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Günümüzün rekabetçi ortamında var olan ve gelecekte de var olmak isteyen iĢletmeler her geçen 

gün kendilerinden ve rakiplerinden daha iyi olmaya çalıĢmaktadırlar. ĠĢletmelerin dağıtım ağı süreçlerini 

eniyilemek ve etkin bir Ģekilde yönetmek amacıyla özellikle ulaĢtırma, taĢıma ve dağıtım konularında 

çeĢitli kararlar alması gerekmektedir. Bu kararlardan birisi de tesislerden müĢterilere gerçekleĢtirilecek 

olan rotalama kararlarıdır. 

Araç rotalama problemi için yapılmıĢ çalıĢmaların çok büyük bir kısmında düğümler arası 

ulaĢım süresinin sabit alındığı görülmektedir. Ancak, taĢımacılıkta gün içerisinde taĢımacılık yapan 

araçların hızı ve buna bağlı olarak da ulaĢım süreleri kullanılan yol ve yolun kullanıma baĢlama zamanına 

bağlı olarak değiĢiklik göstermektedir. Bu problem literatürde Zaman Bağımlı Araç Rotalama Problemi 

olarak adlandırılmaktadır.  

Tesislerden müĢterilere yapılacak taĢıma iĢlemleri ile birlikte müĢterilerden tesislere toplama 

iĢlemlerinin de aynı araçlarla gerçekleĢtirildiği problemler olarak tanımlanan topla-dağıt araç rotalama 

problemi ise son yıllarda üzerinde çeĢitli çalıĢmaların yapıldığı bir problem türü olmuĢtur. Pratikte birçok 

örneği bulunan topla-dağıt araç rotalama problemi, araç rotalama probleminin genelleĢtirilmiĢ bir halidir.  

Bu tez çalıĢmasında araç rotalama problemi kavramı ve çeĢitleri genel olarak açıklanmıĢ, zaman 

bağımlı araç rotalama problemi ve topla-dağıt araç rotalama problemi ayrıntılı olarak incelenerek 

tanımlanmıĢ ve literatürde bu problemler için yapılmıĢ çalıĢmalar kapsamlı bir Ģekilde araĢtırılarak her bir 

çalıĢmanın özellikleri detaylı olarak açıklanmıĢtır. Literatürde henüz çalıĢılmamıĢ olan ve topla-dağıt araç 

rotalama probleminin çeĢitlerinin en genel hali olarak kabul edilen eĢ zamanlı topla-dağıt araç rotalama 

problemi ile zaman bağımlı araç rotalama problemlerini birlikte çözebilmek için zaman bağımlı eĢ 

zamanlı topla-dağıt araç rotalama problemi için bir matematiksel model geliĢtirilerek literatürdeki mevcut 

test problemleri ile deneysel çalıĢmalar yapılmıĢ ve yorumlanmıĢtır. 
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 Nowadays, in the competitive market environment, companies make effort to be better than 

themselves and their opponents with each passing day. The companies have to make decisions about 

transportation and distribution processes for optimizing and efficiently managing their distribution 

networks. One of these decisions is about routing vehicles from facilities to customers. 

 In the most of the studies on the vehicle routing problem, it is assumed that travel times between 

nodes are constant. However vehicle speed and correspondingly the travel time differ by the time that the 

travel started, seasonal variations and such other factors. Thus, ignoring time dependent vehicle speeds 

while determining the routes can cause increased distribution costs and customer dissatisfaction. In the 

Time Dependent Vehicle Routing Problem, the vehicle speeds differ during the planning horizon and the 

travel times between nodes depend on the time that the travel started thus the demands of the customers 

are fully satisfied.  

 Pick-up and delivery vehicle routing problem is a generalized version of the vehicle routing 

problem and it is defined as the routing problems in which deliveries from facilities to customers and 

pick-ups from customers to facilities are carried out by the same vehicles. 

 In this study, the concept of vehicle routing problem and its variations are explained then the 

time dependent vehicle routing problem and the pick-up and delivery vehicle routing problem are defined 

in detail and their literatures are surveyed. A mathematical model is proposed for integrated solving of the 

time dependent vehicle routing problem and the simultaneous pick-up and delivery vehicle routing 

problem which is assumed as the most general form of pick-up and delivery vehicle routing problems. 

Experimental studies of the proposed mathematical model are performed on well-known test problems of 

the literature and the results are interpreted. 

. 

 

Keywords: Vehicle Routing Problem, Simultaneous Pick-up and Delivery Vehicle Routing 

Problem, Time Dependent Vehicle Routing Problem. 
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ÖNSÖZ 

 

 

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte Ģirketler piyasalarda tutunmak, var olan 

müĢteri potansiyelini korumak ve geliĢtirmek amacıyla maliyetlerini düĢürmeye yönelik 

çalıĢmalar yapmakta, bu yapılan çalıĢmalarla birlikte ise hem maliyetlerini düĢürmekte 

hem de kârlarını artırmaktadırlar. Bu çalıĢmanın amacı Ģirketlerin maliyet 

kalemlerinden birisi olan dağıtım maliyetlerini minimize edebilmek amacıyla araçların 

zamana bağlı olarak değiĢen hızlarını ve toplama ve dağıtım yapılan müĢterilerinde göz 

önüne alınmasıyla birlikte modellenmesini sağlamaktır.  

Yüksek lisans sürecimde değerli katkılarını ve desteklerini benden esirgemeyen 

Endüstri Mühendisliği Bölüm BaĢkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Peker’e, gösterdiği sabır 

ve özveri ile hiç bir zaman desteğini ve engin bilgilerini benden eksik etmeyen, 

çalıĢmalarımın her aĢamasında önerileri ile beni yönlendiren değerli hocam ve sayın 

danıĢmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. Ġsmail Karaoğlan’a, önerilerini ve bilgilerini benimle 

paylaĢan değerli meslektaĢım ve kıymetli eĢim ArĢ. Gör. Yakup Atasagun’a ve son 

olarak bugüne kadar bıkmadan usanmadan her daim yanımda olan canım aileme sonsuz 
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1. GĠRĠġ 

 

Günümüzün rekabetçi ortamında var olan ve gelecekte de var olmak isteyen 

iĢletmeler rakiplerinden daha iyi olmaya çalıĢmaktadırlar. ĠĢletmelerin dağıtım ağı 

süreçlerini eniyilemek ve etkin bir Ģekilde yönetmek amacıyla özellikle ulaĢtırma, 

taĢıma ve dağıtım konularında çeĢitli kararlar alması gerekmektedir. Bu kararlardan 

birisi de tesislerden müĢterilere gerçekleĢtirilecek olan rotalama kararlarıdır. UlaĢtırma, 

taĢıma ve dağıtım konularında üzerinde durulan ilk problemlerden biri Araç Rotalama 

Problemi (ARP)’dir. 

 ARP ilk kez 1959 yılında Dantzig ve Ramser tarafından önerilmiĢtir. ARP, bir 

depodan baĢlayarak belirli bir coğrafi alana dağılmıĢ olarak bulunan müĢterilere giden 

ve tekrar depoya dönen, toplam maliyeti en küçüklemeyi amaçlayarak depodan çıkan 

araç sayısı kadar rotanın bulunması olarak tanımlanabilir. ARP’de her müĢterinin 

yalnızca bir kez ziyaret edilmesi, tüm rotaların depodan baĢlayıp depoda bitmesi gibi 

temel kısıtların yanı sıra diğer bazı kısıtların da sağlanması gerekir. ARP ile ilgili 

yapılan çalıĢmaların çok büyük bir kısmında düğümler arası ulaĢım süresinin sabit kabul 

edildiği görülmektedir. Ancak bu durum pratikte karĢılaĢılan duruma pek uygun 

değildir. ġehir içi trafikte gün içerisinde trafiğin yoğunluğuna bağlı olarak araçların 

hızları ve ulaĢım süreleri farklılık göstermektedir. Örneğin Ģehrin merkezine yakın 

yerlerde mesai saatinin baĢlama ve bitiĢ saatlerinde trafik, günün diğer saatlerine göre 

çok daha yoğun olmaktadır. Dolayısıyla bu saatlerde o yolu kullanmak isteyen araçlar 

daha yavaĢ yol kat edebilmektedirler. Bu problem literatürde zaman bağımlı araç 

rotalama problemi (ZB_ARP) olarak adlandırılmaktadır. ZB_ARP’de düğümler arası 

ulaĢım sürelerinin gün içerisinde değiĢtiği durum ele alınmaktadır. Planlama periyodu 

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

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

olarak belli bir hız ile bir sonraki düğüme seyahat etmektedir. Eğer seyahat esnasında 

sıradaki düğüme bir sonraki zaman dilimine geçiĢ olursa, araç yeni zaman dilimi için 

tanımlanmıĢ olan hız ile yoluna devam edecektir. 

 Dünyadaki kaynakların giderek azalması buna bağlı olarak insanların geri 

dönüĢüm konusunda bilinçlenmesi ile birlikte günümüz lojistik faaliyetlerinin önemli 

bir unsuru da müĢterilerden iĢletmelere gerçekleĢtirilen mal taĢımacılığıdır. Tüketim 
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sonucu oluĢan atıkların toplanıp ekonomik değere sahip ürünler haline dönüĢtürülmesi, 

müĢterilerin satın aldıkları üründen memnun olmamalarından dolayı ürünlerin geri 

iadesi gibi durumlar geri dönüĢümlere örnek olarak verilebilir. ARP’nin türlerinden 

birisi de topla-dağıt araç rotalama problemi (TD_ARP)’dir.  Tesislerden müĢterilere 

yapılacak taĢıma iĢlemleri ile birlikte müĢterilerden tesislere toplama iĢlemlerinin de 

aynı araçlarla gerçekleĢtirildiği problemler olarak tanımlanan TD_ARP, son yıllarda 

üzerinde çeĢitli çalıĢmaların yapıldığı bir problem türü olmuĢtur.  

 Bu tez çalıĢmasında ARP kavramı ve çeĢitleri genel olarak açıklanacak, ZB_ARP 

ve TD_ARP ayrıntılı olarak incelenerek tanımlanacaktır. Ayrıca literatürdeki ZB_ARP 

ve TD_ARP çalıĢmaları kapsamlı bir Ģekilde araĢtırılarak açıklanacaktır. Literatürde 

henüz çalıĢılmamıĢ olan TD_ARP’nin en genel hali olan EĢ Zamanlı Topla Dağıt Araç 

Rotalama Problemi (ETD_ARP) ile ZB_ARP entegre edilerek ve zamana bağlı hız 

fonksiyonu özelliği kullanılarak, müĢterilerden eĢ zamanlı olarak toplama ve dağıtım 

yapılmasına olanak sağlayan, kesin hesaplama gerçekleĢtiren, doğrusal yapıya sahip bir 

matematiksel model önerilecektir. Önerilecek olan bu model literatürdeki test 

problemleri üzerinde denenerek elde edilen sonuçlar yorumlanacaktır.   

 Tez çalıĢmasının bundan sonraki bölümleri Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir. Ġkinci 

bölümde ZB_ARP ve TD_ARP için literatür taraması verilmiĢtir. Üçüncü bölümde 

ARP ve çeĢitleri tanımlanarak açıklanmıĢ daha sonra ETD_ARP ve ZB_ARP birlikte 

çözebilmek için bir matematiksel model geliĢtirilerek sunulmuĢtur. Dördüncü bölümde 

ise literatürdeki mevcut test problemleri ile deneysel çalıĢmalar yapılmıĢ ve 

yorumlanmıĢtır. 
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2. KAYNAK ARAġTIRMASI 

 

Bu bölümde ZB_ARP ve TD_ARP problemleri tanıtılarak bu problemlere iliĢkin 

literatür taramaları sunulmuĢtur.   

 

2.1. Zaman Bağımlı Araç Rotalama Problemi (ZB_ARP) 

1959 yılında Dantzig ve Ramser tarafından önerilen ARP, geçen zaman 

içerisinde birçok alt dallara ayrılarak pratik hayata uyarlanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu amaç 

doğrultusunda pratik hayatın önemli sorunlarına çözüm bulmaya çalıĢan ARP’nin 

çeĢitlerinden birisi de ZB_ARP’dir. 

ARP için yapılan çalıĢmaların çok büyük bir kısmında düğümler arası ulaĢım 

süresinin sabit alındığı görülmektedir. Ancak, Ģehir içi taĢımacılıkta gün içerisinde 

taĢımacılık yapan araçların hızı ve buna bağlı olarak da ulaĢım süreleri kullanılan yol ve 

yolun kullanıma baĢlama zamanına bağlı olarak değiĢiklik göstermektedir. Bu problem 

literatürde ZB_ARP olarak adlandırılmaktadır.  

ZB_ARP’de düğümler arası ulaĢım sürelerinin gün içerisinde değiĢtiği ve her 

müĢteriye giriĢ ve çıkıĢların önceden belirli zaman aralıkları içerisinde gerçekleĢtirildiği 

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 çıkıĢ zamanına ve kullanacağı yola bağlı 

olarak belli bir hız ile bir sonraki düğüme seyahat etmektedir. Eğer sıradaki düğüme 

seyahat esnasında bir sonraki zaman dilimine geçiĢ olursa, araç yeni zaman dilimi için 

tanımlanmıĢ olan hız ile yoluna devam edecektir. Bu varsayım pratikte karĢılaĢılan 

durumlara oldukça benzerlik göstermektedir.  

Örneğin, gün içerisinde, iĢ merkezlerinin yoğunlukta olduğu bölgelere 

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

(12.00-13.00) ve akĢam iĢ çıkıĢ saatlerinde (17.00-19.00) yüksek trafik yoğunluğu 

(düĢük araç hızları) görülürken, diğer zaman aralıklarında ise düĢük trafik yoğunluğu 

(yüksek araç hızları) söz konusudur (Koç, 2012). 

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 değiĢiklikler, araçların seyahat hızında 

değiĢikliklere bu da seyahat süresinde değiĢimlere neden olur. Bu çeĢitliliği doğuran 

nedenlerin ilk bölümü; meydana gelen trafik kazaları, hava durumundaki değiĢiklikler 
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ya da diğer rassal değiĢikliklerdir. Ġkinci bölümü; trafikteki en sıkıĢık zamanları 

oluĢturan durumlar olan saatlik, haftalık, aylık ve mevsimsel yoğunluklardır 

(Malandraki ve Daskin, 1992). 

ZB_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.  

Çizelge 2.1.’de ZB_ARP ile ilgili literatürde yapılmıĢ çalıĢmalar sentezlenerek 

kronolojik sırada özetlenmiĢtir.  

 
Çizelge 3.1. ZB_ARP için literatür taraması 

 

YIL YAZARLAR ÇÖZÜM YÖNTEMĠ MODELLEME YAKLAġIMI 

1989 Malandraki, C. Kesin Algoritma 
Zamana Bağlı Adımsal UlaĢım Süresi 

Fonksiyonu (ZBAUSF)  

1991 Ahn ve Shin Sezgisel ZBAUSF 

1992 Malandraki ve Daskin Sezgisel ZBAUSF 

1992 Hill ve Benton Sezgisel ZBAUSF 

1996 Malandraki ve Dial Sezgisel ZBAUSF 

2000 Park, Y.B. Sezgisel ZBAUSF 

2001 Jung ve Hanghani Sezgisel ZBAUSF 

2003 Ichoua ve ark.  Sezgisel 
Zamana Bağlı Hız Fonksiyonu 

 (ZBHF) 

2004 Fleischmann ve ark. Sezgisel ZBHF 

2005 Haghani ve Jung Sezgisel ZBHF 

2006 Chen ve ark. Sezgisel ZBHF 

2007 Woensel ve ark. Sezgisel ZBHF 

2008 Woensel ve ark. Sezgisel ZBHF 

2008 Xin ve ark. Sezgisel ZBHF 

2008 Hashimoto ve ark. Sezgisel ZBHF 

2008 Donati ve ark. Sezgisel ZBHF 

2009 Kuo ve ark. Sezgisel ZBHF 

2009 Soler  ve ark. Sezgisel ZBHF 

2009 Zhang ve ark. Sezgisel ZBHF 

2009 Jabali ve ark. Sezgisel ZBHF 

2010 Duan ve ark. Sezgisel ZBHF 

2010 Kuo, Y. Sezgisel ZBHF 

2011 Figliozzi, M.A. Sezgisel ZBHF 

2011 Liu ve ark. Sezgisel ZBHF 

2011 Balseiro ve ark. Sezgisel ZBHF 

2012 Figliozzi, M.A. Sezgisel ZBHF 

2012 Kritzinger ve ark. Sezgisel ZBHF 

2013 Dabia ve ark. Kesin Algoritma ZBHF 

2014 Koç ve Karaoğlan Kesin Algoritma ZBHF 

2014 
Mousavipour ve 

Hojjati  
Sezgisel ZBHF 

2014 Zhang ve ark. Sezgisel ZBHF 
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2015 Johar ve ark. Sezgisel ZBHF 

 

Zaman bağımlı ulaĢım süreleri ilk kez Malandraki ve Daskin (1989,1992) 

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

alınmıĢtır. Gezgin satıcı problemi araç sayısının bir ve araç kapasitesinin sonsuz olduğu 

ARP olarak kabul edilebilir. Bu çalıĢmada, “Zamana Bağlı Adımsal UlaĢım Süresi 

Fonksiyonu; ZBAUSF (stepwise travel time function)” kullanılmıĢ, düğümler için 

zaman pencereleri dikkate alınmıĢ ve müĢterilerde beklemelere izin verilmiĢtir. 

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

sezgiseli (greedy heuristic) önerilmiĢ ve düğüm sayısının 10 ile 25 arasında değiĢtiği 

test problemleri çözülmüĢtür. 

Ahn ve Shin (1991), çalıĢmalarında ZB_ZP_ARP için kazanç, baĢlangıç ve yerel 

iyileĢtirme algoritmalarını kullanmıĢlardır. 

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

çıkıĢ zamanına bağlı olarak ulaĢım süresi yerine hız değeri kullanılmıĢtır. Buna ek 

olarak hız sürelerinin tahminine yönelik de bir çalıĢma ortaya konmuĢtur. Problemin 

çözümü için sezgisel bir yöntem geliĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada, 5 müĢteriden oluĢan bir 

ZB_ARP ve bu probleme benzerlik gösteren bir problem olan zaman bağımlı çok 

satıcılı GSP çözülmüĢtür. 

Malandraki ve Dial, 1996 yılında yaptıkları çalıĢmalarında ZB_GSP için 

dinamik programlama yaklaĢımı geliĢtirmiĢlerdir. Bu çalıĢmada, geliĢtirilen yöntem ile 

değiĢik ulaĢım süresi fonksiyonları kullanılabileceği ifade edilmesine rağmen sadece 

ZBAUSF kullanılmıĢtır. 

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

dikkate almıĢtır. Amaç toplam operasyon süresinin en küçüklenmesi ve toplam ağırlığın 

en küçüklenmesidir. Problem için karma tamsayılı doğrusal programlama formülasyonu 

oluĢturmuĢ ve çözüm için iki kriterli kazanç algoritmasını önermiĢtir. 

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

ve bir genetik algoritma önermiĢlerdir. Önerilen genetik algoritma küçük boyutlu test 

problemleri için 33 problemin sadece 2’sinde eniyi çözüme ulaĢamamıĢken en büyük 

sapma %5’den küçük çıkmıĢtır. 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 çıkmıĢtır. 
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ZB_ARP için literatürde yer alan ilk çalıĢmalarda “Zamana Bağlı Adımsal 

UlaĢım Süresi Fonksiyonu (ZBAUSF)” kullanılmıĢtır. Bu durum aracın daha hızlı 

gidebileceği zaman aralığına kadar müĢterilerde beklemesine izin veren varsayımı 

içermektedir ancak bu varsayım pratik hayata pek uygun değildir. Örneğin, ġekil 2.1 ve 

ġekil 2.2’ye göre 4. zaman diliminde çıkıĢ yapan bir araç bir sonraki düğüme 8. zaman 

biriminde ulaĢacaktır. Ancak araç 6. zaman diliminde çıkıĢ yapmıĢ olsaydı 7. zaman 

diliminde bir sonraki düğüme varmıĢ olacaktı. Bu durumda araç daha erken bir zaman 

diliminde çıkmasına rağmen daha geç bir zaman diliminde hedefine ulaĢmıĢ olacaktı.  

 

ġekil 2.1.  ÇıkıĢ zamanına bağlı ulaĢım süreleri 

 

 

ġekil 2.2.  ÇıkıĢ zamanına bağlı ulaĢım sürelerine göre varıĢ zamanları 

 

 

Literatürde FIFO (First In First Out) olarak adlandırılan ve düğümden ne kadar 

erken çıkılırsa diğer düğüme o kadar erken varılacağı anlayıĢına dayalı bu durumu 

sağlamak amacıyla iki yaklaĢım gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunlar (Koç, 2012);  
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1. Aracın daha erken gidebileceği bir sonraki zaman dilimine kadar müĢteride 

bekletilmesi: ġekil 2.1’deki örnekte 4. zaman diliminde çıkıĢ yapmaya hazır olan aracın 

6. zaman dilimine kadar bekletilmesi bu yaklaĢıma örnek olarak verilebilir. ĠĢini bitiren 

aracın müĢteride bekletilmesinin söz konusu olmadığı ve pratikte de karĢılaĢılmayan bir 

durum olduğu için bu yaklaĢım birçok araĢtırmacı tarafından eleĢtirilmektedir. 

2. FIFO özelliğini sağlayacak düzeltme fonksiyonlarının geliĢtirilmesi: Bu 

yaklaĢımda ulaĢım süresi fonksiyonunun adımsal yapısı parçalı doğrusal yapıya 

dönüĢtürülmektedir. Bu dönüĢüme göre, ardıĢık zaman dilimleri arasındaki geçiĢ 

noktalarının ± ∆ geniĢliğinde kalan bölümü için α + βt düzeltmesi yapılmaktadır ki 

fonksiyonun FIFO özelliğini sağlaması için β ≥ -1 olması gerekmektedir (Balseiro ve 

ark, 2011). ġekil 2.3’de bu yaklaĢım örnek üzerinde gösterilmektedir. Bu yaklaĢımda, 

ulaĢım sürelerinin gerçek değerleri yerine yaklaĢık değerlerini vereceği için sonuçta ya 

yerel en iyi ya da uygun olmayan çözümlere ulaĢılma riski ile karĢılaĢılmaktadır. Ayrıca 

her zaman β ≥ -1 Ģartını sağlayacak fonksiyonlarla karĢılaĢamama ihtimali de 

bulunmaktadır (örneğin zaman aralıklarının dar ve ulaĢım süreleri arasındaki farkın 

büyük olması gibi). 

 

ġekil 2.3 FIFO özelliği olmayan ulaĢım sürelerinin düzeltme fonksiyonu uygulaması 

 

2003 yılında Ichoua ve arkadaĢları tarafından yapılan çalıĢmaya kadar ZB_ARP 

üzerine yapılan çalıĢmalarda ZBAUSF kullanılmıĢ ve FIFO özelliğini sağlamak 

amacıyla yukarda bahsedilen durumlar göz önüne alınmıĢtır. FIFO özelliğini en iyi 

Ģekilde sağlayan ve pratiğe oldukça yakın bir varsayım olan ZBHF yaklaĢımı ise ilk kez 

Ichoua ve arkadaĢları (2003) tarafından literatüre kazandırılmıĢtır. ZBHF yaklaĢımında 

ZBAUSF’de olduğu gibi planlama periyodu zaman dilimlerine bölünmekte ve her 
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düğüm için aracın çıkıĢ zamanına bağlı bir hız fonksiyonu tanımlanmaktadır. Bu 

yaklaĢım ġekil 2.4 ve ġekil 2.5’te gösterilmiĢtir.  

 

 

ġekil 2.4 ÇıkıĢ zamanına bağlı hız 

 

 

ġekil 2.5 ÇıkıĢ zamanına bağlı hıza göre varıĢ süreleri 

 

ġekil 2.4’te düğümler arası mesafenin 4 birim olduğu bir hat için çıkıĢ zamanına 

bağlı hızlar, ġekil 2.5’te ise bu hızlara bağlı olarak bir sonraki düğüme varıĢ zamanı 

gösterilmektedir. Bu Ģekillerden de görüldüğü gibi çıkıĢ zamanı ne olursa olsun araç bir 

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

Ichoua ve ark. (2003), bu çalıĢmalarında gevĢek zaman pencereli ZB_ARP’yi 

ele almıĢ ve problemin çözümü için Tabu Arama (TA) sezgiseli geliĢtirmiĢlerdir. 

GevĢek zaman pencereli problemlerde her müĢteri için bir zaman penceresi söz 

konusudur, ancak bu zaman penceresi dıĢında da, belirli bir ceza maliyetine katlanarak, 

müĢteriye hizmet verilebilmektedir.  

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

kullanılmıĢ ve FIFO özelliğini sağlamak amacıyla fonksiyon üzerinde düzeltme 
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iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada, ARP için geliĢtirilen basit sezgisel 

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

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

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

problemi çözülmüĢtür. 

Haghani ve Jung (2005), zaman bağımlı dinamik ARP (ZB_DARP) için bir 

genetik algoritma önermiĢlerdir. AraĢtırmacılar rassal olarak ürettikleri test 

problemlerini kullanmıĢlar ve önerilen genetik algoritmanın performansını, kesin 

sonuçlar ve bir alt sınırın sonuçlarıyla karĢılaĢtırarak ölçmüĢlerdir. 

Chen ve ark.’nın 2006 yılında yaptıkları çalıĢmada ise dinamik zamanlı 

ZB_ARP ele alınmıĢtır. Bu problemde bazı müĢterilerin talepleri planlama periyodunun 

baĢında bilinmekte, bazı müĢterilerin 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. 

Problem için bir matematiksel model ve sezgisel yöntem geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilen 

matematiksel model ile herhangi bir deneysel çalıĢma yapılmazken sezgisel yöntem 

literatürden türetilen test problemleri ve gerçek hayat verisi kullanılarak test edilmiĢtir. 

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

dayalı bir sezgisel yaklaĢım geliĢtirmiĢlerdir. Önerilen yaklaĢım oldukça gerçekçidir. 

Woensel ve ark. 2008 yılında yaptıkları bir sonraki çalıĢmalarında zaman 

bağımlı ve kapasiteli ARP’yi çözmek için bir tabu arama algoritması geliĢtirmiĢlerdir. 

Seyahat zamanlarını belirlemek için kuyruk teorisine dayalı ve araç hacmiyle bağlantılı 

yaklaĢımlar kullanmıĢlar, 32 ve 80 arasında değiĢen müĢteri sayıları için problemleri 

çözmüĢlerdir. 

Xin ve ark. (2008) tarafından yapılan bir çalıĢmada ise ZBHF yaklaĢımının 

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

algoritmada, kromozom yapısı olarak permütasyon kodlama kullanılmıĢ ve basit 

ayrıĢtırma yöntemleri kullanılarak kromozom gerçek çözüme dönüĢtürülmüĢtür.  

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

yaklaĢımının kullanıldığı ZB_ZP_ARP için doğrusal olmayan bir matematiksel model 

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

yöntemi literatürden türetilen test problemleri üzerinde test edilmiĢtir. Deneysel 

çalıĢmalarda iyi sonuçlar elde edildiği raporlanmasına rağmen herhangi bir 

karĢılaĢtırmalı sonuç sunulmamıĢtır. 
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Karınca Kolonisi Optimizasyonu (KKO) yöntemi, bir çok çalıĢmada kullanılmıĢ 

ve baĢarılı sonuçlar vermiĢtir (Balseiro ve ark., 2011; Donati ve ark., 2008; Zhang ve 

ark., 2009; Liu ve ark., 2011). 

Kuo ve ark. (2009) tarafından yapılan bir çalıĢmada ZBHF yaklaĢımının 

kullanıldığı ZB_ARP ele alınmıĢ ve problemin çözümü için TA algoritması 

geliĢtirilmiĢtir.  

Soler ve ark. (2009), çalıĢmalarında ZB_ZP_ARP’yi değiĢik dönüĢüm teknikleri 

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

yöntemleri ile çözülebileceğine değinmiĢlerdir. Ancak, dönüĢüm sonucunda elde 

ettikleri problemin çok büyük olması bu dönüĢüm tekniğinin küçük boyutlu 

problemlerde bile kullanılabilirliğini zorlaĢtırmaktadır. Ayrıca çalıĢmada herhangi bir 

deneysel çalıĢma bulunmamaktadır. 

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

müĢterilerde beklenmedik gecikmeleri ele almıĢlardır. Problemin çözümü için TA 

sezgiseli önermiĢler ve literatürden türettikleri test problemleri üzerinde deneysel 

çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢlerdir.  

Duan ve ark., (2010) çalıĢmalarında rassal anahtarlamanın kullanıldığı GA 

geliĢtirmiĢ ve test problemleri üzerinde algoritmanın performansı test etmiĢlerdir. 

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

enküçüklenmesi için Tavlama Benzetimi (TB) algoritması geliĢtirilmiĢtir. Önerilen TB 

algoritması literatürden türetilen test problemleri üzerinde, literatürde daha önce 

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

alınarak çözülmüĢ ve bu amaç fonksiyonları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Sonuç 

olarak, toplam rota uzunluğu ile toplam rota süresi birbirleri ile çeliĢmezken (birisinin 

amaç fonksiyonu değeri düĢerken diğerinin ki de düĢmekte), bu iki amaç fonksiyonunun 

toplam harcanan yakıt ile çeliĢtiği görülmüĢtür. 

Figliozzi’nin (2011) yaptığı çalıĢma literatürde bu alanda yapılan ilk çalıĢmadır. 

ZB_ARP’de CO2 salınımını analiz eden bir matematiksel model önerilmiĢtir. Sıkı 

zaman pencereli ZB_ARP’yi günlük trafik bilgileriyle ele alarak, CO2 salınımı 

üzerindeki etkiyi bir gerçek hayat uygulaması yaparak ölçmüĢtür. Ölçümleri sonucunda 

trafik sıkıĢıklığının ve araç hızının, CO2 salınımı üzerinde önemli etkileri olduğunu 

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

algoritma geliĢtirmiĢtir. ÇalıĢmada trafik sıkıĢıklığı için klasik araç hızlarını göz önüne 

alan yinelenebilir test problemleri önerilmiĢtir. 

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

Ģehri için bir değiĢken komĢu arama sezgiseli önermiĢlerdir.  

Dabia ve ark., 2013 yılında yapmıĢ oldukları çalıĢmada ZB_AP_ARP için dal- 

fiyat algoritması geliĢtirmiĢlerdir. Amaç toplam bekleme sürelerini enküçüklemektir. 

GeliĢtirdikleri algoritmayı literatürde var olan test problemlerine zaman bağımlı kısıtlar 

ekleyerek çözmüĢler ve 25 müĢterili problemler için % 63, 50 müĢterili problemler için 

% 38 ve 100 müĢterili problemler için % 15 oranında baĢarılı sonuçlar elde etmiĢlerdir. 

Koç ve Karaoğlan, ZB_ARP için doğrusal bir matematiksel model 

geliĢtirmiĢlerdir. GeliĢtirdikleri matematiksel modeli literatürde bulunan test 

problemleri ile çözerek üç farklı senaryo analizi gerçekleĢtirmiĢlerdir.  

Mousavipour ve Hojjati 2014 yılında yapmıĢ oldukları çalıĢmada ZB_ARP için 

trafik akıĢına dayalı bir matematiksel model önermiĢlerdir. Daha sonrasında ise parça 

sürüsü optimizasyonu (PSO) geliĢtirmiĢlerdir. GeliĢtirdikleri matematiksel model ve 

PSO yöntemini küçük ve orta boyutlu problemler için karĢılaĢtırmıĢlardır. 

Zhang ve ark., (2014) yaptıkları bu çalıĢmada ZB_ARP ve ETD_ARP 

problemleri için Tabu Arama ve Karınca Kolonisi Optimizasyonunu bütünleĢik olarak 

kullanmıĢlardır. BütünleĢik algoritmanın bulduğu sonuçları KKO ve TA 

algoritmalarının çözümleriyle karĢılaĢtırmıĢlar ve daha iyi çözümler bulmuĢlardır.  

Johar ve ark. (2015), yaptıkları çalıĢmada ZB_ARP için değiĢken komĢu arama 

(DKA) ve TA algoritması geliĢtirmiĢlerdir. GeliĢtirdikleri bu sezgiselleri literatürdeki 

test problemleri ile karĢılaĢtırmıĢlardır. Bu karĢılaĢtırma sonucunda DKA algoritmasının 

daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiĢtir.  

Yapılan literatür taraması sonucunda, FIFO özelliğini en iyi Ģekilde sağlayan 

ZBHF yaklaĢımının kullanıldığı ZB_ARP için yapılan çalıĢmaların hemen hemen 

tamamında sezgisel yöntemler üzerinde yoğunlaĢıldığı görülmektedir. Bu çalıĢmalarda 

geliĢtirilen matematiksel modeller de doğrusal olmayan bir yapıya sahiptir ki bu 

modellerle çok küçük boyutlu problemler bile çok uzun sürelerde çözülebilmektedir. 
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2.2. Topla- Dağıt Araç Rotalama Problemi (TD_ARP) 

 

Tesislerden müĢterilere yapılacak taĢıma iĢlemleri ile birlikte müĢterilerden 

tesislere toplama iĢlemlerinin de aynı araçlarla gerçekleĢtirildiği problemler olarak 

tanımlanan Topla-Dağıt ARP son yıllarda üzerinde çeĢitli çalıĢmaların yapıldığı bir 

problem türü olmuĢtur. Pratikte birçok örneği bulunan TD_ARP, ARP’nin 

genelleĢtirilmiĢ bir halidir. Sağlık sisteminde, kanların merkezlerden hastanelere 

dağıtımı esnasında toplama kamplarından merkeze yeni kanların getirilmesi; otomotiv 

sektöründe, yedek parçaların bölge bayilerine dağıtımı esnasında kullanılmıĢ parçaların 

geri dönüĢüm için fabrikalara geri gönderilmesi; gıda sektöründe, günlük taze ürünlerin 

marketlere dağıtımı esnasında günü geçmiĢ ve bozulmuĢ ürünlerin geri toplanması, 

TD_ARP’ye örnek olarak verilebilir (Karaoglan, 2009).  

TD_ARP’nin temel varsayımları aĢağıda özetlenmiĢtir:  

1. Her müĢteriye kesinlikle bir kez uğranmalı, 

2. Bir rota depodan baĢlamalı ve tekrar depoda son bulmalı, 

3. Rota üzerinde, aracın topladığı ve dağıtacağı yük miktarı araç kapasitesini 

geçmemelidir. 

Ayrıca TD_ARP’de bir müĢteriden toplanan ürünün diğer bir müĢteriye dağıtımı 

söz konusu değildir. Yani bütün talepler ya depodan müĢteriye ulaĢtırılmakta ya da 

müĢteriden depoya taĢınmaktadır (Nagy ve Salhi, 2005). 

Bu varsayımlar altında TD_ARP’nin 3 farklı türü bulunmaktadır. Bunlar; 

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

müĢteriler dağıtım (linehaul) ve toplama (backhaul) müĢterileri olmak üzere iki gruba 

ayrılır. Araçların dağıtım planının önce dağıtım yapılacak olan müĢterilere daha sonra 

toplama yapılacak müĢterilere uğrayıp depoya dönecek Ģekilde yapılması ÖDST_ARP 

olarak adlandırılabilir (Parragh ve ark, 2008) 

Her grup yalnızca dağıtım veya yalnızca toplama müĢterilerinden oluĢmalıdır. 

Her rotada eğer varsa toplama yapılacak müĢterilere, dağıtım yapılacak müĢterilere 

uğrandıktan sonra uğranılmalıdır. Bu çeĢit bir rota oluĢturmak aslında uygulamadaki 

zorunluluklardan doğmaktadır. Gerçek hayatta özellikle tır gibi arkadan yükleme-

boĢaltma yapılabilen araçlarda, araç içindeki malların yer değiĢtirmesi, taĢınması ve 

yeniden düzenlenmesi güç ise; önce dağıtım yapılacak müĢterilere uğranarak malların 

dağıtılması, daha sonra toplama yapılacak müĢterilere uğranarak malların toplanması 
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gerekliliği ortaya çıkar. Ana depolardan marketlere sebze-meyve dağıtımından sonra 

üreticilerden yeni ürünlerin depoya taĢınması bu problem tipine örnek olarak verilebilir. 

2. Karma topla- dağıt araç rotalama problemi (KTD_ARP): ÖDST_ARP’de 

müĢteri öncelikleriyle ilgili yapılan varsayımın kaldırılması ile elde edilen problem 

tipidir. Yani her rotada, öncelik olmaksızın dağıtım ve toplama müĢterileri istenilen 

sırada karıĢık olarak ziyaret edilebilir. KTD_ARP tipindeki problemlerde araç 

kapasitesinin kontrolü daha karmaĢıktır. Çünkü rotada ilerleyen aracın yükü 

dalgalanmaktadır. Araç içerisinde yeniden yüklemenin mümkün olduğu durum için 

geçerli bir problem tipidir. Hizmet sektöründe, depodan müĢterilere kargolar 

dağıtılırken diğer müĢterilerden depoya götürülmek üzere kargoların toplanması; sağlık 

sektöründe, kanların merkezlerden hastanelere dağıtımı esnasında toplama 

kamplarından merkeze yeni kanların götürülmesi bu problem tipine örnek olarak 

verilebilir. 

3. EĢ zamanlı topla- dağıt araç rotalama problemi (ETD_ARP): TD_ARP’nin 

daha önce bahsedilen iki türünde müĢteriler ya toplama ya da dağıtım müĢterisi 

olabilmekteyken, ETD_ARP’de ise müĢteriler aynı anda hem dağıtım hem de toplama 

müĢterisi olabilirler. Böyle bir durumda araç müĢteriye önce verilecek ürünü bırakmakta 

sonra toplanacak ürünü almaktadır.  Gıda sektöründe, içeceklerin marketlere 

bırakıldıktan sonra aynı marketten boĢ ĢiĢelerin geri dönüĢüm amaçlı toplanması 

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

dağıtımı esnasında kullanılmıĢ parçaların geri dönüĢüm için fabrikalara geri 

gönderilmesi bu problem tipine örnek olarak verilebilir. 

Tez çalıĢmasında kullanılacak olan ETD_ARP için literatürde yapılmıĢ 

çalıĢmalar sentezlenerek Çizelge 2.2.’de kronolojik sırada özetlenmiĢtir. 
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Çizelge 2.2. ETD_ARP için literatür taraması 

YIL YAZARLAR ÇÖZÜM YÖNTEMĠ EK KISITLAR 

1989 Min  Sezgisel - 

1992 Halse  Sezgisel - 

2001 Dethloff  Sezgisel - 

2005 Nagy ve Salhi  Sezgisel - 

2005 Crispim ve Brandao  Sezgisel Rota Uzunluğu (RU), Çok Depolu (ÇD) 

2006 Chen ve Wu  Sezgisel - 

2006 Montané ve Galvao  Sezgisel RU 

2006 Ropke ve Pisinger  Sezgisel ZP 

2007 Bianchessi ve Righini  Sezgisel - 

2009 Ai ve Kachitvichyanukul Sezgisel - 

2009 Zachariadis ve ark.  Sezgisel - 

2009 Gajpal ve Abad  Sezgisel - 

2010 Çatay Sezgisel - 

2010 Zachariadis ve ark. Sezgisel - 

2010 Subramanian ve ark.  Sezgisel - 

2011 Zachariadis ve Kiranoudis Sezgisel - 

2011 Fan Sezgisel ZP 

2011 Subramanian ve ark.  Kesin Algoritma - 

2012 Wang ve Chen  Sezgisel - 

2012 Tasan ve Gen  Sezgisel - 

2012 Zachariadis ve Kiranoudis  Sezgisel - 

2013 Göksal ve ark.  Sezgisel - 

2013 Liu ve ark.  Sezgisel ZP 

2013 Hezer ve Kara Sezgisel - 

 

ZB_ARP’de olduğu gibi ETD_ARP için de yapılan çalıĢmaların da hemen 

hemen tamamı sezgisel çalıĢmalardır. Tanımlarından da anlaĢılacağı gibi ETD_ARP, 

ÖDST_ARP ve KTD_ARP’nin genel halidir. Dolayısıyla, ETD_ARP için geliĢtirilen 

bir matematiksel model, doğrudan ya da küçük değiĢiklikler ile ÖDST_ARP ve 

KTD_ARP için kullanılabilir (Karaoglan, 2009). Tez çalıĢmasının bundan sonraki 

kısmında, daha önce birlikte çalıĢılmamıĢ olan ve ETD_ARP ve ZB_ARP kısıtlarını da 

içeren ZB_ETD_ARP  için bir matematiksel model önerilecektir.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu bölümde çalıĢmada kullanılan materyal ve yöntemler hakkında bilgiler 

verilmiĢtir. 

  

3.1. Materyal 

 

Bu bölümde öncelikli olarak ARP ile ilgili genel bilgiler verilerek ARP’nin 

çeĢitlerinden bahsedilecektir. Daha sonrasında ZB_ARP ve TD_ARP hakkında tanımlar 

ve açıklayıcı bilgiler sunulmaktadır. 

 

3.1.1.  Araç rotalama problemi (ARP) 

 

 ARP, coğrafi olarak dağınık merkezlere bir veya birden fazla depodan servis 

etmek üzere görevlendirilen araçların optimum dağıtım ve toplama rotalarının 

planlanması problemleridir (Toth ve Vigo, 2002a) 

 ARP, ilk olarak 1959 yılında Dantzig ve Ramser tarafından yapılan bir çalıĢma ile 

literatürde yerini almıĢtır. Dantzig ve Ramser çalıĢmalarında, bir gerçek hayat 

uygulamasını ele almıĢlar ve servis istasyonlarına benzin dağıtım problemi için bir 

matematiksel model geliĢtirmiĢlerdir. Araç rotalama probleminde her araç bir rota 

olarak düĢünülmektedir. Dolayısıyla hangi müĢterinin hangi araç tarafından hizmet 

göreceği kararını rotalama, söz konusu müĢterinin atandığı rotada hangi sırada hizmet 

göreceği kararını ise çizelgeleme problemi olarak tanımlayan çalıĢmalar da 

bulunmaktadır.  

 Klasik araç rotalama probleminin varsayımları Ģöyle sıralanabilir: 

 MüĢteri talepleri bilinmektedir, 

 Talepler tek bir depodan karĢılanmaktadır, 

 Dağıtım söz konusudur, 

 Araçlar homojen özelliktedir ve depoda hazır halde beklemektedir, 
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 Depo ile müĢteriler arasındaki ulaĢım süreleri sabit ve bilinmektedir, 

 Bir müĢteriye yalnızca bir araç hizmet sunar, 

 Araçların baĢlangıç ve bitiĢ düğümleri depodur. 

 Bu varsayımlar ıĢığında, ARP’de birden çok amaç fonksiyonu kullanılabilir. 

Bunlardan bazıları Ģunlardır: 

 

 Araçların sabit maliyetlerine, kat ettiği toplam mesafeye ya da seyahat 

süresine bağlı olan toplam taĢıma maliyetlerini en küçüklemek, 

 Tüm müĢterilere hizmet etmek için gerekli olan toplam araç sayısını en 

küçüklemek, 

 MüĢterilere parçalı dağıtım yapılmasından kaynaklanan cezaları en 

küçüklemektir. 

 Araç rotalama problemleri sahip olduğu kısıtlara göre farklı türlere sahiptir ve 

NP-Zor problemlerdir. Problemi çözmek için gerekli olan hesaplama gücü problemin 

boyutuyla birlikte üstel olarak artar.  

3.1.2 Araç Rotalama Problemi ve ÇeĢitleri 

 

ARP genel olarak dağıtım ve/veya toplama faaliyetlerinin yönetimiyle uğraĢan 

problemler bütünüdür. Bu konuda verilecek olan kararlar, mevcut araç filosunun yani 

kaynakların nasıl kullanılacağı ile ilgilidir. Kaynakların verimli kullanılmasıyla 

taleplerin ihtiyaçlar doğrultusunda etkin bir Ģekilde karĢılanması beklenir. Bu amaçla 

mevcut araçlar için rotalar tanımlanmaktadır. ġekil 3.1’de bir ARP modelinin Ģekilsel 

gösterimi verilmiĢ olup, numaralandırılmıĢ düğümler müĢterileri temsil etmektedir.  
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ġekil 3.1. ARP’nin ġekilsel Gösterimi 

 

Klasik ARP’nin çözümü her rotanın depodan baĢlayarak yine depoda son 

bulduğu ve her müĢteriye yalnızca birer defa uğrama kısıtının sağlandığı rotalar 

kümesidir. Bunun yanında problemin türüne göre bazı yan kısıtların da eklenmesi 

gerekebilir. En yaygın olan yan kısıtlar; kapasite kısıtı, bir rotada olabilecek en fazla 

talep noktası kısıtı, bir rotadaki aracın toplam süre kısıtı, talep noktalarına hizmetin 

baĢlanabileceği zaman penceresi kısıtı, bir talep noktasının baĢka bir talep noktasından 

önce ziyaret edilmesinin gerektiği öncelik kısıtlarıdır (Laporte, 1992). 

Bu kısıtlara ve pratik hayattaki uygulama alanlarına göre ARP çeĢitli Ģekillerde 

sınıflandırılmıĢtır. Bu sınıflandırma ġekil 3.2’deki gibidir.  
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ġekil 3.2. Araç Rotalama Probleminin ÇeĢitleri 

 

ġekil 3.2’de gösterilen ARP çeĢitleri kısaca Ģöyle özetlenebilir: 

3.1.2.1. Kısıtlarına göre ARP 

Bu alt bölümde ARP için çeĢitli kısıtların göz önüne alındığı durumlar için bir 

sınıflandırma yapılmıĢtır. Buna göre dokuz farklı problem tipi mevcuttur. 

1. Kapasite kısıtlı ARP (KK_ARP): ARP’nin en yaygın türüdür. Literatürde 

KK_ARP ile ilgili yapılan pek çok çalıĢma mevcuttur. KK_ARP’de her aracın belirli bir 

kapasitesi vardır ve müĢteri talepleri önceden bilinmektedir. KK_ARP’nin en basit 

halinde ise her aracın kapasitesi birbirine eĢittir. Araçlar depodan harekete baĢlayarak 

yine depoya dönerler. MüĢteri taleplerinin parçalanması söz konusu değildir.  

KK_ARP aĢağıdaki kriterleri sağlamak koĢulu ile araç rotalarının tasarlanmasından 

oluĢur (Santos ve ark., 2010):  

 Her bir talep noktasına tek bir araç tarafından hizmet verilmelidir, 

 Her bir rota depodan baĢlayıp depoda son bulmalıdır, 

ARP 
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 Bir aracın hizmet verdiği bütün talep noktalarının toplam talebi aracın 

kapasitesini aĢmamalıdır, 

 Toplam araç rotalama maliyeti minimize edilmelidir. 

 

2. Mesafe kısıtlı ARP (MK_ARP): MK_ARP’de her aracın gidebileceği belirli 

bir mesafe kısıtı söz konusudur. KK_ARP’de her bir rota için olan kapasite kısıtı yerini 

maksimum mesafe ya da maksimum zaman kısıtına bırakır (Toth ve Vigo, 2002a).  

MK_ARP’de rotalara atanmıĢ her aracın kat edebileceği belirli bir toplam 

mesafe olmalıdır. Bu durum gerçek bir dağıtım probleminde taĢınan ürünün cinsinden, 

araç veya sürücü kısıtlarından dolayı söz konusu olabilir. Eğer taĢınan ürünün uzun süre 

taĢıma 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 ARP (ZP_ARP): ZP_ARP’de klasik ARP’den farklı olarak 

her müĢteriye uğranılması gereken belirli zaman aralıkları vardır. Belirli bir zamanda 

depodan çıkan bir araç müĢteriye ulaĢmak için belirli bir seyahat süresi geçirmekte ve 

müĢteri için belirli bir süre hizmet verilmektedir.  Her müĢteri için belirli olan bu servisler o 

müĢterinin içerisinde bulunduğu zaman penceresi içinde baĢlamalı ve hizmet verilmelidir. 

Eğer müĢteriye erken ulaĢılması söz konusu ise zaman penceresine kadar beklemeye izin 

verilmektedir. Banka teslimatları, posta teslimatı, endüstriyel atık toplama, okul servis aracı 

rotalama ve çizelgeleme vb. ZP_ARP’nin günlük hayatta karĢılaĢılan örneklerindendir. 

 

 Zaman Pencereli ARP iki alt sınıfa ayrılmaktadır Bunlar (Badeau ve ark, 1997); 

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

söz konusu zaman penceresinin baĢlangıcından önce müĢteriye ulaĢmıĢsa zaman 

penceresi baĢlayana kadar beklemek durumundadır. Zaman penceresinin bitiĢinden 

sonra servis verilememektedir. 

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

ARP’de ise müĢterilere ilgili zaman pencerelerinin dıĢında hizmet verilebilmektedir, 

fakat bu durumda bir ceza maliyeti söz konusudur. 

 

4. BölünmüĢ talepli ARP (BT_ARP): ARP’nin bu çeĢidinde bir müĢterinin talepleri 

birden fazla araç tarafından temin edilebilmekte, yani bir müĢteriye farklı araçlar tarafından 
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birden fazla uğranabilmektedir (Koç, 2012). BT_ARP’de en az bir müĢterinin talebi araç 

kapasitesinden büyük olmalıdır. ARP’yi BT_ARP’ye dönüĢtürmenin kolay bir yolu, her 

müĢteri sipariĢini daha küçük olan ve bölünemeyen sipariĢlere ayırarak, dağıtımların 

parçalanmasına izin vermektir. 

 

5. Çok depolu ARP (ÇD_ARP): Klasik ARP problemlerinde ve literatürde bulunan 

çoğu çalıĢmada mevcut depo sayısının tek olduğu kabul edilmektedir. ÇD_ARP’ de ise 

birden fazla depoya izin verilmektedir. Bu problemde depoların ve müĢterilerin konumları 

önceden bilinmektedir ve her depo tüm müĢterilerin toplam taleplerini karĢılayabilecek 

kapasiteye sahiptir. Bu problemde her araç hareket ettiği depoya geri dönmek 

durumundadır. Birden fazla deposu olan bir dağıtım Ģirketinin 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). 

 

6. Topla-dağıt ARP (TD_ARP): Tesislerden müĢterilere gerçekleĢtirilen taĢıma 

iĢlemleri ile birlikte müĢterilerden de tesislere toplama iĢlemlerinin aynı araçlarla 

gerçekleĢtirildiği problemler olarak tanımlanan TD_ARP son yıllarda üzerinde sıkça 

çalıĢılan bir problem türü olmuĢtur. Tez çalıĢması kapsamında olan TD_ARP çalıĢmanın 

sonraki bölümünde daha detaylı olarak incelenecektir. 

 

7. Periyodik ARP (P_ARP): ARP’nin bir baĢka çeĢidi olan P_ARP’de belirli bir 

dönemin planı yapılmaktadır ve müĢteriler bu süreçte birden çok kez hizmet alabilirler. 

Daha sonrasında ise problem her müĢteri için ziyaret kombinasyonunun eĢ zamanlı 

seçiminden ve planlama dönemi için araç rotalarını oluĢturmaktan ibarettir. MüĢterilere 

yapılacak servis sayısı müĢterilerin talep miktarlarına, stok alanlarına göre değiĢmektedir.  

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

çıkmaktadır (Hemmelmayr ve ark, 2009).  

 

8. Stokastik ARP (S_ARP): S_ARP klasik ARP’nin, problem elemanlarından 

bir ya da birkaçının rassal olduğu durumlarda karĢılaĢılan bir problem çeĢididir.  

S_ARP’nin 3 farklı türü vardır (Ekizler, 2011); 

• Stokastik müĢteriler: Her i müĢterisi pi olasılığı ile vardır, 1-pi olasılığıyla 

yoktur. 

• Stokastik talepler: Her müĢterinin talebi, rassal bir değiĢkendir. 
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• Stokastik zamanlar: Servis zamanları ve dolaĢım zamanları rassal 

değiĢkenlerdir. 

STK_ARP’nin çözümü için geliĢtirilen bir yöntemde iki aĢamalı çözüm 

kullanılır. Önce rassal değiĢkenlerin gerçekleĢme değerleri bilinmeden bir ilk çözüm 

belirlenir. Ġkinci adımda ise, rassal değiĢkenlerin değerleri bilindiğinde düzeltici bir 

iĢlem yapılabilir.  

 

9. Zaman bağımlı ARP (ZB_ARP): ARP için yapılan çalıĢmaların çok büyük bir 

kısmında düğümler arası ulaĢım süresinin sabit alındığı görülmektedir. Ancak, Ģehir içi 

taĢımacılıkta gün içerisinde taĢımacılık yapan araçların hızı ve buna bağlı olarak da 

ulaĢım süreleri kullanılan yol ve yolun kullanıma baĢlama zamanına bağlı olarak 

değiĢiklik göstermektedir. Bu problem literatürde ZB_ARP olarak adlandırılmaktadır. 

ZB_ARP problemi çalıĢmanın ikinci bölümünde daha detaylı olarak incelenmiĢtir. 

 

3.1.2.2. Yolların durumuna göre ARP 

 

Yolların durumuna göre ARP iki nokta arasındaki yol mesafelerinin geliĢ ve 

gidiĢ yönüne göre aynı kalıp kalmamasına göre ikiye ayrılmaktadır: 

 

1. Simetrik ARP (S_ARP): Klasik ARP’de bir düğümden diğerine gidiĢ ve 

dönüĢ mesafeleri birbirine eĢit kabul edilir. Bu tür problemler literatürde S_ARP olarak 

adlandırılmaktadır.  

 

2. Asimetrik ARP (A_ARP): Bazı durumlarda ARP’de yer alan x ve y noktaları 

için x noktasından y noktasına gitmek için gerekli olan mesafe, y noktasından x 

noktasına olan mesafeye eĢit olamayabilir. Bu tip ARP’de araçların ilk olarak hangi 

müĢteriye gideceği önem kazanmakta, bu da rotanın dönüĢ yönünü saptayarak rota 

mesafesinin hesaplanmasını belirlemektedir. 
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3.1.2.3. Rotalama durumlarına göre ARP 

 

 ARP, rotaların bir depoda baĢlayıp aynı depoda sona ermesi veya aracın 

depodan bağımsız olarak seyir güzergâhının en son müĢteride bitirilebilmesi 

durumlarına göre açık ve kapalı uçlu olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

1. Açık uçlu ARP (AU_ARP): AU_ARP’de, araçlar klasik araç rotalama 

probleminde olduğu gibi, son servis noktasından sonra depoya dönmezler. Bu tip 

problemlerde, rotalar merkez depo ile baĢlamakta, talep noktası ile sona ermektedir. 

Araç rotalama probleminin bu türü literatürde yaklaĢık yirmi yıl öncesinde görülmesine 

rağmen, ancak son yıllarda araĢtırmacıların dikkatini çekmiĢtir (Li ve ark, 2007). 

 AU_ARP genellikle araç kiralama sistemleri için uygundur. MüĢteri araca 

sadece gidiĢ için para ödemektedir. Kiralanan aracın son gidiĢ noktasından sonra nereye 

gideceği, müĢteri tarafından dikkate alınmaz ve dönüĢ planlaması yapılmaz.  

 

2. Kapalı uçlu ARP (KU_ARP): KU_ARP’de oluĢturulan rotaların hepsi bir 

iĢletme biriminde baĢlayıp, aynı birimde sonlandırılmalıdır. Literatürdeki çalıĢmalar 

çoğunlukla KU_ARP ile yapılmakta olup, test problemleri KU_ARP için mevcut 

olduğundan geliĢtirilen yöntemler KU_ARP üzerinden birbiriyle kıyaslanmaktadır.  

 TaĢıma araçları özel olduğu zaman aynı baĢlangıç ve bitiĢ noktası olan 

problemlerle sıkça karĢılaĢılır. Dağıtım kamyonlarının depodan perakendecilere dağıtım 

yapıp dönmesi, nakliye araçlarının depodan müĢteriye oradan tekrar depoya dönmesi 

veya okul otobüsleri, gazete dağıtım araçları veya çöp araçlarının hareketleri de bu 

problem tipindedir. Bu tip problemler, farklı baĢlangıç ve hedef noktası olan 

problemlerin farklı bir türüdür. Amaç, noktaların en az ulaĢma süresi ve toplam 

mesafeyle ziyaret edilmesini sağlayacak sırayı bulmaktır (Alkan, 2003). 
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3.1.2.4. Çevre durumuna göre ARP 

 

 Araç rotalama problemleri dinamik ve statik olmak üzere de iki sınıfa 

ayrılabilir. 

 

1. Dinamik ARP (D_ARP): D_ARP’de yer alan “dinamik” yaklaĢımı karar 

verici için dinamik olarak araç rotaları ve çizelgelenmesi için gerekli bilgilerin açığa 

çıkmasını ifade etmektedir.  

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

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

elektrik Ģirketinin elektrik tedarikindeki ani kesintileri tamir için ev ev dolaĢan tamircisi 

buna bir örnek teĢkil edebilir (Larsen, 2001) 

 

2. Statik_ARP (S_ARP): S_ARP müĢterilerin bilgilerinin bilindiği durumda, 

araç filolarının müĢteri kümesini toplam zaman ve toplam uzaklık olarak en az 

maliyetle rotalanmasıdır (Montemanni ve ark, 2002). 

S_ARP’de rotalama süreci baĢlamadan önce planlamacı tarafından planlanacak 

rotalarla ilgili tüm bilgilerin bilinmesi ve rotalar oluĢturulduktan sonra rotalamaya 

iliĢkin bilgilerin değiĢmemesi gerekir (Larsen, 2001). Literatürde çoğunlukla S_ARP 

üzerinde çalıĢmalar yapılmıĢ olup bu problem Deterministik ARP olarak da karĢımıza 

çıkmaktadır.  

 

3.2. Metot 

 

 Bu bölümde öncelikle problem tanımı yapılarak problem için önerilen 

matematiksel model ve notasyonlar tanımlanmıĢtır.  

 

3.2.1. Problem tanımı 

 

ZB_ETD_ARP notasyonal olarak Ģu Ģekilde tanımlanabilir: ( , )G N A  bir 

Ģebeke olsun, N  tüm düğümler kümesini             , "0"  depo düğümünü, CN  

müĢteri kümesini ve A  düğümler arasındaki hatları tanımlamaktadır. ZB_ETD_ARP 
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tanımlanan bu Ģebeke üzerinde aĢağıdaki varsayımlar altında enküçük maliyetli rotaların 

tespiti problemidir.  

 Her müĢteriye kesinlikle bir kez uğranmalı, 

 Bir rota depodan baĢlamalı ve tekrar depoda son bulmalı, 

 Rota üzerindeki müĢterilerin dağıtım ve toplama talepleri toplamı araç 

kapasitesini geçmemeli, 

 UlaĢım süresi, gün içerisindeki zaman dilimlerine ve düğümler arasındaki 

uzaklığa bağlı olmalıdır. 

Önerilen karma tamsayılı doğrusal programlama modelinde kullanılan problem 

girdileri ve değiĢkenler aĢağıda verilmiĢtir: 

 

Problem Girdileri 

Q : araç kapasitesi 

K : zaman dilimi kümesi ( ,k l K  ) 

M : büyük bir sayı 

iq  : i düğümünün dağıtım talebi ( Ci N  ) 

ip  : i düğümünün toplama talebi ( Ci N  ) 

ijd    : i düğümü ile j düğümü arasındaki uzaklık ( ,i j N  ) 

kLB  : k diliminin baĢladığı zaman ( k K  ) 

kUB  : k diliminin bittiği zaman ( k K  ) 

kijh  : k dilimi içerisinde i düğümünden j düğümüne seyahat hızı ( , ;i j N k K    ) 

is  : i müĢterisinin servis süresi ( Ci N  ) 

 

0-1 Karar Değişkenleri 

     {
                                                       
                                                                                                   

 

       {
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Ek Karar Değişkenleri 

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

( Ci N  ) 

iv : i düğümünün çıkıĢında araçta toplanan ürün miktarı ( Ci N  ) 

iT  : aracın i düğümüne giriĢ zamanı ( Ci N  ) 

iT  : aracın i düğümünden çıkıĢ zamanı ( i N  ) 

0iT  :   eğer araç i düğümünden depoya dönüĢ yapıyorsa, rotanın depoya dönüĢ zamanı,  

aksi halde “0”  ( Ci N  ) 

ijTT  : i düğümünden j düğümüne geçiĢ süresi ( ,i j N  ) 

 

3.2.2. Matematiksel model 

 

Bu bölümde ZB_ETD_ARP için geliĢtirilen doğrusal yapıya sahip yeni bir 

karma tamsayılı matematiksel model sunulmuĢtur. 

Amaç Fonksiyonu   

   

En küçük 
, iji j N

Z TT


    (3.1) 

   

Kısıtlar   

   

1iji N
x


   cj N   (3.2) 

ij jij N j N
x x

 
    i N   (3.3) 

ijkl ijk K l K
y x

 
    ,i j N   (3.4) 

 j i ij i j ji iu u Qx Q q q x Q q         , ;ci j N i j    (3.5) 

 j i ij i j ji jv v Qx Q p p x Q p         , ;ci j N i j    (3.6) 

,c
i i j ijj N j i

u q q x
 

    ci N   (3.7) 

i i iu v q Q     ci N   (3.8) 

  0i i iu Q Q q x     ci N   (3.9) 
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,c
i i j jij N j i

v p p x
 

    ci N   (3.10) 

  0i i iv Q Q p x     ci N   (3.11) 

 1ij j i ijTT T T M x       ; ci N j N     (3.12) 

 1ij j i ijTT T T M x       ; ci N j N     (3.13) 

 0 00 1j j j jTT T T M x       cj N   (3.14) 

 0 00 1j j j jTT T T M x       cj N   (3.15) 

   2ij ij ijkk j i kijd M x y T T h        ; ;ci N j N k K       (3.16) 

   

   

2ij ij ijkl k i kij

m m mij j l lijk m l

d M x y UB T h

UB LB h T LB h





 

     

  
 

 ; ; ,ci N j N k l K

l k

     


 (3.17) 

   0 0 0 02 0j j j kk j j kjd M x y T T h        ,cj N k K     (3.18) 

   

   

0 0 0 0

0 0

2

0

j j j kl k j kj

m m mj j l ljk m l

d M x y UB T h

UB LB h T LB h





 

     

  
  ; , ;cj N k l K l k      (3.19) 

, ijkl k ij N k l K
y UB T 

 
    ci N   (3.20) 

, ijkl k ij N k l K
y LB T 

 
    ci N   (3.21) 

, ijkl l ij N k l K
y UB T 

 
    ci N   (3.22) 

, ijkl l ij N k l K
y LB T 

 
    ci N   (3.23) 

0,
0i kl l ij N k l K

y UB T 

 
    ci N   (3.24) 

0,
0i kl l ij N k l K

y LB T 

 
    ci N   (3.25) 

i i iT T s     ci N   (3.26) 

 , 0,1ij ijklx y    , ; ,i j N k l K     (3.27) 

, , , , 0 0i i i i iu v T T T      ci N   (3.28) 

0ijTT    ,i j N   (3.29) 

   

Geçerli EĢitsizlikler   

   

 /ij ij kij ijkkTT d h y   , ; ;i j N i j k K      (3.30) 
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  ,
/ maxij ij mij ijklk l K k m l

TT d h y
  

   , ;i j N i j    (3.31) 

0 max ,c c

c

i ii N i N

ii N

q p
x

Q Q

 

 



     
     
        

 
   (3.32) 

, ,
0ijkm jimli N k m K i N l m K

my my
   

       cj N   (3.33) 

 

Matematiksel modelde amaç fonksiyonu (3.1) numaralı eĢitlik ile belirtilmiĢtir. 

Amaç toplam rota süresinin enküçüklenmesidir. 

 (3.2) ve (3.3) numaralı kısıtlar ARP için geliĢtirilmiĢ genel atama kısıtlarıdır ve 

bir müĢteriye 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 baĢlayıp aynı ya da farklı bir zaman diliminde bitirmesini 

garantilemektedir. 

(3.5–3.11) 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 geliĢtirilmiĢ, Kulkarni ve Bhave (1985) tarafından ARP’ye 

uyarlanmıĢ, Desrochers ve Laporte (1991) tarafından kuvvetlendirilmiĢ ve Kara ve ark.  

(2004) tarafından düzeltme yapılmıĢtır. (3.5) ve (3.6) numaralı kısıtlar bir rota üzerinde 

sırasıyla dağıtım ve toplama taleplerinin toplamlarının kapasiteyi geçmemesini 

sağlamakla beraber alt turların oluĢmasını da engellemektedir. (3.7) - (3.11) numaralı 

kısıtlar yardımcı karar değiĢkenlerinin alt ve üst sınırlarını belirleyen kısıtlardır.  

(3.12–3.15) numaralı kısıtlar düğümlere giriĢ ve çıkıĢ zamanlarının, düğümler 

arası geçiĢ süreleri ile bağlantılı olmasını sağlamaktadır. (3.12) ve (3.13) numaralı 

kısıtlar tüm düğümlerden müĢterilere giriĢ, (3.14) ve (3.15) numaralı kısıtlar ise 

müĢteriden depoya dönüĢ sürelerini belirleyen kısıtlardır. 

(3.16) – (3.19) numaralı kısıtlar, zaman dilimleri arasındaki geçiĢlerin araç 

hızıyla ve kat edilen mesafeyle bağlantılı olmasını sağlamaktadır. Burada tanımlanan 

ulaĢım süresi hesaplama tekniği sadece ardıĢık zaman dilimleri için değil, ardıĢık 

olmayan zaman dilimleri için de geçerlidir. (3.16) numaralı kısıt aracın k zaman 

diliminde çıkıp aynı zaman diliminde bir sonraki müĢteriye giriĢini, (3.17) numaralı 

kısıt ise aracın k zaman diliminde çıkıp daha büyük bir l zaman diliminde bir sonraki 

müĢteriye giriĢini sağlamaktadır. (3.18) numaralı kısıt aracın k zaman diliminde 
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müĢteriden çıkıp aynı zaman diliminde depoya dönüĢünü, (3.19) numaralı kısıt ise 

aracın k zaman diliminde müĢteriden çıkıp daha büyük bir l zaman diliminde depoya 

dönüĢünü sağlamaktadır. 

(3.20) – (3.23) numaralı kısıtlar zaman dilimlerinin alt ve üst sınırlarının, aracın 

müĢterilerden tüm düğümlere giriĢ ve çıkıĢ zamanlarıyla bağlantılı olmasını, (3.24) ve 

(3.25) numaralı kısıtlar ise zaman dilimlerinin alt ve üst sınırlarının aracın müĢteriden 

depoya dönüĢü ile bağlantılı olmasını sağlamaktadır. 

(3.26) numaralı kısıt, aracın müĢteriden çıkıĢ zamanının, müĢteriye giriĢ zamanı 

ile müĢteride geçirdiği servis zamanının toplamına eĢit olmasını garantilemektedir. 

(3.27) – (3.29) numaralı kısıtlar ise iĢaret kısıtlarıdır. 

(3-30) – (3-33) numaralı kısıtlar ise, önerilen matematiksel modele eklenen 

geçerli eĢitsizliklerdir. Bu eĢitsizlikler, çözüm süresini kısaltmak için, matematiksel 

modellerdeki tamamlayıcı kısıtların gevĢetilmesi ile elde edilen doğrusal modelin 

çözümü ile elde edilen çözümü (alt sınır) eniyi çözüme yaklaĢtırmak amacıyla 

kullanılmaktadır. Normal Ģartlar altında mevcut matematiksel modelin eniyi çözüme 

ulaĢmasında herhangi bir etkisi olmayan bu kısıtlar, doğrusal gevĢetme ile anlamlı hale 

gelmektedir. Geçerli eĢitsizlikler, geliĢtirilen kesin algoritmalarda bazı kesirli ve eniyi 

olmayan çözümlerin çözüm uzayından atılmasında oldukça etkin matematiksel 

ifadelerdir. 
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4. ARAġTIRMA SONUÇLARI VE TARTIġMA 

 

Bu bölümde deney tasarımı ve bu deney sonucunda elde edilen sonuçlara yer 

verilmiĢtir.  

 

4.1. Deney tasarımı 

 

Bir önceki bölümde önerilen matematiksel modelin etkinliğini araĢtırmak 

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

tarafından kullanılan seyahat hızı matrisi göz önüne alınarak ZB_ETD_ARP için 

toplamda 112 adet yeni test problemi üretilmiĢtir. Bu test kümesinde müĢteriler 

[100x100]’lük yüzey üzerinde değiĢik yerleĢim parametrelerine göre yerleĢtirilmiĢtir. 

Altı farklı problem tipi tanımlanmıĢtır; R1, R2, C1, C2, RC1, RC2. 

 Bu parametrelere göre R tipi problemlerde müĢteriler tamamen rassal, C tipi 

problemlerde müĢteriler belirli bölgelerde kümelenerek, RC tipi problemlerde ise 

müĢterilerin bir kısmı rassal kalan kısmı ise belirli bölgelerde kümelenerek 

yerleĢtirilmiĢtir. 1. ve 2. tip problemler ise dağıtım ve toplama taleplerinin Angelelli ve 

Mansini (2002) tarafından önerilen talep ayırma yöntemine göre oluĢturulmuĢtur. 

AyırılmıĢ orijinal talep değerleri dağıtım talebi olarak kabul edilmekte, toplama talebi 

ise müĢteri numarasının tek ya da çift olmasına göre değiĢmektedir. Eğer i çift ise 

 (1 )i ip q  , eğer i tek ise  (1 )i ip q   olarak kabul edilmiĢtir. Bu ayırma 

iĢlemlerinde 0.2   olduğu durum 1. tip problem 0.8   ise 2. tip problem olarak 

alınmıĢtır.  

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

tanımlanmıĢtır. Bir iĢ günü üç zaman dilimine bölünmüĢ ve her zaman dilimine rassal 

olarak bir araç hız değeri atanmıĢtır. 

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

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

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

elde edilen sonuç eniyi çözüme o kadar yakın olmaktadır. YSD değeri Ģu Ģekilde 

hesaplanmaktadır. 

100*
ÜS AS

ÜS

Z Z
YSD

Z
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Önerilen matematiksel model “GAMS” ara yüzünde kodlanmıĢ ve matematiksel 

model çözücüsü olarak “CPLEX 10.2” kullanılmıĢtır. Bütün koĢumlarda çözücünün 

varsayılan parametre seviyeleri kullanılmıĢtır. Her bir koĢum “Intel Xeon E5-1650 (6 

Core) 3.2 Ghz” hızında “16 GB” ara belleğe sahip, “Windows 7” iĢletim sistemi ile 

çalıĢan bilgisayarlarda gerçekleĢtirilmiĢtir. Bütün koĢumlar 1 saat (3600 saniye) çözüm 

süresi ile sınırlandırılmıĢtır. 

 

4.2. Deneysel sonuçlar 

 

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

sırasıyla R1, R2, C1, C2, RC1, RC2 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.  C1 tipi test problemlerinin sonuçları 

Problem Adı Üst Sınır Alt Sınır YSD Süre 

C101_1  185.95 159.74 14.10 3600 

C102_1  216.49 144.68 33.17 3600 

C103_1  238.51 144.04 39.61 3600 

C104_1  211.24 152.73 27.70 3600 

C105_1  239.79 153.72 35.89 3600 

C106_1  199.04 163.22 18.00 3600 

C107_1  191.86 139.91 27.08 3600 

C108_1  194.24 142.87 26.45 3600 

C109_1  245.81 149.73 39.09 3600 

C201_1  291.77 205.26 29.65 3600 

C202_1  281.28 208.93 25.72 3600 

C203_1  297.32 205.76 30.80 3600 

C204_1  271.68 211.06 22.31 3600 

C205_1  283 213.5 24.56 3600 

C206_1  269.11 225.49 16.21 3600 

C207_1  281.22 217.3 22.73 3600 

C208_1  269.95 208.66 22.70 3600 

Ortalama 245.19 179.21 26.81 3600 

 

Çizelge 4.1’de sunulan sonuçlara göre; C1 tipi 17 test probleminde ortalama 

YSD % 26.81 olarak elde edilmiĢtir. Bu test problemleri içerisinde en iyi çözüme 

ulaĢılan sonuç olmamıĢtır.  
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Çizelge 4.2. C2 tipi test problemlerinin sonuçları 

Problem Adı Üst Sınır Alt Sınır YSD Süre 

C101_2  259.38 147.28 43.22 3600 

C102_2  235.59 142.76 39.40 3600 

C103_2  199.15 144.51 27.44 3600 

C104_2  199.64 158.28 20.72 3600 

C105_2  262.55 151.7 42.22 3600 

C106_2  198.52 162.85 17.97 3600 

C107_2  200.69 142.7 28.90 3600 

C108_2  187.12 145.65 22.16 3600 

C109_2  287.92 149.56 48.06 3600 

C201_2  339.45 203.05 40.18 3600 

C202_2  291.15 204.3 29.83 3600 

C203_2  290.48 208.93 28.07 3600 

C204_2  270.65 211.63 21.81 3600 

C205_2  289.46 213.73 26.16 3600 

C206_2  286.61 217.81 24.00 3600 

C207_2  314.14 215.37 31.44 3600 

C208_2  292.08 208.91 28.48 3600 

Ortalama 259.09 178.18 30.59 3600 

 

Çizelge 4.2’ye göre C2 tipi için YSD değeri % 30.59 olarak belirlenmiĢtir. C1 tipi 

ile karĢılaĢtırılacak olursa C1 tipinde daha düĢük YSD elde edilmiĢtir.  

 

Çizelge 4.3. R1 tipi test problemlerinin sonuçları 

Problem Adı Üst Sınır Alt Sınır YSD Süre 

R101_1  415.62 339.8 18.24 3600 

R102_1  462.17 340.05 26.42 3600 

R103_1  374.05 322.36 13.82 3600 

R104_1  411.05 324.27 21.11 3600 

R105_1  399.94 330.13 17.46 3600 

R106_1  431.57 327.95 24.01 3600 

R107_1  430.68 318.63 26.02 3600 

R108_1  445.64 340.86 23.51 3600 

R109_1  373.38 328.28 12.08 3600 

R110_1  433.55 318.72 26.49 3600 

R111_1  372.91 331.71 11.05 3600 

R112_1  418.76 327.58 21.77 3600 

R201_1  361.66 329.98 8.76 3600 

R202_1  370.79 316.69 14.59 3600 

R203_1  342.91 322.8 5.86 3600 

R204_1  362.97 331.51 8.67 3600 

R205_1  398.63 336.25 15.65 3600 

R206_1  389.2 325.54 16.36 3600 

R207_1  345.67 332.87 3.70 3600 

R208_1  439.09 329.23 25.02 3600 

R209_1  370.08 319.33 13.71 3600 

R210_1  354.38 322.33 9.04 3600 

R211_1  355.53 324.79 8.65 3600 

Ortalama 393.92 327.89 16.17 3600 
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Çizelge 4.3’e göre R1 tipi 23 problem için YSD değeri % 16.17 olarak 

hesaplanmıĢtır. R1 tipi problem içinde eniyi sonuç bulunamamıĢtır. 

  

Çizelge 4.4. R2 tipi test problemlerinin sonuçları 

Problem Adı Üst Sınır Alt Sınır YSD Süre 

R101_2  431.61 336.18 22.11 3600 

R102_2  455.75 340.97 25.18 3600 

R103_2  379.35 321.95 15.13 3600 

R104_2  433.31 323.5 25.34 3600 

R105_2  365.29 332.03 9.11 3600 

R106_2  466.3 328.74 29.50 3600 

R107_2  368.58 319.68 13.27 3600 

R108_2  436.02 342.94 21.35 3600 

R109_2  383.18 328.9 14.17 3600 

R110_2  431.57 318.17 26.28 3600 

R111_2  366.75 333.86 8.97 3600 

R112_2  406.82 327.5 19.50 3600 

R201_2  385.26 327.94 14.88 3600 

R202_2  392.86 315.49 19.69 3600 

R203_2  336.82 322.35 4.30 3600 

R204_2  387.8 329.48 15.04 3600 

R205_2  404.61 337.61 16.56 3600 

R206_2  390.16 325.96 16.45 3600 

R207_2  371.22 329.89 11.13 3600 

R208_2  436.81 329.03 24.67 3600 

R209_2  356.94 321.37 9.97 3600 

R210_2  348.07 323.26 7.13 3600 

R211_2  375.3 324.23 13.61 3600 

Ortalama 396.10 327.87 16.67 3600 

 

Çizelge 4.4’e göre R2 tipi problem için YSD değeri % 16.67 olarak 

hesaplanmıĢtır. R1 tipi problem içinde eniyi sonuç bulunamamıĢtır. R1 tipi problem R2 

tipi probleme göre daha düĢük YSD değerine ulaĢmıĢtır.  
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Çizelge 4.5. RC1 tipi test problemlerinin sonuçları 

Problem Adı Üst Sınır Alt Sınır YSD Süre 

RC101_1  273.63 264.90 3.19 3600 

RC102_1  291.80 260.38 10.77 3600 

RC103_1  299.09 266.95 10.75 3600 

RC104_1  309.74 268.72 13.24 3600 

RC105_1  296.40 271.53 8.39 3600 

RC106_1  301.94 278.93 7.62 3600 

RC107_1  298.41 265.15 11.15 3600 

RC108_1  273.31 260.56 4.67 3600 

RC201_1  329.09 266.88 18.90 3600 

RC202_1  284.02 284.02 0.00 2825 

RC203_1  267.48 267.48 0.00 1850 

RC204_1  300.60 285.36 5.07 3600 

RC205_1  291.55 263.53 9.61 3600 

RC206_1  273.72 273.72 0.00 1085 

RC207_1  288.21 260.04 9.77 3600 

RC208_1  274.06 262.19 4.33 3600 

Ortalama 290.82 268.77 7.34 3285 

 

Çizelge 4.5’e göre RC1 tipi problem için YSD değeri % 7.34 olarak 

hesaplanmıĢtır. Ayrıca RC202_1, RC203_1, RC206_1 problemleri için optimal sonuçlar 

elde edilmiĢtir.  

 

Çizelge 4.6. RC2 tipi test problemlerinin sonuçları 

Problem Adı Üst Sınır Alt Sınır YSD Süre 

RC101_2  333.85 262.84 21.27 3600 

RC102_2  340.53 261.89 23.09 3600 

RC103_2  346.58 263.64 23.93 3600 

RC104_2  370.19 267.06 27.86 3600 

RC105_2  364.17 269.98 25.86 3600 

RC106_2  379.70 275.79 27.37 3600 

RC107_2  362.96 260.17 28.32 3600 

RC108_2  360.29 249.62 30.72 3600 

RC201_2  350.03 265.66 24.10 3600 

RC202_2  379.60 271.21 28.55 3600 

RC203_2  355.07 258.38 27.23 3600 

RC204_2  391.92 270.17 31.07 3600 

RC205_2  338.74 264.44 21.93 3600 

RC206_2  352.34 257.55 26.90 3600 

RC207_2  333.66 257.19 22.92 3600 

RC208_2  364.91 257.76 29.36 3600 

Ortalama 357.78 263.33 26.28 3600 

 

Çizelge 4.6’da sunulan sonuçlara göre; RC2 tipi 16 test probleminde ortalama 

YSD % 26.28 olarak elde edilmiĢtir. Problemlerin hiçbirisinde bir saat çözüm süresi 

kısıtı altında en iyi çözüme ulaĢılamamıĢtır.  
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Ayrıca tüm çizelgelerdeki sonuçlar değerlendirilecek olursa 1. tip 

problemlerdeki YSD değerleri 2. tipteki YSD değerlerinden daha küçük çıkmıĢtır. Bu 

sonuca dayanarak müĢteriler için dağıtım ve toplama talepleri birbirine ne kadar yakın 

olursa elde edilen sonuçlarında o kadar iyi olduğu sonucu çıkarılabilir.   

Çizelge 4.7’de geliĢtirilen matematiksel model için geçerli eĢitsizliklerin 

etkinliği gösterilmiĢtir. T (M1) olarak gösterilen sütun geçerli eĢitsizliklerin var olduğu 

durumdaki YSD değerlerini T (M2) olarak gösterilen sütun ise modelde geçerli 

eĢitsizliklerin olmadığı durumdaki YSD değerlerini göstermektedir.  

 

 Çizelge 4.7. Problem tipleri için geçerli eĢitsizliklerin etkinliği 

  
YSD 

Problem Adı Üst Sınır T(M1) T(M2) 

C1 245.19 26.81 36.37 

C2 259.09 30.59 39.35 

R1 393.92 16.17 24.35 

R2 396.10 16.67 24.78 

RC1 290.82 7.34 16.67 

RC2 357.78 26.28 32.28 

Ortalama 323.82 20.64 28.97 

 

Çizelge 4.7’de görüldüğü gibi modele eklenilen geçerli eĢitsizlikler YSD 

değerlerinde yaklaĢık % 8 oranında bir düĢüĢe neden olmuĢtur. Bu da matematiksel 

modelin performansına ciddi Ģekilde katkılar sağlamaktadır. 

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

ġekil 4.1’deki sonuçlara göre, en az R tipi problemlerde (% 16.42) en fazla ise C tipi 

problemlerde (% 28.7) YSD elde edilmiĢtir. 112 test probleminin genel ortalamasında 

ise % 20.64’lük YSD elde edilmiĢtir.  
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ġekil 4.1. C, R ve RC tipi problemlerin sonuç ortalamaları 

 

Toplam 112 adet problemde 3 adet problem için eniyi sonuca ulaĢılmıĢtır. Bu 

problemlerin üçü de RC tipi problemlerdir. RC tipi problemlerde optimal sonuca 

ulaĢılmasına rağmen YSD değerinin fazla olması problemin zorluğunu göstermektedir.  
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5. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 

5.1 Sonuçlar 

 

Bu tez çalıĢmasında ARP kavramı ve çeĢitleri genel olarak açıklanmıĢ, 

ZB_ETD_ARP ayrıntılı olarak incelenerek tanımlanmıĢ ve literatürde bu problem 

türleri için yapılmıĢ çalıĢmalar kapsamlı bir Ģekilde araĢtırılarak her bir çalıĢmanın 

özellikleri detaylı olarak açıklanmıĢtır. 

Ġlk olarak, zamana bağlı hız fonksiyonu özelliğini göz önüne alarak “ilk giren ilk 

çıkar (FIFO)” yaklaĢımını sağlayan, doğrusal yapıya sahip ve kesin hesaplama 

gerçekleĢtiren yeni bir karma tamsayılı matematiksel model geliĢtirilmiĢtir. Literatürde 

henüz çalıĢılmamıĢ olan bu problemi test etmek için Solomon’un (1987) 25 müĢterilik 

test kümesi ve Ichoua ve ark. (2003) tarafından kullanılan seyahat hızı matrisi göz 

önüne alınarak ZB_ETD_ARP için toplamda 112 tane yeni test problemi türetilmiĢtir. 

Test problemlerinin yalnızca 3 adedinde optimal sonuca ulaĢılırken ortalama YSD 

%20.25 olarak hesaplanmıĢtır. Optimal sonuca ulaĢılan 3 probleminde RC1 tipinde 

olması bazı müĢterilerin rassal bazı müĢterilerin belli bölgelerde kümelendiği 

durumların yerleĢim açısından daha baĢarılı olduğu sonucunu vermektedir. 1. tip 

problemlerin YSD sonuçları ise 2. tip problemlere göre daha düĢük çıkmıĢtır. 

Dolayısıyla dağıtım ve toplama talepleri birbirine ne kadar yakın ise elde edilen sonuç 

da o kadar iyi olacaktır.  

Önerilen matematiksel model ile bu problemler üzerinde gerçekleĢtirilen 

deneysel çalıĢmalar ile elde edilen sonuçlar sunulmuĢ ve yorumlanmıĢtır.  

 

5.2 Öneriler 

 

NP-Zor sınıfında yer alan ve dolayısıyla çözümü oldukça zor olan 

ZB_ETD_ARP için önerilen matematiksel modeller ile orta ve büyük boyutlu 

problemlerde en iyi çözümlere ulaĢmak mümkün değildir. Bu nedenle, daha sonraki 

çalıĢmalarda çok kısa sürelerde iyi çözümler sunacak sezgisel/meta-sezgisel yöntemler 

geliĢtirilebilir. Sonraki aĢamada, en iyi çözümleri elde edebilmek amacıyla, önerilen 

matematiksel model, sezgisel yöntem ve geçerli eĢitsizlikler (valid inequalities) 

yardımıyla bir kesin algoritma geliĢtirilebilir. 
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