841.38 390.26 53.45 6004.29 
 

Çizelge 4.8’deki sonuçlara göre en düşük ortalama YSD talebin %10 

arttırılmasında (%50.9), en yüksek ortalama YSD ise talebin %20 arttırılmasından 

(%50.72) elde edilmiştir. %20 artış ile %30 artış arasındaki fark çok olmamasına 

rağmen %10 artma ile karşılaştırıldığı zaman, %10 artışın daha düşük YSD’ler elde 

edilmesine neden olduğu görülmektedir. 56 test probleminden elde edilen ortalama 

YSD’lerin (%61.86), talebin artması ile elde edilenlerden daha yüksek olduğu 

gözlenmektedir. Bu sonuçlara göre, talebin artması YSD’lerin artmasına dolayısıyla da 

problemin zorlaşmasına sebep olmaktadır. 

Her iki çizelge de açıkça görülmektedir ki, 푅 tipi problemlerin hepsinde eniyi 

sonuçlara ulaşılmıştır. Talebin azalması YSD’leri arttırırken, diğer yandan talebin artışı 

da YSD’leri arttırmakta ve problemlerin çözümünde eniyi sonuca daha uzun sürelerde 

varmaya sebep olmaktadır. 

Şekil 4.3’de Senaryo 1’den elde edilen ortalama YSD’ler sunulmaktadır. 

Mevsimsel nedenler, müşteri tercihlerindeki değişimler veya başka faktörlerin etkisiyle 

müşteri talebindeki azalış ve artışın model performansı üzerindeki etkisi Şekil 4.3’e 

bakılarak genel olarak değerlendirildiğinde oldukça dikkat çekici sonuçlar ile 
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karşılaşılmaktadır. Talepteki artış ve azalış, ortalama YSD’lerden daha az YSD’ler elde 

edilmesine neden olmuş, problemlerin daha kolay çözülebilmesini sağlamıştır. 

 

 

Şekil 4.3. Senaryo 1’den elde edilen ortalama YSD’ler 

 

4.3.2 Senaryo 2 (Araç değişiminin etkisi) 

 

İkinci senaryo, araç değişimi sonucu araç kapasitesindeki artış ve azalışların 

sonuçlar üzerindeki etkisini göz önüne almaktadır. Araç kapasiteleri 2 defa %20 

oranında arttırılmış ve 2 defa %20 oranında azaltılmıştır. Toplamda 24 tane test 

problemi türetilmiştir. Çizelge 4.9’de araç kapasitesinin azaltılması ile, Çizelge 4.10’da 

ise araç kapasitesinin arttırılması ile deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar 

verilmiştir. 
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Çizelge 4.9. Araç kapasitesinin azaltılması ile edilen deneysel sonuçlar 
 
Kapasite 
Değişimi Problem Tip Üst Sınır Alt Sınır YSD Çözüm 

Süresi 
-%40 S2_1_C102 퐶  667.51 125.5 81.19 7200 

 S2_1_C203 퐶  953.11 18.87 98.02 7200 
 S2_1_R105 푹ퟏ 764.87 764.87 0 31.64 
 S2_1_R202 푅  1106.7 268.63 75.72 7200 
 S2_1_RC106 푅퐶  655.95 325.15 50.43 7200 
 S2_1_RC201 푅퐶  1385.85 825.26 40.45 7200 
 Ortalama 922.33 388.046 57.63 6005.27 
 

-%20 S2_2_C102 퐶  326.65 126.89 61.15 7200 
 S2_2_C203 퐶  749.95 20.56 97.25 7200 
 S2_2_R105 푹ퟏ 764.87 764.87 0 50.63 
 S2_2_R202 푅  1110.48 239.3 78.45 7200 
 S2_2_RC106 푅퐶  543.96 350.92 35.48 7200 
 S2_2_RC201 푅퐶  1385.85 875.45 36.82 7200 
 Ortalama 813.626 396.33 51.53 6008.43 

 

Çizelge 4.9 incelendiği zaman, farklı araçların kullanılması sonucu kapasitede 

meydana gelen azalmaların YSD’leri önemli derecede etkilediği görülmektedir. Araç 

kapasitesindeki %20’lik düşüş ortalama %51.53’lük YSD, %40’lık düşüş ise 

%57.63’lük ortalama YSD elde edilmesine neden olmaktadır. 56 test probleminden elde 

edilen ortalama YSD’lerin (%61.86), araç kapasitesinin azalması ile elde edilenlerden 

daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu sonuçlara göre, küçük kapasiteli araçların 

kullanılması YSD’lerin artmasına dolayısıyla da problemin zorlaşmasına sebep 

olmaktadır. 

 
Çizelge 4.10. Araç kapasitesinin arttırılması ile edilen deneysel sonuçlar 

 
Kapasite 
Değişimi Problem Tip Üst Sınır Alt Sınır YSD Çözüm 

Süresi 
+%20 S2_3_C102 퐶  291.49 125.05 57.09 7200 

 S2_3_C203 퐶  749.95 20.29 97.29 7200 
 S2_3_R105 푹ퟏ 764.87 764.87 0 26.86 
 S2_3_R202 푅  1104 236.18 78.6 7200 
 S2_3_RC106 푅퐶  397.7 347.84 12.53 7200 
 S2_3_RC201 푅퐶  1385.85 849.25 38.71 7200 
 Ortalama 782.31 390.58 47.37 6004.47 
 

+%40 S2_4_C102 퐶  312.78 122.23 60.92 7200 
 S2_4_C203 퐶  749.94 20.78 97.22 7200 
 S2_4_R105 푹ퟏ 764.87 764.87 0 43.72 
 S2_4_R202 푅  3402.41 426.97 87.45 7200 
 S2_4_RC106 푅퐶  397.7 358.41 9.87 7200 
 S2_4_RC201 푅퐶  1385.85 850.18 38.65 7200 
 Ortalama 1168.92 423.9 49.02 6007.28 
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 Çizelge 4.10’daki sonuçlara bakıldığı zaman araç kapasitesindeki %20’lik artış 

ile ortalama %47.37 YSD, %40’lık artış ise %49.02’lik ortalama YSD elde 

edilmektedir. Araç kapasitesinin artışı, YSD’lerin artarak en iyi çözüme daha zor 

ulaşılmasına dolayısıyla problemin zorlaşmasına sebep olmaktadır. 

Şekil 4.4’de, Senaryo 2’den elde edilen ortalama YSD’ler sunulmaktadır. Şekil 

4.4 incelendiği zaman,  56 test probleminden elde edilen ortalama YSD’lerin (%61.86), 

araç kapasitesinin azalmasında olduğu gibi araç kapasitesinin artması ile elde 

edilenlerden daha yüksek olduğu gözlenmektedir. 

 

Şekil 4.4. Senaryo 2’den elde edilen ortalama YSD’ler 

Müşteri talebindeki değişikliklerden elde edilen sonuçlarda olduğu gibi 푅  tipi 

problemlerin hepsinde eniyi sonuçlara ulaşılmıştır. Müşteri taleplerinin karşılanması 

esnasında kullanılan araçların kapasitelerinin değişimi, problemin eniyi çözüme olan 

yakınlığını önemli derecelerde etkilemektedir. Karar verici için en iyi seçenek, araç 

kapasitesi %20 fazla olan filonun seçilmesidir ve bu araçların kullanılması, maliyetlerin 

düşmesini sağlayacaktır. 
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4.3.3 Senaryo 3 (Araç hızının değişiminin etkisi) 

 

Üçüncü senaryo, araç hızındaki artış ve azalışların sonuçlar üzerindeki etkisini 

göz önüne almaktadır. Araç hızı 3 defa %15 oranında arttırılmış ve 3 defa %15 oranında 

azaltılmıştır. Toplamda 36 tane test problemi türetilmiştir. Çizelge 4.11’de araç hızının 

azaltılması ile, Çizelge 4.12’de ise araç hızının arttırılması ile deneysel çalışmalardan 

elde edilen sonuçlar verilmiştir. 

 

Çizelge 4.11. Araç hızının azalması ile elde edilen deneysel sonuçlar 
 

Hız Değişimi Problem Tip Üst Sınır Alt Sınır YSD Çözüm 
Süresi 

-%45 S3_1_C102 퐶  599.33 369.28 38.38 7200 
 S3_1_C203 퐶  924.61 29.17 96.845 7200 
 S3_1_R105 푹ퟏ 1349.23 1349.23 0 6.09 
 S3_1_R202 푅  1459.1 605.7 58.48 7200 
 S3_1_RC106 푹푪ퟏ 934.51 934.51 0 6153.3 
 S3_1_RC201 푅퐶  1645.11 1574.23 4.308 7200 
 Ortalama 1151.98 810.35 33 5826.56 
 
-%30 S3_2_C102 퐶  481 319.26 33.62 7200 
 S3_2_C203 퐶  871.69 32.51 96.27 7200 
 S3_2_R105 푹ퟏ 1242.08 1242.08 0 37.28 
 S3_2_R202 푅  1380.71 404.61 70.69 7200 
 S3_2_RC106 푅퐶  733.89 664.6 9.44 7200 
 S3_2_RC201 푅퐶  1402.23 1037.66 25.99 7200 
 Ortalama 1018.6 616.78 39.33 6006.21 
 
-%15 S3_3_C102 퐶  358.46 145.99 59.27 7200 
 S3_3_C203 퐶  792.44 32.66 95.87 7200 
 S3_3_R105 푹ퟏ 930.01 930.01 0 496.52 
 S3_3_R202 푅  1114.96 284.43 74.48 7200 
 S3_3_RC106 푅퐶  626.5 489.61 21.84 7200 

 S3_3_RC201 푅퐶  1329.33 894.98 32.67 7200 
 Ortalama 858.61 462.94 47.36 6082.75 
 

Çizelge 4.11 incelendiği zaman, oldukça ilginç sonuçlar elde edildiği 

görülmektedir. Trafik yoğunluğunun artması sonucu araç hızında meydana gelen 

azalmaların YSD’leri önemli derecede etkilediği görülmektedir. Araç hızındaki %45’lik 

düşüşte ortalama %33’lük YSD, %30’luk düşüşte %39.33’lük ortalama YSD, %15’lik 

düşüşte %47.36’lık ortalama YSD elde edilmektedir. 56 test probleminden elde edilen 

ortalama YSD’lerin (%61.86), araç hızının azalması ile elde edilenlerden oldukça 



 

 

45

yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu sonuçlara göre araç hızı azaldıkça problemin zorluk 

seviyesi de azalmaktadır. 

 

Çizelge 4.12. Araç hızının artması ile elde edilen deneysel sonuçlar 

 

Hız Değişimi Problem Tip Üst Sınır Alt Sınır YSD Çözüm 
Süresi 

+%15 S3_4_C102 퐶  271.76 135.67 50.07 7200 
 S3_4_C203 퐶  744.45 15.39 97.93 7200 
 S3_4_R105 푹ퟏ 638.02 638.02 0 203.49 
 S3_4_R202 푅  1066.67 208.41 80.46 7200 
 S3_4_RC106 푅퐶  358.52 277.06 22.72 7200 
 S3_4_RC201 푅퐶  1326.17 716.46 45.97 7200 
 Ortalama 615.88 254.91 50.23 5800.69 
 
+%30 S3_5_C102 퐶  300.95 127.81 57.53 7200 
 S3_5_C203 퐶  746.7 15.08 97.98 7200 
 S3_5_R105 푹ퟏ 650.45 650.45 0 1169.89 
 S3_5_R202 푅  1060.62 182.86 82.75 7200 
 S3_5_RC106 푅퐶  380.15 304.06 20.01 7200 
 S3_5_RC201 푅퐶  934.47 667.81 28.53 7200 
 Ortalama 678.89 324.67 47.8 6194.98 
 
+%45 S3_6_C102 퐶  245.69 109.87 55.28 7200 
 S3_6_C203 퐶  743.39 6.2 99.16 7200 
 S3_6_R105 푹ퟏ 591.55 591.55 0 2878.3 
 S3_6_R202 푅  1045.87 176.91 83.08 7200 
 S3_6_RC106 푅퐶  311.59 225.97 27.47 7200 
 S3_6_RC201 푹푪ퟐ 602.48 602.48 0 3389.5 
 Ortalama 590.09 285.49 44.16 5844.63 
 

 Çizelge 4.12’de sonuçlara değerlendirildiği zaman, trafik yoğunluğundaki 

azalmanın etkisiyle araç hızında meydana gelen artışlar YSD’leri önemli derecede 

etkilemektedir. Araç hızındaki %15’lik artışla ortalama %50.23’lük YSD, %30’luk 

artışla %47.8’lik ortalama YSD, %45’lik artışla %44.16’lık ortalama YSD elde 

edilmektedir. 56 test probleminden elde edilen ortalama YSD’lerin (%61.86), araç 

hızının artışı ile elde edilenlerden oldukça yüksek olduğu gözlenmektedir. Araç hızının 

azalmasında olduğu gibi, artışında da ortalama YSD’ler düşmekte ve eniyi çözüme o 

kadar yaklaşılmaktadır. 

Müşteri talebindeki ve araç kapasitesindeki değişikliklerden elde edilen 

sonuçlarda olduğu gibi 푅  tipi problemlerin hepsinde eniyi sonuçlara ulaşılmıştır. Buna 

ek olarak araç hızının %45 azaltıldığı durumda 푅퐶 , araç hızının %45 arttırıldığı 

durumda ise 푅퐶  problem tipinde eniyi sonuca ulaşılmıştır. 
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Şekil 4.5’de Senaryo 3’den elde edilen ortalama YSD’ler sunulmaktadır. Şekil 

4.5 incelendiği zaman, 56 test probleminden elde edilen ortalama YSD’lerin (%61.86), 

araç kapasitesinin azalmasında olduğu gibi araç kapasitesinin artması ile elde 

edilenlerden daha yüksek olduğu gözlenmektedir.  

Trafik yoğunluğunun artıp azalmasına bağlı olarak araç hızında meydana gelen 

değişim, problemin eniyi çözüme olan yakınlığını önemli derecelerde etkilemektedir. 

Karar verici, trafik yoğunluğunun, günün hangi saatlerinde değişiklik gösterdiğini çok 

iyi analiz etmek durumundadır. Senaryo 3’ten elde ettiğimiz deneysel sonuçlar, 

göstermektedir ki, araç hızının %45 azaldığı durumlarda eniyi çözüme daha çok 

yaklaşılmakta yani ortalama YSD’ler düşmektedir. 

 

 

Şekil 4.5. Senaryo 3’den elde edilen ortalama YSD’ler 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

5.1 Sonuçlar 

 

Bu tez çalışmasında ARP kavramı ve çeşitleri genel olarak açıklanmış, 

ZB_ZP_ARP ayrıntılı olarak incelenerek tanımlanmış ve literatürde ZB_ZP_ARP için 

yapılmış çalışmalar kapsamlı bir şekilde araştırılarak her bir çalışmanın özellikleri 

detaylı olarak açıklanmıştır.  

Literatürde ilk olarak, zamana bağlı hız fonksiyonu özelliğini göz önüne alarak 

“ilk giren ilk çıkar (FIFO)” yaklaşımını sağlayan, doğrusal yapıya sahip ve kesin 

hesaplama gerçekleştiren yeni bir karma tamsayılı matematiksel model geliştirilmiştir. 

Solomon’un (1987) 25 müşterilik test kümesi ve Ichoua ve ark. (2003) 

tarafından kullanılan seyahat hızı matrisi göz önüne alınarak ZB_ZP_ARP için 

toplamda 56 tane yeni test problemi türetilmiştir.  

Önerilen matematiksel model ile bu problemler üzerinde gerçekleştirilen 

deneysel çalışmalar ile elde edilen sonuçlar sunulmuş ve yorumlanmıştır  

Geliştirilen modelin, üretilen test problemleri dışında çeşitli parametrelerin 

değişmesinin oluşturacağı farklı koşullar altında performansını test etmek amacıyla 3 

farklı senaryo analizi oluşturulmuş ve toplamda 96 tane yeni test problemi türetilmiştir. 

Oluşturulan 3 farklı senaryo analizinden elde edilen sonuçlar, yönetimsel bakış açısı göz 

önüne alınarak karar vericiler için değerlendirilmiştir. 

 

5.2 Öneriler 

 

ZB_ZP_ARP, NP-Zor sınıfında bir problem tipi olduğu için, orta ve büyük 

boyutlu problemlerde matematiksel modeller ile en iyi çözümlere ulaşmak mümkün 

değildir. Bu nedenle, ileri çalışma olarak öncelikle kısa sürede iyi çözümler sunacak 

sezgisel/meta-sezgisel bir yöntem geliştirilebilir. Sonraki aşamada, en iyi çözümleri elde 

edebilmek amacıyla, önerilen matematiksel model, sezgisel yöntem ve geçerli 

eşitsizlikler (valid inequalities) yardımıyla bir kesin algoritma geliştirilebilir.  
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