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ÖNSÖZ
İş dünyasında yada işletmelerde yöneticiler herzaman işleri ile ilgili karar vermek durumundadır.
Yöneticiler veya iş sahipleri karar verirken kendisinin ve işletmesinin durumunu göz önünde
bulundurarak maksimum fayda elde etmeyi umar. Ancak maksimum fayda elde etme umulma ile
gerçekleşmez. Maksimum fayda elde edebilmek için mutlaka karar seçeneklerinin değerlendirilmesi
ve ölçülmesi gerekir. Ölçüm ve karar verme aşamasında subjektif kararlardan kaçınabilmek için
sayısal karar verme tekniklerinden yararlanılır. Karar seçeneklerinin değerlendirilmesi değişik şekil
ve yöntemllerle yapılarak değişkenlerin değerleri optimize edilir. Değişkenlerin değerleri optimize
edildikten sonra en yüksek faydayı yada en düşük maliyeti veren değişkenlerin seçilmesine karar
verilir.
Bu kitabın temel amacı gerçek hayatta var olan çok sayıda değişkenlerin olayları nasıl etkilediğini
ölçmede sayısal tekniklerin nasıl kullanıldığını vurgulamaktır.
Bu bağlamda kitabın birinci bölümünde; Doğrusal Programlama tekniklerine, İkinci bölümünde
Ulaştırma modellerine, Üçüncü bölümünde Hedef Programlama, Dördüncü Bölümünde Kuadratik
Programlama, Beşinci Bölümünde Ağ Modelleme, Altıncı Bölümünde Karar Teoriis, Yedinci
Bölümünde Proje Yönetim Teknikleri, Sekizinci Bölümünde Oyun Teorisi konularına yer
verilmiştir.
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KISALTMALAR

YAZAR NOTU

1. DOĞRUSAL VE TAMSAYILI PROGRAMLAMA

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Doğrusal Programlama
Doğrusal Programlamanın Varsayımları
Kullanım Alanları
Doğrusal Programlama Modelinin Kurulmasında İzlenmesi Gereken Adımlar
Doğrusal P. Probleminin Grafik Çözüm Yöntemi
Doğrusal P. Probleminin Sımpleks Yöntem İle Çözümü
Sımpleks Yönteminde Çözüm Yaklaşımları
Wınqsb Programına Problem Girişi Ve Çözümü

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Doğrusal Programlama

Günlük İleri seviyede karışık Öğrenip uygulayarak
problemleri matematiksel
olarak modelleyebilir ve
sonuçlarını değerlendirir.
Günlük problemleri
bilgisayar kullanarak
çözebilir, veri işleme
sürecinde kullanılan en az
iki istatistik paket rogramını
etkin kullanabilme ecerisine
sahip olur.
Karmaşıklık analizi
yapabilme yeteneği kazanır.
Karışık algoritmaların
bilgisayar yazılımlarını
yapabilme yeteneği ve veri
tabanı kullanma becerisine
sahip olur.
Disiplinlerarası takımlarda
yaratıcı, eleştirel ve geniş
bakış açısı ile çalışabilir
Günlük problemleri,
alanında edindiği kavramsal
ve uygulamalı bilgileri
kullanarak sorunları
tanımlayabilir, bir plan
çerçevesinde gerekli verileri
toplar, analiz edip yorumlar
Ekonomik, çevre, sağlık,
küresel ve toplumsal
boyutlardaki problemleri
anlamaya yönelik eğitim alt
yapısına sahip olur
Analitik düşünme yeteneğini
kullanarak sonuç çıkarma
sürecinde zamanı etkin
kullanabilir
Yaşam boyu öğrenmenin
gerekliliğinin bilincine sahip
olur ve mesleki bilgi ve
becerilerini sürekli olarak
geliştirebilir.
Deney tasarlayabilir, deney
yapabilir, deney sonuçlarını
istatistiksel olarak analiz
edebilir ve yorumlayabilir
Günlük karşılaşılan
problemleri çözmek için
bireysel ve ekip üyesi olarak
etkin bir biçimde sorumluluk

alabilir mesleki etik ve
sorumluluk bilincine sahip
olur.

Anahtar Kavramlar
Doğrusal Programlama
Doğrusal Programlama Varsayımları
Dualite

Giriş
1.1. Doğrusal Programlama
Belirli bir amacın gerçekleşme derecesini etkileyen bazı kısıtlayıcı şartların bulunması
ve bunların doğrusal eşitlik veya eşitsizlikler olarak verilmesi durumunda, bu amaca en iyi
biçimde ulaşılması için kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan bir
matematiksel yöntemdir.
Bir başka tanım ise şöyledir. “Doğrusal Programlama değişkenlere ve kısıtlayıcı
şartlara bağlı kalarak amaca en iyi ulaşma tekniğidir”. Aslında doğrusal programlama
“Verilen optimallik ölçüsünü veya ölçülerini temel kabul edip, bu ölçülere bağlı olarak kıt
kaynakların optimal şekilde dağıtımını içeren deterministtik matematiksel bir tekniktir de
denebilir.
1.2. Doğrusal Programlamanın Varsayımları
Doğrusallık(Oransallık),
Toplanabilirlik,
Bölünebilirlik,
Bilinirlik(Deterministiklik) ve
Negatif Olmama
1.3. Kullanım Alanları
Doğrusal programlama, yöneylem araştırması yöntemleri arasında en çok bilinen ve en
fazla kullanılan yöntemdir.
Yöntem özellikle;
-Kıt kaynakların amaca uygun dağıtılmasında(genel)
- Optimum ürün karışımının saptanması,
- Satın alma politikasının belirlenmesi,
- Hammadde karışım ve kullanımlarının optimizasyonu,
- Optimum işlem çizelgelerin kurulması,
- Ürünlerin pazarlara optimum dağıtımlarının yapılması,
-Bankaların fonlarından optimum getiriyi sağlayacak biçimde karar verme,
- Personel ataması,
-Minimum reklam harcamasıyla reklamdan maksimum faydanın elde edilmesi,
- Çok önemli planların saptanması,

- En uygun besleme reçetelerinin yapılması,
Gibi pek çok alanlarda başarı ile uygulanmaktadır.
1.4. Genel Biçimi
Bir doğrusal programlama probleminden beklenenler:
Öncelikle bir amaç taşımalı.
Amaç gelir maksimizasyonu ya da maliyet minimizasyonu şeklinde olabilir.
Ayrıca kaynaklar kısıtlı, değişkenler ya da sınırlayıcı koşullar karşılıklı ilişki içinde
olmalıdır.
Amaç ve kısıtlar matematiksel olarak eşitlikler ya da eşitsizlikler şeklinde denklem
sistemi oluşturmalıdır. Bu bağlamda matematiksel olarak doğrusal programlama problemi
aşağıdaki biçimde oluşturulabilir:
Amaç denklemi :
ZMax, ZMin=C1X1+C2X2+...+ CnXn=CjXj
Kısıtlar :
a11X1 + a12X2 +. . . + a1nXn, ≥b1
a21X1 + a22X2 +. . . + a2nXn, ≥ b2

am1 X1 + am X 2 +. . , + amn Xn , ≥bm
Xj0 (j=1,2,...n)
Yukarıda matematiksel modeli oluşturulan doğrusal programlama problemleri içinde
yer alan bazı önemli terim ve tanımları verelim.
Karar Değişkenleri(Xj): her hangi bir doğrusal programlama modelinde; karar
değişkenleri tamamıyla kararları belirleyen değişkenlerdir.
Amaç Fonksiyonu (ZMax, ZMin): her hangi bir doğrusal programlama probleminde;
karar verici karar değişkenlerinin bazı fonksiyonları ile genellikle gelirleri maksimum,
maliyetleri ise minimum yapmak ister. Gelirleri maksimum, maliyetleri minimum yapan
fonksiyona amaç fonksiyonu denir.
Kısıtlar(bi): mevcut kaynakların sınırsızca kullanılamayacağını gösteren kısıtlar
kaynaklardan oluşur.

Teknolojik Katsayılar(aij): kısıtlar içindeki karar değişkenlerinin katsayılarına
teknolojik katsayılar denir.
İşaraet Kısıtı(≥0): Eğer her hangi bir karar değişkeni sadece pozitif yani negatif
olmama özelliğine sahipse ≥0 durumuna işaret kısıtı denir.
Sınırlandırılmamış İşaret(≤0, ≥0, = 0): Eğer her hangi bir karar değişkeni pozitif,
negatif ya da sıfır olarak Kabul edilebiliyorsa bu duruma sınırlandırılmamış işaret (≤0, ≥0, =
0) kısıtı denir.
1.4.1. Doğrusal Programlama Modelinin Kurulmasında İzlenmesi Gereken Adımlar
Bir problem doğrusal programlama problemi olarak ifade edilmesi durumunda, bu
problemin doğrusal matematik modelini kurmak için aşağıdaki adımlar izlenir.
1.
Optimum kılınacak miktarın matematik fonksiyon olarak ifade edilmesi için
girdi değişkenlerinin belirlenmesi,
2.
Modelde yer alacak tüm kısıtlamaların belirlenerek matematik sembollerle
ifade edilmesi,
3.

Amacın belirlenerek matematiksel fonksiyon olarak belirlenmesi

4.
Modelde yer alan değişkenlerin matematiksel olarak eşitlik veya eşitsizlik
şeklinde yazılması
5.

Değişkenlerin pozitiflik şartını sağlaması

Bu şartları gerçekleyecek örnek problemler ele alarak bu problemleri doğrusal
programlama problemleri haline getirelim
1.4.2. Doğrusal Programlama Modelinin Çözümünde Kullanılan Tanımlamalar
Doğrusal programlama problemine ilişkin kullanılan tanımlardan birkaçı şunlardır;
1.4.2.1. Uygun Çözüm
Karar değişkenleri değerlerinin özel bir kümesinin tüm kısıtlayıcıları doyuran
çözümüne uygun çözüm denir. Uygun çözüm uygun bölgede tek noktada da olabilir. Bu
noktanın köşe noktası veya iç noktada olabildiği düşünülmelidir.
1.4.2.2. Optimal Çözüm
Amaç fonksiyonunu maksimum veya minimum kılan uygun çözüme optimal çözüm
denir.
Amaç fonksiyonunu maksimum kılan en büyük değere en uygun değer denir.
Aynı şekilde amaç fonksiyonunu minimum kılan en küçük değer de en uygun
değerdir.

1.4.2.3. Bozulan Çözüm
Cari temel çözümün bir veya birkaç temel değişkeninin değeri sıfırsa bozulan
çözüm vardır. Doğrusal programlama problemi çözülürken aşağıdaki çözüm türlerinden birisi
ile de karşılaşılabilinir.
1)Uygun Çözüm Bulunmama: Karar değişkenlerin değerleri problemin tüm
kısıtlayıcılarını doyurmaz ise bu çözüm uygun olmayan çözümdür.Bu problemlere uygunsuz
problem denir.
2)Tek optimal Çözüm: Bu durumda problem için en iyi olan sadece bir tek uygun
çözüm vardır.
3)Seçenekli Optimal Çözüm: Bu durumda problemin birden fazla optimal çözümü
vardır.
4)Sınırsız Çözüm: Maksimum veya minimumlu problemlerde, istenildiği kadar amaç
fonksiyonunun değeri büyük veya küçük yapılabildiği uygun çözümdür. Böyle problemlere
sınırsız çözümlü problemler denir.
1.5. Doğrusal P. Probleminin Grafik Çözüm Yöntemi
Doğrusal programlama problemlerinin matematiksel modelleri kurulduktan sonra sıra
bu modellerin çözümüne gelir. Doğrusal programlama modeli olarak kurulan eşitlikler ya da
eşitsizliklerin çözümünde değişken adedi iki olunca bu eşitlikler yada eşitsizlikler grafik
yöntemi ile kolayca çözülebilir. Ancak değişken sayısı üç ve üç den fazla olunca modelin
grafik yöntemi ile çözümü oldukça güçleşir.
Bir DPP ‘ni grafik yöntemiyle çözerken aşağıdaki adımların takip edilmesi yararlı
olur.
1)

Karar değişkenleri koordinat sistemine yatay ve dikey olarak yerleştirilir.

2)

Kısıtlayıcı fonksiyonların grafiği çizilr

3)

Uygun çözüm bölgesi belirlenir

En iyi çözüm araştırılır
UYARI: Grafiksel çözüm yönteminin en önemli özelliği, en iyi (optimum) çözümün
mümkün çözüm alanının köşelerinden birinde bulunmasıdır. Grafiksel çözümde eşitsizlikler
eşitlik halinde düşünülerek çözülürler. Daha sonra istenen şarta göre bölge taraması yapılır.
ÖRNEK
Aşağıda verilen eşitsizliklerin sınırlamış oldukları bölgeyi bulunuz.
4 X1+3 X212

(I)

2 X1+4 X28

(II)

3 X1+3.5 X210.5

(III)

(I) için
X1 =0 için X2 =4
X2 =0 için X1 =3

bulunur.

(II) için
X1 =0 içinX2 =2
X2 =0 için X1 =4 bulunur.
(III) için
X1 =0 için X2=3
X2 =0 için X1 =3.5 bulunur.
Reel eksende yerlerine yerleştirilirse aşağıdaki şekil elde edilir.

ÖRNEK
1 kg patetes’ in fiyatı 1.5 TL olup 10 birim karbonhidrat, 5 birim vitamin ve 4 birimde
protein içermektedir. 1 kg etin fiyatı 18 TL olup 4 birim karbonhidrat, 25 birim vitamin ve 40
birimde protein içermektedir. Günde en az 10 birim karbonhidrat, 22 birim vitamin, 12 birim
proteine ihtiyacımız olduğuna göre en ucuz beslenebilmemiz için beslenme programımızın
matematiksel modelini kurunuz.
ÇÖZÜM
Önce problemde yer alacak girdi (karar) değişkenlerini belirleyelim
X1=Günlük patates miktarını
X2,=Günlük et miktarını göstersin

Verileri önce bir tablo halinde göstererek de modeli kurabiliriz
Patates Et

Minimum İhtiyaç

Karbonhidrat 1

4

10

Vitamin

5

25

22

Protein 4

40

12

Fiat(TL)

1.5

18

Amaç fonksiyonu
Zmin=1.5 X1+18 X2,
Kısıtlayıcılar ise
1 X1+4 X2,≥10
5 X1+25 X2,≥22
4 X1+40 X2,≥ 12
Pozitiflik şartları ise
X1, X2,≥0
ÖRNEK
Lezzet Meyva Almanya’ya elma, muz ve armut ihraç etmektedir. Kasalarda stoklanan
bu ürünlerin birim stoklama maliyetleri sırasıyla 7 TL, 6 TL ve 9 TL’dir. Bir kasa elma 5m2,
bir kasa muz 8m2 ve bir kasa armut da 10m2 alan kaplamaktadır. Firmanın depolama
kapasitesi ise 1000m2’dir. Muz çabuk bozulduğu için firma bu meyveden en fazla 150 kasa
stoklayabilmektedir. Elma ve armuda olan talep değişkenliğinden dolayı firma bu iki
meyvenin her birinden en az 50’şer kasa güven stoku bulundurmak zorundadır. Firmanın
toplam stoklama maliyetini minimize eden doğrusal programlama modelini kurunuz.
Önce problemde yer alacak girdi (karar) değişkenlerini belirleyelim
X1 = elma stoğu
X2 = muz stoğu
X3 = armut stoğu
Amaç fonksiyonu:

Zenk. = Toplam stoklama maliyeti
Zenk. = 7X1+6X2+9X3
Kısıtlar:
1. Kısıt depolama alanı

5X1+8X2+10X3≤1000

2. Kısıt muz stoğuna ilişkin kısıt

X2 ≤150

3. Kısıt elma stoğuna ilişkin kısıt

X1 ≥ 50

4. Kısıt armut stoğuna ilişkin kısıt

X3 ≥ 50

Pozitiflik kısıtı

X1, X2, X3 ≥ 0

ALIŞTIRMALAR
Aşağıdaki eşitsizliklerin sınırlamış oldukları bölgeleri grafiksel yolla bulunuz ve
karın maksimum, maliyetin minimum oldukları noktaları tespit ediniz.
a-) Zmin = 20x1 +35x2

d)

Zmin = 200x1 +160x2

x1 +x2 4

6x1 +2x2 12

2x1 - x2 5

2x1 +2x2 8

x1 , x2 0

4x1 +12x2 24
x1 , x2 0

b) Zmin = 10x1 +13x2
2x1 +4 x2 32

e) Zmin = 200x1 +160x2

5x1 + 3x2 45

x1 +x2 40

x1 , x2 0

x1 +2x2 70
x1 , x2 0

c)Zmak = 4x1 +6x2
3x1 +x2 90
2x1 + x2 70

x1 , x2 0
x1 + x2 40
f) Zmin = 50x1 +30x2
x1 +3 x2 90
3x1 +9 x2 18
x1 , x2 0
3x1 +8 x2 24
4x1 +5 x2 20
x1 , x2 0

1.6. Sımpleks Yöntem
İkiden fazla değişken içeren lineer programlama problemlerini çözmek için simpleks
metodu kullanılmaktadır. Bu çözüm metodu 1947 yılında George B. Dantzıg tarafından
geliştirilmiştir. Bir çok sanayi problemlerinin çözümünde simplex yöntemi kullanılmaktadır.
Simpleks metodu ile çözülecek problemler binlerce değişken içerebilir. Yöntemde en iyi
çözüme ulaşmaya çalışırken çözüm alanı içinde farklı noktalar denenir. Grafik yönteminde
anlatıldığı gibi DPP’nin en iyi çözümü kısıtlayıcı fonksiyonların belirlediği konveks noktanın
uç noktalarından birinde ortaya çıkar. Simplex yöntemi çözümü bu uç noktalarda araştırır. Bu
deneme sırasında aynı standart hesaplamalar tekrarlanarak en iyi çözüme erişilinceye kadar
ard arda çözümler geliştirilir. Simpleks yöntemin bir başka özelliği de, kesinlikle en iyi
çözüme yaklaşılmasını sağlar. Sonuçta yöntem en iyi çözüme erişildiğini kendisi belirler.
Yöntemin en önemli özeliği değişken sayısı çok olan problemlere de kolayca
uygulanabilmesidir.
Genel olarak, bir LP modelini simplex metoduyla çözebilmek için modelin;
1) Doğrusal amaç denklemi,
2) Doğrusal sınırlayıcı koşullar (eşitlik veya eşitsizlikler),
3) Pozitiflik şartları,
Olmalıdır.
1.6.1. Simlex Yönteminde Standart Form
Simplex metodu ile her hangi bir doğrusal programlama probleminin çözülebilmesi
için önce problemin standart hale getirilmesi gerekir.
Kanonik şekilde verilen kısıtlayıcı fonksiyonlar

ZMax, ZMin=CjXj
∑ aiXn,bj
∑ aiXn≥,bj
Xj0 (j=1,2,...n)
Şeklindedir.
Standart hali ise
ZMax, ZMin=CjXj
∑ aiXn=,bj
Xj0 (j=1,2,...n) şeklindedir.
Bir DPP nin standart hale getirilmesinde aşağıdaki adımlar izlenir.
1.
Eşitsizlikler eşitlik haline getirilir.
2.
Sınırlandırılmamış değişkenler negatif olmayan değişkenler haline getirilir.
3.
Amaç fonksiyon maximum yada minumum hale dönüştürülür.
Eğer DPP’inde eşitsizliklerin yönü ≥0 (Minimum) şeklinde ise; denklemin sol
tarafından bir artık değişken (surplus variable) V1 çıkartılır ve yapay değişken (artificial
variable) A1 eklenir. Artık değişken fazla kapasiteyi ve fazla üretim faktörlerini, fazla üretim
arzını veya fazla üretim talebini ifade eder. Artık değişkenler, başlangıç simpleks tablosunun
temel değişkenler sütununda yer almaz. Onun yerine ekonomik bir anlamı olmayan yapay
değişken yer alır ve
ZMin, =CıXı+C2X2+...+ CnXn+0A1+MV1+…+=CijXij
Kısıtlar :
a11X1 + a12X2 +. . . + a1nXn +Aı - Vı =b1
a21X1 + a22X2 +. . . + a2nXn +A2 – V2 =b2
.
.
am1 X1 + am2 X 2 +. . , + amn Xn +An - Vn =bm
Pozitiflik şartı
Xj, Ai, Vi0 (j=1,2,...n) şeklinde yazılır.

Eğer DPP’inde eşitsizlikler = 0 şeklinde ise;
Z, =CıXı+C2X2+...+ CnXn
a11X1 + a12X2 +. . . + a1nXn=b1
a21X1 + a22X2 +. . . + a2nXn = b2

am1 X1 + am2 X 2 +. . , + amn Xn =bm
Xj0 (j=1,2,...n) şeklinde yazılır.
Ancak Sınırlandırılmamış bir Xj değikeni, negatif olmayan iki değişken cinsinden
aşağıdaki şekilde yazılır.
Xj=Xj+-Xj-, Xj+≥0 , Xj-≥0
Eğer DPP’inde eşitsizlikler ≤ 0 şeklinde ise;
denklemin sol tarafına sadece yapay değişken eklenir.
ZMin, =CıXı+C2X2+...+ CnXn=CijXij
Kısıtlar :
a11X1 + a12X2 +. . . + a1nXn +Aı =b1
a21X1 + a22X2 +. . . + a2nXn +A2 =b2

am1 X1 + am2 X 2 +. . , + amn Xn +An =bm
Pozitiflik şartı
Xj, Ai0 (j=1,2,...n) şeklinde yazılır.
Aylak, artık ve yapay değişkenlere birer sabit katsayı değeri verilerek amaç
fonksiyonda da yer alması sağlanır. Artık ve aylak değişkenlerin katsayıları sıfır değerli olur.
Yapay değişkenlerin katsayı değeri ise, maliyet minimizasyon probleminde + M, kar
maksimizasyon probleminde ise - M olur. M değeri yüksek değerli bir sayıyı ifade eder.
Yapay değişkene bu kadar büyük bir katsayı değeri verilmesinin amacı hiçbir ekonomik
anlamı olmayan, yapay değişkenin uygun optimal çözümde yer almasını önlemek içindir.
1.7. Simplekste Maksimum Model
Her işletmenin kendisine ait belli politikaları vardır. İşletmenin politikaları arasında
öncelikli karın veya satış hasılatının veya satış miktarının maksimum kılınması, buna karşılık

maliyetleri minumuma indirerek bazen de maliyetine satış yapmayı hedefleri arasına almış
olabilir. Önce bu durumun maximum şeklinin matematiksel modelini aşağıdaki şekilde
oluşturalım ve daha sonrada anlaşılabilmesi için bir örnekle destekleyelim.
ZMax,=CıXı+C2X2+...+ CnXn=CjXj
Kısıtlar :
a11X1 + a12X2 +. . . + a1nXn  b1
a21X1 + a22X2 +. . . + a2nXn  b2
.
.
am1 X1 + am X 2 +. . , + amn Xn  bm
Xj0 (j=1,2,...n)

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözelim.
Zmax = 10x1 + 22x2 + 18x3
x1 + 4x2 + 3x3 ≤ 24
2x1 + 2x2 + 4x3 ≤ 46
3x1 + 5x2 + 6x3 ≤ 60
4x1 + 8x2 + 3x3 ≤120
x1, x2, x3  0
Çözüm: Problemin standart hale getire bilmek için denklem saısıs kadar aylak değişken
ekleyerek eşitsizlikler eşitlik haline dönüşmüş olur. Aylak değişkenler x4 , x5 , x6 ve x7 olsun.
Denklem aşağıdaki gibi oluşur.
Zmax = 10x1 + 22x2 + 18x3 + 0x4 + 0x5 + 0x6 + 0x7
x1 + 4x2 + 3x3 + x4 + 0x5 + 0x6 + 0x7 = 24
2x1 + 2x2 + 4x3 + 0x4 + x5 + 0x6 + 0x7 = 46
3x1 + 5x2 + 6x3 + 0x4 + 0x5 + x6 + 0x7 = 60
4x1 + 8x2 + 3x3 + 0x4 + 0x5 + 0x6 + x7 = 120
x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 0
Önce başlangıç simpleks tablosunu oluşturalım. Problemin simpleks başlangıç çözüm tablosu
şöyledir.
Simpleks Başlangıç Çözüm Tablosu
TDV
0 x4
0 x5
0 x6

x1
1
2
3

x2
4
2
5

x3
3
4
6

x4
1
0
0

x5
0
1
0

x6
0
0
1

x7
0
0
0

ÇV
24
46
60

Oran
24/4 = 6
46/2 = 23
60/5 = 12

AS

0

x7

Zj
Zj - Cj

4
0
-10

8
0
-22

3
0
-18

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

120
0
-

120/8 = 15

AS
Problemi çözebilmek için;
Önce Zj - Cj satırında bulunan negative değerler içerisinde en büyük değerin bulunduğu
sütun anahtar sütun seçilir(X1 Sütunu).
Anahtar sütuna karşı gelen değerler ÇV sütunundaki değerlerin altına bölüm olarak yazılır.
Elde edilen değerler içerisinden pozitif en küçük değerin bulunduğu satır anahtar satır olarak
seçilir(X4 satırı).
Anahtar satı rile anahtar sütunun kesiştiği noktadaki değer anahtar sayı olarak seçilir(4 sayısı).
Bu adımdan sonra anahtar satırın yeni değerleri bulunur. Yeni değerleri bulabilmek
için anahtar sayıya anahtar satırdaki değerler bölünür.
Anahtar satırın yeni değerleri:
[1 4 3 1 0 0
0
24]
olduğuna göre, anahtar satırın yeni elemanları,
[1/4 4/4 3/4 1/4 0/4 0/4 0/4 24/4]
veya gerekli aritmetik işlemlerin yapılmasıyla aşağıdaki gibi bulunur.
[1/4 1 3/4 1/4 0 0 0 6]
Bu değerlerin yeni çözüm tablosuna yerleştirilmesinden sonra bu tablonun diğer elemanları
hesaplanabilir. Bu elemanları hesaplamak için, hangi satırın yeni değerleri hesaplanacak ise o
satırda olupta anahtar sütunda yer alan değer yukarıda bulmuş olduğumuz anahtar satırın yeni
elemanları ile çarpıldıktan sonar işlem yapmak istediğimiz satırın elemanlarından çıkararak yeni
satırın elemanları tespit edilmiş olur. Bu mantık tüm satırlar için uygulanır. Optimal çözüme
ulaşıp ulaşamadığımızı Zj - Cj satırındaki elemanların yeni değerlerine bakarak söyleyebiliriz.
eğer Zj - Cj satırının yeni değerlerinin tümüpozitif veya sıfır değerlerini almışlar ise optimal
çözüme ulaşılmıştır. Değilse başa dönülür ve yukarıdaki işlemler tekrarlanır.
x5 değişken satırından başlayarak diğer satır elemanlarını hesaplayalım. Söz konusu değerler
aşağıdaki gibi bulunur.
x5 değişken satırının yeni elemanlarının hesaplanması:
[2
2
4
0
1 0 0 46]
(-2)[1/4 1 3/4
1/4 0 0 0
6]
3/2 0
5/2 -1/2 1 0
0 34
x6 değişken satırının yeni elemanlarının hesaplanması:
[3
5
6
0
0 1 0 60]
(-5)[1/4 1 3/4 1/4 0 0 0
6]
7/4
0 9/4 -5/4 0 1
0
30 
x7 değişken satırının yeni elemanlarının hesaplanması:
[4
8
3
0
0 0 1 120]
(-8)[1/4 1 3/4 1/4 0 0 0
6]

2

0

-3

-2

0

0

1

72 

Simpleks Birinci Çözüm Tablosu
TDV x1
22 x2 1/4

x2
1

x3
3/4

x4
1/4

x5
0

x6
0

x7 ÇV
0
6

0
3/2
x5
0 x6 7/4

0

5/2

-1/2

1

0

0

0

9/4

-5/4

0

1

0

0

0
22
0

-3
-2
33/2 11/2
-3/2 11/2

0
0
0

0
0
0

1
0
0

x7

Zj
Zj - Cj

2
11/2
-9/2

Oran
6/(1/4) =
24.00
34 34/(3/2) =
22.33
30 30/(7/4) =
17.11
72
132
-

Simpleks İkinci (En iyi) Çözüm Tablosu
TDV x1 x2
x3
x4 x5
22
0 1
3/7
3/7 0
x2
0
0 0
4/7
4/7 1
x5
10
1 0
9/7 -5/7 0
x1
0
0 0 -39/7 -4/7 0
x7
Zj
10 22 156/7 16/7 0
Zj - Cj 0 0 30/7 16/7 0

x6 x7
-1/7 0

ÇV
12/7

-6/7

0

58/7

4/7

0

120/7

-8/7

1

264/7

18/7 0 1464/7
18/7 0
-

Doğrusal Programlama Problemlerinin Simpleks Yöntemi ile ilgili örnek çöözümler
Soru1:

Z(maks) = 2X1+X2
X1 + 3X2 ≤ 1500
X1 + X2 ≤ 700
3X1 − 4X2 ≤ 1200
X1 − 2X2 ≤ 200
X1 , X2 ≥ 0

Çözüm1:

C1
C2

0
0

X1
2
1
1

X2
1
3
1

C1
0
1
0

C2
0
0
1

C3
0
0
0

C4
0
0
0

S.T.S.

ORAN

1500
700

1500
700

C3 0
C4 0
Cj − Zj

3
1
2

-4
2
1

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
1
0

C1
0
1
0
0
0

C2
0
0
1
0
0

C3
0
0
0
1
0

C4
0
-1
-1
-3
1

1200
200
0

400
200

S.T.S.

ORAN

1300
500
600
200

260
500/3
300
-100

X1(C4) = 1 -2 0 0 0 1 200
C1
1 − 1*1 = 0
3 − (-2)*1 = 5
1 − 0*1 = 1
0 − 0*1 = 0
0 − 0*1 = 0
0 − 1*1 = -1
1500 − 200*1 = 1300
C2
1 − 1*1 = 0
1 − (-2)*1 = 3
0 − 0*1 = 0
1 − 0*1 = 1
0 − 0*1 = 0
0 − 1*1 = -1
700 − 200*1 = 500
C3
3 − 1*3 = 0
(-4) − (-2)*3 = 2
0 − 0*3 = 0
0 − 0*3 = 0
1 − 0*3 = 1
0 − 1*3 = -3
1200 − 200*3 = 600
Cj − Zj
2 − 1*2 = 0
1 − (-2)*2 = 5
0 − 0*2 = 0
0 − 0*2 = 0
0 − 0*2 = 0
0 − 1*2 = -2
0 − 200*2 = -400

C1
C2
C3
X1

0
0
0
2

X1
2
0
0
0
1

X2
1
5
3
2
-2

Cj − Zj

0

5

0

0

0

-2

400

X2(C2) = 0 1 0 1/3 0 -1/3 500/3
C1
0 − 0*5 = 0
5 − 1*5 = 0
1 − 0*5 = 1
0 − (1/3)*5 = (-5/3)
0 − 0*5 = 0
(-1) − (-1/3)*5 = (8/3)
1300 − (500/3)*5 = (1400/3)
C3
0 − 0*2 = 0
2 − 1*2 = 0
0 − 0*2 = 0
0 − (1/3)*2 = (-2/3)
1 − 0*2 = 1
(-3) − (-1/3)*2 = (-4/3)
600 − (500/3)*2 = (800/3)
X1
1 − 0*(-2) = 1
(-2) − 1*(-2) = 0
0 − 0*(-2) = 0
0 − (1/3)* (-2) = (2/3)
0 − 0*(-2) = 0
1 − (-1/3)* (-2) = (1/3)
200 − (500/3)* (-2) = (1600/3)
Cj − Zj
0 − 0*5 = 0
5 − 1*5 = 0
0 − 0*5 = 0
0 − (1/3)*5 = (-5/3)
0 − 0*5 = 0
(-2) − (-1/3)*5 = (-1/3)
(-400) − (500/3)*5 = (-3700/3)

C1 0
X2 1
C3 0
X1 2
Cj − Zj

X1
2
0
0
0
1
0

X2
1
0
1
0
0
0

C1
0
1
0
0
0
0

C2
0
-5/3
1/3
-2/3
2/3
-5/3

C3
0
0
0
1
0
0

C4
0
8/3
-1/3
-4/3
1/3
-1/3

S.T.S.
1400/3
500/3
800/3
1600/3
3700/3

Soru2:

Z(maks) = 9X1 + 7X2
2X1 + X2 ≤ 40
X1 + 3X2 ≤ 30
X1 , X2 ≥ 0

Çözüm2:

C1 0
C2 0
Cj − Zj

X1
9
2
1
9

X2
7
1
3
7

C1
0
1
0
0

C2
0
0
1
0

S.T.S.

ORAN

40
30
0

20
30

X1(C1) = 1 1/2 1/2 0 20
Cj − Zj
9 − 1*9 = 0
7 − 1/2*9 = 5/2
0 − 1/2*9 = (-9/2)
0 − 0*9 = 0
0 − 20*9 = (-180)

C2
1− 1*1 = 0
3 − 1/2*1 = 5/2
0 − 1/2*1 = (-1/2)
1 − 0*1 = 1
30 − 20*1 = 10

X1 9
C2 0
Cj − Zj

X1
9
1
0
0

X2
7
1/2
5/2
5/2

C1
0
1/2
-1/2
-9/2

C2
0
0
1
0

S.T.S.

ORAN

20
10
180

40
4

X2(C2) = 0 1 -1/5 2/5 4
X1
1 − 0*(1/2) = 1
1/2 − 1*(1/2) = 0
1/2 − (-1/5)* (1/2) = (3/5)
0 − (2/5)*(1/2) = (-1/5)
20 − 4*(1/2) =18

Cj − Zj
0 − 0*(5/2) = 0
5/2 − 1*(5/2) = 0
(-9/2) − (-1/5)* (5/2) = (-4)
0 − (2/5)* (5/2) = (-1)
(-180) − 4*(5/2) = (-190)

X1
9
1
0
0

X1 9
X2 7
Cj − Zj

Soru3:

X2
7
0
1
0

C1
0
3/5
-1/5
-4

C2
0
-1/5
2/5
-1

S.T.S.
18
4
190

Z(maks) = 4X1 + 5X2
X1 + 2X2 ≤ 80
3X1 + X2 ≤ 75
X1 , X2 ≥ 0

Çözüm3:

C1 0
C2 0
Cj − Zj

X1
4
1
3
4

X2
5
2
1
5

C1
0
1
0
0

C2
0
0
1
0

S.T.S.

ORAN

80
75
0

40
75

X2(C1) = 1/2 1 1/2 0 40
Cj − Zj
4 − (1/2)*5 = 3/2
5 − 1*5 = 0
0 − (1/2)*5 = (-5/2)
0 − 0*5 = 0
0 − 40*5 = (-200)

C2
3 − (1/2)*1 = 5/2
1 − 1*1 = 0
0 − (1/2)*1 = (-1/2)
1 − 0*1 = 1
75 − 40*1 = 35

X2 5
C2 0
Cj − Zj

X1
4
1/2
5/2
3/2

X2
5
1
0
0

C1
0
1/2
-1/2
-5/2

C2
0
0
1
0

S.T.S.

ORAN

40
35
200

80
14

X1(C2) = 1 0 -1/5 0 14
Cj − Zj
3/2 − 1*(3/2) = 0
0 − 0*(3/2) = 0
(-5/2) − (-1/5)*(3/2) = (-23/10)
0 − 0*(3/2) = 0
(-200) − (14)*(3/2) = (-221)

X2
1/2 − 1*(1/2) = 0
1 − 0*(1/2) = 1
1/2 − (-1/5)*(1/2) = (3/5)
0 − 0*(1/2) = 0
40 − (14)*(1/2) = 33

X1
4
0
1
0

X2 5
X1 4
Cj − Zj

Soru4:

X2
5
1
0
0

C1
0
3/5
-1/5
-23/10

C2
0
0
0
0

S.T.S.
33
14
221

Z(min) = 6X1 + 4X2
7X1 + 3X2 ≥ 57
3X1 + 2X2 ≥ 32
X1 , X2 ≥ 0

Çözüm4:

C1 0
C2 0
Cj − Zj

X1
6
7
3
6

X2
4
3
2
4

C1
0
1
0
0

C2
0
0
1
0

S.T.S.

ORAN

57
32
0

57/7
32/3

X1(C1) = 1 3/7 1/7 0 57/7

C2
3 − 1*3 = 0
2 − (3/7)*3 = (5/7)
0 − (1/7)*3 = (-3/7)
1 − 0*3 = 1
32 − (57/7)*3 = (53/7)

Cj − Zj
6 − 1*6 = 0
4 − (3/7)*6 = (10/7)
0 − (1/7)*6 = (-6/7)
0 − 0*6 = 0
0 − (57/7)*6 = (-342/7)

X1
6
1
0
0

X1 6
C2 0
Cj − Zj

X2
4
3/7
5/7
10/7

C1
0
1/7
-3/7
-6/7

C2
0
0
1
0

S.T.S.

ORAN

57/7
53/7
342/7

19
53/5

X2(C2) = 0 1 -3/5 7/5 53/5
Cj − Zj
0 − 0*(10/7) = 0
(10/7) − 1*(10/7) = 0
(-6/7) − (-3/5)*(10/7) = 0
0 − (7/5)*(10/7) = (-2)
(-342/7) − (53/5)*(10/7) = (-64)

X1
1 − 0*(3/7) = 1
(3/7) − 1*(3/7) = 0
(1/7) − (-3/5)*( 3/7) = (2/5)
0 − (7/5)*( 3/7) = (-3/5)
(57/7) − (53/5)*( 3/7) = 18/5

X1
6
1
0
0

X1 6
X2 4
Cj − Zj

Soru5:

X2
4
0
1
0

C1
0
2/5
-3/5
0

C2
0
-3/5
7/5
-2

S.T.S.
18/5
53/5
64

Z(min) = 45X1 + 55X2
6X1 + 4X2 ≥ 120
3X1 + 10X2 ≥ 180
X1 , X2 ≥ 0

Çözüm5:

C1 0
C2 0
Cj − Zj

X1
45
6
3
45

X2
55
4
10
55

C1
0
1
0
0

C2
0
0
1
0

S.T.S.

ORAN

120
180
0

30
18

X2(C2) = 3/10 1 0 1/10 18
Cj − Zj
45 − (3/10)*55 = (57/2)
55 − 1*55 = 0
0 − 0*55 = 0
0 − (1/10)*55 = (-11/2)
0 − 18*55 = (-990)

C1
6 − (3/10)*4 = (24/5)
4 − 1*4 = 0
1 − 0*4 = 1
0 − (1/10)*4 = (-2/5)
120 − 18*4 = 48

C1 0
X2 55
Cj − Zj

X1
45
24/5
3/10
57/2

X2
55
0
1
0

C1
0
1
0
0

C2
0
-2/5
1/10
-11/2

S.T.S.

ORAN

48
18
990

10
60

X1(C1) = 1 0 5/24 -1/12 10
Cj − Zj
(57/2) − 1*(57/2) = 0
0 − 0*(57/2) = 0
0 − (5/24)*(57/2) = (-95/16)
(-11/2) − (-1/12)*(57/2) = (-25/8)
(-990) − 10*(57/2) = (-1275)

X2
(3/10) − 1*(3/10) = 0
1 − 0*(3/10) = 1
0 − (5/24)*(3/10) = (1/16)
(1/10) − (-1/12)*(3/10) = (1/8)
18 − 10*(3/10) = 15

X1 45
X2 55
Cj − Zj

X1
45
1
0
0

X2
55
0
1
0

C1
0
5/24
1/16
-95/16

C2
0
-1/12
1/8
-25/8

S.T.S.
10
15
1275

1.8. Simplekste Minumum Model
Biçimsel yapı itibarıyla minumum modellerin maksimum modellerden farkı yoktur.
Problemler formüle edilirken amaç fonksiyonunda minimizasyon esas alınır. Sınırlayıcı
şartlarda eşitsizliklerin yönü değişirken, pozitiflik şartlarında hiçbir değişiklik sözkonusu
değildir. Sadece Xn+1, Xn+2,…, Xn+m veya S1,S2,….,Sm aylak değişkenlerinden farklı olarak
yapay olan An+1, An+2,…, An+m değikenler eşitizliklere negativ işaretle eklenir. Yapay olan
An+1, An+2,…, An+m değişkenlerin amaç fonksiyonundaki katsayıları düşünülebildiği kadar
büyük alınır. Genellikle bu büyük değer M ile gösterilir.
ZMin,=CıXı+C2X2+...+ CnXn=CjXj

Kısıtlar :
a11X1 + a12X2 +. . . + a1nXn ≥ b1
a21X1 + a22X2 +. . . + a2nXn ≥ b2
.
am1 X1 + am X 2 +. . , + amn Xn ≥ bm
Xj0 (j=1,2,...n)
1.9. Sımplex Yönteminde Bozulma Durumu
Ssimpleks metodunun uygulanmasında bazen özel durumlarla karşılaşılabiliriz. Bu
özel durumlar;
1.
2.
3.
4.
olarak

Bozulma (Dejenerasyon)
Alternatif Optimal çözümler
Sınırsız Çözümler
Olursuz Çözümler
bilinir.

Bu özel durumları tespit etmenin temel iki amacı olabilir.
Özel durumların ortaya çıkış nedenine teorik bir açıklama getirmek,
-Gerçek hayatta karşılaşılabilecek problemlere anlam verebilme ve uygulamalara
yorum getirme.
1.9.1. Bozulmz (Dejenerasyon)
Dejenerasyon, simplex yöntem kademelerinde bir simplex tablonun periyodik
tekrarlanması ve optimum çözüme ulaşmaması veya problem değişkenlerinden birinin dahi
değişkenler sütununda bulunmaması halidir. Bu ise bir hata sonucu yada problemin tipinden
dolayı ortaya çıkabilir.
Bozulmanın olması bir veya daha fazla temel değişkenin bir sonraki tabloda “0”
olması anlamına gelmektedir. “Bu şartlar altında karşılaşılan duruma dejenerasyon, elde
edilen çözüme ise dejenere çözüm” denir.
DP’nin tanımında temel değişkenlerin genelde pozitif değerli (>0) olduğu
varsayılmaktadır. Yukarda karşılaştığımız durum bu kabulden vazgeçmemizi gerektiren bir
bozulmayı (dejenere olmayı) ifade etmektedir.
Simpleks yöntem işlemlerinden olan anahtar satır seçiminde dejenerasyon görülebilir.
Sabitler sütunu elemanları karşılık olan anahtar sütun elemanlarına bölünerek bulunacak

oranlar arasında eşit değerde birden fazla oran varsa dejenerasyon doğar. Bu tipteki
dejenerasyonu önlemek için uygulanacak kurallar şunlardır.
1. Eşit oranlı her satır elemanı anahtar sütun sayısına bölünür.
2. Önce birim matris ilk sütunundan başlanarak sütun sayıları, eş oranlı satırların anahtar
sütun sayılarına bölünür ve karşılaştırılır; daha sonra gövdeye geçilir aynı işlem
yapılır.
3. Oranlar eşit değilse dejenerasyon ortadan kalkar.
4. Cebirsel olarak en küçük oranı kapsayan satır anahtar satır olarak seçilir.
Verilen kuralları aşağıdaki probleme uygulayalım.
ÖRNEK
Amaç fonksiyonu:
Zenb =6X1+6X2
Kısıtlayıcılar:
3X1+2X2  12
5X1+4X2  20
4X1+5X2  32
Pozitif kısıtlama:
X1,X2  0 olan D.P problemini Simpleks yöntemiyle çözelim.
ÇÖZÜM:
Eşitsizlikler eşitlik haline dönüştürülür. Bunun için de aylak değişkenler
kullanılır.
3X1+2X2+X3+0X4+0X5=12
5X1+4X2+0X3+X4+0X5=20
4X1+5X2+0X3+0X4+X5=32
Amaç fonksiyonu:
Zenb=6X1+6X2+0X3+0X4+0X5
Simpleks tablosunda da görüleceği üzere, Ci-Zi satırında en büyük iki değerin eşit
olması bu sefer de anahtar kolonun seçimindeki zorluğu ortaya çıkarmıştır.

Bu en büyük değerlerden (örnekte;6,6)hangisinin bulunduğu kolonun anahtar
kolon olduğunu saptamak için, ilk önce anahtar satır saptanır. Bunun içinde biran için
her iki değerin bulunduğu kolon anahtar kolon gibi düşünülür ve çözüm vektörünün
elemanlarına oranlanarak anahtar satır bulmak için yapılan işlemler yapılır.
Kar
katsayıları
0
0
0
Zj
Cj-Zj

Ci
T.D.V
X3
X4
X5

6
X1
3
5
4
0
6

Birinci Simpleks Tablosu
6 0 0 0 Çözüm X1
X2 X3 X4 X5 Vektörü Değ.Kolon
2 1 0 0 12
12/3=4
4 0 1 0 20
20/5=4
5 0 0 1 32
32/4=8
0 0 0 0 0
6 0 0 0 0

X2
Değ.Kolon
12/2=6
20/4=5
32/5=6,4

X1 ve X2 değişken kolonuna ilişkin en küçük değerler saptanır:
X1 değişken kolonunun en küçük değeri: 4
X2 değişken kolonunun en küçük değeri: 5
X1 ve X2 değişken kolonlarının en küçük değerleri [4 ve 5 idi] arasından tekrar
en küçük değer seçilir; (örnekte,4) ve bu en küçük değerin bulunduğu kolon anahtar
kolon olur. Örneğimizde anahtar kolon X1 değişkeninin bulunduğu kolondur.
Anahtar kolonu saptadıktan sonra, anahtar satırı saptamak gerekir. Bunun içinde
daha önce anahtar satırı saptamak için yapılan işlemler tekrar yapılır.Yani anahtar
kolondaki elemanlar çözüm vektöründeki elemanlara bölünür.
İkinci Simpleks Tablosu
ar
katsayıları
0
0
0
Zj
Cj-Zj

Ci
T.D.V
X3
X4
X5

6
X1
3
5
4
0
6
A.SUT

6
X2
2
4
5
0
6

0
X3
1
0
0
0
0

0
X4
0
1
0
0
0

0
X5
0
0
1
0
0

Çözüm
Vektörü
12
12/3=4
20
20/5=4
32
32/4=8
0
0

Bölüm sonuçlarına bakıldığında iki bölümün sonuçlarının eşit olduğu
görülür.(Örneğimizde;12/3=4,20/5=4)Bu durumda anahtar satırı seçmedeki belirsizliği
ortaya çıkarmıştır.

İşte Simpleks yöntemindeki bu duruma bozulma hali denir. Bozulma halinde
hangi satırın anahtar satır olduğunu saptamak için bir çok yöntem geliştirilmiş olmakla
beraber, burada biz bu yöntemlerden uygulamada en kullanışlısını ele alacağız. Bu
yöntemde:
Simpleks

tablomuzdaki

anahtar

kolondaki(örneğimizde

X1

değişkenin

bulunduğu kolon) elemanlar birim matrisin ilk kolondaki elemanlara oranlanır ve
eşitliğin bozulup, bozulmadığına bakılır. Bozulduğu anda, en küçük değeri veren satır
anahtar satır olarak kullanılır.
A.S
X3 in satırı için 1/3=0.33
X4 in satırı için 0/5=0

*Enk

X5 in satırı için 0/4=0
Yukarıdaki işlemden de

görüleceği üzere eşitlik bozulduğundan, X4 satırı

anahtar satır olarak seçilir ve problemin çözümüne bir önceki kurallar uygulanarak
devam edilir.
Problemin Simpleks tablosunu çizelim:
Üçüncü Simpleks Tablosu
Kar
katsayıları
0
0
0
Zj
Cj-Zj

Ci
T.D.V
X3
X4
X5

6
X1
3
5A.Sayı
4
0
6
A.SUT

6
X2
2
4
5
0
6

0
X3
1
0
0
0
0

0
X4
0
1
0
0
0

0
X5
0
0
1
0
0

Çözüm
Vektörü
12
12/3=4
20A.Sat 20/5=4
32
32/4=8
0
0

X1(X4)
5/5

1
X3

4 /5

4/5

0/5

1/5

0/5

20/5

0

1/5

0

4

X4

Cİ-Zİ

3-3(1)=0

4-4(1) = 0

6-6(1) = 0

2-3(4/5)=-2/5

5-4(4/5) = 9/5

6-6( 4/5)=6/5

1-3(0)=1

0-4(0) = 0

0-6(0) = 0

0-3(1/5)=-3/5

0-4(1/5) =-4/5

0-3(0)=0

1-4(0) = 1

0-6(0) = 0

12-3(4)=0

32-4(4) = 16

0-6(4)= -24

0-6(1/5)=-6/5

Yeni değerlerle Simpleks tablosunu kuralım:
Dördüncü Simpleks Tablosu
Kar
katsayıları
0
6
0
Zj

Ci
T.D.V
X3
X1
X5

Cj-Zj

6
X1
0
1
0
6
0

6
X2
-2/5
4/5A.S
9/5
24/5
6/5
A.SUT

0
X3
1
0
0
0

0
X4
-3/5
1/5
-4/5
-6/5

0
X5
0
0
1
0

0

-6/5 0

Çözüm
Vektörü
0
0/-2/5=0
4
4/4/5=5A.Sat
16
16/9/5=8.89
24
-24

Çözüm, en iyi çözüm olmadığı için işlemlere devam edilir.
X2(X1):
5/4

1

0

1/4

X3

0

5

X5

0+(2/5)(5/4)=1/2

Cİ-Zİ

-3/5+( 2/5)(1/4)=-1/2

0-6/5(5/4)=-3/2

-2/5+(2/5 )( 1 )=0

9/5-9/5( 1 )=0

6/5-6/5(1)=0

1+( 2/5 )(0 )=1

0-9/5( 1 ) =0

0-6/5(0)=0

-3/5+( 2/5)(1/4)=-1/2 -4/5-9/5(1/4)=-29/20

-6/5-6/5(1/4)=-30/20

0+( 2/5 )( 0 )=-0

1-9/5(0 )=1

0-6/5(0 )=0

0+( 2/5 )( 5 )=2

16-9/5(5)=7

-24-6/5(5)= -30

Beşinci Simpleks Tablosu.
Kar

Ci

6

6

0

0

0

Çözüm

katsayıları
0
6
0
Zj
Cj-Zj

T.D.V
X3
X2
X5

X1
1/2
5/4
-9/4
30/4
-3/2

X2
0
1
0
6
0

X3
1
0
0
0
0

X4
-1/2
1/4
-29/20
6/4
-30/20

X5
0
0
1
0
0

Vektörü
2
5
7
30
-30

Tablomuzda Ci-Zi satırındaki bütün öğeler sıfır ve (-) işaretli olduğundan eniyi çözüme
ulaşılmıştır. Buna göre:
X1=0

X2=5

Zenb=6.5=30 olur.
Verilen dejenerasyon önleyici kurallar geneldir ve problem büyüklüğü,herhangi bir İterasyon
kademesine bağlı olmaksızın uygulanabilir.
İndeks satırında aynı değere sahip iki sütunun anahtar sütun olarak seçimi halinin
dejenerasyon olmadığını belirtelim. Bu durumu daha önce açıklamamıza rağmen anahtar
sütun seçiminde en küçük sayıyı bulunduran sütunun seçilmesi tavsiye edilir. Fakat bu
optimum çözüme ulaşmada daha az sayıda İterasyonu garanti etmez.

1. 9.2. Alternatif Optima: (Sonsuz Çözümler)
Eğer amaç fonksiyonu doğrusu bağlayıcı bir kısıta paralel ise, amaç fonksiyonu bir
çözüm noktası yerine birden çok noktada amaç fonksiyonuna paralel optimum değer
üretebilir. Bundan dolayı bu gibi çözümlere alternatif optimal değerler adı verilir.
1.9.3. Sınırsız Çözümler
Bazı DP modellerinde, değişkenlerin değerleri herhangi bir kısıdı ihmal etmeden
sınırsız olarak artırılabilir. Bunun anlamı; çözüm uzayının en az bir yönde sınırsız olacağıdır.
Sonuçta, amaç fonksiyonunun değeri sınırsız olarak maksimizasyon durumda artırılabilir veya
minimizasyon durumunda azaltılabilir. Bu durumda “sınırsız çözüm uzayından” ve “sınırsız
optimum amaç değerinden” bahsedebiliriz.
Bir modeldeki sınırsızlık yalnız bir tek şeyi gösterir: “Model yetersiz bir şekilde
kurulmuştur.” Çünkü böyle bir modelin “ belirsiz bir karı” ortaya koyması açıkça mümkün
değildir. Böyle modellerdeki en muhtemel aykırılıklar şunlardır:
- Bir veya daha fazla gereksiz olmayan kısıtlar açıklanamamaktadır ve
- Bazı kısıtların parametreleri (sabitleri) doğru tahmin edilememiştir.

1.9.4. Olursuzluk Çözüm
“Eğer kısıtların birlikte sağlanması gerçekleşemiyorsa, bu model olurlu bir çözüme
sahip değildir, olursuzdur.” denir. Gevşek değişkenler olurlu çözümleri daima
sağlayacağından, eğer tüm kısıtlar ≤ tipine sahipseler olursuzluk durumu hiçbir zaman ortaya
çıkmaz. Bunun yanında kısıtlar ≥ veya = tipindeyseler, artık değişkenler kullanılacaktır ve bu
değişkenler orijinal model için olurlu bir çözümü sağlamazlar. Daha öncede görüldüğü gibi
kurallar gereğince optimuma giderken artık değişkenler olmaya zorlanır, ve burada eğer
model bir olurlu çözüm uzayına sahip ise bu durum ortaya çıkabilir. “Eğer böyle olmazsa, en
az bir artık değişken optimum iterasyon sonucunda pozitif değere sahip olacaktır. Bu ise
problemin olurlu çözüme sahip olmadığını gösterir.
1.10. Dualite (İkililik)
Şimdiye kadar incelediğimiz Doğrusal Programlama problemlerinin çözümünde
kullandığımız modele “Primal Model” düzeni denilir. Her doğrusal programlama probleminin
ilişkisi olduğu bir ikiz problemi vardır. Aynı modelin değişik bir düzende oluşturulmasıyla
“Dual (ikililik) modeli” elde edilir.
Primal ve dual modelde değişken ve kısıtlayıcı sayısının farklı olması birinin
diğerinden daha kolay çözülebilir olmasına yol açar1.
Dualite probleminde çözüm modeli tercihi yapılırken, örneğin primal modelde karar
değişken sayısı üç iken, bunun dual modelinde karar değişken sayısı iki oluyorsa dual model
kullanılması tercih edilerek modelin çözümü grafiksel yöntemce yapılır.
Eğer, primal ve dual modelde değişken sayısı grafiksel yöntemle çözülmeyecek kadar
çoksa, o zaman iki model arasından, kısıtlayıcı sayısı az olan ve daha az aylak değişken
kullanılması gereken model tercih edilir”2. Ayrıca primal ve dual modelin kısıtlayıcıları aynı
sayıda olduğundan maksimizasyon problemi tercih edilir.
Yukarıda belirtmiş olduğumuz her primal problemin bir duali var ve bu problemlerin
amaç fonksiyonlarının optimum değeri birbirine eşittir.
Dualin Matematiksel Modeli:
Bir doğrusal programlama probleminin primal modeli
Amaç Fonksiyonu:
Zmax=C1X1+C2X2+.....+CnXn
Sınırlayıcı Şartlar:
Q11X1+Q12X2+........+Q1nXn  b1

1
2

Hadly. George, lineer propraminp, Addison-Wesley, London,1965
Esin, Alptekin, Yöneylem Araştırmasında Yararlanılan Karar Yöntemleri; Gazi Ünv. Ankara-1988 S.183

Q21 X1+Q22 X2+........+Q2nXn  b2
Qn1 X1+Qn2 X2+........+QnnXn  bn
Pozitiflik Şartı:
X1, X2,..., Xn  0 olsun.
Bunun Dual modeli ise :
Amaç Fonksiyonu:
Zmin b1Y1+b2Y2+....+bnYn
Sınırlayıcı Şartlar:
Q11 Y1+Q21 Y2+........+Qn1Yn  C1
Q12 Y1+Q22 Y2+........+Qn2Yn  C2
Q1n Y1+Q2n Y2+........+QnnYn  Cn

Pozitiflik Şartı:
Y1, Y2,..., Yn  0

Örnek:
Primal Model
A.F: Zmin= 4x1+3x2+8x3
x1+x2  2
Sınır Ş.: x2+2x3  5
Pozitiflik.Ş: x1,x2,x3  0

Dual Model
Zmax=2y1+5y2
S.Ş:Y1  4
Y2  3
Y1+2y2  8
Pozitiflik Ş.: Y1  0,Y2  0

Aynı modeli matris notasyonu ile gösterirsek
Primal Model:
Amaç F: Zmin= 4x1+3x2+8x3

Dual Model
Zmax=2y1+5y2

Sınır Şartı:

1 0 1 
0 1 2 



 x1 
x 
 2
 x3  

2
5 
 

1 0 
0 1 


1 2 

 y1 
y 
 2

4
3 
 
 8 

Pozitiflik Şartı:
x1  0,  x2  0,x3  0

Pozitiflik Şartı
y1  0,  y2  0
elde edilir.

Örnek: Aşağıdaki primal modellerin duallesini elde ediniz.
A.F
A.F
a) Zmax= 3x1+2x2+6x3
b) Zmin= 2x1+6x2
S.Ş: 2x1+x3  4
S.Ş: x1+x2  7

3x1+x2 6
2x1+3x2  12
P.Ş: x1  0,  x2  0,x3  0
P.Ş: x1  0,  x2  0
Çözüm:
a) Dual Modeli
A.F:
Zmin= 4y1+6y2
S.Ş:
2y1+3y2  3
y2  2
y1  6
P.Ş:
Y1,y2,y3  0

b) Dual Modeli
A.F:
Zmax= 7y1+12y2
S.Ş:
y1+y2  2
y1+3y2  6
P.Ş:
y1  0,y2  0 elde edilir.

1.11. Doğrusal Programlamada Duyarlılık Analizi
Bilindiği üzere hemen tüm doğrusal programlama problemlerinde probleme ait amaç
fonksiyonunun katsayıları, kısıtlayıcıların katsayıları, girdiler ve modele ait tüm parametreler
verilir. Uygulamada bu katsayıların katsayıları nadir olarak bilinir. Çünkü model içinde yer
alan bu katsayıların bir çoğu bazı kontrol edilemeyen parametrelerin fonksiyonlarıdır.
Örneğin, talep hammadde, işgücü ve benzeri maliyetler gibi.
Bir üretim yada hizmet sektörüne ait girdi katsayılarındaki her değer değişmesi
doğrusal programlama problemini değiştirir. Bu tür değer değişmelerinden dolayı bir doğrusal
programlama probleminin yorumu en iyi duyarlılık analiziyle yapılabilir. Çünkü işletme
yöneticileri yada sahipleri elindeki katsayılarda yani girdilerde ne gibi değişiklik olduğunda
bu değişikliğe bağlı olarak amaç fonksiyonunda nasıl bir değişiklik olduğunu bilmeyi arzu
eder. Doğrusal programlama probleminin temel varsayımlarından birisi kısıtlayıcılık özelliği
olduğu için, işletme yöneticisi yada karar verici en iyi çözümün katsayıları hangi aralıkta
olacağını, yada hangi aralıkta değiştiğinde amacının etkilenmeyeceğini bilmek ister. Bu da
duyarlılık analizinin amaçlarından birisidir.
Duyarlılık analizi sadece işletme faaliyetlerine uygulanmaz. Aynı zamanda işletmenin
kıt kaynaklarının ve toplam faaliyetlerine ilişkin durumların nasıl olması gerektiği konusunda
da yol gösterir.
Doğrusal programlama probleminde duyarlılık analizi beş ana başlıkta incelenir.
Amaç fonksiyonundaki kar ve maliyet katsayılarındaki değişmeler.

Kısıtlayıcıların katsayılarındaki değişmeler
Karar değişkenlerin teknolojik matris katsayılarındaki değişmeler
Probleme yeni değişkenlerin ilavesi
Yeni veya dual kısıtlayıcıların ilavesi
Burada biz duyarlılık analizini,
1-Amaç fonksiyonunu meydana getiren katsayıların duyarlılık analizi,
2-Kısıtlayıcıların sağ tarafındaki sabit sayıların, diğer bir ifadeyle kaynak değişmelerin
duyarlılık analizlerini inceleyeceğiz.
Analiz yöntemini açıklayabilmek için aşağıdaki D.p probleminin en iyi çözümünü
veren çözüm tablosunu göz önüne alalım
Tablo 1 D.P Problemi Matematik yapısı

Tablo 2 Anahtar sütunun anahtar satır ve anahtar sayının seçimi

Tablo 3 2. iterasyona devam

Tablo 4 3. iterasyona devam

Aşağıdaki simplex tablo problemin optimal çözüm tablosudur. Şimdi bu tablonun
duyarlılık analizini yapalım.
Simplex Tableau -- Iteration 4
Tablo 5 optimal çözüm tablosu

Amaç fonksiyonun katsayıları açısından:
Doğrusal programlama probleminin çözümünde yer almayan x 1 ve x3 karar
değişkenleri amaç fonksiyonundaki katsayıları ne kadar değişirse bu karar değişkenleri çözüm
tablosunda yer alır. Yada çözüm tablosuna girer?
Bu sorumuzu örneğimizdeki x1 değişkenini göz önüne alarak cevaplayalım. Optimal
çözüm tablosundan da görüldüğü üzere x1 değişken en iyi çözüm de değildir. Bu değişkenin
en iyi çözümde olabilmesi için Cj-Zj satırındaki değeri “0” olmalıdır. Halbuki değeri -1 dir.
Oyun halde x1 değişkeninin Cj-Zj satırındaki değerinin “0” olması için x1 değişkeninin
ilk simpleks tablosuundaki değeri 2 olmalıdır.
Bu 2 değerini; x1 değişkeninin en iyi çözüm veren tablodaki Cj-Zj satırındaki değeri
yani -1 ‘i amaç fonksiyonundaki x1 in katsayısı 1 ile toplayarak elde edilmiştir. O halde;
Buna göre x1 amaç fonksiyondaki katsayısı, yani C1 en az 2 olmalıdır ki, bu maddenin
üretimine yönetici karar verebilsin.
Eğer c1<2 olursa, bulunan çözüm en iyi çözüm olarak kalacaktır. Yani Zmax=20
olarak kalacaktır.

Eğer c1>2 olursa, daha önce elde edilen en iyi çözüm değişecek ve x1 değişkeni en iyi
çözüme gireceğinden en iyi çözüm bileşeni de değişecektir. Oyun halde duyarlılık analizi
yöntemi için şunları söyleyebiliriz.
En iyi çözümde yer alamayan bir karar değişkeninin amaç fonksiyonundaki katsayısı
 miktarı kadar artırılırsa çözüme girecektir. Bu  miktarı, en iyi çözümde Cj-Zj satırındaki
, oyun karar değişkenine ilişkin katsayısı değerindedir.
X3 değişkeni içinde aynı analiz yapıldığında x3 ün katsayısı 7/2 olduğu takdirde karar
verici bu madde içinde üretim kararı alabilir.
Eğer C3 <7/2 olursa, elde edilen en iyi çözüm gene geçeerlidir.
Eğer C3 >7/2 olursa, x3 değişkeni en iyi çözüme girer ve en iyi çözüm daha önce
bulmuş olduğumuz en iyi çözümden farklı olacaktır.
En iyi çözümde yer alan bir karar değişkenin amaç fonksiyonundaki katsayısı ne kadar
değişirse, bu karar değişkeni çözümden çıkar.
Örneğimizde, en iyi çözüm tablosunda bulunan x2 değişkeninin en iyi çözümden
çıkabilmesi için x1 x3 x6 ve x7 değişkenlerinden birinin çözüme girmesi gerekir.
Bu değişkenlerden her hangi birinin en iyi çözümde x 2 ile yer değiştirebilmesi için en
iyi çözüm tablosundaki Cj-Zj satırındaki katsayıların “0” olması gerekir.
Simplexte uygulanan işlemleri takip edersek,
Eğer,
C2=2+
Olsa idi

z+(1-1  /2)x1+(1/2+5/2  )x3+(1/2+1.  ) x6+(1/2-1/2  )x7=20+4 

Eşitliğini yazabiliriz. Bu eşitlik, amaç fonksiyonunun değerinin, en iyi çözümde yer
almayan değişkenler ve katsayılar açısından tanımlanmış ifadesidir.
Eşitsizlikte kullandığımız  miktarlarının katsayıları olarak, x2 değişkeninin analizini
yaptığımızdan dolayı en iyi çözümün x2 satırındaki değerlerin alarak yaptık. Bu ifadedeki
katsayılar pozitif kaldığı sürece bulduğumuz çözüm en iyi çözüm olara kalaxcaktır.
Yani;
1-1/2  >0 x1 değişkeni için
1/25/2  >0 x3 değişkeni için
1/2  >0 x6 değişkeni için

½-1/2  >0 x7 değişkeni için çözüme girecek, x2 çözümden çıkacak. Bulduğumuz bu
değerlere göre,
C2 deki değişme ( x2 nin amaç fonksiyonundaki katsayısı)  , -1/5 ile 2 arasında
olmalıdır ki -1/5<  <2
arasında olduğu sürece, x2 çözümden çıkmayacak, diğer bir ifadeyle 2-1/5<C2<2+2
veya9/5<C2<4 arasında değişirse, çözüm yine en iyi çözümdür.
Benzer şekilde C4 fıyatındaki değişme incelenirse:
z+(1+  )x1+(1/2-1/2  )x3+(1/2-1/2.  ) x6+(1/2-1/2  )x7=20+4 
eşitliğini yazabiliriz. Daha öncede belirttiğimiz gibi, bu neşitlik amaç fonksiyonunun
değerinin en iyi çözümde yer almayan değişkenler ve katsayılar açısından tanımlanmış
ifadesidir. Eşitlikte kullandığımız  miktarının katsayılarının x4 değişkeninin analizi
olduğundan x4 satırındaki değerleri alarak meydana getirdik. Bu ifadelerdeki katsayılar pozitif
kaldığı sürece bulduğumuz çözümde en iyi çözüm olarak kalalcaktır.
1+1  >=0 ise  >-1 olursa x1 değişkeni
1/2-1/2  >=0 ise  <=1 olursa x3 değişkeni için
1/2-1/2  >=0  =<1 olursa x6 değişkeni için
½+1/2  >=0  >-1 x7 değişkeni için
x4 değişkeni yerine çözüme girecektir.
Buradan,  ;;;-<=  <=+1 arasında kaldığı sürece, x4 çözümden çıkmayacak, diğer bir
anlatımla C4=3 olduğundan, +3-1<=C4<=1+3
2<=C4<=4
arasında değişirse çözüm gine en iyi çözüm olarak kalacaktır. Bu durumlarda amaç
fonksiyondaki değişme
C2 için;
C2 nini amaç fonksiyonundaki değeri C2=2 iken 3 olursa en iyi çözüm değişmeyecek;
Fakat amaç fonksiyonumuz
Z=20+4(1)=24
olur.

Aynı şekilde C3=3 iken C3 2 TL düşürüldüğünde en iyi çözüm gene değişmez. Sadece
amaç fonksiyonunun değeri
Z=20-4(3-2)=16 olur.
Eşitliklerde kullanılan 4 sayısı x2 nin çözüm vektöründeki değerdir.
2-Kısıtlayıcaların sağındaki değerler açısından.
Daha önceki açıklamalarımızda kısıtlama değerleri oyun kısıtlayıcıların tanımlandığı
kaynak miktarlarını belirler.
Burada yapılan analizin amacı kaynakların miktarları değiştiğinde veya
değiştirildiğinde, en iyi çözümün ne olacağı, ulaşılan en iyi bileşimin nasıl değişeceğini analiz
etmektir.
Bu analizi iki yoldan yapabiliriz.
En iyi çözümde yer alan aylak değişkenin analizi:
Eğer, bir D.p probleminin en iyi çözümünü veren tabloda bir aylak değişkenin yer
alması demek, bu aylak değişkenin bulunduğu kısıtlayıcıdaki kaynak miktarının tam olarak
kullanılmadığını gösterir.
Örneğimizde x5 değişkeni bu durumdadır. Bu değişkenimiz, en iyi çözüm tablosunda
x5=6 olarak alınmıştır. x5 değişkeni birinci kısıtlayıcıyı eşitlik haline getirmek için
kullanılmıştır. Bu oyun kısıtlayıcıda kullandığımız problemin tümüne göre söylenir. Diğer bir
ifadeyle bu değişkenin bulunduğu kısıtlayıcıdaki kaynak miktarının tam olarak
kullanılmadığını gösterir. Örneğin başlangıcında 30 idi. Yani sağ taraf sabiti b1 30 idi. En iyi
çözüm tablosunda, x5=6 olarak bulunduğundan bu kaynağın 30-6=24 ‘ lük kısmı
kullanılmıştır diyebiliriz. Bu da karın maksimum yapıldığını göstermektedir.
Bu işlemlere göre b1>24 olursa en iyi çözüm aynı kalacaktır. Ancak b1<= 24 olursa en
iyi çözüm bozulacaktır.
En iyi çözümde yer almayan bir aylak değişkenin analizi:
Kısıtlayıcıları eşitlik haline getirirken kullandığımız aylak değişkenler en iyi çözüm
tablosunda yer almıyorsa, bu aylak değişkenin bulunduğu kısıtlayıcının kaynağı tam olarak
kullanılmıştır denir. Ayrıca en iyi çözüm tablosunda Cj-Zj satırında bu değişkenlere karşı
gelen bu değerler pozitiftir. Ancak en iyi çözümde yer almayan bir aylak değişken, ilişkin
olduğu kaynağın tam olarak kullanabilmenin bize bir maliyeti olması gerekir.
Örneğimizdeki x6 değişkeninin maliyeti ½ dir(bir birim fazla kullanılmasında). (En iyi
çözüm tablosundaki Cj-Zj satırındaki değeri) oyun halde eğer biz bu kaynaklardan birer birim
daha elimizde olsa toplam satış gelirimiz ½ TL artacaktır. Aynı şekilde x7 içinde gölge
maliyeti ½ dir. Ondanda bir birim daha elimizde olsa toplam satış gelirimiz. ½ TL artacaktır.

Başlangıç çözümünde b2 (x6 aylak değişkeninin kullanıldığı kaynak miktarı) miktarını
çözümü en iyi çözüm olmaktan çıkarmadan ne kadar artırabileceğimizi analiz edelim.
Eğer problemde yani başlangıç çözüme b2=16+  miktarıyla başlamış olsaydık;
En iyi çözümde,
Z=20+1/2 
X5=6+3/2  >0
X2=4+1.  >0
X4=4-1/2  >0 olur.
Bu eşitlikler xb yani çözüm vektörüyle, x6 değişkeninin bulunduğu sütundaki değerler
dikkate alınmıştır.
Bulduğumuz en iyi çözümün en iyi çözüm olarak kalabilmesi için,
6+2/3  >0
4+1.  >0
4-1/2  >0
olmalıdır. -4<  <8
-4+16<b2<8+16
12<b2<24
olmalıdır ki bulduğumuz çözüm en iyi çözüm olarak kalsın. Diğer bir ifade ile
elimizdeki hammadde miktarı 12 ile 24 birim arasında olduğu sürece bulduğumuz en iyi
çözüm geçerlidir.
Benzer bir duyarlılık analizi b3 miktarı içinde ( yani x7 içinde ) yapılabilir.

1.12. WINQSB Programına Problem Girişi
Anlatıma klavuzluk etmesi açısından örnek bir problem üzerinden anlatım
yapılacaktır. Problemde verilen denklemler aşağıdaki gibidir.
Zmax = 70X1+90X2 (Amaç Fonksiyonu)
2X1+5X2 ≤ 140 (Kısıtlayıcı 1)
4X1+2X2 ≤ 100 (Kısıtlayıcı 2)
Amaç Fonksiyonun maksimum değerinin ne olduğu WINQSB Programı yardımı ile
bulunacaktır.
Lineer (Tamsayı veya Kesirli Sayı)Programlama kullanarak problem çözümü için
WinQSB programından Lineer and Integer Lineer Programming bölümü seçildiğinde
aşağıdaki diyalog belirir:

Problem
Başlığı
Kısıtlayı
cı Sayısı
Karar
Değişkeni
Sayısı

Amaç
Kriteri

Varsayılan
Değişken
Tipleri

Veri Giriş
Formatı

Şekil
1.12.Hata! Burada görünmesini istediğiniz metne 0
uygulamak için Giriş sekmesini kullanın. 1 Problem Giriş Diyaloğu

Şekil üzerinde açılandığı gibi,

Problem Title kısmında problem için verilecek ad yazılır.

Number of Variables kısmında değişken sayısı girilir

Number of Constraints kısmında kısıtlayıcı sayısı girilir.

Objective Criterion kısmında problemin maksimum mu minimum mu olduğu
seçilir. Bu problemde maksimum seçilmelidir.

-

Default Variable Type kısmında değişken tipleri seçilir:
Nonnegative Continuous: Değişkenler kesirli sayı ise bu kısım seçilir.
Nonnegative Integer: Değişkenler tamsayı ise bu kısım seçilir.
Binary: Değişkenler 0 veya 1’den oluşuyorsa seçilmelidir.
Unsigned / Unrestricted : Değişken yukarıdaki 3 formattan farklı ise seçilir.


Data Entry Format kısmında veri giriş formatı belirlenir. Bilgileri matris
formatında mı yoksa normal denklem yazımı şeklinde mi yapılacağı burada seçilir. İki durum
için örnek veri girişleri aşağıda gösterildiği gibidir:

Şekil 1.12..3 Normal Model Form Veri Girişi

Şekil 1.12.4 Spreadsheet Matrix Form Veri Girişi

1.12.1. Çözüm Aşaması
Problem verileri girildikten sonra çözüm için aşağıdaki seçeneklerden birisi seçilir:
3.
Grafik
Yöntemiyle
Problemi Çöz
2. Her
İşlem
Adımını
Gösterer
ek
Problem
i Çöz

1. Problemi
Çöz

Şekil 2.2.1 - Problem Çözüm Seçenekleri

Şekil 1.12.5 Problem Çözüm Seçenekleri

1.12.2. Direk Çözüm
Birinci seçenekte

problemin çözümü aşağıdaki gibi tablo olarak gösterilir:

Şekil 1.12.6 Sonuç Tablosu
Tablodaki değerlerin açıklaması aşağıdaki gibidir:
Decision Variable: Karar değişkenleri
Solution Value: Karar değişkenlerinin çözüm değerleri
Unit Cost or Profit (cj): Amaç fonksiyonunun katsayılarını gösterir. Burada
minimizasyon ve maksimizasyon yönlü amaçların sırasıyla maliyet (cost) ve kar (profit)
katsayılarından oluştuğu kabul edilir.
Total Constribution: Karar değişkenlerinin amaç fonksiyonua yaptığı birim katkıyı
gösterir.
Reduced Cost: İndirgenmiş maliyetler (optimal tabloda temel değişkenlerin zj-cj)
sütunundaki karşılığıdır.
Allowable Min-Max (cj): Amaç fonksiyonundaki katsayıların duyarlılık analizi üst ve
alt sınırlarını verir.
Objective Function: Amaç fonksiyonunun yönünü ve değerini gösterir.
Constraint: Kısıtlayıcı isimlerini gösterir.
Left-Right Hand Side: Kısıtlayıcıların sağ-sol sabitlerini gösterir.
Slack or Surplus: Aylak ve Artık değişkenlerin değerlerini gösterir.
Shadow Prices: Gölge fiyatları veya dual modele ilişkin karar değişkenlerinin çözüm
değerlerini gösterir.

Allowable Min-Max RHS: Kısıtlayıcıların sağ taraf sabitlerinin duyarlılık analiz
değerlerini gösterir.
1.12.3. Adım Adım Çözüm
Problemin çözümü için ikinci seçeneği
hesaplanan her adım sırayla gösterilir:

kullanırsak problem çözümünde

Şekil 1.12.7 Adım 1 Tablosu
İlk adımda Slack(Aylak) değişkenler eklenmiş biçimde Simplex tablo gösterilir.
Menüden Next Iteration seçilerek çözümdeki bir sonraki adım görülebilir:

Şekil 1.12.7.1. Bir Sonraki Adım Seçeneği

Şekil 1.12.7.1.2. Adım 2 Tablosu
Aynı işlem uygulanarak bütün adımlar sırayla görülebilir:

Şekil 1.12.7.3. Adım 3 Tablosu
Son tablodan sonra tekrar Next Iteratıon tıklandığında çözüm değerine ulaşıldığını ve
bu adımın son adım olduğunu belirten aşağıdaki mesaj belirir:

Şekil 1.12.7.4. Çözüm Tamamlandı Diyaloğu

Tamam tuşuna basıldıktan sonra Şekil 1.2.1.1’deki Sonuç Tablosu ekranda gösterilir.
1.13. Grafik Çözümü
Grafik Çözümü butonuna
diyalog belirir:

basıldığında eksenlerin belirtilmesi gereken bir

Şekil 1.12.8 Değişken seçim Diyalogu

X ve Y Eksenlerinde hangi değişkenlerin olacağı seçilerek OK butonuna basıldığında
Grafik Çözümü ekranda belirir:

Şekil 1.12.9. Grafik Çözüm Ekranı
1.14. Çözüm Sonrası Aşamalar
Çözüm yapıldıktan sonra ele geçen veriler doğrultusunda durum analizi yapılmasına
yardımcı olarak Parametrik Analiz ve Alternatif Çözüm seçenekleri kullanılabilir.
1.14.1. Parametrik Analiz
Elde edilen sonuç her zaman en iyi senaryonun uygulaması için yeterli olmayabilir.
Problemi oluşturan değer üzerinde değişiklik yapmak istenebilir. Parametrik Analizi
kullanarak değerler üzerinde yapılan değişikliklerin sonuca ne kadar etki ettiği görülebilir.
Şekil 1.2.1.1’deki Sonuç Tablosunun bulunduğu sayfada Sonuçlar(Results)
menüsünün altında Perform Parametric Analysis seçeneği seçildiğinde Parametrik Analiz
diyaloğu belirir:

Şekil 1.14.1 Parametrik Analiz Seçimi
Parametrik Analiz Diyaloğunda analiz yapılmak istenen kısım belirlenir. Amaç
Fonksiyonunda yapılacak değişiklikler için Objective Function seçilir. Sağ kısımdaki menüde
ise hangi değişken (X1, X2) üzerinde değişiklik yapılacağı belirlenir. Aynı anda iki değişken
üzerinde de değişiklik yapılacak ise Pertubation Vector seçeneği seçilir.

Şekil 1.14.2 Parametrik Analiz Diyalogu(Amaç Fonksiyonu)
Sağ Taraf Sabiti (Right Hand Side) üzerinde analiz yapılmak istendiğinde ise Select
one penceresinde X1 ve X2 yerine C1 ve C2 değişkenleri gelir.

Şekil 1.14.3. Parametrik Analiz Diyalogu(RHS)
Örnek olarak Amaç fonksiyonunda X1’in 1 birim X2’nin 2 birim oranında değişti
durumda optimal sonucun ne oranda değiştiği bulunmak istendiğinde:
Açılan Parametrik Analiz diyaloğunda Objetvie Function ve Perturbation Vector
seçildiğinde ikinci bir diyalog ekranda görülür:

Şekil 1.14.4.Amaç Fonksiyonu Perturbation Vektörü Diyaloğu
X1 ve X2 hücrelerinin karşısına 1 ve 2 değeri girilerek OK butonuna tıklandığında
yeni sonuç tablosu oluşturulur:

Şekil 1.14.5.Parametrik Analiz Tablosu
Amaç Fonksiyonun yeni hali,
Zmax =
(70+µ)X1 + (90+2µ)X2
olarak ifade edilir. Tabloda da µ’un değer
aralıklarında Amaç Fonksiyonunun hangi değerleri alacağı gösterilmektedir.
Örneğin
µ’un 0 ve ∞ (sonsuz) değerleri arasında Amaç Fonksiyonu 2987,5 ve ∞ (sonsuz)
değerleri arasında olmaktadır.
µ’un 0 ve -36,6667 değerleri arasında 2987,5 ve 833,3333 arası değiştiği
gözlenmektedir.
Tablodaki Slope Amaç Fonksiyonunun eğimini belirtmektedir.
Parametrik Analiz sonucu grafik olarak görülmek istendiğinde yine Results
menüsünden Graphic Parametric Analysis seçeneği seçilir:

Şekil 1.14.6. Grafik Parametik Analiz Seçimi
Bu kısma tıklandığında grafik üzerinde gösterim aşağıdaki biçimde ekrana gelir:

Şekil 1.14.7.Parametik Analiz Grafik Sonucu
1.14.3. Alternatif Çözüm
Çözüm sonrası analizlerde yardımcı olacak bir diğer seçenek de Alternative
Solution’dır. Solve and Analyze menüsünden Alternative Solution seçilir.

Şekil 1.14.8. Alternatif Çözüm Seçimi
Ve bu durumda aşağıdaki pencere ekranda gösterilir:

Şekil 1.14.9. Temel Olmayan Değişken Seçim diyalogu

Burada Basic Variables bölümünde temel değişkenler, Non-basic and its Cj-Zj
bölümünde ise temel olmayan değişkenler ve onların Cj-Zj değerleri görülmektedir. Burada
X1 değişkeni yerine Slack_C2 değişkeninin çözüme girmesi istenirse, aşağıda verilen pencere
görülür:

Şekil 1.14.10.Alternatif Çözüm Uyarı Penceresi
Bu uyarı penceresinde Slack_C2 değişkenin amaç fonksiyonu değerini değiştireceği
bildirilir ve başka bir çözüm oluşturmak istenip istenmediği sorulur. Soru cevaplanıp tekrar
alternatif çözüm aranabilir.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bölüm Soruları
S 1. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal programlama probleminde yer alan
varsayımlardan biri değildir
a) Doğrusallık
b) Toplanabilirlik
c) Bölünebilirlik
d) Bilinirlik
e) Sayılırlık
S2. Simplex metodunda index satırında yer alan maliyetlere ne ad verilir.
a) Marjinal maliyet
b) Toplam maliyet
c) Kabul edilebilir maliyet
d) Gölge maliyet
e) Kukla maliyet

S3. Aşağıda Amaç Fonksiyonu
Zmax= 8.X1+ 6.X2 olarak verilen üeretim
programında çıktıyı maksimum kılmak için üretim bölgesinin hangi noktasında üretim
durdurulmalıdır.

a) (0, 0)
b) (6, 5)
c) (0, 12)
d) (12, 6)

e) (15,0)

S4. Doğrusal Programlama; verilen optimallik ölçüsünü veya ölçülerini temel kabul
edip, bu ölçülere bağlı olarak kıt kaynakların optimal şekilde dağıtımını içeren deterministik
matematiksel bir tekniktir de denebilir.
a) Doğru
b) Yanlış
c) Belki
d) Olmayabilir
e) Hiçbiri

S4. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal programlamanın kullanım alanına girmez
a) Optimum ürün karışımının saptanması,
b) Satın alma politikasının belirlenmesi,
c) Siyasi kararların alınması
d) Hammadde karışım ve kullanımlarının optimizasyonu,
e) Optimum işlem çizelgelerin kurulması,

S5. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal programlama probleminden beklenemez
a) Öncelikle bir amaç taşımalı
b) Duran varlıkları değerlendirmeli
c) Amaç gelir maksimizasyonu ya da maliyet minimizasyonu şeklinde olamalı
d) kaynaklar kısıtlı, değişkenler ya da sınırlayıcı koşullar karşılıklı ilişki içinde olmalı
e) Amaç ve kısıtlar matematiksel olarak eşitlikler ya da eşitsizlikler şeklinde denklem
sistemi oluşturmalıdır

S6. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal programlama problemleri içinde yer alan
terimlerdendir.
a) Karar Değişkenleri(Xj)
b) Amaç Fonksiyonu (ZMax, ZMin)
c) Kısıtlar(bi)
d) Teknolojik Katsayılar(aij)
e) Hepsi

S7. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal programlama problemi kurulurken izlenmesi
gereken adımlardan biri değildir
a) Optimum kılınacak miktarın matematik fonksiyon olarak ifade edilmesi için girdi
değişkenlerinin belirlenmesi,
b) Modelde yer alacak tüm kısıtlamaların belirlenerek matematik sembollerle ifade
edilmesi,
c) Amacın belirlenerek matematiksel fonksiyon olarak belirlenmesi
d) Modelde yer alan değişkenlerin matematiksel olarak eşitlik veya eşitsizlik şeklinde
yazılması
e) Değişkenlerin pozitiflik şartını sağlamaması

S8. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal programlama problemi çözülürken karşılaşılacak
çözümlerden biri değildir.
a) Tam Çözüm
b) Uygun Çözüm
c) Tek optimal Çözüm
d) Seçenekli Optimal Çözüm
e) Sınırsız Çözüm
S9. Bir doğrusal programlama problemini grafik yöntemiyle çözerken aşağıdaki
adımlardan hangisi uygulanır.

a) Karar değişkenleri koordinat sistemine yatay ve dikey olarak yerleştirilir.
b) Kısıtlayıcı fonksiyonların grafiği çizilr
c) Uygun çözüm bölgesi belirlenir
d) En iyi çözüm araştırılır
e) Hepsi

S10. . Aşağıdakilerin hangisi sınırlı kaynaklara sahip olan bir imalatçının kârını azami
düzeye yükseltmesine olanak sağlar?
a) Korelasyon Analizi
b) Delfi tekniği.
c) Üstel düzleme.
d) Regresyon analizi.
e) Doğrusal programlama.

S11. Aşağıda verilen Doğrusal programlama probleminin duali hangisidir
Amaç fonksiyonu:
Zenb =6X1+6X2
Kısıtlayıcılar:
3X1+2X2 ≤12
5X1+4X2 ≤ 20
X1,X2 ≥ 0 olan D.P
a)

b)

Zenk=6Y1+6Y2

Zenk=12Y1+20Y2

3Y1+2Y2 ≥12

3Y1+2Y2 ≤6

5Y1+4Y2 ≤ 6

5Y1+4Y2 ≤ 6

Y1,Y2≥0

Y1,Y2≥0

d)
Zenk=12Y1+20Y2
3Y1+2Y2 ≤6
5Y1+4Y2 ≥12
Y1,Y2≥0

c)

e)

Zenk=12Y1+20Y2

Zenk=12Y1+20Y2

3Y1+5Y2 ≥6

3Y1+5Y2 ≤9

2Y1+4Y2 ≥ 6

2Y1+4Y2 ≤ 6

Y1,Y2≥0

Y1,Y2≥0

S12. Aşağıda verilen Doğrusal programlama probleminin duali hangisidir
Amaç fonksiyonu:
Zenb =35X1+15X2
Kısıtlayıcılar:
X1+2X2 ≤12
5X1+4X2 ≤ 30

X1,X2 ≥ 0 olan D.P
a)

b)

Zenk=30Y1+6Y2

Zenk=12Y1+30Y2

3Y1+2Y2 ≤12

1Y1+5Y2 ≥35

5Y1+4Y2 ≤ 6

2Y1+4Y2 ≥ 12

Y1,Y2≥0

Y1,Y2≥0

c)
Zenk=12Y1+20Y2
3Y1+5Y2 ≤6
2Y1+4Y2 ≤ 6
Y1,Y2≥0
d)
Zenk=12Y1+20Y2
3Y1+2Y2 ≤6
5Y1+4Y2 ≤ 12
Y1,Y2≥0

e)
Zenk=12Y1+20Y2
3Y1+5Y2 ≤9
2Y1+4Y2 ≤ 6
Y1,Y2≥0

S13. Aşağıdakilerden
adımlarından biri değildir

hangisi

kantitatif

model

kurma-uygulama

süreci

a) Alan değerlendirme
b) Problemin formüle edilmesi
c) Model Kurma
d) Bilgi derleme
e) Modelin çözümü
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Anahtar Kavramlar

2.ULAŞTIRMA MODELLERİ
Ulaştırma modelleri doğrusal programlama probleminin özel bir şeklidir.
Ulaştırma modellerinde amaç belirli sayıdaki üretim merkezlerinden yine belirli sayıdaki
tüketim merkezlerine gönderilecek malların minimum maliyette olmasını sağlamaktır.
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Ulaştırma modelinde sınırlayıcı şartlar, arz ve talep miktarına bağlı olarak daha
çok eşitlik şeklindedir. “Ulaştırma modeli, ulaştırma maddelerinin minimizasyonunda
kullanılan matematiksel bir tekniktir” diye de tanımlanabilir.
Ulaştırma modeli her zaman için en düşük maliyetli taşıma planını sağlamaya
bilir . Bu nedenle, bu tür modellerle arz ve talebe bağlı olarak minimum maliyetle
taşınabilecek plan gerçekleştirilir.
3

Ulaştırma modeline ilişkin ilk çalışma Rus matematikçi Kantorovich tarafından
yapılmıştır. Ancak Kantrovich bu modelde tam bir başarı sağlayamamıştır. Daha sonra bu
çalışmaları F.Hıtchcook sistemli bir şekilde gerçekleştirerek 1941 yılında ulaştırma
probleminin çözümüne uygulamıştır. Daha sonraları, Koopmans tarafından genişletilen
ulaştırma modelini, Dantzig doğrusal programlama şeklinde formüle etmiştir4.
Bu çözüm (veya metot) şekillerinden ilki, Cooper ve Charnes tarafından
geliştirilen Atlama Taşı (Stepting Stone Method) metodudur. Atlama Taşı metodu
problemin çözümünde fazla zaman alan bir metottur. Bu nedenle bu metot yerine “Modi”
(Modifelt Distriloution) metodu kullanılmaktadır. Daha sonra Vogel tarafından
geliştirilen VAM (Vogel’s Approximation Method) ve Russell tarafından geliştirilen
RAM (Russel’s Approximation Method) uygulamalarda kullanılmaya başlanmıştır.
Üretim ve tüketim kaynaklarının optimum dağılımını sağlayan ulaştırma
modelleri matematiksel olarak, hem cebirsel hem de matrisler aracılığıyla
çözümlenebilmektedir. Özellikle matrislerle çözüm şekli ulaştırma modellerinde
işletmelerin birbirleriyle olan münasebetleri ve bilgi alışverişlerini, üretim kaynaklarının
ve tüketim kaynaklarının nasıl dağılım göstererek dengelendiğini göstermede başarılı bir
çözüm şekli sergilemektedir.
Ulaştırma modelleri yaygın olarak, üretim merkezleri (fabrikalar) den tüketim
merkezlerine (depolara) optimal dağılımın belirlenmesi, işlerin makinelere dağıtımı,
üretim planlaması ve fabrika yeri seçimlerinin belirlenmesinde kullanılır.
2.1 Ulaştırma Modelinin Matematiksel Yapısı
Yukarıda bahsedildiği üzere ulaştırma modelleri üretim merkezlerinden tüketim
merkezlerine taşınan malların (birimlerin) maliyetini minimize etme gibi amaç
gütmektedir. Ancak çeşitli taşıma veya dağıtım seçeneklerinin bulunduğu durumlarda
ulaştırma hizmeti veren kuruluşlar toplam taşıma gelirlerinin bulunduğu şartlar içerisinde
maksimize etme yoluna gideceklerdir.

3
4

S.S COHEN. Oparational Researche, Edvard Arnold A division of Hadder Stoughton, 1988,S.29
Mahmut TEKİN, Kantilatif Karar Verme Teknikleri, Genişletilmiş Baskı, Konya, 1995, S.79

83

Bu iki durum göz önüne alındığında işletmecilik açısından doğrusal programlama
şeklinde formülleştirilen problem iki amaç taşır.
1-Kâr Maksimizasyonu
2-Maliyet Minimizasyonu
Doğrusal programlama maksimizasyon ve minimizasyon şeklinde incelendiğinde
sonuçlar birbirine eşit olmak zorundadır. Ancak ulaştırma problemlerinde amaç
fonksiyonumuz minimizasyon şeklindedir.
2.2. Ulaştırma Modelinin Varsayımları:
1-Modelde kullanılan tüm bilgiler ve probleme konu olan mal ve hizmetler, bütün
üretim ve tüketim merkezleri için aynı birim ve homojenlilikte olmalıdır.
2-Her bir üretim merkeziyle tüketim merkezi arasında ki birim taşıma fiyatları
bilinmelidir.
3-Her bir üretim ve tüketim merkezlerinde ki toplam miktar tam olarak
bilinmelidir.
4-Arz miktarının talep miktarına eşit olması gerekir yani toplam arz, toplam talebe
eşit olmalıdır.
Aşağıda üç üretim merkezinden üç tüketim merkezine gönderilen bir problem
şekli grafik metoduyla gösterilmiştir.
Yukarıdaki şekilde m fabrikadan n depoya taşıma işlemi yapılmaktadır. Ulaştırma
modeli, belirli notasyonlar kullanarak doğrusal programlama biçiminde formüle
edilebilir. Bu duruma göre ulaştırma modeli;
Amaç Fonksiyonu
Zmin=

m

n

i ı

j ı

 

CijXij

Veya
Zmin =C11X11+C12X12+C13X13+....C1nX1n+....CmnXmn
Sınırlayıcı Şartlar;
Üretim merkezinin kapasite kısıtı
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X11+X12+X13+....X1n=S1
X21+X22+X23+....X2n=S2
Xm1+Xm2+Xm3+....Xmn=Sm
Satış merkezlerinin talep kısıtı,
X11+X21+X31+....Xm1=D1
X12+X22+X32+....Xm2=D2
X1n+X2n+X3n+....Xmn=Dn
Ulaştırma modelinin önemli varsayımlarından biri olan toplam arzın toplam talebe
eşit olması
m

n

i ı

j ı

 Xij   Xij
şeklinde yazılır.
Üretim merkezinden satış merkezine gönderilen birim sayısı üretim merkezi
kapasitesine eşit veya küçük olmalıdır
Yani
m

 Xij  Si

(i=1,2,....,m)

j ı

Biçiminde gösterilir.
Üretim merkezinden satış merkezine gönderilen birim sayısı satış merkezinin
talebine eşit veya büyük olmalıdır.
m

 Xij  Dj

(j=1,2,.....,n)

iI

biçiminde gösterilir.
Kullanılan Notasyonların Anlamları
Zmin: Amaç Fonksiyonu olup taşımanın minimum olması istenmektedir.
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M: Fabrika sayısı
N: Satış merkezi sayısı
Cij: İ üretim merkezinden j tüketim merkezine gönderilen malın birim ulaştırma
maliyeti
Xij:İ üretim merkezinden j tüketim merkezine gönderilen mal birimi
Si:Arz kapasitesi (üretim merkezinin)
Dj:Talep kapasitesi(satış merkezinin)
2.3.Ulaştırma Modeline İlişkin Çözüm Adımları
Ulaştırma modeline ilişkin bir problemi çözerken aşağıdaki adımlar izlenir.
1-Tanıma maliyetlerini gösteren tablo başlangıç tablosu olarak kurulur.
2-Başlangıç temel uygun çözüm araştırılır.
3-Bulunan temel uygun çözümün en uygun çözüm olup olmadığı araştırılır.
4-Basamak 2’ye dönülerek basamak 2 ila 4 arasındaki işlemlerin optimal (en
uygun) çözüm sağlanıncaya kadar tekrar edilmesi.
Bu aşamalardan sonra optimal çözümün olup olmadığına karar verilir.
2.4. Ulaştırma Probleminde Başlangıç Temel Çözüm Aranırken Kullanılan
Metotlar
Kuzey Batı Köşesi Metodu
En Düşük Maliyetli Gözeler Metodu
VAM, VOGEL Yaklaşım Metodu
Atlama Taşı Metodu
Modi Dağıtım Metodu
2.3.1. Kuzey Batı Köşesi Metodu
Bu metotla çözüm yapılırken başlangıç tablosunun sol üst köşesinden arz ve talep
miktarları göz önüne alınarak başlanır. Temel uygun çözüm dağıtımın sonucunda elde
edilecek sonuç M+N-1 formülünü doğrulamalıdır. Burada;
M=Satır sayısı

86

N=Sütun sayısı
nı göstermektedir.
Aşağıdaki örneği ele alarak bu metodu gösterelim.
ÖRNEK: KAZSAN Makine İmalat Sanayi A.Ş. iş makineleri üretmekte olup
işletmenin NİĞDE, AKSARAY ve KAYSERİ’ de fabrikaları bulunmaktadır. Bu
fabrikalarda üretilen iş makineleri ANKARA, KONYA ve SİVAS bölgeleri satış
merkezlerine dağıtımları yapılacaktır. Fabrikaların sırasıyla üretim kapasiteleri 500, 300,
200 adettir. Tüketim merkezlerinin talepleri ise sırasıyla şöyledir. 300, 300, 400 adettir.
Aşağıda birim ulaştırma maliyetleri verilmiştir. Bunlara göre toplam maliyeti bulunuz.
Tablo 1: Birim Taşıma Maliyetleri
ANKARA KONYA
NİĞDE
AKSARAY
KAYSERİ

15
20
5

SİVAS

10
15
10

20
8
16

ÇÖZÜM:
I.Adım
Önce taşıma maliyetlerini, arz ve talep kapasitelerini veren başlangıç tablosunu
kuralım.
Tablo 2: Başlangıç Tablosu
DEPO
FABRİKA
F1 NİĞDE
F2 AKSARAY
F3 KAYSERİ
TALEP

D1
ANKARA
15
20
5
300

D2
KONYA
10
15
10
300

D3
ARZ
SİVAS
20
500
8
300
16
200
400 1000/1000

Kurulan bu tablo üzerinde basamak 2 Başlangıç Temel Çözüm araçlarıdır.
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Temel uygun çözüm (m satır sayısı, n sütun sayısı) m+n-1 formülünden
yararlanarak elde edilir. Temel uygun çözümü elde edebilmek için yukarıda kurduğumuz
tabloda gerekli dağıtım işlemlerine Kuzey-Batı metoduna (K.B.K) göre yapalım:
K.B.K’ya göre dağıtım şöyle yapılır.
Sol üst köşeden (F1.D1) başlanarak arz ve talep miktarı göz önünde
bulundurularak gerekli yükleme yapılır.(F1.D1) göre 300 adet gönderilir. Arz sütununda
200 adet kalır. Yani (Niğde satırında). 200 adeti de F1D2 gözesine yükleriz. Konya
talebin de 100 adet kalır. Bunu da F2 fabrikasından (Aksaray) karşılarız. Toplam talep
300 adet olacağından Konya sütunu da devreden çıkar ancak F2 satırında arz adedi 200
adet kalır. Bunu da F2 satırında ve D3 sütununa yüklersek F2 satırı da devreden çıkar. D3
sütununun karşılanmamış 200 adet makinesi kalır ki bunu da F3 satırında ki arzla
tanımlamış oluruz. Bu anlatılanları aşağıda tabloda gösterelim.
Tablo 3: K.B.K. İlk Dağıtım Tablosu
DEPO
FABRİKA
F1 NİĞDE

D1
D2
D3
ARZ
ANKARA KONYA SİVAS
15
10
20
500
300
200
F2 AKSARAY
20
8
300
15
100
200
F3 KAYSERİ
5
10
16
200
200
TALEP
300
300
400 1000/1000

Yukarıda ki tabloda gerekli dağıtım yapılmıştır. Ancak temel uygun çözümün
olüp olamadığını bakılmalıdır. Temel uygun çözümün m+n-1 formülüyle
belirleyebiliyorduk.
3+3–1=5 olmalı. Yukarıdaki tabloya bakıldığında dolu göze sayısı 5 olmalıdır.
Eğer dolu göze sayısı 5 değilse bozulma vardır. Bozulma durumunu daha sonra
anlatacağız.
Ancak tabloya bakıldığında dolu göze sayısı 5 dir. O halde temel uygun çözüm
vardır.
Buna göre toplam maliyeti bulalım. Toplam maliyeti gösterebilmek için aşağıdaki
tabloya dikkat ediniz.
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Tablo 4: K.B.K. Maliyetleri Hesaplama Tablosu
DEPO
D1
D2
D3
ARZ
FABRİKA ANKARA KONYA SİVAS
F1 NİĞDE
15
10
500
300
200
F2 AKSARAY
8
300
15
100
200
F3 KAYSERİ
16
200
200
TALEP
300
300
400 1000/1000

Toplam maliyet ise ;
Fabrika

Depo

Gönderilen Miktar

Maliyet

F1

D1

300

15x300=4500

F1

D2

200

10x200=2000

F2

D2

100

15x100=1500

F2

D3

200

8x200=1600

F3

D3

200

16x200=3200

Toplam Maliyet: 12800T.L
Z= 12800 T.L olur.
ÖRNEK
Aynı malı imal eden ve 3 fabrikası ve 3 deposu olan bir imalat işletmesinin
problemini ele alalım. İşletmenin fabrikalarından depolarına yapılacak en iyi dağıtım
miktarını bulalım.
Matematiksel Modeli
DEPO
FABRİKA
F1 İSTANBUL

D1
MALATYA
20

D2
D3
ARZ
BOLU ERZURUM
8
20
40
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X11
15
X21

F2 BURSA
F3 ANKARA

15

TALEP

X31
24

X12
25
X22
12
X32

X13
9
X23
10
X33

36

60

30
50
120
120

Amaç Fonksiyonu
Zenk = 20X11+8X12+32X13+15X21+25X22+9X23+6X31+12X32+10X33

Kısıtlayıcılar : X11+X12+X13 = 40
X21+X22+X23 = 30

X11+X12+X13 = 24
Kapasite Kısıtı

X21+X22+X23

=

18

Talep Kısıtı
X31+X32+X33 = 50

X31+X32+X33 = 60

Pozitif Kısıtlama:
Xij  O ( i = 1,2,3; j = 1,2,3 )
Tabloya göre ilk göndermeyi sol üst köşeye yaptık. Ve depo talebinin hepsini
karşılamaya çalıştık. D1’in talebi F1 fabrikasının arzı olan 40 birimden karşılanır. Geriye
kalan F1’in 16 birimlik arzı D2’ye yüklenir böylece F1 arzı kullanılmış olur. D2’nin
karşılanmayan 20 br talebi ise F2’nin kullanılmayan 30 br’lik arzından karşılanır. F2’nin
artan 10 br’lik arzı diğer depolara gönderilerek kullanılır. F2 fabrikasının kullanılmayan
10 br’lik kapasitesi D3 deposuna gönderilir. Böylece F2’nin de arzı kullanılmış olur. F3’ün
kullanılmayan 50 br’lik arzı da direkt D3’e gönderilir ve D3’ün talebi de karşılanmış olur.
Dağıtım sonu tablosu şöyledir;
DEPO
D1
D2
D3
ARZ
FABRİKA MALATYA BOLU ERZURUM
F1 İSTANBUL
20
8
20
40
24
16
F2 BURSA
15
25
9
30

90

F3 ANKARA
TALEP

15

20
12

10
10
50

24

36

60

50
120
120

Tablomuz m+n-1 = 3+3-1 = 5 koşulunu sağlamaktadır. Yani beş tane yükleme
yapılmıştır. Yapılan dağıtım doğrudur.
Toplam maliyet ise;
Gönderilen Miktar

Fabrika

Depo

Maliyet

F1

D1

24

20.24=480

F1

D2

16

8.16=128

F2

D2

20

25.20=500

F2

D3

10

9.10=90

F3

D3

50

10.50=500

Toplam Maliyet : 1698 T.L
Z= 1698 T.L olur.
2.3.2. En Ucuz Maliyet Yöntemi
Bu yönteme göre, Trasnportasyonun maliyet tablosunda ( arz ve talep hariç ) en
küçük maliyetli hücre belirlenir ve bu hücreye deponun talebi ve fabrikanın arzı göz
önünde tutularak en büyük yükleme yapılır. Sonra tablodaki ikinci en büyük maliyetli
hücre belirlenir. Bu hücrede yukarda ki koşullar altında en büyük yükleme yapılır.
İşleme böyle devam edilir.
K:B:K için incelemiş olduğumuz ÖRNEK 1’i bu metotla çözelim.
Tablo 1: Başlangıç Tablosu
DEPO

D1

D2

D3

ARZ
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FABRİKA ANKARA KONYA SİVAS
F1 NİĞDE
15
10
20
500
F2 AKSARAY
20
15
8
300
F3 KAYSERİ
5
10
16
200
TALEP
300
300
400 1000/1000

Tabloda en ucuz maliyetli hücre 5 T.L/TON olan (F1D1) hücresidir. Bu hücreye
ilişkin deponun ve fabrikanın talep ve arzları göz önünde tutularak en büyük yükleme
yapılır.
Bu hücreye en büyük yükleme olarak 300 TON yapabiliriz. Çünkü D1
deposunun talebi 300’dir. Ancak F3 ün arzı 200 birim ton olduğu için 200 birim
yükleyebiliriz.
Tablomuzda ikinci en küçük maliyetli hücre 8 T.L/TON biçimindeki (F2D3)
taşıma maliyetli hücredir. Bu hücrede en büyük yükleme olarak 400 TON yapabiliriz.
Ancak F2 ün arzı 300 birim ton olduğu için 300 birim yükleyebiliriz.
Üçüncü en küçük maliyetli hücre 10 T.L/TON ile (F1D2)
hücreye en büyük yükleme ancak 300 TON dur.

hücresidir. Bu

Dördüncü en küçük maliyetli hücre 15 T.L/TON ile (F1D1) hücresidir. Bu
hücreye en büyük yükleme ancak 100 TON yapılabilir. Çünkü (F3D1) hücresine daha
önce 200 birim ton yüklenmişti.
D3’ün geri kalan talebi diğer fabrika ( F1 )’ den karşılanır. İşlemlere devam
edince dağılım şöyle olur ;
Ulaştırma matrisinde görüldüğü gibi toplam tahsis sayısı ( m+n-1 ) koşulunu
sağladığından dağıtım doğrudur.
Tabloya göre dağıtım biçimi ve toplam maliyet şöyledir
Tablo 2: Dağıtım Tablosu
DEPO
FABRİKA
F1 NİĞDE
F2 AKSARAY

D1
ANKARA
15
100
20

D2
KONYA
10
300
15

D3
SİVAS
20
100
8
300

ARZ
500
300
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F3 KAYSERİ
TALEP

Fabrika

Depo

5
200
300

10

16

200

300

400

1000/1000

Gönderilen Miktar

Maliyet

F1

D1

100

15x100=1500

F1

D2

300

10x300=3000

F1

D3

100

20x100=2000

F2

D3

300

8x300=2400

F3

D1

200

5x200=1000

Toplam Maliyet = 9900 T.L
Amaç fonksiyonumuz ; Z = 9900T.L dir.
K:B:K için çözdüğümüz
Örnek problemini bu yöntemle çözelim.
DEPO
FABRİKA
F1 İSTANBUL

D1
D2
D3
MALATYA BOLU ERZURUM
20
8
20

F2 BURSA

15

25

9

F3 ANKARA

15

12

10

24

36

60

TALEP

ARZ
40
30
50
120
120

Tabloda en ucuz maliyetli hücre 8 T.L/TON olan hücredir. Bu hücreye ilişkin
deponun ve fabrikanın talep ve arzları göz önünde tutularak en büyük yükleme yapılır.
Bu hücreye en büyük yükleme olarak 36 TON yapabiliriz. Çünkü D2 deposunun
talebi 36 TON’dir.
Tablomuzda ikinci en küçük maliyetli hücre 9 T.L/TON biçim taşıma
maliyetli D3 hücresidir. Bu hücrede en büyük yükleme olarak 60 TON yapılması gerekir.
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Ancak F2 arz merkezi 30 TON sunabildiği için 30 TON yükleme yapılabilir. Üçüncü en
küçük maliyetli hücre 10 T.L/TON dur. Buraya ancak talep 30 T.L/TON yüklenebilir.
Buradaki talepte tamamen karşılandığı için ondan sonraki en küçük hücreye geçilir. Bu
hücre 12 T.L/TON lu (F3D2) hücresidir. Bu hücrenin talebi tamamen karşılandığı için
bir sonrakine geçilir. Bir sonraki en küçük maliyetli hücre(F3D1) hücresi olan 15
T.L/TON hücredir. Buraya F3 arzı dikkate alınarak 20 T.L/TON yükleme yapabiliriz.
Daha sonra (F1D1) hücresine F1 de kalan 4 T.L/TON yüklenerek işlem tamamlanır.
İşlemlere devam edince dağılım şöyle olur;
DEPO
FABRİKA
F1 İSTANBUL
F2 BURSA
F3 ANKARA

D1
D2
D3
MALATYA BOLU ERZURUM
20
8
20
4
36
15
25
9
30
15
12
10
20
30

TALEP

24

36

60

ARZ
40
30
50
120
120

Ulaştırma matrisinde görüldüğü gibi toplam tahsis sayısı ( m+n-1 ) koşulunu
sağladığından dağıtım doğrudur.
Tabloya göre dağıtım biçimi ve toplam maliyet şöyledir.
Fabrika

Depo

Gönderilen Miktar

Maliyet

F1

D1

4

20x4=80

F1

D2

36

8x36=288

F2

D3

30

9x30=300

F3

D1

20

15x20=360

F3

D3

30

10x30=300

Toplam Maliyet: 1328 T.L
Amaç fonksiyonumuz; Z = 1328T.L dir.
2.3.3. VAM Yöntemi (Ceza Maliyeti Yöntemi )
Bu yöntemin adı İngilizce “ Vogel’s Approximation Method “ kelimelerinin baş
harflerinden oluşur. Bu yöntem W.R Vogel tarafından 1958’de ortaya çıkarılmıştır.
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Vogel yönteminin özelliği, en iyi çözüme en yakım çözümü vermesidir. Bundan
dolayı Vam yoluyla bulunan çözüm bazı hallerde yaklaşık en iyi çözüm olarak kabül
edilmektedir. Ama Vam yöntemi küçük çaplı problemlerde genellikle en iyi çözümü
vermekle beraber en iyiye mutlaka ulaşılacağını garantilememektedir.
Vogel yaklaşımı, diğer yöntemler kadar kolay bir şekilde başlangıç çözümü
vermez. Fakat elde edilen başlangıç çözümü, optimal çözüme oldukça yakındır.
Bu yöntemde, en düşük maliyetli gözleri seçmemekten doğan ek maliyetler
hesaplanır. Bunlara ceza maliyetleri denir. Başlangıç çözümünü bulmak için sırasıyla
aşağıdaki işlemler yapılır.
1. Ulaştırma tablosundaki maliyetler göz önüne alınarak, her bir satir ve sütun
için cezalar belirlenir. Satir cezaların belirlenmesi için, her bir satırda yer alan en küçük
maliyetli eleman, ayni satırdaki en küçük maliyetli ikinci elemandan çıkarılır ve ek bir
satır olarak yazılır. Sütun cezaların belirlenmesi için, her bir sütunda yer alan en küçük
maliyetli eleman, ayni sütundaki en küçük maliyetli ikinci elemandan çıkarılır ve ek bir
sütun olarak yazılır..
2. Yeni oluşturulan ek satır yada ek sutun içindeki en büyük ceza seçilerek bu
cezanın karsısındaki satir ya da sütundaki en düşük maliyetli hücreye olabildiğince
dağıtım yapılır.
3. Ceza maliyetleri geriye kalan hücreler için ayni şekilde sürekli hesaplanarak
işlem tekrarlanır.
Vam yönteminin nasıl uygulandığını K:B:K metoduna vermiş olduğumuz
ÖRNEĞ’i ele alalım ve aynı örnek üzerinde VAM işlemlerinin nasıl yapıldığını görelim.
DEPO
FABRİKA
F1 NİĞDE
F2 AKSARAY
F3 KAYSERİ
TALEP

D1
ANKARA
15
20
5
300

D2
KONYA
10
15
10
300

D3
SİVAS
20
8
16
400

ARZ
500
300
200
1000/1000

Vam yöntemini adım adım uygulayalım ;
Birim ulaştırma maliyetinin oluşturduğu matrisin her bir satırının ve her bir
sütununun en küçük maliyetli iki hücresini saptayalım ve farkını bulalım.
Tablo 2: Ek Satır ve Ek Sutun Tablosu1

95

DEPO
D1
D2
D3
ARZ
EK SÜTUN
FABRİKA
ANKARA
KONYA SİVAS
F1 NİĞDE
15
10
20
500
5
F2 AKSARAY
20
15
8
300
7
F3 KAYSERİ
10
16
200
5
5 En Küç
TALEP
300
300
400 1000/1000
0
8
EK SATIR 10 En büyük ceza

I. Satırın en küçük iki maliyetli hücresi: 15 ve 10, farkı: 5
II. Satırın en küçük iki maliyetli hücresi: 15 ve 8, farkı: 7
III. Satırın en küçük iki maliyetli hücresi: 5 ve 10, farkı: 5
I. Sütunun en küçük iki maliyetli hücresi: 15 ve 5, farkı: 10
II. Sütunun en küçük iki maliyetli hücresi: 10ve 10, farkı: 0
III. Sütunun en küçük iki maliyetli hücresi: 8 ve 16, farkı: 8
Bulunan bu farklar arsında en büyük değer seçilir. ( 10 ) Bu en büyük değerin
bulunduğu satır ve sütundaki ( 3. Satırda ) en küçük maliyetli hücreye arz ve talep göz
önünde tutularak en büyük yükleme yapılır. Yükleme yapılan hücreye ilişkin depoya ait
talep tamamen karşılanmış ise, o depo yahut fabrika bir sonraki dağıtım işleminde devre
dışı bırakılır.
Tekrar yukarda ki işlemler yapılır ve bütün talepler karşılanıncaya dek çözüme
devam edilir. Söylenenleri tablo üzerinde görelim.
Tablo 3: Birinci Yükleme Tablosu 1
DEPO
FABRİKA
F1 NİĞDE
F2 AKSARAY
F3 KAYSERİ

D1
D2
D3
ARZ
ANKARA
KONYA
SİVAS
15
10
20
500
20
15
8
300
10
16
200
5 En Küçük
200
TALEP
300
300
400
1000/1000
Örnekte F3 fabrikasının bulunduğu satır ve en büyük farkı veren satırdır. ( 10 )
Bu satırda bulunan en küçük maliyet 5 T.L/TON olduğundan bu hücreye en büyük
yükleme yapılır. D1 deposunun talebi 300 TON olduğunda bu hücreye 200 TON F3 den
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yüklendi. Böylece D1’nin tüm talebi karşılanmadı ancak F3 arzı tükendiği için işlemden
çıkarılır, geriye D1 D2 ve D3 ile F1 ve ,F2 kalır. Tabloyu düzenleyip işlemleri yenileyecek
olursak;
Tablo 4: Ek Satır ve Ek Sütun 2. Yükleme Tablosu
DEPO
FABRİKA
F1 NİĞDE
F2 AKSARAY

D1
ANKARA
15
20

D2
KONYA
10
15

D3
SİVAS
20
8 En Küçük
300

ARZ

EK SÜTUN

500
300

5
7

TALEP
EK SATIR

300
5

300
5

400
12 En Büyük

1000/1000

I . Satırın en küçük iki maliyetli hücresi: 15 ve 10, farkı: 5
II . Satırın en küçük iki maliyetli hücresi: 15 ve 8, farkı: 7
III . Satırın yok
I . Sütunun en küçük iki maliyetli hücresi: 15 ve 20, farkı: 5
II. Sütunun en küçük iki maliyetli hücresi: 10ve 15, farkı: 5
III. Sütunun en küçük iki maliyetli hücresi: 20 ve 8, farkı: 12
Tabloda D3’in olduğu sütun en büyük değeri verdiğinden ( 12 ) sütunda en
küçük maliyetli hücreye ( 8 ) yükleme yapılır. F2 den yapılabilecek en çok yükleme 300
ton olduğundan bu hücreye yapılabilecek yükleme yalnızca 300 tondur. Bu yükleme
sonucu F2’in arzı tamamen kullanıldığından bu sefer de F2 işlemden çıkarılır. Buna göre
yeni tablomuz;
Tablo 5: Ek Satır ve Ek Sutun 3. Yükleme Tablosu

DEPO
FABRİKA
F1

NİĞDE

D1

D2

D3

ARZ

EK SÜTUN

500

5

ANKARA KONYA SİVAS
15

10

20

300
0
0
TALEP

300

300

400

EK SATIR

0

0

0

1000/1000
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Burada da F1ve D1 hücresine maksimum yükleme yapıldıktan sonra diger
hücrelerin eksiklikleri tamamlanarak yükleme bitirilmiş olur ve toplam maliyet
hesaplanır. Son dağıtım tablosu aşağıdaki gibidir.
Tablo 6: SonYükleme Tablosu
DEPO D1
D2
D3
ARZ
FABRİKA
ANKARA KONYA SİVAS
F1 NİĞDE
15
10
20
500
100
300
100
F2 AKSARAY 20
15
8
300
300
F3 KAYSERİ
5
10
16
200
200
TALEP
300
300
400 1000/1000

Gönderilen Miktar Maliyet
100
15x100 =1500
300
10x300 =3000
100
20x100 =2000
300
8x300 =2400
200
5x200 =1000
Toplam Maliyet : 9900 T.L
Amaç fonksiyonumuz ; Z = 9900 T.L dir.

Fabrika
F1
F1
F1
F2
F3

Depo
D1
D2
D3
D3
D1

2.3.4. Modi Testi
Modi ( Modified Distribution ) testi yapılan dağıtımın optimum olup olmadığını
belirlemek için kullanılır. Modi testi, doğrusal programlamadaki dual kavramı
yaklaşımından hareket eden ve ulaştırma matrisi için kullanılan bir testtir. Ulaştırma
probleminin matematiksel modelini primal model olarak kabul edersek, dualini şöyle
yazabiliriz.
Primal model
m

n

Amaç fonksiyonu : Zenk =   Cü Xij
i 1 j 1

n

Kısıtlayıcılar :  Xij =
j 1

i

m

 Xij = bj

i 1

i = 1,2,3,....,m

j = 1,2,3,.....,n
Xij  O
Dual Model
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m

Amaç fonksiyonu : Zenb = 

i 1

 i ui +  bj vj
n

j 1

Kısıtlayıcılar :Ui + Vj  Cij
i = 1,2,3,....,m
j = 1,2,3,.....,n
Ui ve Vj ister (+), ister (-) istenen değeri alabilir.
Ulaştırma probleminde m tane satır ve n tane sütun olduğuna göre, (m+n) kadar
denklem buna bağlı olarak da (m+n) kadarda Ui ve Vj vardır.
Modi testinde yapılması gereken ilk işlem dağıtım tablosundan Ui ve Vj
değerlerinin saptanmasıdır. Bunun için de Ui ve Vj’lerden birinin değerini sıfır olarak
kabul ederiz. Herhangi birinin değerini keyfiyeten sıfır olarak alabildiğimiz gibi, arzı en
büyük olan fabrikanın Ui değerini de sıfır olarak alabiliriz. Ui ve Vj değerleri dağıtım
tablosundaki yüklenmiş hücrelerden bulunur.
Ui+Vj toplamının yükleme yapılmış hücrelerdeki Cij katsayısına eşit olması
gerekir. Yani Ui+Vj=Cij olmalıdır. Bundan sonrada ; yükleme yapılmamış yani boş
hücreler için Ui+Vj  Cij veya Ui+Vj-Cij  0 eşitsizliğinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Eğer dağıtım tablosunda bütün boş hücreler için bu özellik yani yukarıdaki eşitsizlik
sağlanırsa optimum dağıtım sağlanmış olur. Sağlanmıyorsa, optimum çözüme
ulaşılamamıştır ve kaydırma işlemi yapmak gerekir. Bunu için (+) değerli boş hücreye
yapacağımız yeni bir yüklemeyle toplam ( ulaştırma ) maliyetini düşürebiliriz. Kaydırma
genellikle dikdörtgen veya kare biçiminde olduğu gibi, dikdörtgen ile kare karışımı
biçiminde de olabilir. Kaydırma yapılırken de arz ve talep dengesinin bozulmaması
gerekir. Kaydırma bitince yeniden Ui ve Vj değerleri bulunur ve yukarda ki işlemler
tekrarlanır ve işlemler optimum çözüm bulununcaya kadar devam eder.
Şimdi VAM yöntemiyle bulduğumuz sonucun optimum olup olmadığını Modi
testiyle kontrol edelim. Önce çözüm tablosunu yazıp, satır ve sütunlara ilişkin Ui ve Vj
değerlerini bulalım. Ui = O olarak kabul edelim.
DEPO

FABRİKA
U1 F1 NİĞDE

V1
V2
V3
D1
D2
D3
ANKARA KONYA SİVAS

U2 F2 AKSARAY

15
300
20

U3 F3 KAYSERİ

5

10
200
15
100
10

300

300

TALEP

ARZ

20

500

8
200
16
200
400

300
200
1000/1000
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Ui ve Vj’lerin dolu gözelerin değerlerini hesaplayalım;
U1+V1=C11  0+V1=15  V1=15
U1+V2=C12  0+V2=10  V2=10
U2+V2=C22  U2+10=15  U2=5
U2+V3=C23  5+V3=8  V3=3
U3+V3=C33  U3+3=16  U3=13
Elde edilir.
Şimdide boş gözelerin değerlerini hesaplayalım
U1+V3  C13  0+3  20
U2+V1  C21  5+15  20
U3+V1  C31  13+15  5
U3+V2  C32  13+10  10
Toplam maliyet ise ;
Fabrika
F1
F1
F2
F2
F3

Depo
D1
D2
D2
D3
D3

Gönderilen Miktar
300
200
100
200
200

Maliyet
15x300=4500
10x200=2000
15x100=1500
8x200=1600
16x200=3200

Toplam Maliyet: 12800T.L
Z= 12800 T.L olur.
Yükleme yapılmayan bütün hücreler (-) veya sıfır değerine sahip olduğundan yani,
Ui+Vj-Cij  0 eşitsizliği sağlandığından dağıtımın optimum olduğu söylenebilir.
ÖRNEK
Şimdi en ucuz maliyet yöntemiyle bulunan çözüm tablosunun optimum olup olmadığına
bakalım. Çözüm tablosunu oluşturup U1=0 kabul edelim, Ui ve Vj değerlerini saptayalım.

DEPO
FABRİKA
F1 NİĞDE

D1
D2
D3
ARZ
ANKARA KONYA SİVAS
15
10
20
500
100
300
100
F2 AKSARAY
20
15
8
300
300
F3 KAYSERİ
5
10
16
200
200
TALEP
300
300
400 1000/1000

100

Ui ve Vj’lerin dolu gözelerin değerlerini hesaplayalım;
U1+V1=C11  0+V1=15  V1=15
U1+V2=C12  0+V2=10  V2=10
U1+V3=C13  0+V3=20  V3=20
U2+V3=C23  U2+20=8  U2=-12
U3+V1=C31  U3+15=16  U3=1
elde edilir.
Şimdide boş gözelerin değerlerini hesaplayalım
U2+V1  C21  -12+15  20 = 3  20
U2+V2  C22  -12+10  15 = -2  15
U3+V2  C32  1+10  10 = 11  10
U3+V3  C33  1+20  16 = V1=21  16
( F3,D3) hücresinin değeri ile ( F3,D2) hücresinin değeri pozitif çıktığından
Ui+Vj-Cij  0 şartını sağlamamıştır. Dolayısıyla Kaydırma(ilmekleme) işlemleri
yapmamız gerekmektedir. İlmekleme işlemlerine pozitif çıkan değerler arasından en
büyüğünün bulunduğu hücreye + değeri eklenir. Burada dikkat edilmesi gereken husus
hücrelerdeki en küçük yükleme kadar yük kaydırma ile işe başlanır. Bizim örneğimizde (
F3,D3) hücresindeki değer +5 çıktığından bu hücreye yükleme yapmakla işe başlayacağız.
( F3,D3) hücresine 100 birim yük ekleyip ( F1,D3) hücresinden 100 birim yük çıkaracağız,
( F1,D1) hücresine 100 birim yük yükleyeceğiz, ( F3,D1) hücresinden de 100 birim yük
çıkaracağız. Böylelikle yeni dağıtım tablomuz aşağıdaki gibi olur.
Çözümün optimal olup olmadığını anlamak için tekrar Ui ve Vj değerleri
saptanır ve Ui+Vj-Cij  0 formülünde yerlerine yazılır bu şartı sağlıyorsa çözüm
optimaldir. Aksi durumda baştan beri yaptığımız işlemler tekrarlanır.

DEPO
FABRİKA
F1 NİĞDE

D1
D2
D3
ARZ
ANKARA KONYA SİVAS
15 (+)
10
20
(-)
500
200
300
F2 AKSARAY
20
15
8
300
300
F3 KAYSERİ
5 (-)
10
16
(+)
200
100
100
TALEP
300
300
400
1000/1000
Ui ve Vj değerlerini tekrar hesaplayalım
Ui ve Vj’lerin dolu gözelerin değerlerini hesaplayalım;
U1+V1=C11  0+V1=15  V1=15
U1+V2=C12  0+V2=10  V2=10
U2+V3=C23  U2 +V3=8  V3=18
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U3+V1=C31  U2+15=5  U2=-10
U3+V3=C33  U3+V3=16  U3=-2
elde edilir.
Şimdide boş gözelerin değerlerini hesaplayalım;
U1+V3  C13  0+18  20 = -2  0
U2+V1  C21  -10+15  15 = -10  0
U2+V2  C22  -10+10  15 = -15  0
U3+V2  C32  -2+10  10 = -2  0
Tüm değerler negatif değer aldıkları için çözüm optimaldır.
Toplam maliyet ise ;
Fabrika
F1
F1
F2
F3
F3

Depo
D1
D2
D3
D1
D3

Gönderilen Miktar
200
300
300
100
100

Maliyet
15x200=3000
10x300=3000
8x300=2400
5x100=500
16x100=1600

Toplam Maliyet: 10500T.L
Z= 10500T.L olur.
Bu test sonucu 12800–10500=2300 TL kar sağlanmıştır.
2.3.5 Açık Transport Problemleri
Genellikle ulaştırma modellerinde üretim merkezlerinde üretilen ürünlerin toplam
arzı, tüketim merkezlerinin toplam talebe eşit olduğu kabul edilir. Bu durumda ulaştırma
problemi dengelenmiş olur.
m

n

i ı

j ı

 Xij   Xij
Gerçek uygulamalı problemlerde bu dengelenmiş durum olmayabilir. Yani
elverişli arz miktarı az olabilir veya talep çok olabilir. Fakat ulaştırma tekniklerinin
problemin çözümünde uygulanabilmesi için problem dengelenmiş duruma getirilmelidir.
Toplam istem ve toplam arz eşitliğini sağlamak için ilgili probleme kukla (dummy)
üretim ve tüketim merkezleri eklenir.
2.4.1. Arz Miktarının Fazla Talep Miktarının Az olması
Eğer toplam arz toplam talepten çok ise problemi dengelemek yani fazla miktarı
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m

n

i ı

j ı

 Xij   Xij
Tüketmesi için kukla bir depo (tüketim merkezi ) yaratılır. Kukla depolara hiç mal
gönderilmeyeceği için, üretim merkezlerinden kukla depoları birim taşıma maliyeti
sıfırdır. Ulaştırma tablosunda kukla depo ek sütun olarak yer alır. Ayrıca herhangi bir mal
fabrikadan kukla depoya gönderildiğinde bu durum fabrikada atıl kapasite olduğunu
gösterir.

ÖRNEK ;
Aşağıdaki tabloyu göz önüne alalım. Görüldüğü gibi,
Toplam Talep< Toplam Arz’dır. Modele yapay talep sütunu ekleriz. Bunu
oluşturacak depoyu D4 ile gösterelim. Deponun talebi D4 (1000-850=150)’tir.

DEPO
FABRİKA
F1 NİĞDE
F2 AKSARAY
F3 KAYSERİ
TALEP

D1
ANKARA
15
20
5
300

D2
KONYA
10
15
10
250

D3
SİVAS
20
8
16
300

ARZ
500
300
200
850/1000

Yeni tablo şöyledir;
DEPO D1
D2
FABRİKA
ANKARA KONYA
F1 NİĞDE
15
10
F2 AKSARAY

20

15

F3 KAYSERİ

5

10

TALEP

300

250

D3
SİVAS

D4(Yapay ARZ
Sütun)
20
5
0
00
8
3
0
00
16
2
0
00
300 150
8
50/1000

Yukarıdaki transport tablosu denge durumuna getirildiği için şimdi transport
dağıtımındaki kurallar aynen uygulanır ve sonuca gidilir.
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2.4.2. Arz Miktarının Az Talep Miktarının Fazla olması
Eğer toplam sunum toplam talep az ise problem uygun olmadığın gibi problemi
dengelemek için
m

n

i ı

j ı

 Xij   Xij
miktarındaki arz eksikliğinin kukla üretim merkezi tarafından karşılanması istenir.
Böylece ulaştırma tablosunda ek satır olarak kukla fabrika eklenir. Herhangi bir tüketim
merkezi kukla fabrikadan o miktarda mal almaz.
Ulaştırma problemine doğrusal programlamada kullanılan simpleks yöntemi
uygulanırsa, problemi dengelemeye gerek yoktur. Optimal tam sayılı bir çözüm elde
etmek istenirse problemin matematik modeli aşağıdaki gibidir.
Üretim merkezleri (i=1,2,3,4......,m) tüketim merkezleri de (j=1,2,3,4,5,......,n)
sayıda olabilir.
ÖRNEK ; Aşağıdaki tabloyu göz önüne alalım.
DEPO
FABRİKA
F1 NİĞDE
F2 AKSARAY
F3 KAYSERİ
TALEP

D1
ANKARA
15
20
5
300

D2
KONYA
10
15
10
300

D3
SİVAS
20
8
16
400

ARZ
400
100
200
1000/700

Görüldüğü gibi;
Toplam Talep>Toplam Arz olduğundan modele suni F4 satırını ekleyeceğiz.
Fabrikanın eksik arzı (1000–700=300)’dür.
Yeni tablomuz ise;
DEPO
D1
D2
D3
ARZ
FABRİKA
ANKARA KONYA
SİVAS
F1 NİĞDE
15
10
20
400
F2 AKSARAY 20
15
8
100
F3 KAYSERİ
5
10
16
200
F4(Yapay Satır) 0
0
0
300
TALEP
300
300
400
1000/700
Yukarıdaki transport tablosu denge durumuna getirildiği için şimdi transport
dağıtımındaki kurallar aynen uygulanır ve sonuca gidilir.
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2.5. Transport Modelinin Özel Şekilleri
Bazen çeşitli işletme problemlerinde bazı ilişkilerde sınırlamalar olabilir
bu sınırlamalarda transport modellerinde yer alabilir. Bunları, satıcı ve alıcı ilişkilerinde,
kapasite sınırlarında ve kademeli problemlerde görmek mümkündür.

2.5.1. Satıcı ve Alıcı Yükümlülükleri
Çeşitli satıcı ve alıcılar için özel satıcı yahut alıcı yükümlülükleri varsa,
bunlar baştan dikkate alınacaktır. Bu durumda asıl transport problemine sadece
düzeltilmiş arz ve talep miktarları dahildir.

2.5.2. İlave Kapasite Sınırlamalarına Sahip Transport Problemleri
Uygulamadaki problemlerden bazı istikametlere taşınacak miktarlar
serbest olmayıp, çoğunlukla sınırlı olmaktadır. Bunun için hem başlangıç çözümünün
tespitinde hem de optimum çözümün bulunmasında miktar sınırları dikkate alınmak
zorundadır. Taşıma için bazı yollar temel de kapalı ise, buralara Cij =  (veya M, yani
çok yüksek bir sayı) yerleştirilecektir. Belli taşıma bağlantılarının kullanılmaması (Xij=O)
hali bir örnek yardımıyla açıklayalım. Bir sanayi işletmesi Mj (j =1,2,3,4) gibi dört
mamul üretmektedir. Bu dört mamul türleri Mi (i = 1,2,3) gibi üç makinede kademeli
olarak üretilecektir. Birim başına katkı payı kullanılan makineye göre değişir. Aşağıdaki
tabloda aylık karşılanacak talep, bir birim mamul türü için gerekli süre verilmektedir.
Mamul türü
Makine Süresi

Birim Aylık Talep

Saat Olarak Birim Başına

M1

400

40

M2

1000

25

M3

800

20

M4

1800

10
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Makinalar ayda 400 Saat kullanılabiliyor. MA1 tipinden (Makine) 25 tane, MA2
den 100, MA3 den ise 50 tane vardır. Her bir mamulün birim satış fiyatları ; M1 (6000),
M2(2000) M3(4000), M4(1000) dir.Makine tipine göre de değişken birim maliyetler
şöyledir ;
Mamul Türü
M1
M2
M3
M4

Makine Tipi

MA1

M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4

MA2

MA3

Değişken Maliyetler(T.L)
4400
1550
3600
650
4800
1700
3600
600
5000
1400
3600
800

Bu şartlar altında katkı payını max. Yapan optimum makine yükleme
programını bulmalıyız. Önce bir ayda makine saati olarak ihtiyaç duyulan miktar
bulunacaktır. Buna aylık talep ile bir birimin üretimi için gerekli makine saatinin çarpımı
ile bulunacaktır.
M1: b1 = 400.40 = 16.000 makine saati M2: b2 = 1000.15 =15.000
M3: b3 = 800.20 = 16.000 makine saati M4: b4 = 1800.10 =18.000
Aylık makine saati arzı, mevcut makinelerin sayısı ile aylık 400 saat
çarpılarak bulunur.
MA1 :

 1 = 400.25 = 10.000 makine saati MA2 :  2 = 400.100 =40.000

MA3 :

 3 = 400.50 = 20.000 makine saati

Makine saati başına T.L cinsinden gi j katkı payı (i = 1,2,3; j = 1,2,3,4)
birim fiyattan birim değişir maliyetin çıkartılması suretiyle bulunan farkın birim
mamulün üretimi için gerekli makine saati ne bölünmesiyle bulunur. Katkı payları
hücrelerin sağ üst kısmına yazılacaktır. Vam metoduna göre başlangıç tablosunu çizelim.
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Yukarda ki geçerli çözümde makine saatine olan fazla arz 5.000 saatlik suni talep
aracılığı ile dengelenecektir. Burada max. Problem olduğundan fırsat maliyetleri bütün
boş hücreler için Zij – gij , (Zij = Ui+Vj) bulunur.
Mamul Türü M1
Vj
Makine Tipi
Ui
40
MA1 O
40
10.000
MA1 -10
30
6.000
MA1 -10
25
5
bj
16.000

M2

50
30
20
20
20
40
15.000

M3

30
20
10
20
16.000
20

M4

50
35
15
40
18.000
20
20

Suni
Talep
10
0
1
0
5.000

15.000 16.000 18.000 5.000

j
10.000
40.000
20.000
7000
7000

Bir max. Problem, min. Bir probleme dönüştürülerek de çözüle bilir. Bu en
yüksek katkı payından daha yüksek bir q sayısından katkı payı matrisinin bütün
elemanları çıkarılarak bulunan Pij elemanlarını içeren bir tamamlayıcı matrisin teşkil
edilmesiyle mümkündür. Dolayısıyla Pij = g – gi j dir.
Bu durumda, bir minimum problem, daha doğrusu max. Problemin ikincili söz
konusudur. İkincilin çözümü katkı payını max. Yapan çözümü vermektedir.


Gmax = X

ij

– ( Xi j Pi j)



Gmax = X i j . gi j
Burada Xi j ile optimum çözümün dağılımları ifade edilmektedir. Bu problem bozulmaya
tabi bir problemdir.
ÖRNEK
Bir firmanın üç fabrikası ve dört deposu vardır. Ulaştırma tablosu da aşağıda verilmiştir.
Firma için optimum dağıtımı bulunuz ve bunun optimum olup olmadığını Modi testiyle
kontrol ediniz.
DEPO
D
FABRİKA 1
F1
19
F2
F3
TALEP

ARZ

D2

D3

D4

30

50

10

7

70

30

40

60

9

40

8

70

20

18

15

8

7

14

34
44
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Tabloda görüldüğü gibi TT > TA’dır. Tabloya “HF” yapay satırı eklememiz gerekir. Bu
fabrikanın arzı (44-34=10) olarak bulunur. Yeni tablomuz ise şöyle olur;
DEPO
D
FABRİKA 1
F1
19
F2
F3
HF
TALEP

ARZ

D2

D3

D4

30

50

10

7

70

30

40

60

9

40

8

70

20

18

0

0

0

0

10

15

8

7

14

Tablodan da görüldüğü gibi TT=TA haline getirildi.
Ceza maliyeti yöntemiyle dağıtımımızı yapalım
DEPO
D
FABRİKA 1
F1
19
F2
F3
HF
TALEP
SÜTUN
FARKI

ARZ

SATIR
FARKI

10

7

9

40

60

9

10

70

20

18

12

0

10

0

D2

D3

D4

30

50

70

30

40

8

0

0

15

8

7

14

19

8

40

10

0

Satır ve sütun farklarını bulduk ve bu farklar arasından en büyük değerin olduğu satır ve
sütundaki min. maliyetli hücreye max. Yüklemeyi yaptık.
Arz ve talebi tam kullanılan D3 izole edildi.
DEPO
D
FABRİKA 1

D2

D4

ARZ

SATIR
FARKI
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F1
F2
F3
HF
TALEP
SÜTUN
FARKI

DEPO
FABRİKA
F1
F2
F3
HF
TALEP
SÜTUN
FARKI

19

30

10

7

9

70

30
8

60

9

30

40

8

20

18

12

0

0

0

3

0

15

8

14

19

8

10

D1
19
7
70
1
40
4
0
3

ARZ

SATIR
FARKI

10

7

9

60

1

10

20
14

18

20

0

3

0

D4

15

14

19

10

Yapılan yüklemeleri tabloda gösterelim ;

DEPO
FABRİKA
F1
F2
F3
HF

D1
19
7
70
1
40
4
0

ARZ

D2

D3

D4

30

50

10

7

30
8

40

60

9

8

70

0

0

20
14
0

18
10
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3
TALEP

7

15

8

7

44
44

14

Bu dağıtama göre toplam maliyet ;
7.19+1.70+8.30+4.40+14.20+3.0+7.0= 883 T.L
Bulunan dağıtımın optimum olup olmadığını Modi testiyle kontrol edelim.
V1=0 V2= -40 V3=0
V4= -20

U1= 19

DEPO
FABRİKA
F1

U2= 70
U3=40

D1
19

F2

70

F3

40

HF
U4=0

TALEP

D3

D4

30

50

10

7

40

60

9

30
8

0

0

15

8

Boş hücrelerin Ui+Vj-Ci j

ARZ

D2

70
0
7

20

18

0

10

14

44
44

 O koşulunu sağlayıp sağlamadığına bakalım :
19-20-10  O
70+0-40  O
40-40-8  O
0-40-8  O

19-40-30  O
19+0-50  O
70-20-60  O
40+0-70  O
0-20-0  O

Yukarda ki koşulu (F2,D3) hücresi sağlamadığından dağıtım optimum değildir. Optimum
dağıtımı bulmak için (F2,D3) hücresine yükleme yapmalıyız.
Kaydırma işlemini aşağıdaki tabloda düzenleyelim.
DEPO
FABRİKA
F1
F2

D1
19
7
70
-1

ARZ

D2

D3

D4

30

50

10

7

30
8

40
+1

60

9

110

F3

40
4

HF

0
+1

TALEP

15

8

70

0

0
-1
8

20
14

18

0

10

7

14

44

Kaydırmadan sonraki dağıtım ;

DEPO
FABRİKA
F1
F2
F3
HF
TALEP

D1
19
7
70
40
4
0
4
15

ARZ

D2

D3

D4

30

50

10

7

30
8

40
1

60

9

8

70

20
14

18

0

0
6

0

10

8

7

14

44

Toplam ulaştırma maliyetimiz ;
TM= 7.19+8.30+1.40+4.40+14.20+4.0+6.0= 853 T.L. Bu dağıtımda optimum olup
olmadığını bilmek için gene boş hücrelerin değerlerinin Ui+Vj-Ci j  O sağlayıp
sağlamadığına bakalım.
V1=0 V2= -10 V3=0
V4= -20
DEPO
FABRİKA
F1
F2
F3
HF
TALEP

D1
19
7
70
40
4
0
4
15

ARZ

D2

D3

D4

30

50

10

7

U1=19

30
8

40
1

60

9

U2=40

8

70

20
14

18

U3=40

0

0
6

0

10

U4=O

8

7

14

44
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19-10-30  O, 19+0-50  O, 19-20-10  O, 40+0-70  O, 40-20-60  O, 40-10-8  O,
40+0-70  O, 0-10-0O, 0-20-0  O
Yukarda ki eşitsizliklerin hepsinin sıfırdan küçük olması aradığımız koşulu
sağlamaktadır. Bu nedenle bir önce yapmış olduğumuz dağıtımın optimum yapıldığını
söyleyebiliriz.
2.6. Ulaştırma Modelleri ’Nin Winqsb Paket Programı İle Çözümü
Ulaştırma Modelleri,WİNQSB paket programında Network Modelling alt
programında çözülür. Network Modelling alt programında bir ulaştırma problemi
oluşturulurken File menüsü altında; New Problem komutu ile yeni bir problem
tanımlanması için Şekil 5.2.1’deki ekran karşımıza çıkar.

Amaç
Kriteri

Problemin
Tipi

Veri Giriş
Formatı
Problemin
Başlığı
Hedef sayısı
Kaynak
Sayısı

Şekil 2.6.1
Yeni bir ulaştırma problemi oluşturulurken, kullanılan problem tanımlama
penceresi.
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Bu pencerede Problem Type (Problem Tipi) kısmında, Transportation
Problem (Ulaştırma Problemi) işaretlenir. Objective Criterion (Amaç Kriteri) kısmında;
problem maksimum problemi ise Maximization, minimum problemi ise Minimization
kısmı işaretlenir. Data Entry Format (Veri Giriş Türü) kısmında ise eğer problem matris
formunda oluşturulacaksa Spreadsheet Matrix Form (Tablo Matris Formu), grafik
formunda oluşturulacaksa Graphic Model Form (Grafik Model Formu) kısmı işaretlenir.
Problem Title (Problem Başlığı) kısmında problemin başlığı, Number of Sources
(Kaynakların Sayısı) kısmında ise problemdeki kaynak sayısı ve Number of
Destinations (Hedeflerin sayısı) yazılır ve OK tuşu ile devam edilir.

2.7. Ulaştırma Probleminin Matris Formunda Çözümü:
Buradan sonrası için, örnek problem ile devam edelim :
D1
DEPO

D2

D3

ARZ

ANKARA

KONYA

SİVAS

NİĞDE

15

10

20

500

F2
AKSARAY

20

15

8

300

F3
KAYSERİ

5

10

16

200

FABRİKA
F1

TALEP

300

300

400

1000/1000

Tablo 2.7.1.Örnek problem

Tablo 2.7.1.’de ; F1 , F2 , F3 fabrikaları, D1 , D2 , D3 depoları göstermek üzere arz,
talep kapasiteleri ve taşıma maliyetlerinin gösterildiği başlangıç tablosu
verilimiştir.Problem bir minimizasyon problemidir.Üç kaynak ve üç hedef vardır.
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Öncelikle Tablo 2.7.1.1’ki verilere göre problemi matris formunda oluşturalım.
(Şekil 2.7.1)

Şekil 2.7.1
Şekil 2.7.1’deki seçimleri yaptıktan sonra OK tuşuna basıldığında, problemin verilerini
girmek için matris formu karşımıza çıkar ve Tablo 5.2.1’deki veriler girilirse Şekil 5.2.3
elde edilir.
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Şekil 2.7.2
Problem tanımlamak için matris formu
Burada, Edit menüsünden Node Names seçilerek kaynak ve hedef isimleri belirtilebilir.
(Şekil .7.1.3 ve Şekil 2.7.4)
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Şekil 2.7.3 Kaynak ve hedef isimleri tanımlama penceresi

Şekil 2.7.4
Kaynak ve hedef isimleri ile taşıma maliyetlerinin girilmesi ile oluşan matris formu
Problemi çözmek için kullanılacak butonlar Şekil 2.7.5
’da gösterilmiştir.

1. Problemi
Çöz.

2. Her İşlem
Adımını
Göstererek
Çöz.
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Şekil 2.7.5 Problem çözüm seçenekleri

2.8. Direk Çözüm
Birinci seçenekte
gibi karşımıza çıkar.

seçilirse problemin çözümü Şekil 5.2.7 ‘de görüldüğü

Şekil 2.8.1 Problemin direk çözümü

Çözümüm tablosunun açıklaması aşağıdaki gibidir:
From : Hangi kaynaktan yükleme yapıldığının gösterildiği sütun.
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To: Hangi hedefe ulaşıldığının gösterildiği sütun.
Shipment : Taşınan yük kapasitelerinin gösterildiği sütun.
Unit Cost : Birim maliyetlerin gösterildiği sütun.
Total Cost : Toplam maliyetlerin gösterildiğisütun.
Reduced Cost : Kalan maliyetlerin gösterildiği sütun.
Total Objective Function Value : Toplam amaç fonksiyon değeri. (Sonuç)
Bu durumda, çözüm tablosunda görülen yollar ve taşıma kapasiteleri kullanıldığında
optimum çözüm (minimum taşıma maliyeti) 9900’dür.

2.9. Adım Adım Çözümü:
Problemin çözümü için 2. Seçenek
butonu seçilirse, çözümün her adımı grafik
olarak karşımıza çıkar. Bu butona her adımdan sonra tekrar basılarak çözüm sonlanana
kadar her adım görülebilir. (Şekil 2.9.1- Şekil 2.9.2)

Şekil 2.9.1 Çözümün 1. Adımı
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Şekil 2.9.2 Çözümün 2. Adımı (Sonuç)

Eğer problemi başlangıçta grafik formda oluşturmak istersek; problem tanımlanırken
Grafic Model Form tercih edilmelidir. Eğer problem matris formunda oluşturulduktan
sonra grafik formuna geçmek istersek; Format menüsünden Switch to Grafic Form
seçilmelidir. Başlangıçta Data Entry Format menüsünde Grafik Model Form tercih
edildiğinde aşağıdaki ekran karşımıza çıkar. (Şekil 2.9.3)
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Şekil 2.9.3 Problemi başlangıçta grafik formunda oluşturmak için Data Entry Format
menüsünde Grafik Model Form seçilir
Bu ekran üzerinde OK’ e basıldığında grafiği oluşturacağımız ekran karşımıza
çıkar.(Şekil 2.9.10)

Şekil 2.9.10 Grafik formunun oluşturulacağı ekran

Bu ekran üzerinde hedef ve kaynaklar istenilen yere çift tıklanarak yerleştirilir. Ayrıca
ekranın sağ tarafında görülen kısımda hedef ve kaynakların konumu, adı ve kapasiteleri
tanımlanır. Hedef ve Kaynaklar birbirleriyle oklarla birleştirilerek elle çözüm yapılabilir.
(Şekil 2.9.11)

120

Şekil 2.9.11.- Problemin grafik modeli ile elle çözüm yapılabilir
2.10. Çözüm Sonrası Aşamalar
Ulaştırma problemlerinin çözüm aşamasından sonra, eldeki verilerin zaman içinde
değişiminin optimum çözümü de değiştirebileceği düşünülerek duyarlılık analizi yapma
ihtiyacı duyulabilir. Bunun için parametrelerdeki değişimin optimum çözüme etkisini
analiz etmek için Parametrik Analiz kullanabiliriz.
WİNQSB ‘de Result menüsünden Perform Parametrik Analiz seçilerek ya da
kullanılarak,iki türlü parametrik analiz yapılabilir. (Şekil 2.10.1)

butonu
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Şekil 2.10.1 Parametrik Analiz için açılan pencere
Şekil 2.10.1 ’deki pencerede Analyz On kısmında görülen bu iki tür analizi açıklayalım:
1. Link (Arc) Coefficient (Cost/ Distance) : Düğümleri birleştiren ağlar üzerindeki
taşıma maliyetlerindeki ya da birbirlerine olan uzaklıklarındaki değişimin
optimal çözüme etkisini analiz etmek istenirse tercih edilir.
2. Node Value (Supply/ Demand) : Düğümler üzerindeki arz ve talep değerlerinin
değişiminin optimal çözüme etkisi analiz etmek istenirse tercih edilir.
Bu tercih yapıldıktan sonra hangi yayların hangi düğümlerin tercih edildiği, bunların nasıl
belirlendiğini de açıklayalım:
Select one or Press Vector: Eğer tek bir yay için analiz yapılacaksa altta görülen
yaylardan birisi tercih edilir.Eğer iki farklı yay seçilecekse Vector butonuna basılarak
karışık tercih belirtilir.
Tek bir yay için örnek üzerinde gösterelim (Şekil 2.10.2)
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Şekil 2.10.2 Parametrik analiz için Aksaray- Sivas üzerindeki taşıma maliyetinin değişimi
incelenecek.
Burada Aksaray-Sivas yayı üzerindeki birim taşıma maliyetindeki 2 (Starting U)
birimden 4 (Ending U) birime kadar bir değişimin, 2 ( Step of U) adımda optimal
çözümü nasıl etkilediğini incelemek istiyoruz.Seçimi yaptıktan sonra OK tuşuna
basıldığında karşımıza aşağıdaki ekran çıkar Şekil 2.10.3):
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Şekil 2.10.4 Birim maliyetin 2 birimlik bir değişimini optimal çözüme etkisi
Bu bilgileri yorumlarsak; Aksaray- Sivas yayı üzerindeki birim taşıma maliyetinin her 2
birimlik artışı toplam taşıma maliyetini artırmaktadır. Toplam maliyet (OBJ VALUE)
9900 iken ilk adımda 10500, ikinci adımda ise 11100 olur.
Şimdi de düğümler üzerindeki arz- talep miktarlarının değişimi için örneğimiz üzerinde
parametrik analiz yapalım. Kayseri’den taşınan yük kapasitesi 200’dür. Bu kapasiteyi 10
birim ile başlayarak 5’er birimlik artışlarla 30 birime kadar artırırsak optimum çözüm
aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi değişecektir. (Şekil 2.10.5 ve Şekil 2.10.6)

Şekil 2.10.5 Parametrik analizi Kayseri ‘deki taşıma kapasitesinde artış yapacak şekilde
seçiyoruz.

124

Şekil 2.10.6 Parametrik analizin sonucu
Bu tabloda görüldüğü gibi Kayseri üzerindeki taşıma kapasitesindeki değişim toplam
taşıma maliyetini düşürmüştür. Yani bu çözüm optimal çözümden daha iyi bir çözümdür.
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3.HEDEF PROGRAMLAMA

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Hedef Programlamanın İlkeleri
Hedef Programlamanın Formülasyonu
Hedef Programlama Algoritmaları
Ağırlıklandırma Yöntemi
Önceliği Koruma Yöntemi
Hedef Programlamanın Avantajları ve Dezavantajları
Problem Girişi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

128

Anahtar Kavramlar

Giriş

Hedef programlama, kısıtlara uygun amacı gerçekleştirmek için gereken çözümün
bulunmasına, eğer tam bir çözüm yok ise hedefe en yakın değerlere götürecek değerlerin
bulunmasına imkan sağlayan bir araçtır. Hedef programlama, Lineer Programlamanın
çok boyutlu özel hali olarak da kabul edilebilir. Problemin çözümüne birden çok amaç
fonksiyonu girmektedir.
Hedef programlama modülü, karar değişken sayısı iki ise problemin çözümü için
Grafik yöntemi veya Simplex yönteminden herhangi birinin kullanılması iyi olur.
Değişken sayısı ikiden fazla ise çözüm için simplex metodunun kullanılması çözüm ve
adımların doğrulanması açısından daha iyi olur. Hedef programlamanın temel ilkesi
şudur: Karar vericiden her bir amaç için ulaşılması istenen hedef değerler belirlenmesi
istenir. Bu hedef değerlerden sapmaları minimize eden bir çözüm bulunur. Bu hedefler
birbiriyle çelişebilir. Hedef programlamayı doğrusal programlamadan ayıran en önemli
özellik amaç fonksiyonu içerisinde birden fazla amacın (hedefin) yer almasıdır. Lineer
programlama (DP) formulasyonunda olduğu gibi, öncelikle Hedef Programlamada (HP)
genel lineer formülasyon yapısı kurulmaktadır. Bu modelin inşasını takiben de teme
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amaçlar haricinde kalan hedefler öncelik sırasına göre modele yerleştirilir. Modelin
çözümü DP çözümlerine çok benzer sonuçlar verebilmektedir.
HP, doğası gereğince DP’deki gibi amaç fonksiyonuna, karar değişkenlerine ve
kısıtlara sahiptir. Temel olarak iki tane karar değişkeni olan HP modellerinin
çözümlerinde grafiksel çözümleme yapılması mümkündür. Literatürde, daha karmaşık
modellerin yaygın olarak bilgisayar destekli yazılımlar kanalıyla çözümlenebildiği de
ifade edilmektedir.
3.1. Hedef Programlamanın İlkeleri
 Hedef programlama her bir amaç bir hedef olarak kabul edilir.


Hedef programlamada hedeflerin gerçekleştirilmesinde öncelikler dikkate alınır.
Önce birinci öncelik düzeyindeki hedefler daha sonra ikinci öncelik düzeyindeki
hedefler gerçekleştirilir. Sıra atlamadan bütün hedefler tamamlanana kadar devam
edilir.



di- i. hedefin altında kalınması durumunu, di+ hedefin aşılması durumunu gösterir.



Hedef düzeyleri dikkate alınarak hedeflerden toplam sapma minimize edilmeye
çalışılır. Öncelikle birinci öncelikli hedefler için problemin çözümü belirlenir.
Daha sonra bu çözümü ihmal etmeyen ikinci düzey hedeflere ait çözüm belirlenir.
Aynı şekilde diğer hedefleri olabildiğince sağlayan ve önceki hedefleri ihmal
etmeyen çözümler belirlenir.

3.2. Hedef Programlamanın Formülasyonu

Hedef programlamanın genel formülasyonu şu şekildedir.
Amaç Fonksiyonu:
m

Min [  ( di-+di+)a]1/a

a=1

i 1

Kısıtlar:
gk(x)≤0,

k=1,2,…,p
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fi(x)+di--di+=bi, i=1,2,…,m
di-,di+≥0,

i

di-,di+=0,

i

Burada bi, i=1,2,…,m karar verici tarafından amaçlar için belirlenmiş hedef değerleridir.
di- ve di+ ler i’ inci hedeften eksi(-) ve artı(+) sapmaları göstermektedir. Karar vericinin
değer fonksiyonuna, D(x), bağlıdır.
Hedef programlama formülasyonunun en yaygın kullanılan şekli, karar vericinin, amaçlar
için hedef değerler belirlemesine ilave olarak, amaçların önem derecelerine göre
sıralanması ile ilgili sözlü bilgiyi verebileceğini de kabul etmektedir. Bu halde hedef
programlama formülasyonu şu şekli almaktadır.
Min [P1h1(d-,d+), P2h2(d-,d+),…Pjhj(d-,d+)]
gk(x)≤0,

k=1,2,…,p

fi(x)+di--di+=bi, i=1,2,…,m
di-,di+≥0,

i

di-,di+=0,

i

Burada hj (d-,d+) j=1,2,…, l sapma değişkenlerinin lineer fonksiyonları olup, başarma
fonksiyonları adıyla anılırlar. Burada Pj’ler boş-gölge ağırlıklarıdır ve Pj>>>Pj+1 bunun
anlamı, Pj, Pj+1 den çok daha büyük olup, W+Pj+1>Pj yapacak, hiçbir büyük W sayısının
olmadığı kabul edilir5.
Örnek
Ace Electorincs lcn. iki tip stereo teyp imal etmektedir. Bunlardan “Deluxe” tip modeli
üretmek için montaj hattında 1 saat çalışılmakta, “Supreme” için ise iki saat
çalışılmaktadır. Normal montaj hattı faaliyeti haftada 40 saat ile sınırlıdır. Pazarlama
5

Ramazan Evren ve Füsun Ülengin. Yonetimde Çok Amaçlı Karar Verme, İst. İTÜ ya.1992,s. 54
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çalışmaları haftada 30 Deluxe ve 15 Supreme stereo teypten fazla üretilmemesi
gerektiğini göstermiştir. Deluxe modelinin her biri için 8 pb, Supreme modelimin her biri
için ise 12 pb net kar elde edilmektedir.
Şirket genel müdürü öncelikler için aşağıdaki amaçları belirlemiştir:


Toplam karı maksimize etmek.



Montaj hattındaki fazla mesai zamanını minimize etmek.



Mümkün olduğu kadar fazla stereo teyp satmak6. (Bunun kar maksimizasyonu ile
aynı olması gerekmez.)

Çözüm:
x1 = Her hafta üretilecek Deluxe sayısı,
x2 = Her hafta üretilecek Supreme sayısı,
Z max = 8x1 + 12x2
A.K.A.
x1 + 2x2  40
x1

 30
x2  15

Problemin hedef programlama şeklinde formülasyonu şu şekilde yapılır:
Karlılık hedefi: Şirket genel müdürü toplam karı maksimize etmek istemektedir. Bu değer
keyfi olarak haftada 100 pb kabul edilmiştir.
G1: 8x1 + 12x2 + d1- - d1+ = 100

6

Hilmi Kırlıoğlu,”Amaç Programlama,” Sanayi Müh. Dergisi(Nisan 1987)çilt 2,sayı 22.s 10
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d1- *d1+ = 0
1) d1- = d1+ = 0
2) d1- > 0, d1+ = 0
3) d1- = 0, d1+ > 0
Min G1 = d1Burada d1- hedefin altındaki sapma değeri, d1+ hedefin üstündeki sapma değeridir.
Fazla mesai hedefi:
G2: x1 + 2x2 + d2- - d2+ = 40
d2- * d2+ = 0
Burada d2+ fazla mesai süresini gösterirken d2- işçilik kapasitesinin altındaki kullanım
miktarını yani gevşek zamanı gösterir. Amaç fazla mesaiyi minimize etmek olduğundan
ikinci hedef şu şekilde ifade edilir.
Min G2 = d2+
Pazarlama hedefi: pazarlama departmanınca belirlenen talep miktarlarına ulaşılmaya
çalışılır ve amacımız şu şekilde ifade edilir.
G3’ : x1 + d3- - d3+ = 30
G3” : x2 +d4- - d4+ = 15
d3- * d3+ = 0
d4- * d4+ = 0
Mümkün olduğu kadar çok stereo satmak istiyorsak d3-, d4- sapmalarının minimize
edilmesi gerekir.
Min G3’ = d3-
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Min G3” = d43.3. Hedef Programlama Algoritmaları
Örnekte de olduğu gibi çelişen hedefler olabilir. Bu durumda uzlaşık bir çözüm aranır.
Bu uzlaşık çözümü bulmada kullanılan iki değişik hedef programlama algoritması vardır.
Her iki yöntem de çok sayıda amaç fonksiyonunun tek bir amaç fonksiyonu şeklinde
ifade edilmesine dayanır7. Birleştirilmiş bu amaç fonksiyonuna ise başarma fonksiyonu
denir.
3.4. Ağırlıklandırma Yöntemi
Bu yöntemde belirlenen hedeflere önem düzeylerine göre ağırlık puanları atanarak
hedefler tek bir amaç fonksiyonu olarak ifade edilir. n hedefli bir hedef programlama
modelinin ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak oluşturulmuş amaç fonksiyonu;
Min Z= w1G1+ w2G2+...+ wnGn 8
şeklinde tanımlanır. Burada wi, i=1,2...,n, her bir hedefe karar vericinin verdiği önemi
yansıtan pozitif ağırlıklardır. wi değerleri çoğunlukla öznel yöntemlerle belirlenmektedir.
Bu değerleri saptamakta kullanmak amacıyla geliştirilmiş analitik prosedürler de mevcut
olup; bu prosedürlerde de öznel değerlendirmeler temel alınmıştır.
Örnek
Reklamevi, 10 çalışanı olan yeni bir reklam ajansıdır. Ajans yeni bir ürünün reklam
kampanyasını üstlenmiştir. Ajans reklam kampanyasını radyo ve televizyon
aracılığıyla yapabilmektedir. Aşağıdaki tablo, her bir reklam türü (TV ya da radyo
reklamı) ile ulaşılacak insan sayısını, ayrıca maliyeti ve işgücü gereksinimlerini
göstermektedir.
Tablo 3.6. Reklamevi verileri

Reklamın dakikası başına veri

Hamdy A. Taha. Yöneylem Araştırması, çev. Ş.Alp Baray ve Şakir Esnaf, İstanbul:Literatür
yayıncılık,2000, s. 348
8
Taha, s.349
7
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Radyo

TV

Ulaşılan kişi sayısı

4

8

Maliyet (1000 pb)

8

24

Gereken çalışan sayısı 1

2

Reklamevi’nin firmayla yaptığı sözleşmede, radyo reklamının 6 dakikadan uzun
olamayacağı şeklinde bir madde bulunmaktadır. Buna ek olarak, radyo ve televizyon
reklamlarının en az 45 milyon kişiye ulaşması istenmektedir. Reklamevi bu kampanya
için 100000 pb’lik bir bütçe ayırmıştır. Reklamevi radyo ve televizyonda kaçar dakikalık
reklam yapmalıdır 9?
Çözüm:
Karar ortamından kaynaklanan kısıtların ifadesinde iki değişik uygulama vardır. Birincisi
kısıtların direkt fonksiyonel kısıt olarak kabul edilmesi, ikincisi bu kısıtların mutlak hedef
olarak kabul edilmesidir. Burada bu kısıtlar mutlak hedef olarak alınacaktır.
x1= Radyo reklamına ayrılan dakika
x2= Televizyon reklamına ayrılan dakika
G1: ulaşılmak istenen kişi sayısı şu şekilde ifade edilir:
G1: 4x1+8x2+d1--d1+= 45
Min G1= d1G2: Bütçe hedefinin ifadesi aşağıdaki gibidir.
G2: 8x1+24x2+d2--d2+= 100
Min G2= d2+
Karar ortamından kaynaklanan kısıtlar şunlardır:
x1+2x2 10
9

Taha, s. 349
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x1

6

x1, x2, d1-,d1+, d2 -, d2+ 0
Reklamevi yöneticileri ulaşılan kişi hedefini bütçe hedefinden iki kat daha önemli
olduğunu düşünmektedir. Bu durumda başarma fonksiyonu şu şekilde ifade edilir.
Min a= {2G1+G2}={2d1-+ d2+}
A.K.A
4x1+ 8x2+d1--d1+ = 45
8x1+24x2+d2--d2+= 100
x1+2x2

 10

x1

6

x1, x2, d1-,d1+, d2 -, d2+ 0
Problemin grafik çözümü:
4x1+ 8x2=45

(1)

(0, 5,625),(11,25, 0)

8x1+24x2=100

(2)

(0, 4,167),(12,5, 0)

x1+2x2 =10

(3)

(0, 5),(10, 0 )

x1

(4)

(x1=6)

=6
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Şekil 3.2 Reklamevi grafiği
3 ve 4 numaralı karar ortamı kısıtlarından dolayı çözüm ACFG yamuk alanı dışında
oluşamaz. Bu nedenle G1’ den mutlaka sapma olduğu görülmektedir. Fakat d2+ sıfır(0)
değerini alabilir. Uzlaşık çözümümüz 2d1-+d2+ değerini minimize eden değerler
kümesidir. Bu durumda d1- nin minimum değeri bulunur. Bu değer 1. amaç doğrusuna
paralel olan DF doğru parçasının yine bu amaç fonksiyonuna olan uzaklığıdır.
D noktası 2 ve 3 denkleminin birlikte çözümünden (5,2.5) bulunur.
4x1+8x2+d1—d1+=45
d1- =5 d1+= 0
8x1+ 24x2+d2--d2+=100
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d2- =0 d2+ =0
Min a = 2*5+0 = 10
F noktası için denenirse;
x1+2x2=10
x1

=6

İki denklemin çözümünden F(6,2) bulunur.
4x1+8x2+d1--d1+=45
d1- =5 d1+ =0
8x1+24x2+d2--d2+=100
d2- =4 d2+=0
Min a= 2d1-+d2+=10
Görüldüğü gibi uzlaşık çözüm DF doğru parçasıdır. DF’ nin üzerine çıkılmasını kısıtlar
engeller. Altına inildiğinde d1- değeri artmaktadır. Her iki durumda da uzlaşık çözüm
dışına çıkılmaktadır.
3.5. Önceliği Koruma Yöntemi
Hedeflerin karşılaştırılması sonunda göreceliği bir önem sırası ortaya çıktığında
“Öncelikli Hedef Programlama” dan söz edilmektedir10. Bu tür problemlerde hedefler
karar vericinin değerlendirilmesine göre önem sırasına konur. i. hedefin (i+1). hedefe
göre mutlak bir üstünlüğü vardır. Bu yöntemle problem çözümünde öncelikle 1. hedefin
optimum çözümü bulunur. Daha sonra diğer hedeflerin optimum çözümü bulunur fakat
bu çözümler bulunurken bir önceki hedefin çözümünün kötüleştirilmesine izin verilmez.
n sayıdaki hedefin genel ifadesi şu şekilde tanımlanır.
Min G1=P1

10

(en yüksek öncelikli)

Mehpare Timor, Yöneylem Araştırması ve İşletmecilik Uygulamaları, İst, İstanbul Ün. 2001, s.199
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.
.
.
(en düşük öncelik)

Min Gn=Pn
Pi>>>Pi+111
Örnek:

(CP) firması CP 486 ve CP Pentium133 model bilgisayarlardan

üretmektedir. Her iki bilgisayar için aynı tür kasa ve disket sürücülerden
kullanılmaktadır. CP 486’da Harddisk’ in yanı sıra 3.5 inch’lik bir disket sürücü, CP
Pentium133’te ise diğer modeldeki özelliklere ilave olarak bir de CD sürücü yer
almaktadır. Kasa ve disket sürücüler ayrı firmalardan temin edilmektedir. CP firması,
haftada 1000 adet disket sürücü, 500 adet Harddisk, 500 adet CD sürücü ve 600 kasa
temin edebilmektedir CP 486’yı üretmek 1 saat alırken karlılığı 200 TL, buna karşılık CP
Pentiuml33’ü üretmek 1.5 saat gerektirirken karlılığı 500 TL’ dir.
CP firması aşağıda belirtilen hedefleri tutturmaya çalışmaktadır.


P1: Haftada en az 200 adet CP 486 üretmek,



P2 : Haftada toplam en az 500 adet bilgisayar üretmek,



P3 : Haftada toplam en az 250.000 TL. kar sağlamak,



P4: Haftada 400 saat işgücünü aşmamak12.

Çözüm:
x1: Haftada üretilen CP 486 adedi
x2: Haftada üretilen CP Pentium 133 adet
Fonksiyonel kısıtlar
11
12

Taha, s. 352
Timor, s. 201
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x1+x2 600

(kasa)

x1+x2 500

(harddisk)

x2 600
x1+x2 1000

(CD sürücü)
(disket sürücü)

Hedefler
x1

 200

x1+

x2 500

(CP 486)
(bilgisayar üretimi)

200x1+500x2 250000

(karlılık)

x1+ 1,5x2 400

(işgücü)

Problemin hedef programlama modeli olarak ifadesi:
G1: x1+d1--d1+ = 200
Min P1d1G2: x1+x2+d2--d2+ = 500
Min P1d1-, P2d2G3: 200x1+500x2+d3--d3+ = 250000
Min P1d1-, P2d2-, P3d3G4: x1+1,5x2+d4--d4+ = 400
Min P1d1-, P2d2-, P3d3-, P4d4+
Başarma Fonksiyonu
Min a= { P1d1-, P2d2-, P3d3-, P4d4+}
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A.K.A.
x1+x2

 600

x1+x2

 500

x2

 600
 1000

x1+x2
x1

+d1--d1+

x1+x2

+d2--d2+

200x1+500x2
x1+ 1,5x2

= 200
= 500
+d3--d3+

= 250000

+d4--d4+ = 400

x1, x2, d1-, d1+, d2-, d2+, d3-, d3+, d4-,d4+ ≥0
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Şekil 3.3 Bilgisayar probleminin grafik çözümü
karar ortamının kısıtlarından dolayı çözüm OAB üçgen alanı içinde olmak zorundadır.
1.öncelikli hedeften dolayı d1-‘yi minimize etmek zorunda olduğumuzdan çözüm d1-‘nin
sıfır olduğu CEB alanı içindedir. 2. öncelikli hedef nedeniyle çözüm, d2-‘nin sıfır olduğu
EB doğru parçası ile sınırlanır. 3. hedefin optimizasyonu için daha öncelikli hedeflerin
çözümünü kötüleştirmeyecek ve d3-‘yi minimize edecek çözüm E(200, 300) noktasıdır.
Bu noktada d2- değeri;
200x1+500x2+d3-- d3+= 250000
d3-= 60000
d3+= 0
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olur. 4. hedefte pozitif sapma minimize edilmeye çalışılır. Daha öncelikli hedeflerin
kötüleştirilmemesi için çözüm yine E noktasında kalır. Böylelikle 4. Hedeften sapma
x1+1,5x2+d4--d4+= 400
d4+= 250
olur. Yani 250 saat fazla mesai kullanılması gerekir.
3.6. Hedef Programlamanın Avantajları ve Dezavantajları
Avantajları


Bu yöntemle iki ve daha çok amaca sahip karar problemlerinin çözümü
yapılabilir.



Gevşek kısıtlara izin verir13.



Hedef programlama, doğrusal programlamada “Uygun Çözümü Mevcut
olmayan” (infeasible) problemlere uygun bir çözüm geliştirmede yardımcı teknik
olarak da kullanılmaktadır14.

Dezavantajları


Başarma fonksiyonu çok sayıda amaç fonksiyonunun birleştirilmesiyle
oluşturulur. Bu nedenle karmaşık bir yapıya sahip olabilirler.



Hedef değerleri karar verici tarafından tespit edilmelidir.



Karar verici, hedeflerin ağırlıklarını ve öncelik seviyelerini belirlemelidir.



Bu değerleri bağdaşık hale getirecek bir yol bulunmalı.

3.7. Problem Girişi
Anlatımda kılavuzluk etmesi amacı ile aşağıdaki örnek problem çözülecektir:
Kaşık ve Bıçak üretimi yapan bir firmada kaşık ve bıçak üretimi için haftada 200
kilo hammadde tüketilmektedir. Bir koli kaşık için 12 kilo, bir koli bıçak için ise 8 kilo
hammadde tüketmek gerekmektedir. Bu firmada fazla mesai ile birlikte kaşık ve bıçak
13
14

Kongar ve Gupta
timor, s.196
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yapımı için haftalık 240 saatlik çalışma kapasitesi bulunmaktadır. Bir koli kaşık için 10
saat, bir koli bıçak için 9 saat çalışması gerekmektedir. Kaşıktan 70TL, bıçaktan ise 60TL
kar elde edilmektedir. Burada istenen maksimum kar için ne kadar kaşık ve bıçak
üretilmesi gerektiğidir. Bununla birlikte aşağıdaki kriterlerin de sağlanması
istenmektedir:
En az 1400 TL kar elde etmek
En az 20 koli kaşık üretmek
En fazla 200 saat işçi çalıştırmak
WINQSB programında problem girişi yapmadan önce Hedef Programlama
modelini oluşturmak gerekmektedir.
Kaşık için K, Bıçak için B harfleri kullanıldığında,
Maksimum kar: 70K + 60B
Kısıtlar, 12K + 8B ≤ 200 hammadde kısıtı
10K + 9B ≤ 240 işçi çalışma saati kısıtı
K,T ≥ 0 pozitiflik şartı
Ulaşılmak istenen Hedefler:
60B+70K+U1-E1=1400 (kar hedefi)
K+U2-E2=20 (kaşık üretim hedefi)
9B+10K+U3-U4=200(işçi çalışma saati hedefi)
Burada U ve E kavramlarını açıklayalım:
Ui ,eşitliğin sol taraf değerinin sağ taraf değerinin altında kalması durumudur.
Yani hedef değerine ulaşılamaması durumudur. Hedef değerden negatif sapma olarak da
adlandırılır.
Ei ,eşitliğin sağ taraf değerinin sol taraf değerinin altında kalması durumudur.
Yani hedef değerin aşılması durumudur. Hedef değerden pozitif sapma olarak da
adlandırılır.
Bundan sonraki adım hedeflerin önceliklendirilmesidir:
Öncelik 1: 1400 TL ‘den daha az kar elde etmek, U1
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Öncelik 2: 20 kaşıktan daha az üretmek, U2
Öncelik 3: 200 saatten daha fazla işçi çalıştırmak, E3
3. Önceliğin U3 değil E3 ile oluşturulduğuna dikkat edilmelidir.
Böylece öncelikler aşağıdaki gibi olur:
Öncelik 1: U1’i minimize et
Öncelik 2: U2’yi minimize et
Öncelik 3: E3’ü minimize et
WINQSB programına geçmeden önce problem ile ilgili veriler tekrar gözden
geçirildiğinde:
8 adet değişken: Kaşık, Bıçak, U1, E1, U2, E2, U3, E3
5 adet kısıtlayıcı: hammadde olanağı, işçi-saat olanağı, kar hedefi, kaşık üretim
hedefi ve işçi çalışma saati hedefi
Hedef Programlama modelini de geliştirdikten sonra WINQSB programına geçiş
yapılabilir:
WINQSB programında Hedef Programlama (Goal Programming) seçildiğinde
aşağıdaki pencere belirir:
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Problem
Başlığı

Hedef
Sayısı
Veri
Giriş
Şekli
Değişken
Sayısı

Kısıt
Sayısı

Varsayılan
Değişken
Tipi

Varsayılan
Hedef
Kriteri

Şekil 4.7.1 WINQSB programına giriş
Şekil üzerinde açılandığı gibi,

Problem Title kısmında problem için vereceğimiz ad yazılır. (HP Ornek)

Number of Goals kısmında hedef sayısı girilir.

Number of Variables kısmında değişken sayısı girilir.

Number of Constraints kısmında kısıtlayıcı sayısı girilir.

Default Goal Criteria kısmında problemin maksimum mu minimum mu
olduğu seçilir. Bizim problemimizde minimum seçilmelidir.

Default Variable Type kısmında değişken tipleri seçilir:
Nonnegative Continuous: Değişkenler kesirli sayı ise bu kısım seçilir.
Nonnegative Integer: Değişkenler tamsayı ise bu kısım seçilir.
Binary: Değişkenler 0 veya 1’den oluşuyorsa seçilmelidir.
Unsigned / Unrestricted : Değişken yukarıdaki 3 formattan farklı ise
seçilir.

Data Entry Format kısmında veri giriş formatı belirlenir. Bilgilerin matris
formatında mı yoksa normal denklem yazımı şeklinde mi girileceği burada seçilir.
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Resimdeki gibi ilgili kısımlar seçildiğinde aşağıdaki matris formatında boş bir
tablo çıkar:

Şekil 5.7.2 Düzenlenmemiş Matriks Tablo

İstendiğinde değişken ve kısıtların isimleri Edit Menüsünden değiştirilebilir:

Şekil 6.7.3 Değişken İsmi Düzenleme Tablosu
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Şekil 7.7.4 Kısıt İsmi Düzenleme Tablosu

Bu değişikliklerden sonra tabloda değerler aşağıda görüldüğü gibi girilir:

Şekil 8.7.5 Değerler girildikten sonraki matris tablosu
Burada Direction kısmında büyüktür/küçüktür işaretlerine çift tıklanarak istenen
eşitlik seçilebilir.
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3.8. Çözüm Aşaması
Tabloda problem verileri girildikten sonra çözüm için Solve and Analyze
menüsünde 3 farklı seçenekten birisi seçilebilir:
1. Problemi
Çöz

2. Her İşlem
Adımını
Göstererek
Problemi Çöz

3. Grafik
Yöntemi
ile
Problemi
Çöz

Şekil 9.8.1 Çözüm ve analiz Menüsü
3.8.1. Problemi Çöz
Birinci seçenekte problemin çözümü aşağıda gösterildiği gibi tablo olarak ortaya
çıkar. Bu seçenek menüde

kısayolu ile de gösterilmektedir. Ortaya çıkan tabloda

149

problem

çözümü

ve

duyarlılık

analizi

aynı

tabloda

gösterilir:

şekilde

aşağıdaki

pencerede

Şekil 10.8.2 Değerler Çözüm Tablosu
Duyarlılık
gösterilmektedir:

analizi

tablosu

daha

net

bir

Şekil 11.8.3 Duyarlılık Analiz Tablosu
3.8.2. Adım Adım Çözüm
Problemin çözümü için ikinci seçeneği

kullanıldığında problem çözümünde

hesaplanan her adım sırayla bize gösterilir. Bu seçenek menüde
gösterilmektedir. İlk 3 iterasyon aşağıda gösterilmektedir:

kısayolu ile de
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Şekil 12.8.4 Iterasyon 1

Şekil 13.8.5 Iterasyon 2

Şekil 14.8.6 Iterasyon 3
Son iki iterasyon da aşağıdaki gibidir:
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Şekil 15.8.7 Iterasyon 4

Şekil 16.8.7 Iterasyon 5
3.8.3. Grafik Çözümü
Grafik Çözümü butonuna basıldığında eksenlerinin belirtilmesi gereken bir
diyalog belirir. Bu seçenek menüde

kısayolu ile de gösterilmektedir.
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Şekil 17.8.3.1 Grafik Ekran Seçimi
Eksenler seçilip OK tuşuna basıldığında Grafik çözümü ortaya çıkar:

153

Şekil 18.8.3.2 Grafik Çözümü
3.9. Çözüm Sonrası Aşamalar
Çözüm yapıldıktan sonra ele geçen veriler doğrultusunda durum analizi
yapılmasına yardımcı olarak Parametrik Analiz ve Alternatif Çözüm seçenekleri
kullanılabilir.
3.9.1. Parametrik Analiz
Elde edilen sonuç her zaman en iyi senaryonun uygulanabilmesi için yeterli
olmayabilir. Problemi oluşturan değer üzerinde değişiklik yapılmak istenebilir.
Parametrik Analizi kullanılarak değerler üzerinde yapılan değişikliklerin sonuca ne kadar
etki ettiğini gözlemlenebilir.
Şekil 3.2.1.1’deki Değer Çözüm
Tablosunun bulunduğu sayfada Result
Menüsünün altında Perform Parametric Analysis seçeneği seçildiğinde Parametrik
Analiz diyaloğu belirir:

Şekil 19.9.1.1 Parametrik Analiz Seçimi
Parametrik Analiz Diyaloğunda analiz yapılmak istenen kısım belirlenir. Hedef
Fonksiyonunda yapılacak değişiklikler için Goal Function seçilir. Sağ kısımdaki menüde
ise hangi değişken (Bıcak, Kasık, U1, E1,...) üzerinde değişiklik yapılacağı belirlenir.
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Aynı anda birden çok değişken üzerinde de değişiklik yapılmak istendiğinde Pertubation
Vector seçeneği seçilmelidir.

Şekil 20.9.1.2 Parametrik Analiz Diyalogu(Hedef Fonksiyon)

Sağ taraf sabiti (Right Hand Side) üzerinde analiz yapılmak istendiğinde ise Select
one penceresinde sağ taraf sabitleri değişkenleri gelir.

Şekil 21.9.1.3 Parametrik Analiz Diyalogu(RHS)
Hedef Fonksiyonunda Bıcak’ın 1 birim Kasık’ın 2 birim oranında değişti
durumda optimal sonucun ne oranda değiştiği bulunmak istendiğinde, açılan Parametrik
Analiz diyaloğunda Goal Function ve Perturbation Vector’ü şeçilmelidir.

155

Şekil 22.9.1.4 Amaç Fonksiyonu Perturbation Vektörü Diyalogu

X1 ve X2 hücrelerinin karşısına 1 ve 2 değeri girilerek OK butonuna
tıklandığında yeni sonuç tablosu belirir:

Şekil 23.9.1.5 Parametrik Analiz Tablosu

Parametrik Analiz sonucunu grafik olarak görülmek istendiğinde yine Results
menüsünden Graphic Parametric Analysis seçeneği seçilir:
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Şekil 24.9.1.6 Grafik Parametrik Analiz Seçimi
Bu kısma tıklandığında grafik üzerinde gösterim aşağıdaki biçimde ekrana gelir:

Şekil 25.9.1.7 Parametrik Analiz Grafik Sonucu
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3.9.2. Alternatif Çözüm
Çözüm sonrası analizlere yardımcı olması için kullanılan bir diğer seçenek de
Alternative Solution’dır. Solve and Analyze menüsünden
Alternative Solution
seçildiğinde aşağıdaki diyalog belirir:

Şekil 26.9.2.1 Alternatif Çözüm Seçimi
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Şekil 27.9.2.2 Temel Olmayan Değişken Seçimi Diyalogu
Burada Basic Variables bölümünde temel değişkenler, Non-basic and its Cj-Zj
bölümünde ise temel olmayan değişkenler ve onların Cj-Zj değerleri görülmektedir.
Burada Bıcak değişkeni yerine Slack_Hammadde değişkeninin çözüme girmesi istenirse,
aşağıda verilen pencere görülür:

Şekil 28.9.2.3 Alternatif Çözüm Uyarı Penceresi
Bu uyarı penceresinde Slack_C2 değişkenin amaç fonksiyonu değerini
değiştireceği bildirilir ve başka bir çözüm oluşturmak isteyip istemediğimiz sorulur. Soru
cevaplanıp tekrar alternatif çözüm aranabilir.
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4. KUADRATİK PROGRAMLAMA

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kuadratik Programlama
Problem Girişi
Çözüm Aşaması
Direk Çözüm
Adım Adım Çözüm
Grafik Çözümü
Çözüm Sonrası Aşamalar Parametrik Analiz
Tam Sayılı Çözüm
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar

Giriş

Kuadratik programlama problemlerinin lineer programlama problemlerinden farkı
amaç fonksiyonunun ikinci dereceden olmasıdır. c1x1k1 ,c2x2k2 ,…….. cnxnkn formundaki
terimlerin toplamıyla tanımlanan fonksiyona kuadratik fonksiyon denir. Kuadratik
fonksiyondaki her terimin derecesi 0,1 veya 2 ‘dir. Amac fonksiyonu kuadratik,
kısıtlayıcı fonksiyonları doğrusal olan DOP’a kuadratik programlama denir. Kuadratik
programlama problemlerinin çözümü için geliştirilmiş pek çok algoritma vardır. Burada
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P.Wolfe tarafından geliştirilmiş olan Wolfe yöntemi üzerinde durulacaktır. Wolfe
yöntemi K-T koşulları kullanımıyla kuadratik amaç fonksiyonundan kurtularak
problemdeki bağıntıların simpleks yöntemin uygulanabileceği forma dönüştürülmesi
esasına dayanır. Yöntemin uygulanabilmesi için problemin en büyüklenme amaçlı
olduğunda amaç fonksiyonu konkav, en küçükleme amaçlı olduğunda konveks olmalıdır.
Bu koşullar sağlanıyorsa K-T koşullarını gerçekleyen bir nokta en iyi çözümü verir. Aksi
halde yöntem en iyi çözümü garanti etmez. Wolfe yöntemi en büyüklenme durumu için
sayısal bir örnekle şöyle açıklayalım;
Örnek: Aşağıdaki problem Wolfe yöntemiyle çözünüz.
Zenb=10x1+4x2-x12+4x1x2-5x22
x1+x2  6
4x1+x2 18
x1,x20
Çözüm;
Wolfe yöntemi için (en büyüklenme durumunda)amaç fonksiyonunun konkav
olması gerektiğinden öncelikle amaç fonksiyonunun konkav olup olmadığı
incelenmelidir. İnceleme için fonksiyonun Hessian matrisini oluşturalım. Söz konusu
matris aşağıda gösterilmiştir.
H(x1,x2)=

(1) ve (2) nolu eşitsizliklerin sağ tarafında sabit olacak bicimde yazılmasıyla elde
edilen eşitsizlikler aşağıda gösterilmiştir.
2x1-4x2+1+4210

(1)

-4x+10y+1+24

(2)

(1)’,(2)’ ve orijinal kısıtlayıcıların simpleks yöntemin gerektirdiği şekilde
düzenlenmesiyle orijinalinde doğrusal olmayan programlama problem aşağıdaki doğrusal
eşitsizlikler sistemine dönüştürülmüş olur.
2x1-4x2+1+4210
-4x1+10x2+1+24
x1+x26
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4x1+x218
x1,x2,1,20
Yukarıdaki kısıtlayıcı fonksiyonların ortaya koyduğu gibi kuadratik
programlamayı doğrusal programlamadan farklı kılan, amaç fonksiyonunun doğrusal
değil kuadratik olmasıdır.  işaretli kilitleyicilerin her birinden birer artık değişken (x3,x4)
çıkartılması, ayni kısıtlayıcılara birer yapay değişken (A1,A2) eklenmesi, işaretli
kısıtlayıcıların her birine birer aylak değişken (x5,x6)eklenmesiyle K-T koşulları simpleks
yöntem için uygun forma dönüştürülmüş olur. Bu yolla belirlenen eşitlikler sistemi ile
değişkenlerin negatif olmama koşulu aşağıda gösterilmiştir.
2x1-4x2+1+42-x3+A1=10
-4x1+10x2+1+2-x4+A2=4
x1+x2+x5=6
4x1+x2+x6 =18
x1,x2,x3,x4,x5,x6,1,2A1,A20
x1.x3=0 , x2.x4=0 ,1.x5=0 ,2.x6=0
Son dört eşitlik dışında K-T koşullarının doğrusal ve negatif olmayan
kısıtlayıcılar oluşturduğu görülebilir. x1.x3=0 , x2.x4=0 ,1.x5=0 ,2.x6=0 koşulları
kuadratik programlama için tamamlayıcı aylak koşullar şöyle tanımlanabilir;
1- xi değişkenine ait kısıtlayıcı fonksiyondan çıkartılan artık değişken ile xi ayni
anda pozitif olamazlar.
2-i’inci kısıtlayıcı fonksiyondaki bir aylak veya artık değişken ile I ayni anda
pozitif olamazlar.
Bu açıklamalardan sonra simpleks yöntem uygulamasına geçilebilir. Simpleks
yöntemin, tamamlayıcı aylak koşullara uymasını sağlamak için temele girecek değişken
seçiminde aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
1-i’inci kısıtlayıcı fonksiyonun artık değişkeni ile xi ayni anda temelde
bulunamazlar
2-i’inci kısıtlayıcıdaki aylak veya artık değişken ile i ayni anda temelde
bulunamazlar.
Belirlenen doğrusal programlamanın çözümünü bulmak için iki aşamalı simpleks
yöntem kullanılabilir. İki aşamalı yöntemin ilk aşamasının amaç fonksiyonu, yapay
değişkenlerin bir fonksiyonudur. Sonuçta simpleks yöntemle çözülecek doğrusal
programlama problem aşağıdaki gibi olur.
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Zenk=-A1-A2
2x1-4x2+1+42-x3+A1=10
-4x1+10x2+1+2-x4+A2=4
x1+x2+x5=6
4x1+x2+x6 =18
x1,x2,x3,x4,x5,x6,1,2A1,A20
Problemin iki aşamalı simpleks yöntem başlangıç çözüm tablosu aşağıda
gösterilmiştir
Tablo-1
TDV
A1
A2
x5
x6
Zj
Zj-Cj

x1
2
-4
1
4
2
2

x2
-4
10
1
1
-6
-6

x3
-1
0
0
0
1
1

x4
0
-1
0
0
1
1

1
1
1
0
0
-2
-2

2
4
1
0
0
-5
-5

A1
1
0
0
0
-1
0

A2
0
1
0
0
-1
0

x5
0
0
1
0
0
0

x6
0
0
0
1
0
0

CV
10
4
6
18
-14
-

x2’nin temele giren,A2’nin temeli terk eden değişken olduğunun belirlenmesinin
ardından simpleks yönteminin bilinen satir işlemleriyle birinci çözüm tablosu aşağıdaki
gibi düzenlenir.
Tablo-2
TDV
A1
x2
x5
x6
Zj
Zj-Cj

x1
2\5
-2\5
7\5
22\5
-2\5
-2\5

x2
-0
1
0
0
0
0

x3
-1
0
0
0
1
1

x4
-2\5
-1\10
1\10
1\10
2\5
2\5

1
7\5
1\10
-1\10
-1\10
-7\5
-7\5

2
22\5
1\10
-1\10
-1\10
-22\5
-22\5

A1
1
0
0
0
-1
0

A2
2\5
1\10
-1\10
-1\10
-2\5
3\5

x5
0
0
1
0
0
0

x6
0
0
0
1
0
0

CV
58\5
2\5
28\5
88\5
-58\5
-

Tablo-2’den görüleceği gibi 2’nin temele girmesi gerekir. Ancak hem 2 hem de
x6 ayni anda temelde bulunamayacaklarından diğer bir değişkenin araştırılması
zorunludur. 1 temele girebilir. 1’in temele girmesi 1x5=0 koşulunun sağlanması demek
olup değişken araştırılmasına devam edilir. Sonuçta x1’in temele girmesi x6’nin çözümü
terk etmesi kararlaştırılır. Yapılan işlemlerle ulaşılan ikinci çözüm tablosu aşağıda
gösterilmiştir.
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Tablo-3
TDV
A1
x2
x5
x1
Zj
Zj-Cj

x1
0
0
0
1
0
0

x2
0
1
0
0
0
0

x3
-1
0
0
0
1
1

x4
-9\22
-1\11
3\44
1\44
9\22
9\22

1
31\22
1\11
-3\44
-1\44
-31\22
-31\22

2
97\22
1\11
-3\44
-1\44
-97\22
-97\22

A1
1
0
0
0
-1
0

A2
9\22
1\11
-3\44
-1\44
-9\22
-31\22

x5
0
0
1
0
0
0

x6
-1\11
1\11
-7\2
5\22
1\11
1\11

CV
10
2
0
4
-10
-

Tablo-3 ‘e göre 2’nin temel girmesi,A2’nin temeli terk etmesi gerekmektedir.
Yapılan işlemler sonucu düzenlenen tablo aşağıdaki gibidir;
Tablo-4
TDV x1 x2 x3
0 0 2
22\97
x2
0 1 2\97
x5

0

0

x1

1

0

Zj
0
Zj-Cj 0

0
0

3\194
1\194
0
0

x4
9\97
8\97
6\97
2\97

1
31\97

A2
2 A1
1 22\97 9\97

x5 x6
0 -2\97

CV
220\97

6\97

0

8\97

0

9\97

174\97

20169\4268 0

3\194 6\97

1

3736\1067 15\97

-3\194

0

1\94

0

22\97

393\97

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0

-2\97

2\97
0
1

-

Tablo-4’un son satir değerleri negatif olmadığından tablodaki çözüm en iyidir.
Buna göre x1=393\97 x2= 174\97 ve Zenb=44.26 olur.

4.1. Problem Girişi
Anlatıma kılavuzluk etmesi açısından örnek bir problem üzerinden anlatım
yapılacaktır. Problemde verilen denklemler aşağıdaki gibidir.
Bir elektronik üretim firmasında üretilen plazma ve LCD televizyonlarının
taleplerinin ürünün fiyatı ile orantılı olduğu tespit edilmiş ve aşağıdaki gibi formüle
edilmiştir.
Talep için T, Fiyat için F, Plazma televizyon ürünü için P, ve LCD televizyon
ürünü için L kısatlmaları kullanılacaktır.
TP = 5000 – 12FP
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TL = 8000 – 18FL
Plazmanın maliyeti 120TL, LCD’nin maliyeti 200TL dir.
Bu iki üründen elde edilecek karın maksimum olmasının amaçlandığı bir durumda
amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır:
Zmax = (FP-120)TP + (FL-200)TL 70X1+90X2 (Amaç Fonksiyonu)
Bu elektronik firmasının kısıtları da aşağıdaki gibidir:
4 TP + 5 TL ≤ 9000 (Hammadde kısıtlı)
5 TP + 8 TL ≤ 12000 (üretim işçi-saat kısıtlı)
TP + 3 TL ≤ 6000 (sonlandırma işçi-saat kısıtlı)
Bu denklemlerde T’lerin yerine F’ler yerleştirildiğinde denklemler aşağıdaki gibi
olur:
Zmax = 6440 FP - 12 FP2 + 11600 FL – 18 FL2 – 2200000 (Amaç Fonksiyonu)
-48 FP -80 FL ≤ - 51000 (Hammadde kısıtı)
-60 FP -144 FL ≤ - 77000 (üretim işçi-saat kısıtı)
-12 FP -54 FL ≤ - 15000 (sonlandırma işçi-saat kısıtı)

Amaç Fonksiyonun maksimum değerinin ne olduğu WINQSB Programı yardımı
ile bulunacaktır.
Lineer (Tamsayı veya Kesirli Sayı)Programlama kullanarak problem çözümü için
WinQSB programından Lineer and Integer Lineer Programming bölümü seçildiğinde
aşağıdaki diyalog belirir:
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Problem
Başlığı

Karar
Değişkeni
Sayısı

Kısıtlayıcı
Sayısı

Varsayılan
Değişken
Tipleri

Amaç
Kriteri

Veri Giriş
Formatı

Şekil 4. 29.1 Problem Giriş Diyalogu
Şekil üzerinde açılandığı gibi,

Problem Title kısmında problem için verilecek ad yazılır.

Number of Variables kısmında değişken sayısı girilir

Number of Constraints kısmında kısıtlayıcı sayısı girilir.

Objective Criterion kısmında problemin maksimum mu minimum mu
olduğu seçilir. Bu problemde maksimum seçilmelidir.

Default Variable Type kısmında değişken tipleri seçilir:
Nonnegative Continuous: Değişkenler kesirli sayı ise bu kısım seçilir.
Nonnegative Integer: Değişkenler tamsayı ise bu kısım seçilir.
Binary: Değişkenler 0 veya 1’den oluşuyorsa seçilmelidir.
Unsigned / Unrestricted : Değişken yukarıdaki 3 formattan farklı ise
seçilir.

Data Entry Format kısmında veri giriş formatı belirlenir. Bilgileri matris
formatında mı yoksa normal denklem yazımı şeklinde mi yapılacağı burada seçilir. Bu
problemde normal model form veri girişi yapılacaktır.
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Şekil 4.30.2 Normal Model Form Veri Girişi
Burada Amaç fonksiyonu
yazılmadığına dikkat edilmelidir.

değerleri

girilirken

“–

2200000”

değerinin

4.2 Çözüm Aşaması
Problem verileri girildikten sonra çözüm için aşağıdaki seçeneklerden birisi
seçilir:
2. Problemi
Çöz

3.
Grafik
Yöntemiyle
Problemi Çöz

2.
Her
İşlem
Adımını
Göstererek
Problemi Çöz

Şekil 4.31.3 Problem Çözüm Seçenekleri
4.2.1. Direk Çözüm
Birinci seçenekte

problemin çözümü aşağıdaki gibi tablo olarak gösterilir:
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Şekil 4.32.3.1Sonuç Tablosu

Tablodaki değerlerin açıklaması aşağıdaki gibidir:
Decision Variable: Karar değişkenleri
Solution Value: Karar değişkenlerinin çözüm değerleri
Unit Cost or Profit (cj): Amaç fonksiyonunun katsayılarını gösterir. Burada
minimizasyon ve maksimizasyon yönlü amaçların sırasıyla maliyet (cost) ve kar (profit)
katsayılarından oluştuğu kabul edilir.
Total Constribution: Karar değişkenlerinin amaç fonksiyonua yaptığı birim
katkıyı gösterir.
Allowable Min-Max (cj): Amaç fonksiyonundaki katsayıların duyarlılık analizi üst
ve alt sınırlarını verir.
Objective Function: Amaç fonksiyonunun yönünü ve değerini gösterir.
Constraint: Kısıtlayıcı isimlerini gösterir.
Left-Right Hand Side: Kısıtlayıcıların sağ-sol sabitlerini gösterir.
Slack or Surplus: Aylak ve Artık değişkenlerin değerlerini gösterir.
Shadow Prices: Gölge fiyatları veya dual modele ilişkin karar değişkenlerinin
çözüm değerlerini gösterir.
Allowable Min-Max RHS: Kısıtlayıcıların sağ taraf sabitlerinin duyarlılık analiz
değerlerini gösterir.
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4.2.2. Adım Adım Çözüm
Problemin çözümü için ikinci seçeneği
hesaplanan her adım sırayla gösterilir:

kullanırsak problem çözümünde

Şekil 4.33.2.1. Adım 1 (faz 1)Tablosu
İlk adımda Slack(Aylak) değişkenler eklenmiş biçimde Simplex tablo gösterilir.
Menüden Next Iteration seçilerek çözümdeki bir sonraki adım görülebilir:

Şekil 4.34.2.2 Bir Sonraki Adım Seçeneği

Şekil 4.35.2.3. Adım 2 (faz 1) Tablosu
Aynı işlem uygulanarak bütün adımlar sırayla görülebilir:
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Şekil 4.36.2.4. Adım 3 (faz 1) Tablosu

Şekil 4.37.2.5. Adım 4 (faz 1) Tablosu

Şekil 4.38.2.6. Adım 4 (faz 2) Tablosu

Şekil 4.39.2.7. Adım 5 (faz 2) Tablosu
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Şekil 4.40.2.8. Adım 6 (faz 2) Tablosu

Şekil 4.41.2.9. Adım 7 (faz 2) Tablosu

Şekil 4.42.2.10. Adım 8 (faz 2) Tablosu

Şekil 4.43.2.11. Adım 9 (faz 2) Tablosu
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Son tablodan sonra tekrar Next Iteratıon tıklandığında çözüm değerine ulaşıldığını
ve bu adımın son adım olduğunu belirten aşağıdaki mesaj belirir:

Şekil 4.44.2.12. Çözüm Tamamlandı Diyaloğu
Tamam tuşuna basıldıktan sonra Şekil 4.2.1.1’deki Sonuç Tablosu ekranda
gösterilir.
4.2.3. Grafik Çözümü
Grafik Çözümü butonuna
diyalog belirir:

basıldığında eksenlerin belirtilmesi gereken bir
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Şekil 4.45.2.13. Değişken Seçim Diyaloğu
F1 ve F2 Eksenlerinde hangi değişkenlerin olacağı seçilerek OK butonuna
basıldığında Grafik Çözümü ekranda belirir:
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Şekil 4.46.2.14. Grafik Çözüm Ekranı
4.3. Çözüm Sonrası Aşamalar
Çözüm yapıldıktan sonra ele geçen veriler doğrultusunda durum analizi
yapılmasına yardımcı olarak Parametrik Analiz ve tam Sayılı Çözüm seçenekleri
kullanılabilir.
4.3.1. Parametrik Analiz
Elde edilen sonuç her zaman en iyi senaryonun uygulaması için yeterli
olmayabilir. Problemi oluşturan değer üzerinde değişiklik yapmak istenebilir. Parametrik
Analizi kullanarak değerler üzerinde yapılan değişikliklerin sonuca ne kadar etki ettiği
görülebilir.
Şekil 4.2.1.1’deki Sonuç Tablosunun bulunduğu sayfada Result Menüsünün
altında Perform Parametric Analysis seçeneği seçildiğinde Parametrik Analiz diyaloğu
belirir:
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Şekil 4.3.3.1. Parametrik Analiz Seçimi
Parametrik Analiz Diyaloğunda analiz yapılmak istenen kısım belirlenir. Amaç
Fonksiyonunda yapılacak değişiklikler için Objective Function seçilir. Sağ kısımdaki
menüde ise hangi değişken (F1, F2, F1*F1, F1*F2, F2*F1, F2*F2) üzerinde değişiklik
yapılacağı belirlenir. Aynı anda iki değişken üzerinde de değişiklik yapılacak ise
Pertubation Vector seçeneği seçilir.
Burada kırmızı ile belirtilen kısımında şu söylenmektedir:
“Parametrik Analiz uygulaması için Kuadratik Programlama problemi C+µCˈ
veya b+µbˈ ifadelerini baz alarak tekrar çözer. Burada C amaç katsayı matriksi, b sağ
taraf sabiti vektörü, Cˈveya bˈ ise değişim yönüdür. Aşağıda µ için aralık ve adım
değerlerini seçiniz.”
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Şekil

4.3.3.2.

Parametrik

Analiz

Diyaloğu(Amaç

Fonksiyonu)
Sağ Taraf Sabiti (Right Hand Side) üzerinde analiz yapılmak istendiğinde ise
Select one penceresinde F1 ve F2 yerine Hammadde, Uretim ve Sonlandırma
değişkenleri gelir.

Şekil 4.3.3.3. Parametrik Analiz Diyaloğu(RHS)
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Örnek olarak Amaç fonksiyonunda F1’in 1 birim F2’nin 2 birim oranında değişti
durumda optimal sonucun ne oranda değiştiği bulunmak istendiğinde:
Açılan Parametrik Analiz diyaloğunda Objetvie Function ve Perturbation Vector
seçildiğinde ikinci bir diyalog ekranda görülür:

Şekil 4.3.3.4. Amaç Fonksiyonu Perturbation Vektörü
Diyaloğu
F1 ve F2 hücrelerinin karşısına 1 ve 2 değeri girilerek OK butonuna tıklandığında
yeni sonuç tablosu oluşturulur:

Şekil 4.3.3.5. Parametrik Analiz Tablosu
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Parametrik Analiz sonucu grafik olarak görülmek istendiğinde yine Results
menüsünden Graphic Parametric Analysis seçeneği seçilir:

Şekil 4.3.3.6. Grafik Parametik Analiz Seçimi
Bu kısma tıklandığında grafik üzerinde gösterim aşağıdaki biçimde ekrana gelir:
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Şekil 4.3.3.7. Parametrik Analiz Grafik Sonucu

4.3.2. Tam Sayılı Çözüm
Şekil 4.2.1.1’deki sonuç tablosunda görüldüğü üzere bize çözüm olarak 384,90
adet Plazma ve 406.56 adet LCD televizyon üretilmesi gerekmetedir. Eğer bu değerlerin
tam sayı olarak çözümünün bulunması istenirse veri giriş formunda Integer kısmına F1 ve
F2 değerleri aşağıda gösterildiği eklenir:

Şekil 4.3.3.8. Tamsayı Belirtme

Tam sayı olması istediğimiz veriler Integer satırına eklendikten sonra Solve and
Analyze menüsünden Solve the Problem seçeneğine tıklandığında Tamsayılı yeni sonuç
tablosu ekranda belirir:
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Şekil 4.3.3.9. Tamsayılı Parametrik Analiz Sonucu
Görüldüğü gibi tamsayılı çözümde Plazma televizyon sayısı 386, LCD televizyon
sayısı 406 olarak bulunmuştur.
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5. AĞ (NETWORK) MODELLEME

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Atama (Assigment) Model
Gezgin Satıcı Problemi
Ağ (Netwok) sistemi ile çözüm
Tablo Yöntemi ile Çözüm
Çözüm Sonrası İşlemler
En Kısa Yol (Shortest Path)
Çözüm Sonrası İşlemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Giriş

Atama modeli doğrusal programlamanın veya ağ modellerin özel bir çeşididir. Bu
modelde işgücünün, kaynağın, makinelerin, zamanın en uygun şekilde görevlere nasıl
dağıtılacağını gösterir. Atma modelinde amaç, etkinliği maksimum kılmak için kaynak
kullanımının bire bir dağıtımını sağlamaktır. Atama modelinde amaç, etkinliği
maksimum kılmak için kaynak kullanımının bire bir dağıtımını sağlamaktır. Atama
modelinde iş veya işçi sayısının makine sayısına eşit olduğu kabul edilir. Eğer değilse
maliyeti sıfır olan kukla makine yada kukla işçiler probleme eklenerek sayılar eşitlenir.
Herhangi bir atama problemini çözmek için Macar Yöntemi yada İndirgenen Matrisler
yöntemi adında 4 adımlı bir yönteme başvurulur.
5.1. Atama (Assigment) Model
Problem çözümlerinin aşamaları;
I.

II.

III.

Maliyet matrisinin her sırasında yer alan en küçük değer belirlenir ve diğer
değerlerden çıkarılır.
Yeni matrisin her sütunundaki en küçük değer bulunur ve sütundaki tüm
değerlerden çıkarılır.
Elde edilen matristeki sıfır değerli elemanlara kaynaklar yada işçiler atanır. Bire
bir eşleşme varsa uygun çözümdür. Eğer uygun değilse 4. adıma geçilir.
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IV.

Matristeki tüm sıfır değerli elemanlardan geçecek en az sayıda doğru çizilir.
Kalan elemanlardan en küçüğü matristekilerden çıkarılır ve çizgi kesişimindeki
sayılara eklenir.

Atama probleminin daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki örneği ele alarak atama
problemini anlatalım.
Örnek: Bir işletmede dört işçi ve dört makine mevcuttur. Aşağıdaki tabloda saat
olarak her bir makinenin işi bitirdiği süreler görülmektedir. Atama işlemini kullanarak
işlerin toplam en kısa zamanda yapılmasını sağlayınız .
A işi B işi C işi D işi
1. İşçi

15

14

13

10

2. İşçi

16

13

12

15

3. İşçi

10

12

8

11

4. İşçi 19
11
16
13
Satırdaki yer alan en küçük elemanlar bulunur ve bu elemanlar ilgili oldukları
satırdaki tüm elemanlardan çıkarılır
A işi B işi C işi D işi
1. İşçi

5

4

3

0

2. İşçi

4

1

0

3

3. İşçi

2

4

0

3

4. İşçi
8
0
5
2
Sütundaki yer alan en küçük elemanlar bulunur ve bu elemanlar ilgili oldukları satırdaki
tüm elemanlardan çıkarılır.
A işi B işi C işi D işi
1. İşçi

5

4

3

0

2. İşçi

4

0

0

2

3. İşçi

0

2

0

1

4. İşçi
8
0
5
2
Elimizde en az bir satırda veya sütunda “0” değerine ulaşmış bir tablo bulunmaktadır.
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A işi B işi C işi D işi
1. İşçi

5

4

3

0

2. İşçi

4

0

0

2

3. İşçi

0

2

0

1

4. İşçi

8

0

5

2

Bu tabloya göre D işini 1.işçiye, C işini 2.işçiye, A işini 3.işçiye, B işini 4.işçiye
verebiliriz.Toplam iş süresi 10+12+10+11=43 Saat olarak buluruz.
5.3. Gezgin Satıcı Problemi
Amaç; sayısı n olan yerleşim/farklı noktalarda gezinme /dağıtım/ gibi noktalarda,
faaliyetlerin gerçekleştirileceği durumlarda bir faaliyeti gerçekleştirecek olannın n-1
sayıdaki yerleşim/farklı noktalarda gezinme /dağıtım gibi yerlere en kısa sürede
uğrayarak başladığı noktaya dönmesini sağlayacak bir ağ planını hazırlamaktır.
Örnek: Bir Turizm firmasının A-B-C-D-E olarak isimlendirilmiş tarihi yerleri
gezdirme maliyetleri aşağıda tabloda verilmiştir. Optimal maliyet değerini bulunuz.
A
1 --

B

C

D

E

35 50 95 90

2 35 --

85 80 70

3 50 85 --

40 65

4 95 80 40 --

55

5 90 70 65 55 -İlk adım olarak matriste boş kalan hücrelere çok büyük değerler koyularak
hücresel değerleri diğerlerinden ayrıştırılır.
A

B

C

D

E

1 999

35

50

95

90

2

35

999

85

80

70

3

50

85

999

40

65

4

95

80

40

999 55

5 90

70

65

55

--
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Yeni oluşan matriste en küçük eleman (1,b) veya (2,a) elemanıdır. (2,a) kabul
ederek satır ve sütun elemanlarına çok büyük maliyet değerini verelim
A
1 999
2

35

B

C

D

E

35

50

95

90

999 999 999 999

3 999

85

999

40

65

4 999

80

40

999

55

5 999

70

65

55

999

Oluşan yeni matriste en küçük değer (4,c) yada (3,d) elemanıdır. (3,d) elemanına
göre işlemleri devam ettirelim.
A

B

1 999 999
2

35

C

D

E

50

999

90

999 999 999 999

3 999 999 999

40

999
55

4 999

80

999 999

5 999

70

65

999 999

Sırasıyla işlemler (1,c) (4,e) ve (5,b) elemanları için tekrarlanır.
A

B

1 999 999
2

35

C
50

D

E

999 999

999 999 999 999

3 999 999 999

40

999

4 999 999 999 999

55

5 999

70

999 999 999

Optimuma en yakın tablo ortaya çıktığında gezi maliyeti tablodaki gibidir.
Maliyet = 35+40+50+55+70= 250 br’ dir.
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Örnek: Aşağıda gezgin satıcı problemi için maliyet matrisi verilmiştir. Optimale
yakın gezgin satıcının planını bulmak için “En Yakın Yaklaşım Yöntemini” uygulayalım.
A

B

C

D

E

A

..

70

160

210

330

B

70

..

90

40

160

C

160

90

..

60

150

D

210

40

60

..

120

E

330

160

150

120

..

Önce boş bırakılan yerlere 4000 gibi çok büyük değerli maliyet elemanı
yerleştirerek aşağıdaki tablo elde edilir.
A

B

C

D

E

A

4000

70

160

210

330

B

70

4000

90

40

160

C

160

90

4000

60

150

D

210

40

60

4000

120

E

330

160

150

120

4000

C 24 elemanını seçtiğimiz düşünelim. C 24 elemanının dışında kalan ikinci sıra
ve dördüncü sütundaki elemanlar ile aynı değerdeki elemanların yerine büyük değerli
sayı 4000 yerleştirilir. Ve aşağıdaki tablo oluşturulur.
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A

B

C

D

E

A

4000

70

160

4000

330

B

4000

4000

4000

40

4000

C

160

90

4000

4000

150

D

210

4000

60

4000

120

E

330

160

150

4000

4000

A

B

C

D

E

A

4000

70

4000

4000

330

B

4000

4000

4000

40

4000

C

160

90

4000

4000

150

D

4000

4000

60

4000

4000

E

330

160

4000

4000

4000

A

B

C

D

E

A

4000

70

4000

4000

4000

B

4000

4000

4000

40

4000

C

4000

4000

4000

4000

150
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D

4000

4000

60

4000

4000

E

330

4000

4000

4000

4000

WinQSB programında Network Models seçeneğini tıklayarak programı çalıştırılır.
Gelen ekran da New Problem düğmesi tıklanır. Gelen ekranda Şekil 5.2.1’de yer alan
ilgili yerler seçilir ve doldurulur.
Problemin türüne göre Objective Criterion bölümünden Minimization veya
Maximization seçilir. Veri giriş şekli ise tablo için Spreatsheet Matrix Form, grafik çin
ise Graphic Model Form seçilir.

Şekil 5.2.47 Yeni problem ekranı
İlgili seçimleri ve verileri girdikten sonra OK tuşuna basılır. Karşımıza Şekil
5.2.2’deki ekran gelir.
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Şekil 5.2.48 Matrix form veri giriş ekranı

Formda ki obje ve atamaların isimlerini değiştirmek için Şekil 5.2.3’deki yolu
takip ederek gelen ekrandan atamaların isimlerini değiştirilir.

Şekil 5.2.49 Form isimlerini değiştirme
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Tabloda ki veri isimlerini değiştirdikten sonra gelen ekranda veriler girilebilir..

Şekil 5.2.50 Verilerin girilmesi
Bu problemi adım adım çözmek için 2 alternatif vardır:
1.
Solve and Analyze menüsünden “Solve and Display Steps- Network”
seçeneğini seçerek AĞ sistemi ile adım adım örneğin çözümü görülebilir
2.
Solve and Analyze menüsünden “Solve and Display Steps- Tableau”
seçeneğini seçerek TABLO sistemi ile adım adım örneğin çözümü görülebilir.

Şekil 5.2.51 Problemin AĞ veya TABLO yöntemi ile çözülmesi
5.2.1 Ağ (Netwok) sistemi ile çözüm
Solve and Display Steps-Network” seçeneği tıklanır. İlk dağıtımı gösteren ekran
gelir:
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Kesik yeşil çizgi modele girenleri, düz yeşil çizgi ise modelden çıkan atamaları
göstermektedir. Ayrıca “Iteration” menüsünden “Show entering and leaving arcs”
seçeneği ile modele giren ve çıkan atamalar görülebilir.

Şekil 5.2.52 Modele giren ve çıkan değişkenlerin gösterilmesi
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Şekil 5.2.53 Modele giren ve çıkan değişkenler
Iteriton>Next Iteration komutu ile sonraki adımlara geçerek modele giren ve
çıkan atamalar ile birlikte devam ederek problemin son çözümüne ulaşabilir.
-

Şekil 5.2.54 Problem çözüm tablosu

5.2.2 Tablo Yöntemi ile Çözüm

Veri ekranına geri dönülür. Solve and analyze menüsünden “Solve and Display
Steps-Tableau” seçeneği tıklanır. Karşımıza ilk dağıtımı gösteren ekran gelir:
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Şekil 5.2.55 Tablo yöntemi ile problemin çözülmesi
Bu dağıtımda Macar yöntemi ile öncelikle her satırdaki en küçük değer, kendi
satırındaki değerlerden çıkarılıyor. Sonraki aşamada her sütunda ki en küçük değer, kendi
sütunundaki değerlerden çıkarılıyor. Tabloda ki tüm sıfırların üzerinden geçecek şekilde
çizgiler çekiliyor. Örnekte, üzerinden çizgi geçmeyen değerler içerisinde en küçük sayı
“3” dür. “3” üzerinden çizgi geçmeyen elemanlardan çıkarılıp, çizgilerin kesiştiği
yerlerde ki elemanlara eklenir. Iteration>Next Iteration komutunu kullanarak bu adımlar
görülebilir.

Bu adımdan sonra Iteration>Next Iteration komutu ile final tablosuna ulaşılır ve
optimal dağıtım düzeni ve maliyeti görülebilir.
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Şekil 5.2.56 Tablo yöntemi optimal dağılımı
5.2.3 Çözüm Sonrası İşlemler
Problemin çözümünden sonra Şekil 5.2.10’da gösterilen Results seçeneği ile
alternatif çözüm ve bilgilere ulaşılabilir

Şekil 5.2.57 Alternatif çözüm ve bilgiler

-Solution Table- Nonzero Only: Bu seçenekte toplam maliyeti sıfır olan
seçenekler tabloda gözükmez. Bu tablo aynı zamanda problem çözümü sonrası karşımıza
gelen tablodur.
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Solution Table- All: Bu seçenekte toplam maliyeti sıfır olan seçeneklerde tabloda
gözükür.

Şekil 5.2.58 Solution table-All seçeneği
Graphic solution: Bu seçenekte çözüm grafik yöntemi ile gösterilir.

Şekil 5.2.59 Grafik çözüm
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-Obtain alternative solution: Bu seçeneğe her tıklandığında toplam maliyet değeri
değişmeden alternatif çözümler üretir.
Range of Optimality: Bu komut ile amaç fonksiyonunun katsayılarının yayıldığı
bölgeyi görebiliriz. Her bir karar değişkeni için, ilgili yayılım bölgesi amaç fonksiyonu
katsayılarının alabileceği en küçük ve en büyük değerleri de içermektedir.

Şekil 5.2.60 Optimal Bölge
Perform What If Analysis: Bu seçenekle problemde küçük değişiklikler yapılarak
orijinal değerleri değiştirmeden tekrar çözüm yapmayı sağlar. Daha sonra Select one or
press Vector başlığı altında verilen seçeneklerinden biri seçilir ve “Vector” butonuna
basılır. Hangi iki bağlantı arasında değişiklik yapılacaksa ona göre seçim yaparız.
Ardından Link Cost/Distance bölümüne değişiklik yapmak istediğimiz değeri gireriz.
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Şekil 5.2.61 Eğer analizi
- Perform Parametric Analysis: Parametrik analiz, amaç fonksiyonundaki
katsayılardaki değişimlerin veya kısıtların sağ taraf sabitlerindeki değişimlerin amaç
fonksiyonunun değerini nasıl değiştirdiğini ifade etmek için kullanılır. “Select one or
press Vector” başlığı altından ilk adıma bağlı olarak aşağıda ki şekilde görüldüğü gibi bir
bağlantı seçilir. Son adım olarak u değerimizin Başlangıç (Starting u), Bitiş (Ending u) ve
Adım (Step of u) değerleri girilerek “OK” butonuna basılır.

Şekil 5.2.62 Parametrik analiz
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Şekil 5.2.63 Parametrik analiz sonuç ekranı
Sonuçları grafiksel olarak görmek istersek; Results-Show Parametric Analysis –
Graphic seçilir.

Şekil 5.2.64 Parametrik analiz sonuç grafiği

- Show Run Time and Iteration: İşlemin kaç adımda yapıldığını ve bu adımların
ne kadar sürdüğünü gösterir.
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5.18. En Kısa Yol (Shortest Path)
En kısa yol problemi (Shortest Path Problem), Ağ Modelleri içerisinde içerisinde
belirtilen node’lar arasındaki en kısa yolu bulmayı amaçlar. Bu özelliğiyle Gezgin Satıcı
Problemi’ne de (Travelling Salesman) benzer. Ancak Gezgin Satıcı’dan iki noktada ayrılır.
Birincisi, hedef düğüme giderken tüm düğümlere uğramak zorunda değildir. İkincisi de
hedefe vardıktan sonra başlangıca dönülmez.
Örnek bir problem için WinQSB programından Network Models seçeneğini
tıklayarak modul çalıştırılır. New Problem düğmesine tıklayarak yeni problem giriş ekranı
açılır. Şekil 1’de görüldüğü gibi gerekli veriler girilir.

Şekil 5.658.1 Yeni problem girişi
İlgili veriler girildikten sonra OK tuşuna basarak Şekil 2’de görülen veri giriş
tablosuna ulaşılır. Node (düğüm)’ler arası uzaklıklar tabloya girilir.

Şekil 5.18.2. Verilerin girilmesi
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Veriler girildikten sonra Solve and Analyze menüsünden Solve the Problem
seçeneği tıklanır. Karşımıza Şekil 3 deki ekran gelir.

Şekil 5.18.66 Başlangıç ve bitiş node'larının seçilmesi
Şekil 5.18.3’de gösterildiği gibi başlangıç ve bitiş node’ları seçildikten sonra
direkt çözüme ulaşmak için Solve seçeneğine tıklanır ve Şekil 4’de yer alan çözüm
ekranına
ulaşılır.
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Şekil 5.18. 67 Sonuç ekranı
Gelen sonuç ekranında:
Distance/Cost: Node’lar arası maliyet/uzaklık
Cumulative Distance/Cost: Yol boyunca gidilen toplam uzaklık/maliyet
Problemin adım adım çözümüne ulaşmak için ise Solve and Analyze menüsünden
Solve and Display Steps seçeneği tıklanır ve Şekil 5’de ki ilk çözüm adımı ekranına
ulaşılır.

Şekil 68 İlk çözüm adımı ekranı
İlk çözüm adımı ekranında Node’lar arası uzaklık/maliyetleri gösteren
oklar ve değerler yer almaktadır. Iteriton>Next Iteration komutu ile sonraki adımlara
geçilerek Şekil 4’de ki sonuç ekranına tekrar ulaşılır.
Çözüm Sonrası İşlemler
-

Problemin çözümünden sonra Şekil 6’da gösterilen Results seçeneği ile alternatif
çözüm ve bilgilere ulaşılabilir
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Şekil 69 Alternatif çözüm ve bilgiler
-Solution Table- Nonzero Only: Bu seçenekte toplam maliyeti sıfır olan
seçenekler tabloda gözükmez. Bu tablo aynı zamanda problem çözümü sonrası karşımıza
gelen tablodur.
-Solution Table- All: Bu seçenekte toplam maliyeti sıfır olan seçeneklerde tabloda
gözükür.
-Graphic solution: Bu seçenekte çözüm Şkeil 7’de ki gibi grafik yöntemi ile
gösterilir.

Şekil 70 Çözümün grafik ile gösterilmesi
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Perform What If Analysis: Bu seçenekle problemde küçük değişiklikler yapılarak
orijinal değerleri değiştirmeden tekrar çözüm yapmayı sağlar. Daha sonra Select one or
press Vector başlığı altında verilen seçeneklerinden biri seçilir ve “Vector” butonuna
basılır. Hangi iki bağlantı arasında değişiklik yapılacaksa ona göre seçim yaparız.
Ardından Link Cost/Distance bölümüne değişiklik yapmak istediğimiz değeri gireriz.

Şekil 71 Eğer analizi
Perform Parametric Analysis: Parametrik analiz, amaç fonksiyonundaki
katsayılardaki değişimlerin veya kısıtların sağ taraf sabitlerindeki değişimlerin amaç
fonksiyonunun değerini nasıl değiştirdiğini ifade etmek için kullanılır. “Select one or
press Vector” başlığı altından ilk adıma bağlı olarak aşağıda ki şekilde görüldüğü gibi bir
bağlantı seçilir. Son adım olarak u değerimizin Başlangıç (Starting u), Bitiş (Ending u) ve
Adım (Step of u) değerleri girilerek “OK” butonuna basılır.
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Şekil 72 Parametrik analiz

Şekil 73 Parametrik analiz sonuç ekranı
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Sonuçları grafiksel olarak görmek istersek; Results-Show Parametric Analysis –
Graphic seçilir.

Şekil 74Parametrik analiz sonuç grafiği
Show Run Time and iteration: İşlemin kaç adımda yapıldığını ve bu adımların ne
kadar sürdüğünü gösterir.
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6. KARAR TEORİSİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Karar Sürecinin Esaslar
Problem Tasarım Süreci
Karar Ortamları Ve Karar Kriterleri
Karar Verme Ortamları
Belirlilik Ortamında Karar Verm
Risk Ortamında Karar Verme
Belirsizlik Ortamında Karar Verme
Karar Analizi (Decision Analysis) Winqsb Uygulamasi (başlıkları ve başlık
no ları düzenle)
Bayes Analizi (Bayesıan Analysıs)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

213

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya
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Anahtar Kavramlar

6.1 Karar Sürecinin Esasları
Yaşanan hayatın her anında karar verme doğal olarak vardır. İnsanoğlunun var
oluşundan bu yana karar süreci çalışmaktadır. Bu süreç zaman zaman basit bir karar
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verme işleminden karmaşık bir karar verme işlemine doğru yönelmektedir. Karmaşık bir
ortamda karar verebilmek için ortamda bilinmeyenler hakkında bilgi sahibi olmak
gerekir. Bilinmeyenleri yaklaşık tahmin etme veya tam tahmin etmek oldukça zordur.
Böyle bir tahmini karar verme işleminde bilimsel veriler kullanılarak karar vermeye
analitik ve sistematik olarak yaklaşılır. Karar verme ortamında en iyi kararı verebilmek
için yöneticiler matematiksel modellerden yararlanırlar. Karar verme sürecinin özünde
mantıksal bir esasa dayanan kantitatif bir yaklaşım yatmaktadır. Kantitatif yaklaşımlarda
ön yargı olmadığı için olaylara objektif bakılır. Bu durumda doğru kararın alınmasına
yöneticilere veya karar vericilere yönetimin fonksiyonları olan planlama, organize
etme, yönetme ve kontrol da yardımcı olur. Bazen iyi karar olarak alınan sonuçlar kısa
vadede iyi olmayabilir. Ancak bilimsel kriterlere dayanan kararlar uzun vadede pozitif
durumunu sürdürürler.
Karar verme işlemlerinde; probleminin ne olduğunu açıklayabilmek için önce
problemin tanımlanması gerekmektedir. Kişinin yada yöneticinin karşılaştığı her sorun,
genelde bir karar problemi anlamına gelmemektedir. Bir sorunun karar problemi
olabilmesi, bazı koşulları sağlamasına bağlıdır. Önce, problemin ne olduğu, yani onun
terminolojisi üzerinde durulmasında yarar vardır . Dar anlamda problem; herhangi bir
konuda çözüme yada karara ulaşmak için ileri sürülen bir sorudur. Bu soruya verilecek
yanıtın, olanaklı davranış biçimleri ( çözüm yoları ) arasından birinin seçimine ilişkin
olması gerekmektedir.
Karar verme sürecinde, işletme yöneticisine karar verme fonksiyonuna yardımcı
olmayı amaçlayan kantitatif teknikler karar ortamının matematik-istatistik modellerini
kurmak ve model üzerinde işlem yapmayı kapsar15. Problem kavramı; sorulan soruyla
ilgili yanıtların araştırılması kısaca çözüm yollarının bulunması olarak
tanımlanabilir. Bir sistemin bileşenlerini simgelerle tanımlama, bu simgeler arasındaki
ilişkileri fonksiyonlarla gösterme işlemine matematiksel model, sistem yöneticisi
kontrolü altında olup karar değişkeni olarak isimlendirilen değişkenlere, hangi değerlerin
verilmesi gerektiğini belirtmek amacıyla kullanılan matematiksel modellere de karar
modeli denir16.
6.2 Problem Tasarım Süreci
Açıklandığı gibi, problem kavramı; sorulan soruyla ilgili yanıtların araştırılması
kısaca çözüm yollarının bulunması olarak tanımlanmıştır. Karar probleminin var olma
koşulları;
 En az iki değişik davranışın bulunması ve
15

Osman Halaç, Kantitatif Karar Verme Teknikleri, 3. baskı, İstanbul-1991

16

İmdat Kara, Doğrusal Programlama, Bilim Teknik Yayın Evi, Eskişehir-1991

216

 Sonuçlarının karar verici açısından önemli derecede farklılık
göstermesi ise de,
bu iki temel koşul gerek, fakat yeter koşul değildir.Yeter koşul, amaçlardır.
Karar problemi, amaçların varlığı ile oluşumunu tamamlar. Amaç ya da amaçlar
olmadıkça karar probleminin varlığı düşünülemez. Bir benzetimle, amaçların
gerçekleştirilmesinde karar problemi bir engeli oluşturur.
Problem tasarım süreci, seçim süreci için bir girdi olup aşağıdaki aşamalardan
oluşmaktadır:
Problemin gözlemlenmesi,
Problemin belirlenmesi,
Amaçların saptanması ve ölçümlenmesi,
Verilerin toplanması ve işlenmesi, yani bilgi edinme.
Karar verme de kantitatif model kurma-uygulama süreci belirli başlıklar altında
toplanabilir17.







Karar probleminin belirlenmesi
Problemin formüle edilmesi
Model Kurma
Bilgi derleme
Modelin çözümü
Modelin geçerliliğini araştırma ve duyarlılık analizleri
1.

Sonuçların yorumu

2.

Karar verme, uygulama ve kontrol

Kantitatif model kurma ve uygulama aşamalarının 2. maddesi ile 7. maddeleri
arasındaki aşamalar bilimsel yaklaşım aşaması olarak bilinir. Karar problemi
belirlendikten sonra problemin durumuna göre aşamalar arasında döngü işlemi olabilir.
Karar probleminin tanımlanması:
Bir yönetici yapacağı işi veya vereceği kararı planlama, organize etme, yönetme
ve kontrol etme durumlarını göz önüne alarak yapmak zorundadır. Bu aşamalara göre
problemi ve problemde yer alacak karar değişkenlerini tanımlar.
17

Osman Halaç, a.g.e, s. 9
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“Karar verme işlemi, karar vericinin değişik seçeneklerle karşı karşıya
bulunduğu durumlarda bunlar arasından kendi amaçlarına en uygun, kendisince
belirlenmiş belirli ölçülere göre en elverişlisini seçebilmesidir” 18 İşletme yöneticisi
globalleşen dünyada sahip olduğu veya yönettiği işletmenin ayakta kalıp, hayatiyetini
devam ettirebilmesi için işletmesinin ne gibi problemlerinin olduğunu iyi tespit etmesi
gerekir. Bu tespit sırasında problemde yer alacak karar değişkenlerinin birbiriyle olan
ilişkilerini açıklayacak bir matematiksel model ortaya koymalıdır.
Karar probleminin formüle edilmesi:
Belirlenen problem de yer alacak değişkenlerin matematiksel sembollerle ifade
edilmesi analitik ve ardışık çözüm açısından önem taşımaktadır. Problem formüle
edilirken üzerinde çalışılan sistemin elamanlarının birbirleriyle olan ilişkileri, elamanların
özellikleri, çevre şartları, hukuki yapısı, hatta hükümetlerin yapıları gibi bir çok faktörün
iyice bilinmesi ve farklı seçeneklerin değerlendirilmesi gerekir. Bu tür bilgiler alternatif
çözüm yolları önerebileceği gibi farklı formülasyonların ortaya çıkmasına da yardımcı
olabilir. Karar mekanizmasını elinde bulunduran organ çok sayıda çözüm yolu kullanarak
problemi çözebilir.
Model Kurma:
Model kurmadan önce modeli ve sistemin tanımlarını kısaca verelim. Bilinen
tanımıyla “Model, gerçek sistemlerin idealize edilmiş bir temsilidir” veya “Gerçeğin
basitleştirilmiş şeklidir.”
Ayrı bir tanım ise şöyledir. Bir sistemin değişen koşullar altındaki davranışlarını
incelemek, kontrol etmek ve geleceği hakkında varsayımlarda bulunmak amacı ile
elamanları arasındaki bağıntıları kelimeler veya matematik terimlerle belirleyen ifadeler
topluluğuna model denir19
Sistem “Aralarında ilişki veya bağımlılık bulunan elemanlardan oluşan bir yapı
veya organik bütün, birbirleriyle olan ilişki veya bağımlılıkları göz önüne alınarak
mantıki bir plana göre düzenlenmiş veya sınıflandırılmış bir olaylar, prensipler, kurallar,
düşünceler, fiziksel varlıklar v.s topluluğu” 20olarak tanımlanmaktadır.
Bilindiği üzere birçok model türü vardır. Problemin türü belirlendikten sonra
hangi tür model kurulacağına karar verilir ve model kurulur. Burada dikkat edilmesi
gereken durum matematiksel modellerin kurulması aşamasında, model sistemi en iyi bir
şekilde temsil etmeli, gerçeğe en yakın olmalı, sistemin davranışına uygun olmalıdır.
18

Mahmut Tekin, , Kantitatif Karar Verme Teknikleri, s.16, Konya-1995
Yılmaz Tulunay, İşletme Matematiği, İşletme Fakültesi Yayını No: 269, s.3, İstanbul-1982
20
Yılmaz Tulunay, a.g.e, s. 2
19
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Matematiksel modeller değişkenlerin yapılarına ve değişkenler arasındaki ilişkilere bağlı
olarak
1.

Deterministik Modeller

2.

Probablistik Modeller

3.

Stokastik Modeller

Olmak üzere üç gurupta toplanabilir.
Bilgi Derleme:
Modeli kurulan problemle ilgili bilgiler edinilmeye çalışılır. Modelin içinde yer
alan karar değişkenlerinin kontrol edilebilir yada kontrol edilemez oldukları araştırılır. Bu
bilgiler göz önüne alınarak modelin çözümüne geçilir.
Modelin Çözümü:
Modelin manuel yada bilgisayar destekli olarak çözümü mümkündür. Çözümü
yapılacak modeldeki değişken sayısının önemi göz ardı edilmemelidir. İki değişkenli
matematiksel modellerin çözümleri manuel olarak kolay yapılırken, ikiden fazla değişken
içeren matematiksel modellerin çözümü güçleşmektedir. Bu durumda bilgisayar destekli
çözüm metotları kullanılabilir. Modelden iki türlü çözüm elde edilmektedir. Yöneticinin
kurmuş olduğu modelden beklentisi optimal çözüm şeklindedir. Eğer optimal çözüm
elde edememişse optimale en yakın olan optimum çözüm elde etmeye çalışır. Optimum
çözüm ya benzetim(simülasyon) yoluyla yada sezgisel (heuristik) yolla elde edilmeye
çalışılır.
Ancak işletme problemlerinin çözümünde kullanılan kantitatif teknikler üç temel
başlık altında toplanabilir
1.

Analitik Çözüm Teknikleri

2.

Nümerik Çözüm Teknikleri

3.

Simülasyon Çözüm Teknikleri

Modelin geçerliliğini araştırma ve duyarlılık analizleri:
Kurulan modelin ve içerdiği karar değişkenlerinin etkin olup olmadığı
yönünden, modelin ve çözümün geçerliliği ve aynı zamanda uygulanabilirliği denenir.
Deneme aşamasında modelin çözümünü olumsuz olarak etkileyen parametreler varsa, bu
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parametreler gerçek dışı olduğu gibi gerçek parametrelerde olabilir, çözümü olumsuz
etkileyecek parametreler ayrıştırılır ve çözüm yapılır.
Sonuçların yorumu:
Sonuçların yorumu verilen karar açısından değerlendirilir. Eğer sonuçlar
amaçlanan karara uygun olarak bulunmuşsa karar sürdürülür. Aksi bir durum ortaya
çıkmışsa, karar modelinde yer alan parametreler tekrar gözden geçirilerek karar
değişkenleri içindeki bazı parametreler kontrol altına alınmaya çalışılır. Burada karardaki
olumsuzluklar iki türlü oluşabilir.
1.

Mantık hataları ve yanlış yorumlama.

2.

Yanlış ve yetersiz sayıda değişken seçilmesi

Karar Problemleri Ve Öğeleri
Her karar eyleminde bütün kararları kapsamak üzere en fazla altı öğe bulunur21.
1.
Karar Veren: Mevcut seçeneklerden bir tercih yapan kişi veya
grubu yansıtır.
2.
Amaç Veya Ulaşılacak Sonuç: Karar verenin faaliyetleri ile elde
edeceği amaçlardır.
3.
Karar Kriteri: Karar veren veya yöneticinin seçimini oluşturmada
kullandığı değer sistemidir. Gelir, kar ve faydaların maksimizasyonu; maliyet
gider v.b minimizasyonu kapsayacaktır.
4.
Seçenekler: Si (i =1,2,...,n) karar verenin seçebileceği farklı
alternatif faaliyetlerdir. Karar verenin kontrol altındaki kaynaklara bağlıdır ve
kontrol edilebilir değişkenlerdir.
5.
Olaylar: Ni (i =1,2,...,m) karar verenin kontrolü altında olmayan
faktörlerdir. Karar verenin seçenek tercihlerini etkileyen çevreyi olaylar
yansıtacaktır.
6.
Sonuç: (= Ödeme) (outcome) Oij Her bir seçenek ve olaydan ortaya
çıkan değeri yansıtır. Sonuçlar nümerik değerlerle belirtilirse genellikle ödemeler
adı verilir.

21

Osman Halaç, a.g.e, s. 25
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6.3 Karar Ortamları Ve Karar Kriterleri
Karar verirken
nasıl bir yol izleneceği ve nasıl bir ortam içerisinde
bulunulduğunun saptanması gerekmektedir. Karar ortamı denilince karar vericinin
durumlar ve bunların gerçekleşme olasılıkları konusundaki bilgi düzeyi anlaşılır .
6.4 Karar Verme Ortamları :
Belirlilik ortamlarında karar verme
Risk ortamında karar verme
Belirsizlik ortamında karar verme
Her karar durumunun kendine özgü koşulları olduğu için problemlere ayrı
kriterler altında çözüm aranmaktadır.
6.5 Belirlilik Ortamında Karar Verm
Belirlilik durumunda verilecek kararlar için ortaya konulan her seçeneğin
sonuçlarına ilişkin tam bir bilgi vardır. Belirlilik durumunda karar vermek çok kolaydır
çünkü her seçeneğin belirli bir sonucu vardır. Belirlilik ortamında herhangi bir kararın
verilebilmesi için karar vermede kullanılacak bütün uygun seçenekler ve bunların
sonuçları tam olarak bilinmelidir. Tüm uygun seçeneklerin ortaya konulmasında
güçlüklerle karşılaşılabilir. Seçeneklerin eksik ortaya konulması
olumsuz sonuçlar
verilmesine neden olabilir. Karar vericinin gelecekle ilgili olarak tam doğru bir öngörüde
bulunulabiliyor olması gerekir. Ancak uygulamada karşılaşılan pek çok durumda bu
mümkün değildir
Belirlilik durumunda karar vermede düzenlenen pek çok matriste tek bir sütun
bulunur. Bu sütunda uygun seçeneklerin değerleri yer almaktadır. Bunlar arasında en
fazla kar veya faydayı sağlayan seçenek seçilir. Yani kar ve fayda maksimizasyonu
yapılır.
Seçeneklerin durum ve sayısına bağlı olarak karar verme iki değişik biçimde
olur;


Sınırlı sayıda seçenekler durumu



Sürekli seçenekler durumu

6.6 Sınırlı Sayıda Seçenekler Durumu
Seçeneklerin sayısı belirliyse, karar verme , karar matrisinin kazanç ya da
maliyet türü olmasına bağlı olarak gerçekleştirilir.
Örneğin;
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ÖRNEK 1; Aşağıdaki tabloda verilen kar matrisi sonuçlarına göre hangi strateji
seçilmelidir?
Strateji
Doğa koşulu (kar, TL)
S1
150.
S2
750.
S3
1.250
S4
1.700.
S5
10.950
Bu durumda amaç, kar maksimizasyonu olacağına göre, yukarıda en fazla
karı sağlayan S5 seçilmelidir. Bu takdirde kar 10.950. TL olacaktır.
ÖRNEK 2; Aşağıdaki tabloda verilen maliyet matrisi sonuçlarına göre hangi
strateji seçilmelidir?
Doğa koşulu (kar, TL)

Strateji
S1

550

S2

1.350

S3

900

S4

175

S5
1.500
Bu durumda amaç, maliyet minimizasyonu olacağına göre yukarıda en düşük
maliyetli S4 seçilmelidir. Bu takdirde maliyet 175
TL. olacaktır.
Bu durumda amaç, maliyet minimizasyonu olacağına göre yukarıda en düşük
maliyetli S4 seçilmelidir. Bu takdirde maliyet 175.000. TL. olacaktır.
A)
Karar vermede kazanç türü karar matrisi kullanılıyorsa, en
büyük değerli sonuca sahip seçenek seçilir.
max Uij i

j burada i= 1, 2 ,3 ... m ve j = 1

Si

Dj

S1

280

S2

300

S3

1050

S4

5000
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B)
Maliyet türü karar matrisi kullanılıyorsa, en küçük değerli
sonuca sahip seçenek seçilir.
Yukarıdaki örnekte maximum değer 5000, minimum değer 280 dir.
6.7 Sürekli Seçenekler Durumu
Seçenek sayısının sürekli ya da sonsuz olduğu zaman belirlilik ortamında karar
verebilmek için eniyileme (optimizasyon) tekniklerinden yararlanılır. Bu durumda
seçenekler karar değişkeni X in sürekli değerleri; sonuçlar da X ‘e bağlı bir işlev olarak
belirtilir. Eğer stratejiler X1, X2, ... , Xn gibi girdilerin birleşimi biçiminde belirtilebiliyor
ise, o takdirde çok karar değişkenli bir eniyileme sorunu ile karşı karşıyayız demektir.
Ancak karar değişkeni sayısı, en iyi stratejiyi belirlemede kullanılan eniyileme yöntemi
özde etkilemezken; karar değişkenlerinin alabileceği değerlere bir kısıtlama getirilmesi,
kaynak kullanımının bazı sınırlara bağlanması, eniyileme yöntemini değiştirir. Karar
değişkenleri belirli sınırlamalara bağlıysa, buna kısıtlı eniyileme, sınırlama söz konusu
değilse kısıtsız eniyileme denilir.
6.8 Risk Ortamında Karar Verme
Risk ortamında karar vermek belirlilik ortamından daha zordur. Burada sınırlı
bilgi sınırlı deneyim ve her olası seçenek içinde çeşitli sonuçlar vardır. Orta ve alt düzey
yönetim kararlarının çoğu risk ortamında alınır
Karar verici, genelde, durumların gerçekleşmeleri konusunda kesin bilgiden
yoksundur. Durumların gerçekleşme olasılıkları kesinlikle bilinmiyorsa, risk ortamında
bulunuluyor demektir. Gerçek risk ortamını belirtmek için bazı sorular kesinlikle
cevaplanmalıdır:


Soruna ilişkin durum nedir ve sayısal olarak ifade edilebiliyor mu?



Tüm durumlar saptanabilir mi?



Durumların olasılıkları kesin olarak saptanabilir mi?


Bu olasılıkların kararın uygulama süreci içinde değişmeyip sabit
kalacağı kabul edilebilir mi?
Bu koşul risk ortamı için gerekli, fakat yetersizdir. Gerçek risk ortamının varlığı
iki varsayıma dayanır:
1. Birden çok durumun varolması ve onların olasılıklarının kesin
olarak saptanması,
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2. Belli bir seçeneğin seçimi ile ortaya çıkan sonuçların tam ve kesin
olarak bilinmesi,
Buradan da görüldüğü üzere, risk ile belirlilik ortamları arasındaki fark,
bir durum yerine birden çok durum olması ve durumların olasılıklarının kesin
hesaplanabilirliğidir.
Bu nedenle, risk ortamında karar verme modeli stokastik olup olasılıklara
dayanır.
Risk ortamında sonuçlar, seçenek ve durumların bir işlevidir.
Uij = f(Si , Dj)

burada i = 1 , 2 , 3,...,m

ve j = 1,2,...,n

Durumların objektif olasılıkları bilindiğine göre risk ortamında en iyi seçeneğin
belirlenmesi, seçeneklerin uzun dönemdeki beklenen değerlerinin (ortalamalarının )
karşılaştırılması yoluyla yapılır.
E (Si) =



n
j 1

PjUij burada i =1,2,...,m j=1,2,...n

Pj : j.inci durumun gerçekleşme olasılığı,
E(Sj) : i.nci seçeneğin beklenen değeri.
En iyi seçenek, karar matrisi oluşturulurken belirlenen etkinlik ölçüsünün,
kazanç ya da maliyet türü olmasına göre değişir. Matristeki sonuçlar kazanç türünde ise
en iyi seçenek, beklenen değeri en yüksek olandır:
Max E(Si)

burada i = 1,2,...,m

Maliyet türü karar matrislerinde sonuçlar Lij (Lost=kayıp) ya da OLij
(Oportunity Lost=fırsat kaybı ) simgesiyle belirtildiğine göre, seçeneklerin beklenen
değerleri:
E(Si) =



E(Si) =



n
1

burada i = 1,2,...,m

ya da

PjLij

n
1

PjOLij

ve

j= 1,2,...n

Pj = j.inci durumun gerçekleşme olasılığı,
E(Si) :i.nci seçeneğin beklenen değeri.
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Bu durumda en iyi seçenek en düşük beklenen değere sahiptir olandır:
Min E(Si)

burada i = 1,2,...,m

Risk ortamında karar alma durumunda başlıca üç karar kriteri
kullanılmaktadır.
Bunlar;
a)

Beklenen parasal değer kriteri

b)

Beklenen kayıp (zarar) kriteri

c)

Fırsat kaybı kriteri

6.8 .1 Beklenen Değer Kriteri
Beklenen parasal değer kriterini dikkate alan karar verici, meydana gelme
ihtimalleri bilinen alternatifler arasından, beklenen parasal değeri en yüksek olanını
seçmektedir. Başka bir ifadeyle alternatifler arasından beklenen parasal değeri en yüksek
olan alternatif karar vericinin seçeceği optimum alternatif olacaktır. Beklenen parasal
değer kriterine göre alternatif durumlara ilişkin ihtimaller çarpılarak her alternatif durum
için beklenen parasal değerler hesaplanır. Beklenen parasal değeri en yüksek olan
alternatif seçilir.
6 .8 .2 Beklenen Kayıp Kriteri
Beklenen kayıp kriterine göre, karar matrisinde yer alan kar değerleri zarar,
zarar değerleri ise kar olarak düşünülür. Başka bir ifadeyle karar verici kar veya
kazançları negatif değerle, zarar veya maliyetleri de pozitif değerlerle
değerlendirmektedir. Bu duruma göre elde edilen karar matrisine beklenen değer kavramı
uygulanır. Beklenen değerler, beklenen kaybı göstereceği için bunlar içerisinde minimum
olanı dikkate alınır. Böylece beklenen kayıp minimum yapılacağından, beklenen kazanç
da maximum olacaktır.
6 .8 .3 Fırsat Kaybı Kriteri
Bu karar kriteri, pişmanlık kriteri olarak da adlandırılmaktadır. Fırsat kaybı
kriterine göre önce karar matrisinin sütunundaki en yüksek rakam seçilir. Bu rakamdan
sütunun diğer rakamları ayrı ayrı çıkarılarak yeni bir sütun oluşturulur. Bu işlem bütün
sütunlar için tekrarlanarak pişmanlık matrisi elde edilir. Pişmanlık matrisi elemanları
ihtimal değerleri ile çarpılarak beklenen değer işlemi yapılır.
Karar teorisi işletmelerde ve kuruluşlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Karar
teorisinin yaygın uygulama alanları olarak; kalite kontrol araştırması, işletmenin kuruluş

225

yeri seçimi, işletmenin büyüklüğü ve kapasitesi, yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi
için pazar araştırması, finansal yatırım planlaması, üretim miktarının belirlenmesi ve
turistik yatırım planlaması vb. sayılabilir.
6. 9 Belirsizlik Ortamında Karar Verme
Genel olarak , belirsizlik ortamı gerçekleşecek olduğu durumların olasılıkları
bilinmediğinde ortaya çıkar . Belirsizlik ortamında karar verme, en karmaşık tipte
olanıdır. Tam belirsizlik durumunda , teknikler kullanılamaz duruma gelirler. Ortam risk
ile belirsizlik arasında ise kullanılabilir.
İşletme yöneticileri genellikle belirsizlik ortamında karar verirler. Belirsizlik
halinde karar verme en zor ve en yaygın karar verme durumudur. Belirsizlik ortamında
karar verme durumunda probleme ilişkin kısmi bilgi vardır. Kısmi bilgilere bağlı olarak
işletme yöneticileri karar verme durumundadırlar. Belirsizlik durumu genellikle yeni bir
mamul, proses yada başka bir doğa koşulunda söz konusu olabilir.
Belirsizlik ortamında karar verme durumunda çok sayıda karar kriteri
uygulanmaktadır. Bu karar kriterleri;
a)

Laplace Kriteri,

b)

Maximin Kriteri,

c)

Maximax Kriteri,

d)

Hurwicz Kriteri,

e)

Pişmanlık Kriteri,

Risk ortamında karar verme ile belirsizlik durumunda karar verme arasındaki en
önemli fark, belirsizlik durumunda ortamların meydana gelebilmelerine ilişkin
olasılıklarının bilinmesidir.
Belirsizlik durumunda karar vermede karar verenler veya sübjektif olasılık
dağılımlarından birini kullanılırlar. Objektif durumunda olaylara ilişkin önceki bilgi ve
deneyimlerden yararlanılır. Bunun için yapılamadığı durumlarda, kişisel inançlara ve
varsayımlara dayanan olasılıklar kullanılır
6 .9.1 Laplace Kriteri
Bu kararın kriteri, bütün doğa koşullarının eşit ihtimallerle meydana geldiğini
kabul etmektedir. Bu karar kriterini ilk kez Laplace ortaya attığı için Laplace kriteri adı
verilmiştir.
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6 .9.2 Maximin Kriteri
Bu kriter kötümserlik kriteri olarak da adlandırılmaktadır. Tam belirsizlik
ortamında uygulanan en kötümser ölçüttür. Tanınmış matematiksel istatistikçi Abraham
Wald tarafından geliştirilmiştir. Wald, karar vericinin kararlarını verirken kötümser
olmasının gerektiğini düşünmüştür. Böyle olmasının nedeni, tam belirsizlik ortamında
doğa durumunun; kötü niyetli bir kişi olarak karar vericinin sağlayacağı kazançları en
küçükleyecek biçimde davranışta bulunduğunun peşin olarak belirlenmesidir. Maximin
kriterine göre karar matrisindeki her satırın en düşük değerleri seçilerek yeni bir
sütün oluşturulmakta ve bu sütün rakamlarından en büyüğü seçilmektedir.
6.9. 3 Maximax Kriteri
Bu kritere iyimserlik kriteri de denmektedir. Bu ölçüt, doğanın karar verici
karşısında kötü niyetli sayılmasını temel alan Maximin kriterine karşıt olarak
geliştirilmiştir. Doğanın karar vericiye karşı iyimser davranan bir kişi olarak düşünülmesi
maksimaks ölçütünün temelini oluşturur. Doğa karar vericiye en büyük kazançları
sağlayacak biçimde davranışta bulunmaktadır. Bu nedenle en iyiler içinde en iyisi
seçilmelidir. Formülize edilirse;
Maks Sj Maks 0i ( Rij )
Maximax kriteri karar vericinin en iyi sonucu elde edeceğini kabul eder ve bu
alternatifi seçer. Maximax kriteri, maliyet şeklindeki karar durumlarında minimin olarak
dikkate alınır. Maximax kriterinde karar matrisindeki her satırın en büyük değerdeki
rakamları seçilerek yeni bir sütün oluşturulur ve bu sütün değerlerinden en büyük olanı
seçilir
6 .9.4 Hurwicz Kriteri
Hem yönetim alanında hem de günlük yaşamda karar vericilerin çoğunluğu ne
tam olarak iyimser, ne de tam olarak kötümserdir. Bu ölçütün temel görüşü; maksimin ve
maksimaks ölçütlerindeki aşırı kötümserlik ve iyimserlik arasında dengenin
sağlanmasıdır. Hurwicz, her iki ölçütün sakıncalarını gidermek amacıyla her ikisinin
birlikte uygulandığı bir orta yolu benimsemiştir. Bu kritere göre iyimserlik derecesi ve
kötümserlik derecesi  ile 1-  aralığında ifade edilir.  = 0 ise tam olarak kötümserlik;
 = 1 ise tam olarak iyimserlik söz konusu olmaktadır. Hurwicz kriterine göre her bir
alternatif durum için ağırlıklı değer (WV) hesaplanır.
Ağırlıklı değer (WV) =  Max u +(1-) Min u formülüyle hesaplanır. Bu
formülde yer alan;
Max u = satırdaki en yüksek değer
Min u = satırdaki en düşük değer anlamına gelmektedir.
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Hurwicz kriterinin uygulanışında ortaya çıkan bazı özellikler şöylece
özetlenebilir.:

α endeksi, bir sübjektif olasılık değeri biçiminde düşünülmektedir.
Çünkü karar vericinin iyimserlik ya da kötümserlik durumunu yansıtmakta ve 0
ile 1 arasında belirtilmektedir.

Karar matrissindeki en büyük ödemeler ile en küçük ödemelerin
oluşturduğu yeni bir matris elde edilmektedir. İşte iki satır ve n-kolondan oluşan
bu yeni matris Hurwicz ölçütlerinde karar matrisi biçiminde analize katılmaktadır.

Hruwicz ölçütlerinde, bu yeni karar matrisindeki stratejilerin
sonuçlarının α ve (1-α ) endeksleri ile ağırlıklı toplamlarının bulunması; en büyük
beklenen değer ölçütüne benzer bir uygulamanın varlığını ortaya çıkartmaktadır.


İyimserlik endeksinin 0 ile1 değerlerini aldığı düşünüldüğünde;
-

α = 0 için , Maksimin ,

-

α = 1 için , Maksimaks

Ölçütlerine dönüşmektedir. Bu nedenle maksimin ve maksimaks ölçütleri;
Hurwicz ölçütünün bu iki değer ( 0ve 1 ) için limit durumlarıdır. İşte bu nedenledir ki
literatürde Hurwicz ölçütlerine aynı zamanda genelleştirilmiş maksimimin ölçütü de
denir.
Hurwicz ölçütünde bir başka önemli nokta da, iyimserlik endeksinin
hesaplanmasında, bir teknikten yararlanma olanağının bulunmasıdır.
Hurwicz alpha endeksinin belirlenmesinde acaba, fayda konusunda açıklandığı
gibi bir teknikten yararlanılabilir mi? Bu soruya Howard Raiffa22 olumlu yanıt
vermişlerdir. Bu düşünürler Miller – Starr ‘ın görüşüyle standart para oyunu tekniği
sayılabilecek bir çözüm yolu bulmuşlardır.
Bunun için aşağıda olduğu üzere fayda birimleri cinsinde düzenlenmiş bir matris
ele alınmaktadır. Matrisdeki doğa durumlarının gerçekleşme olasılıkları α ve ( 1 – α )
endeksleri olarak düşünülür.

d1

22

d2

Raffia Howard, Decision Analysis, harvard University, Addision Wesley, Second Printing-1970
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01 0

x

02 1

x

Böylece karar vericiye d1 ve d2 davranışları arasında kendisini kayıtsız kılan x in
ne olması gerektiği sorulur. Örneğin, yanıt 1/5 olduğunda ( yanıtın 0 ve 1 arasında
olmasına dikkat edilmelidir ) ; her iki davranışın beklenen faydalarını eşitleyerek,
iyimserlik endeksinin değeri hesaplanır böyle olmasının nedeni N-M kardinal fayda
kuramındaki üçüncü postulatın belirttiği özelliktir. Buna göre;
EU ( d1 ) = ( 0 ) α + ( 1 ) ( 1-α )
= 1-α
EU ( d2 ) = ( x ) α + ( x ) (1-α)
= ( 1/5 ) α + ( 1/5 ) (1-α )
6.9. 5 Pişmanlık Kriteri
Savage tarafından geliştirilen bir kriter olup, önce pişmanlık matrisi elde edilir.
Pişmanlık matrisi, fırsat kaybı anlamına gelmekte ve en iyi alternatifin seçilmemesi
sonucu ortaya çıkan kayıp veya kaçırılan fırsatı ifade etmektedir. Belirli bir alternatifin
fırsat kaybı, söz konusu alternatifin sonucu ve ödemesi ile seçilecek en iyi alternatifin
sonucu ve ödemesi arasındaki farka eşittir. Pişmanlık matrisi, önce karar matrisinin
sütunlarındaki en yüksek değerler tespit edilerek oluşturulur. Sonra sütundaki en yüksek
değerden sütundaki değerler ayrı ayrı çıkarılır. Üçüncü safhada, pişmanlık matrisinin
satırlarındaki en büyük kazanç değerleri alınarak yeni bir sütun meydana getirilir. Bu
sütunda yer alan en küçük değerin içinde bulunduğu satır en iyi alternatif olarak dikkate
alınır. Böylece en az pişmanlık duyulacak alternatif seçilerek karar verilir.
6.10.Uygulamalar
ÖRNEK: 1
KAZAN A.Ş Uluslararası bir dağıtım şirketi olup, Avrupa da şubelerini açmayı
planlamaktadır. Şirketin başarılı olması rekabet durumu sonucu oluşan talebe bağlı
olacaktır. Alternatif talep durumuna ilişkin kazançlar ve doğa koşulları aşağıdaki tabloda
verilmiştir. (Tablodaki değerler 1000 Dolar olarak alınacaktır.)
Doğa Koşulları
Alternatifler

Çok
Talep
(Pazar)
N1

İyi İyi
Talep
N2

Normal
Talep
N3

Az
Talep
N4
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Küçük çapta dağıtım şubesi (a1)

100

50

20

-10

Orta çapta dağıtım şubesi (a2)
Büyük çapta dağıtım şubesi (a3)
Çok Büyük çapta dağıtım şubesi
(a4)
İhtimal

160
200
600

80
120
310

30
30
25

-20
-40
-160

0.15

0.20

0.40

0.25

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Bu bilgilerin ışığında
Laplace Kriteri
Maximin Kriteri
Maximax Kriteri
Hurwicz Kriteri ( 0.60)
Pişmanlık Kriteri
Beklenen değer kriteri
Beklenen kayıp Kriteri
Fırsat kaybı Kriterine göre en iyi alternatif stratejinin hangisi olduğunu
bulunuz

a) LAPLACE

KRİTERİ

E (a1) = ( ¼*100)+( ¼*50)+( ¼*20)+( ¼*-10) = 40
E (a2) = (¼*160)+ (¼*80) + (¼*30)+ (¼*20) = 62.50
E(a3) = (¼ *200)+ (¼*120)+(1/4*30)+( ¼*-40) = 77.50
E(a4) = ( ¼*600)+ ( ¼*310)+ (¼*25)+ (¼*-160) = 193.75
Laplace kriterine göre a4 alternatifi seçilir ve beklenen değer 193.750. dolar olur.
KAZAN A.Ş çok büyük çapta dağıtım şubesi kurmalıdır.
b) MAXİMİN KRİTERİ
Doğa Koşulları
Alternatifler

Çok İyi İyi
Talep
Talep
(Pazar)
N2
N1
Küçük çapta dağıtım 100
50
şubesi (a1)
Orta çapta dağıtım 160
80
şubesi (a2)
Büyük çapta dağıtım 200
120
şubesi (a3)
Çok büyük çapta 600
310
dağıtım şubesi (a4)

Normal
Talep
N3

Az
Talep
N4

En Kötüsü Kötünün
(minimum) iyisi
(maximum)

20

-10

-10

30

-20

-20

30

-40

-40

25

-160

-160

-10
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Maximin kriterine göre KAZAN A.Ş. yöneticisinin kötümserlik durumu (zarar)
dikkate alarak karar vermesi halinde a1 stratejisini seçecek bu durumda şirketin kaybı
10.000. dolar olacaktır. Maksimin kriterine göre küçük petrol istasyonu kurulmalıdır.
c) MAXİMAX KRİTERİ
Doğa Koşulları
Alternatifler

Çok İyi İyi
Talep
Talep
(Pazar)
N2
N1
Küçük çapta dağıtım 100
50
şubesi (a1)
Orta çapta dağıtım 160
80
şubesi (a2)
Büyük çapta dağıtım 200
120
şubesi (a3)
Çok Büyük çapta 600
310
dağıtım şubesi (a4)

Normal
Talep
N3

Az
Talep
N4

(maximum) (maxmax)

20

-10

100

30

-20

160

30

-40

200

25

-160

600

600

Maximax kriterine göre, KAZAN A.Ş. yöneticisi her şeyin iyi gittiğini kabul
ederek iyimser davrandığı taktirde, en yüksek değere sahip olan a4 seçilir ve şirketin
kazancı 600.000 dolar olur. KAZAN A.Ş. maximax kriterine göre çok büyük dağıtım
şubesi açmalıdır.
d) HURWİCZ KRİTERİ

( = 0.60)

WV (a1) = (0,60* 100) + (1-0.60* -10) = 56
WV (a2) = (0,60* 160) + (1-0.60* -20) = 88
WV(a3) = (0,60* 200)+ (1-0.60* -40) =104
WV(a4) = (0,60* 600)+(1-0.60* -160) =296

KAZAN A.Ş. yöneticileri, hurwicz kriterine göre; ne tam olarak iyimser ve ne de tam
olarak kötümser düşüneceğinden ağırlıklı değeri en yüksek olan a4 alternatifini seçecek
ve bu durumda kazancı 296.000 Dolar olacaktır. KAZAN A.Ş. Hurwicz kriterinin
sonucuna göre, çok büyük çapta dağıtım şubesi açmalıdır.
e) PİŞMANLIK KRİTERİ
Pişmanlık matrisinin oluşturulması durumunda aşağıdaki değerler elde edilir.
Doğa Koşulları

Çok İyi İyi

Normal

Az

En

Büyük En

Düşük
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Alternatifler

Talep
(Pazar)
N1

Talep
N2

Talep
N3

Talep
N4

Pişmanlık
(maximum)

Küçük
çapta
dağıtım
şubesi
(a1)
Orta çapta dağıtım
şubesi (a2)
Büyük
çapta
dağıtım
şubesi
(a3)
Çok Büyük çapta
dağıtım
şubesi
(a4)

500

260

10

0

500

440

230

0

10

440

400

190

0

30

400

0

0

5

150

150

Pişmanlık
(minimum)

150

KAZAN.A.Ş. yöneticisi pişmanlık kriterine göre en az pişmanlık duyacağı a4
alternatifi seçtiği taktirde fırsat kaybı 150.000.Dolar olacaktır. Bu kritere göre KAZAN
A.Ş. çok büyük çapta dağıtım şubesi kurmalıdır.
f) BEKLENEN DEĞER KRİTERİ
Doğa Koşulları
Alternatifler
Küçük çapta dağıtım şubesi (a1)
Orta çapta dağıtım şubesi (a2)
Büyük çapta dağıtım şubesi (a3)
Çok Büyük çapta dağıtım şubesi
(a4)
İhtimal

Çok
Talep
(Pazar)
N1
100

İyi İyi
Talep
N2

Normal
Talep
N3

Az
Talep
N4

50

20

-10

160
200
600

80
120
310

30
30
25

-20
-40
-160

0.15

0.20

0.40

0.25

EV(a1) = (0.15*100)+(0.20*50)+(0.40*20)+(0.25*-10) = 30.5
EV(a2) = (0.15*160)+(0.20*80)+(0.40*30)+(0.25*-20) = 47
EV (a3) = (0.15*200)+(0.20*120)+(0.40*30)+(0.25*-40) = 56
EV (a4) = (0.15*600)+(0.20*310)+(0.40*25)+(0.15*-160) =122
g) BEKLENEN KAYIP KRİTERİ
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Doğa Koşulları
Alternatifler
Küçük çapta dağıtım şubesi (a1)
Orta çapta dağıtım şubesi (a2)
Büyük çapta dağıtım şubesi (a3)
Çok Büyük çapta dağıtım şubesi
(a4)
İhtimal

Çok
Talep
(Pazar)
N1
-100

İyi İyi
Talep
N2

Normal
Talep
N3

Az
Talep
N4

- 50

- 20

10

-160
- 200
-600

- 80
- 120
-310

-30
- 30
-25

20
40
160

0.15

0.20

0.40

0.25

Yukarıdaki matrise göre beklenen kayıp
(a1) = (0.15*-100)+(0.20)*-50)+(0.40*-20)+(0.25*10) = -30.5
(a2) = (0.1)*-160)+(0.20)*-80)+(0.40*-30)+(0.25*20) = -47
(a3) = (0.15*-200)+(0.20)*-120)+(0.40*-30)+(0.25*40) = -56
(a4) = (0.15*-600)+(0.20)*-310)+(0.40*-25)+(0.25*160) = -122
Beklenen kayıp kriterine göre KAZAN A.Ş. a4’ ü seçerek yani çok
büyük petrol istasyonu açarak kazancı 122.000. Dolar olacaktır ve firmanın beklenen
kaybı da sıfır olacaktır. (122.000. -122.000. = 0) olacaktır.
i) FIRSAT KAYBI KRİTERİ
Doğa Koşulları
Küçük Petrol İstasyonu (a1)

Çok İyi Talep İyi Talep Normal Talep Az Talep
(Pazar)
N2
N3
N4
N1
500
260
10
0

Orta Petrol İstasyonu (a2)
Büyük Petrol İstasyonu (a3)
Çok Büyük Pet. İstasyonu (a4)
İhtimaller

440
400
0
0.15

Alternatifler

230
190
0
0.20

0
0
5
0.40

10
30
150
0.25

Pişmanlık matrisine fırsat kaybı karar kriterini uygulayalım
A1 = (0.15*500)+(0.20*260)+(0.40*10)+(0.25*0) =131
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A2 =(0.15*440)+(0.20*230)+(0.40*0)+(0.25**10) =114,5
A3 = (0.15*400)+(0.20*190)+(0.40*0)+(0.25*30) =105,5
A4 = (0.15*0)+(0.20*0)+(0.40*5)+(0.25*150) =39,5
Fırsat kaybı karar kriterine göre KAZAN A.Ş. en az pişmanlık duyacağı a4
stratejisini seçecek ve bu durumda fırsat kaybı 39.500.Dolar olacaktır. Bu kritere göre
çok büyük petrol istasyonu açılmalıdır.
ÖRNEK : 2
VURAN GÜÇ SİLAH ÜRETİÇİSİ A.Ş. silah sektöründe yedek parça
üretiminde bulunmaktadır. Şirket yöneticileri yeni bir mamulü (B1) piyasaya sürmek
amacıyla yatırım planlaması için piyasa araştırması yapmışlardır. B1mamülü ile ilgili
olarak piyasa talep araştırması sonucunda elde edilen değerler (kazanç-kayıp) aşağıdaki
tabloda verilmiştir. (değerler milyon olarak alınacaktır)
Doğa Koşulları
Alternatifler
Üretim Miktarı
(Birim)
1000(S1)
2000(S2)
3000(S2)
4000(S2)
İhtimaller

Talep(Birim)
1000

2000

3000

4000

50
-50
-150
-200
0.15

18
106
0
-100
0.20

-30
60
150
60
0.40

-50
40
100
260
0.25

Bu bilgiler ışığın
Laplace Kriteri
Maximin Kriteri
Maximax Kriteri
Hurwicz Kriteri
Pişmanlık Kriteri
Beklrnen Değer Kriteri
Beklenen Kayıp Kriteri
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Fırsat Kaybı Kriteri’ni Uygulayınız.
1) LAPLACE KRİTERİ
S(1) = ( ¼*50)+(1/4*18)+(1/4*-30)+(1/4*-50) =12
S(2) = ( ¼*-50)+(1/4*106)+(1/4*60)+(1/4*40) =39
S(3) = (1/4*-150)+(1/4*0)+(1/4*150)+(1/4*100) =25
S(4) = (1/4*-200)+(1/4*-100)+(1/4*60)+(1/4*260)=5
Laplace kriterine göre VURAN GÜÇ SİLAH SANAYİ A.Ş yöneticileri S2
alternatifini seçerek B1 den 2000 adet üretim yaptıkları takdirde 39.000.dolar gelir elde
ederler.
2) MAXİMİN KRİTERİ
Doğa Koşulları
TALEP(Birim)
Alternatifler
Üretim Miktarı 1000 2000 3000 4000 En Kötüsü Kötünün iyisi
1000(S1)
2000(S2)
3000(S3)
4000(S4)

50
-60
-150
-200

18
106
0
-100

-30
60
150
60

-50
40
100
260

-50
-60
-150
-200

-50

Maximin kriterine göre VURAN GÜÇ SİLAH SANAYİ A.Ş. Kötümserlik
durumu dikkate alarak karar vermesi halinde S1 alternatifi seçer. Yani 1000 üretim
yapacak ve işletmenin kaybı 50.000.dolar olacaktır.
3)

MAXİMAX KRİTERİ

Doğa Koşulları
Alternatifler
Üretim Miktarı

1000

2000

3000

4000

En iyisi

1000(S1)
2000(S2)
3000(S3)
4000(S4)

50
-60
-150
-200

18
106
0
-100

-30
60
150
60

-50
40
100
260

50
106
150
260

TALEP(Birim)
Kötünün
iyisi

260

Maximax kriterine göre VURAN GÜÇ SİLAH SANAYİ A.Ş. yöneticisi her
şeyin iyi gittiğini kabul ederek iyimser davrandığı taktirde en yüksek değere sahip
S4seçilir ve şirketin kazancı 260.000 dolar olur ve 4000 adet üretim yapar.
4) HURWİCZ KRİTERİ ( = 0.60)
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WV(S1) = ( 0.60*50 )+(1-0.60*-50) =10
WV(S2) = (0.60*106)+(1-0.60*-50) = 43.6
WV(S3) = (0.60*150)+(1-0.60*-150) = 30
WV(S4) = (0.60*260)+(1-0.60*-200) =76
VURAN GÜÇ SİLAH SANAYİ A.Ş. Hurwicz kriterine göre ne tam olarak
iyimser ve ne de tam olarak kötümser düşüneceğinden ağırlıklı değeri en yüksek olan S4
alternatife seçecek ve bu durumda kazancı 76.000 dolar olacaktır. Bu kritere göre
üretim miktarı 4000 adet olacaktır.
5)

PİŞMANLIK KRİTERİ

Pişmanlık matrisi oluşturulur.
Doğa
Koşulları
Alternatifler
Üretim
Miktarı
1000(S1)
2000(S2)
3000(S3)
4000(S4)

TALEP(Birim)
1000 2000 3000 4000 En büyük pişmanlık En düşük pişmanlık
maximin
minimum
0
88
180 310 310
100 0
90
220 220
200 106 0
160 200
200
250 206 90
0
250

VURAN GÜÇ SİLAH SANAYİ Pişmanlık kriterine göre en az pişmanlık
duyacağı S3 alternatifini seçtiği taktirde fırsat kaybı 200.000 dolar olacaktır .Bu kritere
göre üretim miktarı 3000 adet olacaktır.
6) BEKLENEN DEĞER KRİTERİ
Doğa Koşulları
Alternatifler
Üretim Miktarı 1000

2000

3000

4000

1000(S1)
2000(S2)
3000(S3)
4000(S4)

18
106
0
-100

-30
60
150
60

-50
40
100
260

50
-50
-150
-200

TALEP(Birim)
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İhtimaller

0.15

0.20

0.40

0.25

EV(S1) = (0.15*50)+(0.20*18)+(0.40*-30)+(0.25*-50) = -134
EV(S2) = (0.15*-50)+(0.20*106)+(0.40*60)+(0.25*40) = 47.7
EV(S3) = (0.15*-150)+(0.20*0)+(0.40*150)+(0.25*100) =62.5
EV(S4) = (0.15*-200)+(0.20*-100)+(0.40*60)+(0.25*260) =39.0
Beklenen değer kriterine göre VURAN GÜÇ SİLAH SANAYİ A.Ş.
yöneticileri değeri en yüksek 62.500. olan S3 alternatifini seçerek B1mamülünden 3000
adet üretim yaptıkları taktirde beklenen kazancın parasal değeri 62.500 dolar olacaktır.
BEKLENEN KAYIP KRİTERİ
Doğa Koşulları
Alternatifler
Üretim Miktarı 1000

2000

3000

4000

1000(S1)
2000(S2)
3000(S3)
4000(S4)

- 50
50
150
200

- 18
- 106
0
100

30
- 60
- 150
- 60

50
-40
-100
- 260

İhtimaller

0.15

0.20

0.40

0.25

TALEP(Birim)

EL(S1) = 0.15*-50+0.20*-18+0.40*30+0.25*50 =13.4
EL(S2) = 0,15*50+0.20*-106+0.40*-60+0.25*-40 =-47.7
EL(S3) = 0.15*150+0.20*0+0.40*-150+0.25*-100 =-62.5
EL(S4) = 0.15*-200+0.20*100+0.40*-60+0.25*-260 = -39.0
Bu karar kriterine göre negatif değerlerle ifade edilen kayıp değer, firma
açısından kazancı gösterecektir. Beklenen kayıp minimize edilerek beklenen kazanç
maximize edilmiş olacaktır. VURAN GÜÇ SİLAH SANAYİ A.Ş. yöneticileri beklenen
kayıp kriterine göre en yüksek negatif değere sahip olan S3 alternatifini seçerek 3000
birim üretim kararı alacak ve kazancı 62.500. olacaktır ve beklenen kaybı sıfır ( 62.500. 62.500. = 0 ) olacaktır.
FIRSAT KAYBI KRİTERİ
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Probleme pişmanlık matrisini uygulayalım
Doğa Koşulları
Alternatifler
Üretim Miktarı

TALEP(Birim)
1000

2000

3000

4000

1000(S1)
2000(S2)
3000(S3)
4000(S4)

0
100
200
250

88
0
106
206

180
90
0
90

310
220
160
0

İhtimaller

0.15

0.20

0.40

0.25

Bulduğumuz pişmanlık matrisine fırsat kaybı kriterini uygulayalım
EL(S1) =( 0.15*0)+(0.20*88)+(0.40*180)+(0.25*310) = 167.1
EL(S2) =( 0.15*100)+(0.20*0)+(0.40*90)+(0.25*220 )= 106.0
EL(S3) =( 0.15*200)+(0.20*106)+(0.40*0)+(0.25*160)= 91.2
EL(S4) = (0.15*250)+(0.20*206)+(0.40*90)+(0.25*0 ) = 114.7
Fırsat kaybına göre VURAN GÜÇ SİLAH SANAYİ A.Ş. yöneticisi en az
pişmanlık duyacağı S3 stratejisini seçecek ve bu durumda fırsat kaybı 91.200. Dolar
olacaktır. Bu kritere göre VURAN GÜÇ SİLAH SANAYİ A.Ş. 3000 birim üretim
yapacaktır.
ÖRNEK : 3
KAZAN işletmesi yatırım planlaması yapacaktır. İşletmenin yatırım
alternatifleri vebunlara ilişkin kazanç durumları aşağıdaki tabloda verilmiştir(Milion TL).
Doğa Koşulları
Alternatifler
HİSSE SNT (S1)
TAHVİL (S2)
VADELİ MEVDUAT
YATIRIM FONU (S3)
KAMU ORT. FONU (S4)

BÜYÜME
100
80
50
95
60

GERİLEME
80
70
50
50
50

ENFLASYON
70
75
50
60
40

SAVAŞ
-10
0
0
-20
-10

ihtimaller

0.40

0.30

0.20

0.10

Bu bilgiler ışığında
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Laplace Kriteri
Beklenen Değer Kriteri
Fırsat Kaybı Kriteri
Pişmanlık Kriterlerini Uygulayarak En İyi Alternatif Stratejilerini Bulunuz.
LAPLACE KRİTERİ
S1= (¼*100)+(1/4*80)+(1/4*70)+(1/4*-10) = 60
S2 =( ¼*80)+(1/4*70)+(1/4*75)+(1/4*0 )

= 56.25

S3 =( ¼*50)+(1/4*50)+(1/4*50)+(1/4*0 ) = 37.5
S4= (¼*95)+(1/4*50)+(1/4*60)+(1/4*-20 ) = 46.25
S5 = (¼*60)+(1/4*50)+(1/4*40)+(1/4*-10) = -35
Laplace kriterine göre işletme en yüksek değere sahip S1 alternatifini seçtiğinde
60.000.000 TL gelir elde edecektir ve hisse senedi almalıdır.
BEKLENEN DEĞER KRİTERİ
E(S1) =( 0.40*100 )+(0.30*80)+(0.20*70)+(0.10*-10) = 77
E(S2) =( 0.40*80)+(0.30*70)+(0.20*75)+(0.10*0 )

= 68

E(S3) =( 0.40*50)+(0.30*50)+(0.20*50)+(0.10*0)

= 45

E(S4) =( 0.40*95)+(0.30*50)+(0.20*60)+(0.10*-20) = 63
E(S5) = (0.40*60)+(0.30*50)+(0.20*40)+(0.10*-10 ) = 46
KAZAN işletmesi yöneticileri beklenen değeri en yüksek olan S1 alternatifini
seçerek hisse senedi aldıkları takdirde kazançları 77.000.000 TL olacaktır.
FIRSAT KAYBI KRİTERİ
Pişmanlık matrisinin değerleri
Doğa Koşulları
Alternatifler
HİSSE SNT (S1)

BÜYÜME GERİLEME ENFLASYON SAVAŞ
0

0

5

10
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TAHVİL (S2)
VADELİ MEVDUAT
YATIRIM FONU (S3)
KAMU ORT. FONU (S4)

20
50
5
40

10
30
30
30

0
25
15
35

0
0
20
10

ihtimaller

0.40

0.30

0.20

0.10

Pişmanlık matrisine fırsat kaybı karar kriterini uygulayalım
E(S1) = 0.40*0+0.30*0+0.20*5+0.10*10 = 2
E(S2) = 0.40*20+0.30*10+0.20*0+0.10*0 = 11
E(S3) = 0.40*50+0.30*30+0.20*25+0.10*0 = 34
E(S4) = 0.40*5+0.30*30+0.20*15+0.10*20 = 16
E(S5) = 0.40*40+0.30*30+0.20*35+0.10*10 = 3
Fırsat kaybı kriterine göre KAZAN işletmesi en az pişmanlık duyacağı S1
stratejisini seçecek ve bu durumda fırsat kaybı 2.000.000 TL olacaktır. Bu kritere göre
KAZAN işletmesi yatırım için Hisse senedi alacaktır.
d) PİŞMANLIK KRİTERİ
Doğa Koşulları
Alternatifler
Hisse Snt (S1)
Tahvil (S2)
Vadeli Mevduat
Yatırım Fonu (S3)
Kamu Ort. Fonu
(S4)

En
Büyüme Gerileme Enflasyon Savaş Piş.
0
0
5
10
10
20
10
0
0
20
50
30
25
0
50
5
30
15
20
30
40
30
35
10
40

Büyük En
Piş.
10

Düşük

KAZAN işletmesi pişmanlık kriterine göre en az pişmanlık duyacağı S1
alternatifini seçtiği takdirde fırsat kaybı 10.000.000 TL olacaktır. Bu kritere göre Kazan
işletmesi hisse senedi almalıdır.
ÖRNEK: 4
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ZAYİ OLUR işletmesi dayanıksız tüketim malları pazarlayan bir işletme olup
planladığı mallara ilişkin elde edeceği kazanç matrisi aşağıda gösterilmiştir. (Değerler
milyon olarak alınacaktır)
Doğa
Koşulları
Alternatifler
A Malı (S1)
B Malı (S2)
C Malı (S3)
D Malı (S4)

Az
Rekabet

Orta
Rekabet

Yüksek
Rekabet

Çok
Yüksek Rekabet
Rekabet
Yok

15
3
1
7

10
14
5
19

0
8
14
10

-6
9
20
2

17
2
-3
0

Yukarıdaki kazanç matrisi dikkate alarak
Laplace Kriteri
Hurwicz kriteri
Maximax Kriterine göre ayrı ayrı optimal stratejileri tespit ediniz.
a) LAPLACE KRİTERİ
E(S1) = ¼*15+1/4*10+1/4*0+1/4*-6+1/4*17 = 9
E(S2) = ¼*3+1/4*14+1/4*8+1/4*9+1/4*2

=9

E(S3) = ¼*1+1/4*5+1/4*14+1/4*20+1/4*-3 = 9.25
E(S4) = ¼*7+1/4*19+1/4*10+1/4*2+1/4*0

= 9.5

Yukarıdaki alternatiflere ilişkin sonuçlar incelendiği takdirde ZAYİ OLUR
işletmesi yöneticisinin olayların her birinin eşit ihtimalle meydana geldiği kabul
durumunda beklenen en yüksek değere sahip alternatifin E(S4) olduğu görülmektedir.
Bundan dolayın laplace kriterine göre E(S4) alternatifi seçilir ve beklenen değer
9.500.000 TL olur. Bu sonuca göre ZAYİ OLUR işletmesi D Malını pazarlamalıdır.

b) HURWİZC KRİTERİ (  = 0.60)
S1 = 0.60*17 +1-0.60*-6 =7.6
S2 = 0.60*14+1-0.60*2 = 9.2
S3 = 0.60*20+1-0.60*-3 =10.8
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S4 = 0.60*19+1-0.60*0 = 11.4
ZAYİ OLUR işletmesi yöneticileri hurwicz kriterine göre ne tam olarak iyimser
ve nede tam olarak kötümser düşüneceğinden ağırlıklı değeri en yüksek olan S4
alternatifini seçecek ve bu durumda kazancı 11.400.000 TL olacaktır. ZAYİ OLUR
işletmesi hurwicz kriterine göre D Malını pazarlamalıdır.
c) MAXİMAX KRİTER
Doğa koşulları
Alternatifler
A Malı (S1)
B Malı (S2)
C Malı (S3)
D Malı (S4)

Az
Orta
Rekabet Rekabet
15
3
1
7

10
14
5
19

Yüksek
Rekabet
0
8
14
10

Çok
Yüksek
Rekabet
-6
9
20
2

Rekabet
Yok
17
2
-3
0

Max. Max.
17
14
20
19

20

Maximax kriterine göre ZAYİ OLUR işletmesi yöneticisi her şeyin iyi gittiğini
kabul ederek iyimser davrandığı taktirde en yüksek değere sahip olan S3 alternatifi
seçilir. İşletmenin kazancı 20.000.000 TL olur.
6.11. Karar Analizi (Decision Analysis) Winqsb Uygulamasi (başlıkları ve başlık no ları
düzenle)
Karar Analizi program modülü, 4 tür karar probleminin çözümünde kullanılır: Bayes
Analizi(Bayesian Analysis), Ödemeler Tablosu Analizi(Payoff Table Analysis), Karar
Ağacı Analizi(Decision Tree Analysis) ve Sıfır Toplamlı Oyun teorisi(Zero-sum ).
6.13.1. Bayes Analizi (Bayesıan Analysıs)
6.13.2. Bayes Analizi İçin Problem Girişi
Klavuzluk etmesi açısından örnek bir problem üzerinden anlatım yapılacaktır.
Problem: Bir mağaza sahibi talep miktarına ilişkin önsel olasılıklara güvenmez ve daha
güvenilir olasılıklar elde etmek için bir Pazar araştırması kuruluşuyla anlaşır. Araştırma
sonucu 3 farklı talep seviyesi; yüksek, orta ve düşük ve 3 farklı gösterge; olumlu,
olumsuz ve tarafsız şeklinde ortaya çıkar. Önsel olasılıklar ve araştırma sonuçları gözden
geçirilerek Bayes Analizi yardımıyla sonsal olasılık değerleri belirlenecektir.
Olay
Araştırma sonuçları
Yüksek
Orta
Düşük
Önsel Olasılıklar
0.30
0.50
0.20
Olumlu
0.20
0.30
0.60
Olumsuz
0.55
0.30
0.20
Tarafsız
0.25
0.40
0.20
Şekil 13.1.1 - Problem Veri Tablosu
Problemin WinQSB ile çözümü için önce Karar Analizi(Decision Analysis) modülü
altında Bayes Analizi(Bayesian Analysis) seçilir ve aşağıdaki gibi bir diyalog çıkar:
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Problem
Türü
Bayes Analizi

Problemin
Başlığı
Araştırma
Sonuçları
Sayısı

Durumların
Sayısı

Şekil 13.1.2 - Problem Giriş Diyaloğu
Şekil üzerinde açıklandığı gibi,
 Problem Türü(Problem Type) kısmında 4 problem türünden uygun olan seçilir.
 Problem Başlığı(Problem Title) kısmında problem için verilecek ad yazılır.
 Durumların Sayısı(Number of States of Nature) kısmında durumların sayısı, bu
örnekte talep seviyeleri girilir.
(Durumlar; talep seviyeleri, tüketici tercihleri, gelir seviyeleri, ekonomik
koşullar, derece aralıkları ve kişisel tutumlar olabilir)
 Araştırma Sonuçları(Number of Survey Outcomes(Indicators)) kısmında
araştırma sonuçları(göstergeler) girilir.
Önsel
Durumlar
Olasılıklar
Araştırma
Sonuçları
Şekil 13.1.3 - Veri Girişi Tablosu
Veri Girişi için tanımlar:
 Durum(State) sütununda tüm durumlara isim verilir.
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Durum İsmi
Komutu seçilir

Şekil 13.1.4 –Tabloda Durumların İsimlendirilmesi

Duruma
verilecek
yeni
isim girilir.

İsimlendirilecek
durum seçilir.

Şekil 13.1.5 – İsimlerin girileceği Diyalog
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Şekil 13.1.6 – İsimlerin Girilmiş Hali
Sonuçlar(Outcome) sütununda Önsel Olasılık(Prior Probability) ve Araştırma
Sonuçları(Indicators) isimlendirilir.

Araştırma
Sonucu İsmi
Komutu seçilir.

Şekil 13.1.7 –Tabloda Sonuçların İsimlendirilmesi
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Sonuca verilecek
yeni isim girilir.

İsimlendirilecek
sonuç seçilir.

Şekil 13.1.8 –İsimlerin Girilmiş Hali
Yukarıdaki işlemlerin ardından satırlara önsel ve koşullu olasılık değerleri girilir.
Bu bilgilere göre yukarıdaki probleme ait verilerin girilmiş şekli :

Şekil 13.1.9 - Veri Girişi(veriler girilmiş olarak)
Çözüm Aşaması
Problem verileri girildikten sonra çözüm için Çöz ve Analiz Et(Solve and Analyze)
menüsünden Problemi Çöz(Solve the Problem) komutu seçilir.

Şekil 13.1.10 – Çözüm Adımı
Ve Çözüm olarak sonsal olasılık değerleri aşağıdaki tabloda elde edilir.
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Şekil 13.1.11 – Çözüm tablosu
Tablodaki değerlerinin tanımları :
 Gösterge(Indicator) satırlarında önsel olasılık ve araştırma sonuçlarına ait
koşullu olasılık değerlerinden Bayes analizi ile hesaplanan sonsal olasılık
değerleri verilmiştir.
WinQSB ile çözüm Bayes analizinde kullanılan adımlar ile aynı şekilde
gerçekleştirilmiştir.
Durumlar: Si (i=1,2,3), (Yüksek, Orta, Düşük)
Araştırma Sonuçları: Oj (j=1,2,3), (Olumlu, Olumsuz, Tarafsız)
Bilinen Önsel Olasılıklar(Priority Probabilities) : P(Yüksek)=0.30, P(Orta)=0.50,
P(Düşük)=0.20 ve tablodaki koşullu olasılık değerleri kullanılarak;
Adım-1: Birleşik Olasılıklar(Ortak- Joint Probabilities) :P(Si∩Oj)=P(Si)*P(Oj|Si)
formülüne göre hesaplanır. P(Si) değerleri tablodaki Önsel Olasılıklar Satırından ve
P(Oj|Si) değerleri de tablodaki koşullu olasılık satırlarından bakılarak formülde yerlerine
konulur.
Sonuçlar(Results) menüsünden Birleşik Olasılıkları Göster(Show Joint Probabilities)
komutu seçilir.

Şekil 13.1.12 – Birleşik Olasılık Görüntüleme Seçimi

Şekil 13.1.13 – Birleşik Olasılık Sonuç Tablosu
Adım-2: Marjinal Olasılıklar(Marginal Probabilities) :P(Oj)=Σ P(Si∩Oj) formülünden
herbir araştırma sonucu için, durumlara göre toplam birleşik olasılık değeri hesaplanır.
Adım-1’de hesaplanmış birleşik olasılık değerleri formülde yerlerine konulur.
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Sonuçlar(Results) menüsünden
Probabilities) komutu seçilir.

Marjinal

Olasılıkları

Göster(Show

Marginal

Şekil 13.1.14 –Marjinal Olasılık Görüntüleme Seçimi

Şekil 13.1.15 – Marjinal Olasılık Sonuç Tablosu
Adım-3: Sonsal Olasılıklar(Posterior Probabilities) :P(Si|Oj)=P(Si∩Oj)/P(Oj) formülüne
göre hesaplanır. Adım-1’de hesaplanmış birleşik olasılık değerleri ve Adım-2’de
hesaplanmış araştırma sonucu olasılık değerleri formülde yerlerine konulur.
Sonuçlar(Results) menüsünden Sonsal Olasılıkları Göster(Show Posterior Probabilities)
komutu seçilir.

Şekil 13.1.16 – Sonsal Olasılık Görüntüleme Seçimi

Şekil 13.1.17 – Sonsal Olasılık Sonuç Tablosu
Problemin yukarıda anlatıldığı şekilde çözümü elde edilmeden önce direkt olarak veya
elde edildikten sonra Karar Ağacı Grafiği’nin görüntülenmesi için:
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Çöz ve Analiz Et(Solve and Analyze)menüsünden Karar Ağacını Çiz(Draw
Decision Tree) komutu veya

Şekil 13.1.18 – Karar Ağacı Çizim Adımı(1.yol)
Sonuçlar(Results) menüsünden Karar Ağacı Grafiğini Göster(Show Decision
Tree Graph) komutu veya

Şekil 13.1.19 – Karar Ağacı Çizim Adımı(2.yol)

seçilerek

ikonu
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Karar
Ağacı
Alanı
Büyüklüğü

Düğümler için
beklenen
değerin
gösterilmesi

Düğüm
Büyüklüğü

Düğüm
Yazım
Şekli

Düğüm
bağlantılarının
ok
ile
gösterilmesi

Şekil 13.1.20 –Karar Ağacı Çizimi için Seçim Diyaloğu
Yukarıdaki pencereden karar ağacı oluşturmak için istenilen seçimler yapılıp,
büyüklükler ayarlandığında aşağıdaki şekilde karar ağacı grafiği elde edilir.
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Şekil 13.1.21 –Karar Ağacı Şeması(Beklenen Değerler ile birlikte)
Bu aşamada
ikonu yardımı ile veya Sonuçlar(Results) menüsünden
 Sonsal Olasılıkları Göster(Show Posterior Probability) komutu ile sonsal
olasılıklar
 Marjinal Olasılıkları Göster(Show Marginal Probability) komutu ile marjinal
olasılıklar
 Birleşik Olasılıkları Göster(Show Joint Probability) komutu ile birleşik
olasılıklar
 Karar Ağacı GrafiğiniGöster(Show Decision Tree Graph) komutu ile karar ağacı
şeması
Görüntülenebilir.
6.13.3. Karar Ağacı Analizi (Decısıon Tree Analysıs)
6.13.4.Arar Ağacı Analizi İçin Problem Girişi
Klavuzluk etmesi açısından örnek bir problem üzerinden anlatım yapılacaktır.
Problem: Bir çiftçi “buğday”, “pamuk”, ve “mısır” olarak belirlediği 3 farklı üründen
hangisini ekeceğine karar vermek istemektedir. Ekonomik koşulların iyi(%70) veya
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kötü(%30) gitmesine göre ortaya çıkabilecek getiriler tabloda verilmiştir. Karar Ağacı
Analizi yardımıyla ekilecek ürün belirlenecektir.
Karar Seçenekleri
Olay/Durumlar
İyi(%70)
Kötü(%30)
Buğday
0.30
0.50
Pamuk
0.20
0.30
Mısır
0.55
0.30
Şekil 13.4.1 - Problem Veri Tablosu
Problemin WinQSB ile çözümü için önce Karar Analizi(Decision Analysis) modülü
seçilir ve aşağıdaki gibi bir diyalog çıkar:

Problem
Türü

Karar
Ağacı
Analizi

Problemin
Başlığı

Karar ve olay
düğüm sayısı
(bitiş noktaları
dahil)

Şekil 13.4.2 - Problem Giriş Diyaloğu
Şekil üzerinde açıklandığı gibi,
 Problem Türü(Problem Type) kısmında 4 problem türünden uygun olan seçilir.
 Problemin Başlığı(Problem Title) kısmında problem için verilecek ad yazılır.
 Karar ve Olay Düğüm Sayısı(Number of Nodes/Events) kısmında karar ve
olay(durum) düğümlerinin sayısı (bitiş noktaları da dahil edilerek) girilir.
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Şekil 13.4.3 - Veri Girişi
Veri Girişi için tanımlar:
 Karar ve Olay Düğüm Numarası(Node/Event Number) sütununda otomatik
olarak numaralama yapılmıştır.
 Düğüm Adı veya Tanımı(Node Name or Description) sütununda tüm düğüm ve
bitiş noktalarına isim verilir.
 Düğüm Türü(Node Type) sütununda düğümlerin durumuna göre ; karar ise
Decision(D), olay ise Chance(C), bitiş ise End(veya boş bırakılır) yazılır.
 Hemen Takip Eden Düğüm(Immediate Following Node) sütununda hemen takip
eden düğümler girilir.
 Düğüm Ödemesi(Node Payoff) sütununda ilgili hücrelere kazanç ve maliyet
değerleri girilir.
 Olasılık(Probability) sütununda ilgili hücrelere olasılık değerleri girilir.
Bu bilgilere göre yukarıdaki probleme ait verilerin girilmiş şekli :

Şekil 13.4.4 - Veri Girişi(veriler girilmiş olarak)
Çözüm Aşaması
Problem verileri girildikten sonra çözüm için Çöz ve Analiz Et(Solve and
Analyze)menüsünden Problemi Çöz(Solve the Problem) komutu seçilir.
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Şekil 13.4.5 – Çözüm Adımı
Ve Çözüm olarak aşağıdaki tablo elde edilir.

Şekil 13.4.6 – Çözüm tablosu
Tablodaki değerlerin tanımlanması :
 Beklenen Değer(Expected Value) sütununda beklenen getiri hesaplamaları
verilmiştir.
 Karar(Decision) sütununda çiftçi için karar yani çözüm(beklenen değerlerin en
yükseği) belirtilmiştir.
Problemin yukarıda anlatıldığı şekilde çözümü elde edilmeden önce direkt olarak veya
elde edildikten sonra Karar Ağacı Grafiği’nin görüntülenmesi için:
 Çöz ve Analiz Et(Solve and Analyze)menüsünden Karar Ağacını Çiz(Draw
Decision Tree) komutu veya
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Şekil 13.4.7 – Karar Ağacı Çizim Adımı(1.yol)
Sonuçlar(Results) menüsünden Karar Ağacı Grafiğini Göster(Show Decision
Tree Graph) komutu veya

Şekil 13.4.8 – Karar Ağacı Çizim Adımı(2.yol)

seçilerek

ikonu
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Karar Ağacı
Alanı
Büyüklüğü

Düğümler için
beklenen
değerin
gösterilmesi

Düğüm
Büyüklüğü

Düğüm
Yazım
Şekli

Düğüm
bağlantılarının
ok
ile
gösterilmesi
Şekil 13.4.9 –Karar Ağacı Çizimi için Seçim Diyaloğu
Yukarıdaki pencereden karar ağacı oluşturmak için istenilen seçimler yapılıp,
büyüklükler ayarlandığında aşağıdaki şekilde karar ağacı grafiği elde edilir.
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Şekil 13.4.10 –Karar Ağacı Şeması(Beklenen Değerler ile birlikte)
Bu aşamada
ikonu yardımı ile veya Sonuçlar(Results) menüsünden
 Karar Ağacı Analizini Göster(Show Decision Tree Analysis) komutu ile sonuç
tablosu
 Karar Ağacı GrafiğiniGöster(Show Decision Tree Graph) komutu ile karar ağacı
şeması
Görüntülenebilir.
6.13.5. Ödemeler Tablosu Analizi(Payoff Table Analysıs)
6.13.6. Ödemeler Tablosu Analizi İçin Problem Girişi
Klavuzluk etmesi açısından örnek bir problem üzerinden anlatım yapılacaktır.
Problem: Bir işletme sahibi talep miktarına ilişkin önsel olasılıklara güvenmez ve daha
güvenilir olasılıklar elde etmek için bir Pazar araştırması kuruluşuyla anlaşır. Araştırma
sonucu 3 farklı talep seviyesi; yüksek, orta ve düşük olmak üzere 3 farklı gösterge;
olumlu, olumsuz, tarafsız şeklinde elde edilir. Önsel olasılıklar ve araştırma sonuçları
gözden geçirilerek Ödemeler Tablosu Analizi yardımıyla sonsal olasılık değerleri
hesaplanacak ve olabilecek 3 farklı stratejiden; fason üretim, fazla mesai ve yeni tesis
kurma , birine karar verilecektir.
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Gösterge – Karar

Araştırma sonuçları
Yüksek
Orta
Düşük
Önsel Olasılıklar
0.20
0.50
0.30
Olumlu
0.60
0.30
0.20
Olumsuz
0.20
0.30
0.55
Tarafsız
0.20
0.40
0.25
Fason Üretim
90000
42000
20000
Fazla Mesai
33000
-10000
-20000
Yeni Tesis Kurma
74000
30000
40000
Şekil 13.2.1 - Problem Veri Tablosu
Problemin WinQSB ile çözümü için önce Karar Analizi(Decision Analysis) modülü
altında Ödemeler Tablosu Analizi(Payoff Table Analysis) seçilir ve aşağıdaki gibi bir
diyalog çıkar:

Problem
Türü

Ödemeler
Tablosu Analizi

Araştırma
Sonucu Mevcut
Seçeneği

Problemin
Başlığı
Durumların Sayısı
Karar
Alternatifleri
Sayısı

Araştırma
Sonuçları
(Göstergeler)
Sayısı

Şekil 13.2.2 - Problem Giriş Diyaloğu
Şekil üzerinde açıklandığı gibi,
 Problem Türü(Problem Type) kısmında 4 problem türünden uygun olan seçilir.
Araştırma sonuçları mevcut ise işaretlenir.
 Problemin Başlığı(Problem Title) kısmında problem için verilecek ad yazılır.
 Durumların Sayısı(Number of States of Nature) kısmında durumların sayısı yani
bu örnekte talep seviyeleri sayısı girilir. (Durumlar; talep seviyeleri, tüketici
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tercihleri, gelir seviyeleri, ekonomik koşullar, derece aralıkları ve kişisel tutumlar
olabilir)
Karar Alternatifleri Sayısı(Number of Decision Alternatives) kısmında karar
alternatifleri sayısı girilir.
Araştırma Sonuçları Sayısı(Number of Survey Outcomes(Indicators)) kısmında
araştırma sonuçları(göstergeler) sayısı girilir.
Durumlar

Önsel
Olasılıklar
Araştırma
Sonuçları
Karar
Alternatifleri
ri
Şekil 13.2.3 - Veri Girişi
Veri Girişi için tanımlar:
 Durum(State) sütunlarına isim verilir.

Durum İsmi
Komutu seçilir

Şekil 13.2.4 –Tabloda Durumların İsimlendirilmesi
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Duruma
verilecek yeni
isim girilir.

İsimlendirilecek
durum seçilir

Şekil 13.2.5 – İsimlerin girildiği Diyalog


Gösterge-Karar(Indicator-Decision) sütununda Önsel Olasılık(Prior Probability),
Araştırma Sonuçları(Indicators) ve Karar Alternatifleri(Decision Alternatives)
isimlendirilir.

Araştırma Sonucu
İsmi Komutu seçilir.

Şekil 13.2.6 –Tabloda Araştırma Sonuçlarının İsimlendirilmesi
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Sonuca
verilecek yeni
isim girilir.

İsimlendirilecek
sonuç seçilir

Şekil 13.2.7 –İsimlerin Girildiği Diyalog

Karar Alternatifleri
İsmi Komutu seçilir.

Şekil 13.2.8 –Tabloda KararAlternatiflerinin İsimlendirilmesi
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Karar
alternatifine
verilecek yeni
isim girilir.

İsimlendirilecek
karar alternatifi
seçilir.

Şekil 13.2.9 –İsimlerin Girildiği Diyalog
Yukarıdaki işlemlerin ardından satırlara önsel ve koşullu olasılık değerleri ile karar
ödemeleri girilir.
Bu bilgilere göre yukarıdaki probleme ait verilerin girilmiş şekli :

Şekil 13.2.10 - Veri Girişi(veriler girilmiş olarak)
Çözüm Aşaması
Problem verileri girildikten sonra çözüm için Çöz ve Analiz Et(Solve and
Analyze)menüsünden Problemi Çöz(Solve the Problem) komutu seçilir.
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Şekil 13.2.11 – Çözüm Adımı
Ve Çözüm için kullanılacak kriterler aşağıdaki tabloda gösterilir,

Şekil 13.2.12 – Çözüm için Kriter Listesi

İyimserl
ik
katsayıs
ı değeri
girilir.
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Şekil 13.2.13 – Çözüm tablosu
Tablodaki değerlerin tanımlanması :
 Kötümserlik(Maximin) satırında Kötümserlik(Maximin) kriterine göre, karar
matrisindeki her satırın en düşük değeri seçilerek oluşturulan yeni sütunun en
büyük değeri ve bu değere karşılık olan karar belirtilmiştir.(Araştırma
sonuçlarından bağımsız olarak)
 İyimserlik(Maximax) satırında İyimserlik(Maximax) kriterine göre, karar
matrisindeki her satırın en büyük değeri seçilerek oluşturulan yeni sütunun en
büyük değeri ve bu değere karşılık olan karar belirtilmiştir.(Araştırma
sonuçlarından bağımsız olarak)
 Hurwicz(Hurwicz,p=0.5) satırında Hurwicz kriterine göre, karar matrisindeki her
satırın en büyük değerinin (p=0.5) ile çarpılıp, en küçük değerinin de (1-p=0.5)ile
çarpılıp toplanması ile elde edilen ağırlıklı ödeme değerlerinden en büyüğü ve bu
değere karşılık olan karar belirtilmiştir.(Araştırma sonuçlarından bağımsız olarak)
 Pişmanlık(Minimax Regret) satırında pişmanlık matrisindeki(aşağıda anlatıldığı
şekilde elde edilir) her satırın en büyük değeri seçilerek oluşturulan yeni sütunun
en küçük değeri ve bu değere karşılık olan karar belirtilmiştir. (Araştırma
sonuçlarından bağımsız olarak)
Sonuçlar(Results) menüsünden Pişmanlık Tablosunu Göster(Show Regret Table) komutu
seçilerek

Şekil 13.2.14 – Pişmanlık Tablosu Görüntüleme Seçimi(1.yol)
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veya

ikonu ile aynı seçim yapılarak,

Şekil 13.2.15 – Pişmanlık Tablosu Görüntüleme Seçimi(2.yol)

Şekil 13.2.16 – Pişmanlık Tablosu(Regret Table)
Pişmanlık tablosu elde edilir.
 Beklenen Değer(Expected Value) satırında araştırma sonuçlarına göre karar
matrisindeki her satırın elemanlarının sonsal olasılık değerleri(aşağıda anlatıldığı
şekilde elde edilir) ile çarpılıp toplanması ile elde edilen beklenen değerlerden en
büyüğü ve bu değere karşılık olan karar belirtilmiştir.
Sonuçlar(Results) menüsünden Sonsal Olasılıkları Göster(Show Posterior Probability )
komutu seçilerek
veya

ikonu ile aynı seçim yapılarak,

Şekil 13.2.17 – Sonsal Olasılıkları Görüntüleme Seçimi

Şekil 13.2.18 – Sonsal Olasılıklar
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Sonsal Olasılıklar elde edilir.
 Eş Olasılık(Equal Likelihood) satırında karar matrisindeki her satırın
elemanlarının ortalama değerlerinin en büyüğü ve bu değere karşılık olan karar
belirtilmiştir. (Araştırma sonuçlarından bağımsız olarak)
 Beklenen Pişmanlık(Expected Regret) satırında araştırma sonuçlarına göre
pişmanlık matrisindeki her satırın elemanlarının sonsal olasılıklar matrisindeki o
durum satırının elemanları ile çarpılıp toplanması ile elde edilen değerlerin en
küçüğü ve bu değere karşılık olan karar belirtilmiştir
 Bilgisiz Beklenen Değer(Expected Value without any Information) satırında
karar matrisindeki her satırın elemanlarının önsel olasılık satırının elemanları ile
çarpılıp toplanması ile elde edilen değerlerin en büyüğü belirtilmiştir.(EVWOPI)
 Mükemmel Bilgi ile Beklenen Değer(Expected Value with Perfect Information)
satırında karar matrisindeki her sütunun elemanlarının en büyük değerinin önsel
olasılık satırının o sütuna karşılık elemanı ile çarpılıp toplanması ile elde edilen
değer belirtilmiştir.(EVWPI)
 Mükemmel Bilginin Beklenen Değeri(Expected Value of Perfect Information)
satırında Mükemmel Bilgi ile Beklenen Değer’den Bilgisiz Beklenen Değer’in
çıkarılması ile elde edilen değer belirtilmiştir.(EVPI=EVWPI-EVWOPI)
 Örnek Bilgisi ile Beklenen Değer(Expected Value with Sample Information)
satırında araştırma sonuçlarına göre hesaplanmış Beklenen Değer(Expected
Value)’lerin marjinal olasılık değerleri(aşağıda anlatıldığı şekilde elde edilir) ile
çarpılıp toplanması ile elde edilen değer belirtilmiştir.
Sonuçlar(Results) menüsünden Sonsal Olasılıkları Göster(Show Marginal Probability )
komutu seçilerek
veya

ikonu ile aynı seçim yapılarak,

Şekil 13.2.19 – Marjinal Olasılıkları Görüntüleme Seçimi

Şekil 13.2.20 – Marjinal Olasılıklar
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Marjinal Olasılıklar elde edilir.
 Örnek Bilgisinin Beklenen Değeri(Expected Value of Sample Information)
satırında Örnek Bilgisi ile Beklenen Değer’den Örnek Bilgisiz Beklenen
Değer(daha önce hesaplanmış olan Bilgisiz Beklenen Değer)’in çıkarılması ile
elde edilen değer belirtilmiştir.(EVSI=EVWSI-EVWOSI)
 Örnek Bilgisinin Verimi(Efficiency of Sample Information) satırında Örnek
Bilgisinin Beklenen Değeri’nin Mükemmel Bilginin Beklenen Değeri’ne
bölünmesi ile elde edilen değerin % olarak ifadesi
belirtilmiştir.(EFF=EVSI/EVPI)
Problemin yukarıda anlatıldığı şekilde çözümü elde edilmeden önce direkt olarak veya
elde edildikten sonra Karar Ağacı Grafiği’nin görüntülenmesi için:
 Çöz ve Analiz Et(Solve and Analyze)menüsünden Karar Ağacını Çiz(Draw
Decision Tree) komutu veya



Şekil 13.2.21 – Karar Ağacı Çizim Adımı(1.yol)
Sonuçlar(Results) menüsünden Karar Ağacı Grafiğini Göster(Show Decision
Tree Graph) komutu veya

Şekil 13.2.22 – Karar Ağacı Çizim Adımı(2.yol)


ikonu
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seçilerek

Karar
Ağacı
Alanı
Büyüklüğü

Düğümler için
beklenen
değerin
gösterilmesi

Düğüm
Büyüklü
ğü

Düğüm
Yazım
Şekli

Düğüm
bağlantılarının
ok
ile
gösterilmesi
Şekil 13.2.23 –Karar Ağacı Çizimi için Seçim Diyaloğu
Yukarıdaki pencereden karar ağacı oluşturmak için istenilen seçimler yapılıp,
büyüklükler ayarlandığında aşağıdaki şekilde karar ağacı grafiği elde edilir.

268

Şekil 13.2.24 –Karar Ağacı Şeması(Beklenen Değerler ile birlikte)
Bu aşamada
ikonu yardımı ile veya Sonuçlar(Results) menüsünden
 Ödemeler Tablosu Kararını Göster(Show Payoff Table Decision) komutu ile
Şekil 13.2.13’teki Çözüm Tablosu
 Ödemeler Tablosu Analizini Göster(Show Payoff Table Analysis) komutu ile
satırlarında karar alternatiflerinin, sütunlarında ise çözüm kriterlerinin
sonuçlarının görüntülendiği farklı bir Çözüm Tablosu
 Pişmanlık Tablosunu Göster(Show Regret Table) komutu ile pişmanlık tablosu
 Sonsal Olasılıkları Göster(Show Posterior Probability) komutu ile sonsal
olasılılıklar
 Marjinal Olasılıkları Göster(Show Marginal Probability) komutu marjinal
olasılıklar
 Birleşik Olasılıkları Göster(Show Joint Probability) komutu birleşik olasılıklar
 Karar Ağacı Grafiğini Göster(Show Decision Tree Graph) komutu ile karar ağacı
şeması
Görüntülenebilir.
6.13.7. İki Oyunculu, Sıfır Toplamlı Oyun(Two-Player, Zero-Sum Game)
Oyun teorisinde büyük ağırlık iki oyunculu sıfır toplamlı tip oyunlarda toplanmıştır.
İsminden de anlaşılacağı gibi, bu oyun iki rakip oyuncu arasında oynanmaktadır. İkiden
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fazla şahsın aralarında bir koalisyona giderek oyuna iştirak etmeleri oyunun niteliğini
değiştirmez. Daimi olarak iki koalisyon varsa oyun iki kişilik oyuna indirgenir.
Oyunun, sıfır toplamlı olarak isimlendirilmesinin sebebi ise oyun sonunda elde edilen kar
ve zararın toplamının “0” a eşit olmasıdır. Oyunda bir oyuncunun, diğerinin kaybettiğini
kazanmasından dolayı net kazanç “0” a eşittir.
6.13.8. İki Oyunculu, Sıfır Toplamlı Oyun İçin Problem Girişi
Klavuzluk etmesi açısından örnek bir problem üzerinden anlatım yapılacaktır.
Problem: Aynı malzemeyi üreten iki firma ve istikrarlı bir Pazar mevcuttur. Bu
firmalardan A, pazar payını arttırabilmek için; radyoya ilan verme ve gazeteye ilan verme
şeklinde iki reklam stratejisi belirlemiştir. B firması da benzer stratejileri geliştirmiştir.
İki Oyunculu, Sıfır Toplamlı Oyun Analizi yardımıyla A ve B firmalarının strateji izleme
olasılıkları ve oyunun değeri hesaplanacaktır.
X’in Stratejileri Y’nin Stratejileri
Radyo(Y1) Gazete(Y2)
Radyo(X1)
-3
7
Gazete(X2)
6
1
Şekil 13.3.1 - Problem Veri Tablosu(Ödemeler Matrisi Şeklindedir)
Problemin WinQSB ile çözümü için önce Karar Analizi(Decision Analysis) modülü
altında İki Oyunculu, Sıfır Toplamlı Oyun(Two-player, Zero-sum Game) seçilir ve
aşağıdaki gibi bir diyalog çıkar:

270

Problem
Türü

İkiOyunculu,
Sıfır Toplamlı
Oyun

1.Oyuncunun
Stratejilerinin
Sayısı

Problemin
Başlığı

2.Oyuncunun
Stratejilerinin
Sayısı

,
Şekil 13.3.2 - Problem Giriş Diyaloğu
Şekil üzerinde açıklandığı gibi,
 Problem Türü(Problem Type) kısmında 4 problem türünden uygun olan seçilir.
 Problemin Başlığı(Problem Title) kısmında problem için verilecek ad yazılır.
 1.Oyuncunun Stratejilerinin Sayısı(Number of Strategies for Player 1) kısmında
1. Oyuncu için belirlenmiş strateji sayısı girilir.
 2.Oyuncunun Stratejilerinin Sayısı(Number of Strategies for Player 1) kısmında
2. Oyuncu için belirlenmiş strateji sayısı girilir.
1. Oyuncunun 1.
Ve 2. stratejileri

2.Oyuncunun 1.
Ve 2. stratejileri

Şekil 13.3.3 - Veri Girişi
Veri Girişi için tanımlar:
 1.Oyuncunun stratejilerine isim verilir.
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1.Oyuncu
Strateji
İsmi
komutu seçilir.

Şekil 13.3.4 –Tabloda 1.Oyuncunun Stratejisinin İsimlendirilmesi
Stratejiye
verilecek yeni
isim girilir.



İsimlendirilecek
strateji seçilir.

Şekil 13.3.5 – Strateji İsimlerinin Girildiği Diyalog
2.Oyuncunun stratejilerine isim verilir.
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2.Oyuncu
Strateji
İsmi
komutu seçilir.

Şekil 13.3.6 –Tabloda 2.Oyuncunun Stratejisinin İsimlendirilmesi

Şekil 13.3.7 – Strateji İsimlerinin Girildiği Diyalog
Yukarıdaki işlemlerin ardından satırlara oyuncuların ödeme değerleri girilir.
Bu bilgilere göre yukarıdaki probleme ait verilerin girilmiş şekli :

Şekil 13.3.8 - Veri Girişi(veriler girilmiş olarak)
Not: Ödemeler matrisine ait elemanlar, belirli bir stratejinin karşılıklı uygulanması
sonucunda Y tarafından X’e yapılacak ödemeleri belirtmektedir. Negatif değerler X’in
Y’ye yapacağı ödemelerdir.
Çözüm Aşaması
Problem verileri girildikten sonra çözüm için Çöz ve Analiz Et(Solve and
Analyze)menüsünden Problemi Çöz(Solve the Problem) komutu
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Şekil 13.3.9 – Çözüm Adımı
Veya
ikonu seçilir.
Ve Çözüm olarak oyuncuların strateji izleme olasılıkları aşağıdaki tablodaki gibi elde
edilir.

Şekil 13.3.10 – Çözüm tablosu
Tablodaki değerlerin tanımlanması :
 Oyuncu(Player) sütununda oyuncuların numaraları sıra ile belirtilmiştir.
 Strateji(Strategy) sütununda oyuncuların numaralarına göre kullanacakları oyun
stratejileri belirtilmiştir.
 Üstünlük(Baskınlık)(Dominance) sütununda stratejilerin başka bir strateji
tarafından Bastırılıp(Dominated) Bastırılmadı(Not Dominated)’ğı belirtilmiştir.
 Optimal Olasılık(Optimal Probability) sütununda oyuncuların strateji izleme
olasılıkları belirtilmiştir.
 1.Oyuncu için Beklenen Ödeme(Expected Payoff for Player 1) satırında oyunun
değeri belirtilmiştir.
 Eleme Sırası(Elimination Sequence) sütununda stratejiler arasında üstünlük
sıralamaları belirtilmiştir.(Bu örnekte üstün strateji olmadığı için boş
bırakılmıştır.)
Ayrıca, Çöz ve Analiz Et(Solve and Analyze)menüsünden Sıfır Toplamlı Oyun
Simülasyonunu Gerçekleştir(Perform Zero-Sum Game Simulation) komutu
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Şekil 13.3.11 – Simülasyon Adımı
Veya
ikonu seçilerek, tek bir oyunun veya istenilen sayıda oyunun sonuçlarını
gösteren bir simülasyon programı çalıştırılabilir.
1.ve
2.
oyuncu için
beklenen
kazançlar

Rastgele
Başlangıç

Optimal
Strateji İzleme
Olasılıkları

Simüle
Edilen Oyun
Sayısı

Şekil 13.3.12 – Simülasyon Hazırlık Diyaloğu
Simülasyona hazırlık ile ilgili seçimler:
 1.Oyuncu Beklenen Kazanç(Player 1 expected gain) satırında Sıfır Toplamlı
Oyun Analizine göre elde edilen sonuç belirtilmiştir.
 2.Oyuncu Beklenen Kazanç(Player 2 expected gain) satırında Sıfır Toplamlı
Oyun Analizine göre elde edilen sonuç belirtilmiştir.
 Tabloda Ödemeler Tablosu esas alınarak gerçekleştirilen Sıfır Toplamlı Oyun
Analizine göre elde edilen optimal strateji izleme olasılıkları belirtilmiştir.
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Rastgele Başlangıç(Random Seed) bölümünde rastgele sayı sırasını belirleyici
seçenekler belirtilmiştir:
 Varsayılan rastgele başlangıcı kullan(Use default random seed)
 İstenilen bir değer giriniz(Enter a seed number)
 Sistem saatini kullanınız(Use system clock)
 Rastgele Başlangıç Sayısı(Random Seed Number) satırında yukarıdaki
seçeneklere bağlı olarak varsayılan değer, istenilen sayının girilebilmesi için alan
veya clock
görüntülenir.
Bu aşamada tek bir oyunun sonuçları görülmek istenirse Oyna(Play) butonu seçilir.

1.Oyuncu için
Rastgele
Atanan Sayı

Bir Oyun
Sonucu
Kazançlar

1.Oyuncu için
Elde Edilen
Strateji
Olasılığı

Şekil 13.3.13 – Play Seçimi Sonuçlarını Gösteren Diyalog
Birden fazla oyunun sonuçları görülmek istenirse önce,
 Simüle edilen oyun sayısı(#. of simulated games) satırında istenilen oyun sayısı
girilir
Ve Simüle Et(Simulate) butonu seçilir.
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Şekil 13.3.14 – Simülasyon Seçimi Hazırlığını Gösteren Diyalog
Simülasyon sonuçlarının görüntülenmesi için Analizi Göster(Show Analysis) butonu
seçilir.

Şekil 13.3.15 – Simülasyon Seçimi Sonuçlarını Gösteren Tablo
Tablodaki değerlerin tanımlanması:
 Oyuncu(Player) sütununda oyuncuların numaraları sıra ile belirtilmiştir.
 Strateji(Strategy) sütununda oyuncuların numaralarına göre kullanacakları oyun
stratejileri belirtilmiştir.
 Frekans(Frequency) sütununda strateji sonuçlarının görülme sıklıkları
belirtilmiştir(Örnekte 1000 oyun sonucu arasından değerler verilmiştir).
 % sütununda simülasyon sonucu elde edilen strateji izleme olasılıkları
belirtilmiştir.
 Optimal Olasılık(Optimal Probability) sütununda Sıfır Toplamlı Oyun Analizi
sonucu elde edilen strateji izleme olasılıkları belirtilmiştir.
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Ortalama Kazanç(Average Gain) sütununda stratejilerin ödeme değerlerinin
ortalamaları belirtilmiştir.
Oyunların Toplam Sayısı(Total Number of Games) satırında istenilen oyun sayısı
değeri belirtilmiştir.
1.Oyuncu Ortalama Kazanç(Player 1 Av. Gain) satırında 1. Oyuncu için
stratejilerin ağırlıklı ortalama değeri belirtilmiştir.

Bu aşamada
ikonu yardımı ile veya Sonuçlar(Results) menüsünden
 Sıfır Toplamlı Oyun Analizi(Show Zero-sum Game Analysis) komutu ile bir
oyun için analiz sonuçları
 Oyun Simülasyon Sonucunu Göster(Show Game Simulation Result) komutu ile
istenilen sayıda oyun için simülasyon sonucu
Görüntülenebilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
S1. Aşağıdaki tabloda verilen maliyet matrisi sonuçlarına göre hangi strateji seçilmelidir?

Strateji
Doğa koşulu (kar, TL)

S1
25

S2
75

S3
120

S4
110

S5
100
a) 25 b) 75 c) 120 d) 110 e) 100
S2. Aşağıda verilen karar tablosundaki stratejiler HURWİCZ KRİTERİ ne göre
değerlendirilirse hangi strareji seçilir(α=0,60)
Doğa Koşulları
Çok İyi Talep
Alternatifler
Simit
sarayı 20
küçük
Simit sarayı orta 10
Simit
sarayı 10
büyük
Simit sarayı çok 30
büyük
a) 14 b) 7,2
c) 7,6
d) 19,6

İyi Talep

Normal Talep

6

5

8

3

9

4

8

4

e) 25

S3. Karar verme; en az kaç alternatif bulundurmayı gerektirir.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) dahaçok
S4. Karar vermede temel öğe sayısı kaç tanedir.
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7
S5. Aşağıdakilerden hangisi karar problemlerinin öğelerinden biri değildir
a) Karar Veren
b) Amaç Veya Ulaşılacak Sonuç
c) Karar Kriteri
d) Seçenekle
e) Model Kurma
S 6 . Aşağıda tabloda verilen bilgilere göre bir yatırımcının Maximax kriterine göre
olayları değerlendirmesi sonucunda hangi alternatifi seçmelidir.
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Alternatifler
Büyük Mağaza
Küçük Mağaza
Hiçbir şey yapmama
a)
b)
c)
d)
e)

Uygun Pazar (TL)
200 Milyar
100 Milyar
0

Uygun Olmayan Pazar (TL)
-180 Milyar
-20 Milyar
0

Büyük Mağaza- Uygun Pazar (TL)
Büyük Mağaza- Uygun Olmayan Pazar (TL)
Küçük Mağaza- Uygun Pazar (TL)
Küçük Mağaza- Uygun Olmayan Pazar (TL)
Hiçbir şey yapmama

S7. Aşağıda tabloda verilen bilgilere göre bir yatırımcının Maximin kriterine göre
olayları değerlendirmesi sonucunda hangi alternatifi seçmelidir.
Alternatifler
Uygun Pazar (TL) Uygun Olmayan Pazar (TL)
Büyük Mağaza
200 Milyar
-180 Milyar
Küçük Mağaza
100 Milyar
-20 Milyar
Hiçbir şey yapmama 0
0
a) Büyük Mağaza- Uygun Pazar (TL)
b) Büyük Mağaza- Uygun Olmayan Pazar (TL)
c) Küçük Mağaza- Uygun Pazar (TL)
d) Küçük Mağaza- Uygun Olmayan Pazar (TL)
e) Hiçbir şey yapmama
S8. Aşağıda tabloda verilen bilgilere göre bir yatırımcının Laplace kriterine göre olayları
değerlendirmesi sonucunda hangi alternatifi seçmelidir.
Alternatifler
Uygun Pazar (TL) Uygun Olmayan Pazar (TL)
Büyük Mağaza
200 Milyar
-180 Milyar
Küçük Mağaza
100 Milyar
-20 Milyar
Hiçbir şey yapmama 0
0
a) Büyük Mağaza- Uygun Pazar (TL)
b) Büyük Mağaza- Uygun Olmayan Pazar (TL)
c) Küçük Mağaza- Uygun Pazar (TL)
d) Küçük Mağaza- Uygun Olmayan Pazar (TL)
e) Hiçbir şey yapmama
S9. Aşağıda tabloda verilen bilgilere göre bir yatırımcının Hurwicz kriterine göre olayları
değerlendirmesi sonucunda hangi alternatifi seçmelidir.( Αlfa (α) değeri 0.8 alınacak)
Alternatifler
Uygun Pazar (TL) Uygun Olmayan Pazar (TL)
Büyük Mağaza
200 Milyar
-180 Milyar
Küçük Mağaza
100 Milyar
-20 Milyar
Hiçbir şey yapmama 0
0
a) Büyük Mağaza- Uygun Pazar (TL)
b) Büyük Mağaza- Uygun Olmayan Pazar (TL)
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c) Küçük Mağaza- Uygun Pazar (TL)
d) Küçük Mağaza- Uygun Olmayan Pazar (TL)
e) Hiçbir şey yapmama
S10. Aşağıda tabloda verilen bilgilere göre bir yatırımcının Minimax kriterine göre
olayları değerlendirmesi sonucunda hangi alternatifi seçmelidir.
Alternatifler
Büyük Mağaza
Küçük Mağaza
Hiçbir şey yapmama
a)
b)
c)
d)
e)

Uygun Pazar (TL)
0
100
200

Uygun Olmayan Pazar (TL)
180
20
0

Büyük Mağaza- Uygun Pazar (TL)
Büyük Mağaza- Uygun Olmayan Pazar (TL)
Küçük Mağaza- Uygun Pazar (TL)
Küçük Mağaza- Uygun Olmayan Pazar (TL)
Hiçbir şey yapmama

S11. Aşağıdaki tabloda verilen kar matrisi sonuçlarına göre hangi strateji seçilmelidir?
Strateji
Doğa koşulu (kar, TL)
S1
150.
S2
750
S3
1.250
S4
1.700.
S5
10.950
a)
b)
c)
d)
e)

150
750
1250
1700
10950

S12. Aşağıdaki tabloda verilen maliyet matrisi sonuçlarına göre hangi strateji
seçilmelidir?
Strateji
Doğa koşulu (kar, TL)
S1
150.
S2
750
S3
1.250
S4
1.700.
S5
10.950
a)
b)
c)
d)
e)

150
750
1250
1700
10950
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S13. Aşağıdaki tabloda verilen kar matrisi sonuçlarına göre hangi strateji seçilmelidir?

Strateji
Doğa koşulu (kar, TL)

S1
25

S2
75

S3
12

S4
17

S5
85
a) 12 b) 17 c) 25 d) 75

e) 85

S14. Aşağıda verilen karar tablosundaki stratejiler HURWİCZ
değerlendirilirse hangi strareji seçilir(α=0,70)
Doğa Koşulları
Çok İyi Talep
Alternatifler
Simit
sarayı 100
küçük
Simit sarayı orta 150

İyi Talep

Normal Talep

75

35

80

50

Simit
sarayı 200
100
büyük
Simit sarayı çok 400
200
büyük
a)
a)
80,5 b) 120 c) 158 d) 292

KRİTERİ ne göre

60
40
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7.

PROJE YÖNETİMİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Proje yönetim teknikleri ve uygulamaları öğrenilecek

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kazanım
Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar

Giriş
Üretim programları tedarik zinciri yoluyla zamanında üretim veya hizmet akışını
sürdürebilmek için oluşturulmaktadır. Ancak tüm faaliyetler tekrarlı değil ve bazıları belli
bir zaman dilimi içerisinde yegâne olma özelliğine sahiptir. Bu benzersiz, bir seferlik
faaliyetler proje olarak tanımlanmaktadır.
Proje yönetimi var olan faaliyetteki yenilik veya değişikliği gerçekleştirmek ve
geliştirmek için çalışma yönetimidir. Projeyi planlama ve proje faaliyetlerini kontrol
etme, kaynak ve bütçe sınırlamaların karşılama ve projeyi zamanında tamamlamayı
kapsamaktadır. Ev, fabrika, alışveriş merkezi, stadyum veya arena gibi tesis veya
binaların yapımı; askeri silah sistemi, yeni bir hava taşıtı veya yeni bir gemi
oluşturulması; bir uydu sisteminin fırlatılması; bir petrol hattının kurulması, yeni bir
bilgisayar sistemi geliştirilmesi veya uygulanılması; bir rock konseri, futbol veya
basketbol turnuvasının planlanması veya piyasaya yeni bir ürün sürülmesi proje
örneklerindendir.
Projeler son yıllarda artarak şirketler içine hızla nüfuz etmiştir. Bu durum; hızlı
teknolojik gelişmelerle birleşmiş kısa ömürlü ürünler, ürün pazarları ve yeni ürünlerin
çeşitliliğinin bir sonucudur. Hem yeni makine ve ekipman hem de yeni üretim prosesleri
ve bilgisayar destek sistemleri kullanan küresel iş çevresinin doğası sürekli gelişmektedir.
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Bu da daha fazla ürün çeşitliliği için müşteri talepleri doğrultusunda yeni ürün ve
hizmetler geliştirebilme yeteneği gerektirmektedir. Toplam faaliyet çabasının sonucu
proje temelli faaliyetlere dayanmaktadır. Ayrıca planlama ve proje yönetimi de üretim
yönetiminde daha kritik bir rol üstlenmektedir.
7.1. Proje Yönetiminin Elementleri
Yönetim; ürünün üretilmesi ve hizmetin sunulması gibi süregelen proses veya
faaliyetlerin planlanması, organizasyonu ve kontrolüyle ilişkilidir. Proje yönetimi
nispeten kısa bir sürede önemli bir faaliyete yönelik kaynak ve insan bağlılığını yansıttığı
için farklıdır. Proje yönetiminin özellikleri benzersiz olma eğilimindedir. Proje yönetimi
dört temel elementten oluşmaktadır:





Proje Ekibi,
Proje Planlama,
Görev Ayrımı Yapısı,
Proje Kontrolü

7.2. Proje Ekibi
Proje ekibi genellikle proje faaliyetlerine ilişkin tecrübesi olan ve
organizasyondaki farklı alanlardan veya yetenekleri, uzmanlıkları ve tecrübeleri göz
önünde bulundurularak organizasyon dışından seçilmiş kişilerden oluşan çapraz
fonksiyonlu yapıdır. Projeler özellikle üretim prosesleri veya ekipmanlarıyla ilişkiliyse,
teknik becerileri vesilesiyle genellikle mühendisler proje çalışmasına dahil olmaktadır.
Proje ekibi projeye ilişkin belli bir alandan da yönetici veya personel de temin
edebilmektedir. İşleri proje faaliyetlerinin bir faaliyeti ise çalışanlar proje ekibine dâhil
olabilmektedir.
Matriks organizasyonu özel projelere yönelik bir ekip olarak tanımlanmaktadır.
Ekip şirket içindeki farklı faaliyet alanları veya bölüm üyelerinden oluşmaktadır.
Örneğin; ekip proje için gereken özel becerilere dayanan mühendislik, üretim, pazarlama
veya insan kaynaklarından oluşturulabilmektedir. Matriks kelimesi organizasyon
yapısının 2-boyutlı özelliğinden türemektedir. Birincisi iş yapmak için şirketin normal
faaliyet yapısı olan dikey boyutu iken; diğeri ise projenin gerektirdiği özel faaliyet yapısı
olan yatay boyuttur.
Proje ekibindeki görevlendirme genellikle geçicidir. Bu da hem olumlu hem de
olumsuz etkileri beraberinde getirmektedir. Devamlı olarak çalıştıkları faaliyet alanından
proje dolayısıyla kısa bir süre ayrılan personel alıştığı iş ve alandan kopabilmektedir.
Çalışanlar genellikle hem proje yöneticisi hem de genel bir şefe rapor vermektedirler.
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Projeler genellikle eğlenceli olduğu için çalışanlar yenilikçi işlerde çalışmaktan memnun
kalmakta ve eski işlerine dönmekte isteksiz olmaktadır.
Proje ekibinin en önemli üyesi proje yöneticisidir. Projeyi yönetimi belirsizlik ve
başarısızlık riskiyle karşı karşıyadır. Proje yöneticisi üyeleri genelde işletmenin farklı
faaliyet alanlarından gelen, farklı becerilere sahip olan bireyleri projeyi başarılı bir
şekilde tamamlamaya odaklanmış tek bir grup olarak koordine edilmelidir. Proje
yönetiminde baskı normal yönetimden daha fazla hissedilmektedir. Normal yönetime
kıyasla daha zaman alıcı ve bütçe kısıtlamaları vardır. Ancak zor durumda yönetim
kabiliyeti, yegâne bir projede çalışabilme ve yeni bir şey yapma heyecanı gibi potansiyel
avantajları da mevcuttur.
7.3. Proje Planlaması
Projeyi planlama yönetici ve ekipten ne yapılmasının beklendiğinin
belirlenebilmesi için projenin amaçları açık bir şekilde tanımlanmaktadır. Bazen yerine
getirilmesi gereken, yapılması gereken ve projenin zaman diliminin ne olduğunu belirten
çalışma talimatı denilen yazılı bir açıklama biçimi hazırlanmaktadır. Projedeki tüm
faaliyetler (ya da adımlar) tamamen belirtilmiş olmalıdır. Bu, proje yeni olduğu ve
dayanılacak çok fazla deneysel referans olmadığı için kolay bir görev değildir. Faaliyet
işgücü, kaynak ve zaman gerektiren, yönetim kontrolü ve denetime tabii olan her bir iş
veya iş çabasının ürünüdür. Faaliyetler belirlendikten sonra, hangi faaliyetin önce
yapılması hangisinin sonra yapılması gerektiği belirlenmelidir. Buna da öncelik ilişkisi
denilmektedir. Öncelik ilişkisi ağ adı verilen bir grafik biçiminde gösterilmektedir.
Aşağıdaki grafik bir kaldırım inşası için oldukça basitleştirilmiş bir proje ağı
sunmaktadır:

1

Kaldırımı şekillendirme

2

Beton Dökme

3

Bu ağ iki proje faaliyeti olan kaldırım biçimlerini şekillendirme ve ardından bu
biçimlere beton dökme arasındaki öncelik ilişkisini göstermektedir.
Proje faaliyetleri ve aralarındaki ilişki belirlendikten sonra, proje faaliyetleri
programlanmalıdır. Programlama her bir faaliyet için gereken tahmini bir süre
belirlenmesi ve bu tahminlerin genel proje programını ve projenin tamamını geliştirmek
için kullanılması ile tamamlanmaktadır. Tahmini proje süresi projenin amacıyla
karşılaştırılmalıdır ve eğer projenin tahmini süresi çok uzunsa, proje süresini kısaltma
yollarının bulunması anlamına gelmektedir. Genellikle gereken süreyi azaltmak adına
faaliyetlere daha fazla kaynak ve gayret verilmelidir.
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Özetlemek gerekirse; proje planlama prosesinin öğeleri:








Proje amacını/amaçlarını belirlemek,
Faaliyetleri belirlemek,
Öncelik ilişkilerini kurmak,
Süre tahminlerini gerçekleştirmek,
Projenin tamamlanma süresini belirlemek,
Proje program amaçlarını kontrol etmek,
Amaçları gerçekleştirmek için kaynak gereksinimlerini belirlemektir.

7.4. Görev Ayrımı Yapısı
Görev ayrımı yapısı (WBS) bir proje planlama metodudur. Projedeki yapılması
gereken görevleri organize etmektedir. WBS’de proje, modül adı verilen temel
parçalarına ayrılmaktadır. Daha sonra bu parçalar detaylı alt parçalara, ardından
faaliyetlere ve en son olarak da ayrı ayrı görevlere ayrılmaktadır. Sonuç farklı
seviyelerden oluşan hiyerarşik bir organizasyon yapısıdır. Görev ayrımı yapısı formatı
faaliyet belirleme ve bireysel görev, modül ve proje yoğunluğu ile gerekli kaynakları
belirlemek için iyi bir yoldur. Ayrıca modül ve faaliyetler arasındaki ilişkileri belirleye de
destek olmaktadır. Aynı zamanda gereksiz faaliyet tekrarlarını da belirlemektedir.
Deneyimler görev ayrımı yapısını geliştirmek için proje ekibinin iki yolu
olduğunu göstermektedir. Birinci yol; görev ayrım yapısı yeterli detaya ulaşana kadar
baştan aşağıya doğru “Bu seviye hangi parçaları oluşturmaktadır? Sorusunu sorarak
ilerlemektedir. Diğer yol ise her bir detayı yapışkan notlara yazıp sonrasında onları görev
ayrım yapısının bölümlerinde organize ederek tüm proje hakkında basit bir beyin fırtınası
yapmaktadır. Görev ayrımı yapısı hiyerarşisinin en üst seviyesinde projeye ilişkin özet
faaliyet, majör bileşenler veya faaliyet alanları bulunma eğilimindedir. Genellikle “ne”
yapılması gerektiğini gösterme isimler ile belirtilmektedirler. Görev ayrımı yapısı
hiyerarşisinin en alt seviyesinde ise majör bileşen veya alanların altındaki detaylı proje
çalışma faaliyetleri belirtilmektedir. Genellikle işlerin “nasıl” yapılacağı fiiller ile
gösterilmektedir.
7.5. Proje Kontrolü
Proje yönetimi iki farklı evreden oluşmaktadır: planlama ve kontrol. Proje
planlama prosesi tamamlandığında, fiziksel olarak projeye başlanabilmektedir. Bu
noktada proje yönetimi projeye ilişkin görevlerin kontrolüne odaklanmaktadır. Kontrol
tüm faaliyetlerin belirlenip belirlenmediği ve yapılan faaliyetlerin uygun sıra ile yapılıp
yapılmadığından emin olmayı kapsamaktadır.
Çoğu şirkette proje kontrolü büyük çok yönlü bir proje çevresi bağlamında
gerçekleşmektedir. Kurumsal proje yönetimi olarak da bilinen proje yönetimi şirket
geneli proje portföyünün yönetimi ve kontrolünü ifade etmektedir. Proje yönetimine
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yönelik girişimde şirket amaçları eş zamanlı projelerin koordinasyonu ile
gerçekleştirilmektedir. Kurum genelindeki tüm proje türlerini sistematik olarak
uygulayarak şirket büyümekte, değişmekte ve değer kazanmaktadır. Projelerin
organizasyon portföyünün toplam sonucu şirketin özünde yer almaktadır. Bunun gibi
program yönetimi de proje yönetiminin üstünde duran yönetimsel bir yaklaşımdır. Proje
yönetimi açık bir şekilde tanımlanmış, belli bir süre dilimindeki kendi kapsam ve
amaçlarıyla somut ürün sunmaya odaklanırken; program yönetimi şirket amaç ve
değişiklikleri dikkatli bir şekilde planlanmış ve koordineli projeler yoluyla
gerçekleşmektedir. Programlar tüm iş alanlarının ötesine geçmekte ve tüm iş alanlarını
etkilemektedir ve böylece bireysel projelerden ziyade üst düzey işletme ötesi faaliyet
koordinasyonu gerektirmektedir.
Günümüzün yüksek rekabetli küresel işletme ortamında proje ve program
yönetimi kontrolü için iletişim ihtiyacı önemli ve karmaşıktır. Projeyi tamamlama hızı
genellikle önemli bir rekabet faktörüdür. Tasarım belgeleri, bütçe ve maliyet belgeleri,
planlar, durum raporları, programlar ve zamanında program değişiklikleri de proje
başarısı için kritiktir. Sonuç olarak gitgide proje bilgilerini iletmek için interneti ve proje
bilgilerine ulaşmak ve ekip üyelerine tek bir lokasyon sunmak adına şirket intraneti ve
proje web sayfalarını kullanan şirketlerin sayısı artmaktadır. İnternet iletişimi ve faks,
video konferans sistemleri, telefonlar, elde taşınır bilgisayarlar ve jet seyahatler ülkeler
arası şirketlerin küresel proje yönetimiyle ilgilenmesini mümkün kılmaktadır.
7.6. Gantt Şeması
Gantt Şeması kısmen daha az faaliyet ve öncelik ilişkisi bulunan küçük projeleri
planlama ve programlama konusunda geleneksel bir yönetim tekniğidir. (Aynı zamanda
sütunlu grafik olarak da bilinen) programlama tekniği 1914’te Frankford Arsenal topçu
mühimmat dükkânında endüstri mühendisliği alanında öncü olan Henry Gantt tarafından
geliştirilmiştir. Gantt şeması başlangıçtan beri popüler bir proje programlama aracı olmuş
ve hala günümüzde de kullanılmaktadır. CPM/PERT tekniğinin öncüsüdür.
Gantt Şeması analiz edilen projedeki her bir faaliyet süresini gösteren bir sütun
içeren grafiktir. Faaliyet bolluğu kendinden sonraki faaliyette veya tüm projede herhangi
bir gecikme yaratmaksızın ertelenebilen faaliyet miktarıdır.
Gantt Şeması projenin ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği, ekstra sürenin
nerede var olduğu ve hangi faaliyetlerin ertelenebileceğini gösteren proje programının
görsel bir sunumudur. Proje yöneticisi hangi faaliyetin programın önünde hangi faaliyetin
programın gerisinde olduğunu gözlemlemek için bu grafiği kullanabilmektedir. Gannt
Şeması faaliyetler arasındaki öncelik ilişkilerini de göstermektedir ancak bu ilişkiler her
zaman kolayca fark edilememektedir. Bu durum, Gannt Şeması metodunun bir
dezavantajıdır ve bu dezavantaj şemanın kullanımını kısmen daha az faaliyet ve daha az
proje ile sınırlamaktadır. CPM/PERT ağı tekniği bu dezavantajı içermemektedir.
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7.7. CPM / PERT
1956 yılında E.I du Pont de Nemours & Company A.Ş mühendis ve bilgisayar
uzmanları Morgan R.Walker, Remington-Rand ve James E. Kelley’in liderliğindeki
araştırma ekibi planlama, programlama ve (tesis bakımı ve yapım projelerini içeren)
şirket mühendislik programlarının raporlanması hususlarını geliştirmek için bilgisayarlı
bir sistem oluşturma projesine girişmişlerdir. Bu yaklaşımın sonucu kritik yol metodu
(CPM) olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Amerikan Donanması da D.G Malcolm’un
önderliğinde Booz, Allen ve Hamilton danışmanlık firmaları ve Donanma Özel Proje
Ofisi Lockheed üyelerinden oluşan bir araştırma ekibi kurmuştur. Bu ekip (balistik bir
füze-ateşleme donanması olan ) Polaris Füze Projesi’ni geliştirebilmek adına yönetim
kontrol sistemi tasarımı için benzer bir yaklaşım hazırlamışlardır. Bu ağ programlama
tekniği Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT) olarak
adlandırılmaktadır.
Hem CPM hem de PERT Gantt Şeması’nın türevleridir ve oldukça birbirlerine
benzemektedirler. Aslında CPM ve PERT arasında iki temel fark bulunmaktaydı. CPM’li
faaliyet süresi tahmini faaliyet süresinde herhangi bir varyasyona izin vermemekteydi.
Faaliyet süreleri kesin veya “belirleyici” olarak görülmekteydi. PERT ile faaliyet
süresinde varyasyona izin veren her bir faaliyet için çoklu süre tahminleri kullanılmıştır.
Diğer fark ise proje ağını oluşturan mekaniğe ilişkindi. PERT’teki faaliyetler iki blok
arasında yay, oklu çizgi veya daire ile gösterilmekteyken CPM faaliyetleri blok veya
daire şeklinde gösterilmektedir. Ancak yıllar sonra CPM ve PERT etkin bir şekilde tek
bir teknik olarak birleşmiş ve CPM/PERT haline dönüşmüştür.
CPM/PERT’in Gantt şemasına göre avantajı faaliyetler arasındaki öncelik
ilişkilerini tasvir etmek adına bir ağ kullanıyor olmasıdır. Gantt şeması öncelik ilişkilerini
net bir şekilde gösterememekte ve dolayısıyla kullanımı küçük projelerle
sınırlanmaktadır. CPM/PERT ile ağ içindeki öncelik ilişkisini görmek daha kolaydır ve
bu yüzden CPM/PERT yönetici ve diğer kullanıcılar arasında özellikle çok faaliyetli
büyük projeler için popülerdir.
7.7.1. Proje Ağı
CPM/PERT ağı bölümlerden ve bloklardan oluşmaktadır. CPM’de blok ve
daireler proje faaliyetlerini göstermektedir. Bloklar arasındaki oklar faaliyetler arasındaki
öncelik ilişkisini göstermektedir. Bazı ağlarda 1. Faaliyet 1. Blok ile temsil edilmekte, 2.
Faaliyet 2. Blok ile gösterilmektedir. Bu ağ yapımı yaklaşımı blok şeması faaliyeti
(AON) denilmektedir.
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Blok

1

2

3

Bölüm
Şekil 6.3: Ağ Bileşenleri
Bu bileşenlerin bir ağ oluşturmak için nasıl kullanıldığını göstermek için ev
inşaatı projesini kullanacağız. Projenin karşılaştırılabilir CPM/PERT ağı Şekil 6.4’te
gösterilmiştir. Öncelik ilişkileri Şekil 6.4’teki oklu bölümlerin düzenlenme şekliyle
gösterilmiştir. Projedeki birinci faaliyet (1-2) evi tasarlamak ve finansman sağlamaktır.
Diğer faaliyetlerin başlayabilmesi için bu faaliyetin tamamlanmış olması gerekmektedir.
Böylelikle binanın temelinin atılmasını temsil eden faaliyet 2-3 ve materyal
siparişi&alımını temsil eden faaliyet 2-4 yalnızca faaliyet 1-2 ‘nin gerçekleşmiş olduğunu
gösteren blok 2’nin gerçekleşmesiyle aktifleşebilmektedir. (Şekil 6.4’te bu faaliyetin
gerçekleşebilmesi için 3 aylık bir süre tahmin edildiğine dikkat ediniz.) Faaliyet 2-3 ile
faaliyet 2-4 birbirlerine bağlı olmaksızın ancak her ikisi de yalnızca faaliyet 1-2’nin
tamamlanmasına bağlı olmak şartıyla eş zamanlı olarak gerçekleşebilmektedirler.
Temel atma faaliyeti (2-3) ve materyal siparişi & alımı (2-4) tamamlandıktan
sonra faaliyet 4-5 ve faaliyet 4-6 eş zamanlı olarak başlayabilmektedir. Ancak faaliyet 34 ağda yapay faaliyet olarak tanımlanmaktadır.
Yapay faaliyet öncelik ilişkisini göstermesi için ağ içine yerleştirilir ancak
gerçek bir zaman aşımını ifade etmemektedir. Yapay faaliyet; faaliyet 2-3’ün blok 4’ün
başındaki herhangi bir faaliyetten önce tamamlanmalı olduğunu ancak zaman aşımını
ifade etmediğini göstermektedir.
Blok 4’te iki faaliyetin başladığını görmekteyiz. Faaliyet 4-6 binanın inşası ve
faaliyet 4-5 ise evin iç ve dış bölümü için boyanın seçilmesidir. Bu iki faaliyet eş zamanlı
olarak başlayabilmekte ve aynı zamanda gerçekleşebilmektedir. Boya seçimi (faaliyet 45) ve çizge 5’in gerçekleşmesini takiben halı seçimi de yapılabilmektedir. (Çünkü halı
rengi evin iç boyasının rengine bağlıdır). Bu faaliyet de evin inşası (faaliyet 4-6) ile eş
zamanlı gerçekleşebilmektedir. Bina tamamlandığında, boya ve halı seçildiğinde ev
tamamlanabilmektedir. (Faaliyet 6-7).
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3

Temel atma
2

0

Yapay

3
1

2

1

4

Evi inşa etme
3

Ev tasarımı ve finansman bulma

6

İşi tamamlama
7
1

Materyal siparişi&alımı

Boyayı seçme

1 1

Halıyı seçme

5

Şekil 6.4: Ev İnşası Proje Ağı
7.7.2. Kritik Yol
Ağ yolu; ağdaki başlangıç bloğundan bitiş bloğuna dek süren birbiriyle
bağlantılı faaliyetlerin sırasıdır. Şekil 6.4’teki ağlar hedefe ulaşmak için birçok yol
geçmektedir. Aslında bu ağa yakından bakıldığında A,B,C ve D ile ifade edilmiş dört yol
görülmektedir.
A: 1-2-3-4-6-7
B: 1-2-3-4-5-6-7
C: 1-2-4-6-7
D: 1-2-4-5-6-7
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Zaman bakımından proje, ağdaki en uzun yolun gerektirdiği süreden daha kısa
bir zamanda gerçekleşemez (yani ev inşa edilemez). En uzun süreli yol kritik yol olarak
tanımlanmaktadır.
(Şekil 6.4’te gösterilen) Her bir dört yol boyunca gereken faaliyet sürelerini
kısaltarak her bir yolun uzunluğunu hesaplayabilmekteyiz.
Yol A:

1-2-3-4-6-7

3+2+0+3+1= 9 ay
Yol B:

1-2-3-4-5-6-7

3+2+0+1+1+1=8 ay
Yol C:

1-2-4-6-7

3+1+3+1=8 ay
Yol D:

1-2-4-5-6-7

3+1+1+1+1=7 ay
Yol A en uzun olduğu için kritik yoldur. Böylelikle projenin minimum
tamamlanma süresi 9 aydır. Şimdi kritik yolu daha ayrıntılı analiz edelim.

3
3

5 ayda başlayacak

1

3

2
0
9 ayda bitecek

2

1

4

6
7
3
3 ayda başlayacak

1
1

1
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8 ayda başlayacak
5

Şekil 6.6: Faaliyet Başlangıç Süreleri
Şekil 6.6’da; 3 ay geçene kadar faaliyet 2-3 ve 2-4’ün başlayamayacağını
görmekteyiz. Aynı zamanda 5 ay geçene kadar faaliyet 3-4’ün de başlayamayacağı
görülmektedir. Faaliyet 4-5 ve 4-6’nın başlayabilmesi Blok 4’ü oluşturan iki faaliyete
bağlıdır. Faaliyet 3-4 beş ay sonra tamamlanacaktır. (Blok 3 gerçekleşene kadarki 5 aylık
süreye 0 olan yapay faaliyeti ekleyerek bulunmuştur). Aktivite 2-4 ancak dördüncü ayın
sonunda tamamlanmış olacaktır. Bu nedenle faaliyet 4-5 ve 4-6’nın başlangıç süreleri ya
5 ay ya da 4 ay olabilmektedir.
Blok 4’ü oluşturan faaliyetleri düşünelim. Aynı mantığı kullanarak faaliyet 6-7’i
de (blok 4’te 5 ay + faaliyet 4-6 için gereken 3 ay olmak üzere) 8nci ayın sonuna kadar
veya (blok 4’te 5 ay + faaliyet 4-5 ve 5-6 için gereken 3 ay olmak üzere) 7nci ayın
sonuna kadar başlayamayacaktır. Blok 6’da biten tüm faaliyetler faaliyet 6-7 başlamadan
önce tamamlanmalı olduğu için en kısa süre 8 aydır. Blok 6’daki süreye faaliyet 6-7 için
gereken 1 ayı da eklediğimizde projenin süresi 9 ay olmaktadır. Bu ağın en uzun yolu en
kritik yoldur.
Bu kısa analiz kritik yol konseptini ve projenin minimum tamamlanma süresinin
bulunmasını göstermektedir. Ancak kritik yolun belirlenmesi için kullanışsız bir metottu.
Şimdi proje faaliyetlerinin programlanması ve kritik yolun belirlenmesine matematiksel
bir yaklaşım incelenecektir.
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7.8. Faaliyet Programlama
Kritik yol analizimizde her bir faaliyetin bitirileceği en kısa süre saptanmıştı.
Faaliyet 4-5’in başlayabileceği en kısa süre 5 ay olarak bulunmuştu. Bu süre en kısa
başlangıç süresi olarak tanımlanmakta ve ES olarak sembolleştirilmektedir.
Her bir faaliyetin en kısa süresini belirleyerek ağ üzerinde ileri adım
atmaktayız. Bu ilk bloktan başlayarak ağ üzerinde ileriye doğru hareket etmemizdir. En
erken başlama süresi tüm öncelikli faaliyetleri tamamlayabilmedeki maksimum süredir.
En erken bitirme süresi (EF) basit olarak en erken başlama süresi + faaliyet süre
tahminidir. Örneğin; eğer faaliyet 1-2 için en erken başlama süresi 0 ise o zaman en erken
bitirme süresi 3 ay olacaktır. Genelde faaliyetin en erken başlama ve bitirme süreleri i-j
aşağıdaki matematiksel ilişkiye göre hesaplanmaktadır (i < j olduğunda).
ESij= maksimum (EFi)
EFij= ESij+tij
Proje ağımızdaki tüm faaliyetlerin erken başlama süresi ve en erken bitirme
süreleri Şekil 6.7’de gösterilmiştir.

3
3

(ES=3,EF=5)

2

0

(ES=5,EF=5)

1

3

2

1

4

6
(ES=5,EF=8)

(ES=3,EF=4)
(ES=0, EF=3)

3
1

(ES=8,EF=9)
7
1

1
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(ES=5,EF=6)

(ES=6,EF=7)
5

Şekil 6.7: En Erken Başlama ve En Erken Bitirme Süreleri
Ağdaki ilk faaliyetin en erken başlama süresi her zaman 0’dan başlamaktadır
(ES12=0). Bu bilgi 1-2 faaliyetinin en erken bitirme süresini hesaplamamamıza olanak
vermektedir:
EF12= ES12 +t12
=0+3
=3 ay
Faaliyet 2-3’ün en erken başlama süresi:
ES23=max EF2
= 3 ay
Uygun en erken bitirme süresi:
EF23=ES23 + t23
=3+2
= 5 ay
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Faaliyet 3-4’ün en erken başlama süresi (ES34) 5 aydır ve en erken bitirme süresi
(EF34) de 5 aydır. Faaliyet 2-4’ün en erken başlama süresi (ES24) 3 aydır ve en erken
bitirme süresi (EF24) de 4 aydır.
Şimdi iki öncül faaliyeti olan faaliyet 4-6’yı ele alalım. En erken başlama süresi:
ES46= max EF4
= max (5,4)
= 5 ay
En erken bitirme süresi:
EF46= ES46 + t46
=5 + 3
= 8 ay
Geri kalan başlama ve bitirme süreleri de aynı yolla hesaplanmaktadır. Şekil
6.7’deki ağdaki son faaliyet olan faaliyet 6-7’nin en erken bitirme süresinin 9 olduğuna
dikkat edelim. Bu bize toplam proje süresini veya kritik yol süresini vermektedir.
En erken başlama ve bitirme sürelerinin bir benzeri de en geç başlama (LS) ve
en geç bitirme (LF) süreleridir. En geç başlama süresi proje kritik yol süresinin dışında
projenin tamamlanmasında gecikme yaratmaksızın bir faaliyetin en geç başlayabileceği
süredir. Örneğimize bakacak olursak, blok 7’de proje tamamlanma süresi 9 aydır. Bu
yüzden en geç başlama ve bitirme sürelerini belirlemenin amacı her bir faaliyetin 9 ayı
aşmaksızın ne kadar ertelenebileceğidir.
Genelde en geç başlama ve bitirme süreleri aşağıdaki formüle göre
hesaplanmaktadır:
LSij= LFij -tij
LFij= min (LSj)
Min (LSj) terimi blok j’den ayrılan tüm faaliyetlerin minimum en geç başlama
süresini ifade etmektedir. Ağdaki ileri adım en erken süreyi belirlemek için kullanılırken;
en geç süre hesaplamalarında geri adım kullanılmaktadır. Blok 7’nin sonundan başlayıp
her bir faaliyetin en geç süresini hesaplayarak geriye doğru gideceğiz. Ağdaki her bir
faaliyetin proje süresini geçmeden ne kadar süre gecikebileceğini belirlemek istediğimiz
için blok 7’deki en geç bitirme süresi en erken bitirme süresini geçememektedir. Bu
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nedenle blok 7’deki en geç bitirme süresi 9 aydır. Bütün en geç süreleri Şekil 6.8’de
gösterilmiştir.
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(LS=3,LF=5)
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(LS=5,LF=5)

1

2

3

6
(LS=5,LF=8)
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1
(LS=4,LF=5)

(LS=0, LF=3)

3
1

(LS=8,LF=9)
7
1

1

(LS=6,LF=7)

(LS=7,LF=8)
5

Şekil 6.8: En Geç Başlama ve Bitirme Süreleri
Aynı zamanda faaliyet 6-7’nin en erken bitirme süresine eşit olan kritik yol 9
aydır. Bu otomatik olarak faaliyet 6-7’nin en geç bitirme süresini de belirlemektedir.
LF67= 9 ay
Bu değeri kullanarak, 6-7’nin en geç başlama süresi:
LS67 = LF67 – t67
=9 -1
= 8 ay
Faaliyet 5-6’nın en son bitirme süresi blok 6’dan çıkan faaliyetlerin minimum en
geç başlama süreleridir. Faaliyet 6-7 blok 6’dan çıktığı için, en geç bitirme süresi:
LF56= min (LS6)
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= 8 ay
Faaliyet 5-6’nın en geç başlama süresi:
LS56= LF56- t56
=8-1
=7 ay
Faaliyet 4-6’nın en geç bitirme süresi 8 aydır ve en geç başlama süresi ise 5
aydır. Faaliyet 4-5’in en geç bitirme süresi 7 ay, en geç başlama süresi ise 6 aydır.
Şimdi iki faaliyeti olan faaliyet 2-4’e bir göz atalım. En geç bitirme süresi
aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
LF24= min (LF4)
=min (5,6)
= 5 ay
En geç başlama süresi:
LS24 = LF24 – t24
=5–1
= 4 ay
Geri kalan tüm en geç başlama ve bitirme süreleri benzer şekilde
hesaplanmaktadır.
7.9. Faaliyet Bolluğu
Kritik yol üzerindeki faaliyetlerin en erken başlama süreleri ile en geç başlama
süreleri eşittir. Bu kritik yol üzerindeki tüm faaliyetlerin tam zamanında başlaması ve hiç
gecikmemesi anlamına gelmektedir. Eğer kritik yol üzerindeki herhangi bir faaliyet
gecikirse, o zaman proje süresi de uzayacaktır. Basit bir şekilde ağı incelemeye ek olarak
kritik yolu belirleme ye alternatif bir yol da bilmekteyiz. Kritik yol üzerindeki faaliyetler
ES=LS veya EF=LF şeklinde gösterilerek de belirtilebilmektedir.
Faaliyetler kritik yol üzerinde olmadığı için en erken ve en geç başlama süreleri
eşit olmadığında faaliyet bolluğu ortaya çıkmaktadır. Bolluk faaliyetin toplam proje
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süresini etkilemeksizin geciktirileceği süre miktarıdır. Aslında bir faaliyeti tamamlamak
için gereken mevcut ekstra süredir.
Bolluk (S) aşağıdaki formüllerden biri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Sij = LSij - ESij
Sij = LFij - EFij
Örneğin; faaliyet 2-4’ün faaliyet bolluğu:
S24 = LS24 – ES24
=4–3
= 1 ay
Eğer faaliyet 2-4’ün başında 1 aylık bir gecikme olsaydı, faaliyet yine de proje
tamamlanma süresini geciktirmeden 5 ayda tamamlanabilirdi. Örneğimizdeki her bir
faaliyetin bolluk süresi Şekil 6.10’da gösterilmiştir.
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5
Şekil 6.10: Faaliyet Bolluğu
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Bolluk kaynağın çeşitli nedenlerle gecikebilen veya süre tahminin net olmadığı
faaliyetler için kullanılabilmesine olanak sağladığı için proje yöneticileri için yararlıdır.
Faaliyet süre tahminleri oldukça belirsizdir. Ancak faaliyet süresi tahminlerindeki bu
belirsizlik bu zamana kadar kullanılan tek ve belirleyici tahminler yerine olasılıksal süre
tahminleri kullanarak belli bir dereceye kadar belirtilmektedir.
7.10.Olasılıksal Faaliyet Süreleri
Önceki bölümde anlatılan bina inşası için proje ağında tüm faaliyet süre
tahminleri tek bir değerdi. Tek bir faaliyet süre tahmini kullanarak aslında faaliyet
süresini kesin olarak biliyormuşuz gibi (yani belirleyici) farz etmekteyizdir. Örneğin
Şekil 6.4’te faaliyet 2-3 için süre tahmini 2 aydır. Yalnızca bu değer verildiği için,
faaliyet süresinin 2 aydan farklılık gösterebileceğini düşünmemeliyiz. Faaliyet süre
tahminlerinin kesinlikle yapılabilmesi çok nadirdir. Proje faaliyetleri yegâne
olabilmektedir. CPM ve PERT arasındaki temel farklardan birinin PERT’in olasılıksal
faaliyet süreleri kullanabildiği olduğunu hatırlayınız.
7.11. Olasılıksal Süre Tahminleri
Faaliyet süresini tahmin etmeye PERT-tipi yaklaşımda her bir faaliyet için üç
süre tahmini belirlenmekte ve böylece beta dağılımının ortalama (mean) ve varyansını
(variance) tahmin etmemizi mümkün kılmaktadır.
Beta dağılımı ortalama ve varyansı üç süre tahminiyle değerlendirilebilmektedir.
Beta dağılımı süreklidir ancak önceden saptanmış bir şekli yoktur. Verilen süre
tahminleriyle şekil alacaktır. Benzersiz bir proje ağında faaliyet süre dağılımlarının
şeklini önceden bilmediğimiz için bu durum faydalıdır. Başka dağılım türlerinin beta
dağılımından daha fazla veya daha az kesin olduğu belirtilse de, geleneksel olarak
olasılıksal faaliyet süre tahmininde beta dağılımı kullanılmaktadır.
Her bir faaliyet için üç süre tahmini en olası zaman (m), iyimser zaman (a) ve
kötümser zaman (b)’dır. En olası zaman faaliyet birçok kez tekrarlandığında ve sürekli
gerçekleştiğindeki öznel faaliyet süresi tahminidir. İyimser zaman her şey yolunda
giderse faaliyetin tamamlanabilmesi için gereken mümkün olan en kısa süredir. Kötümser
ise her şey kötü gittiği zaman faaliyetleri tamamlamak için gereken en uzun süredir.
Faaliyet veya proje yöneticisine en aşina kişi kendi bilgi ve becerileriyle bu “öznel”
tahminleri yapmaktadır.
Bu üç süre tahmini beta dağılımının ortalama ve varyanslarını tahmin etmek için
kullanılmaktadır.
Ortalama (tahmini süre)= 𝑡 =
Varyans=(v2= (

a+4m+b
6

𝑏−𝑎 2
)
6
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a= İyimser süre tahmini
m= En olası süre tahmini
b= Kötümser süre tahmini
Bu formüller sürekli olan ve değişik şekiller alabilen veya çarpıklık
sergileyebilen beta dağılımının ortalama ve varyans tahminlerini sunmaktadır.
7.12. POM/QM for Windows ile CPM/PERT Ağ Analizi
POM/QM for Windows çözüm ekranında her faaliyet için en erken başlama, en
geç bitirme ve bolluk süreleri bulunmaktadır. Faaliyet varyansı yerine faaliyet standart
sapması girilmektedir. POM for Windows aynı zamanda Gantt Şeması oluşturma
kapasitesine de sahiptir.
7.13.Olasılıksal Ağ Analizi
CPM/PERT metodu faaliyet süresinin beklenen proje süresi ve varyansını
verebilmek için her bir beklenen faaliyet süresi ve varyansını toplamamızı sağlayan
istatistiksel olarak bağımsız olduğunu varsaymaktadır. Ayrıca ağ ortalama ve varyansının
normal olarak dağıldığını da varsaymaktadır. Bu varsayım CPM/PERT analizi ve
amaçlarımızın eğer faaliyetler yeterince büyük ve istatistiksel olarak bağımsız ise kritik
yol üzerindeki faaliyetlerin ortalamaları toplamının normal bir dağılım ortalamasına
yaklaşacağını ifade eden olasılığın merkezi limit teoremine dayanmaktadır. Ortalama
proje tamamlama süresin ve varyansın normal dağıldığını garanti eden yeteri kadar
faaliyet olup olmadığı tartışma konusudur. CPM/PERT analizinde ağın boyutundan
ziyade normal dağılımını kullanarak olasılık analizi yapmak alışılagelmiş olmasına
rağmen, dikkatli kullanıcı bu sınırlamayı göz önünde bulundurmalıdır.
CPM/PERT ağının olasılıksal analizi projenin normal dağılmış proje tamamlama
süresinin belli bir ortalama ve varyans veren belli bir zaman içinde tamamlanması
olasılığının belirlenmesidir. Z değeri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmaktadır:
Z=

x−μ
δ

μ = tp= ortalama proje süresi
x= önerilen proje süresi
Z= standart sapma sayısı
7.14. Blok Şeması (Activity-on-Node) Ağları ve Microsoft Projesi
Blok şeması (AON) metodunda faaliyetler blokların üzerine yerleştirilmekte ve
oklar faaliyetler arasındaki öncelik ilişkilerini göstermektedir. Hem Blok Şeması
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Yöntemi (AON) hem de Bağlantı Şeması Yöntemi (AOA) aynı şeye ulaşmaktadır ancak
ufak tefek farklar vardır. AON ağında genellikle AOA ağından daha fazla blok
mevcuttur. Ayrıca iki faaliyet asla aynı başlangıç ve bitiş bloklarına sahip olmadığından
AON ağı yapay faaliyet gerektirmemektedir.
Birçok proje yönetimi bilgisayar yazılım programları iki metottan birini içerse
de, Microsoft Project sadece AON ağlarını kullanmaktadır.
7.15.AON Ağ Düzeni
İlk faaliyet (bina inşası projesinde ev tasarlama ve finansman sağlama) en üst sol
köşede yer almaktadır. Altındaki sol köşede faaliyet süresi yer alırken sağa doğru yan
yana 4 bloğa da en erken başlama süresi, en erken bitirme süresi, en geç başlama süresi
ve en geç bitirme süresi yerleştirilmektedir. Faaliyetin en erken başlama ve en geç
başlanma süreleri AOA ağında kullanılan aynı formüller ile hesaplanmaktadır.
Oklar yalnızca bloktaki faaliyetler arasındaki öncelik sırasını göstermektedir.
Aynı zamanda yapay faaliyet bu ağda yer almamaktadır.
Her bir faaliyetteki bolluk AOA ağındaki gibi en geç başlama süresinden en
erken başlama süresini veya en geç bitirme süresinden en erken bitirme süresini çıkararak
bulunabilmektedir.
7.16.Microsoft Projesi
Microsoft Projesi proje yönetimi konusunda çok popüler ve sık kullanılan bir
yazılım paketidir. Nispeten kullanımı da kolaydır. Microsoft Proje Yazılımı programın
nasıl kullanılacağını detaylı bir şekilde anlatarak dikkatli bir şekilde kullanıcıları
yönlendiren bir öğretici içermektedir.
Öncelikle araç çubuğundaki “Dosya” tuşu tıklanıp ve sonrasında “Yeni” ibaresi
tıklanarak yeni bir “Proje Kitabı” veya proje ekranı açılabilmektedir. Yeni ekran
açıldığında kendi proje isminizle onu “Kaydet”edebilirsiniz. Program projenin başlangıç
tarihini yazmanızı isteyecektir. Yeni bir dosya açtığınızda projenin başlangıç tarihini ve
(isterseniz) bitiş tarihini yazabileceğiniz “Proje Bilgisi” sayfası açılacaktır.
Başlangıç ekranı göründüğünde ekranın sol tarafında bulunan “Gantt Şeması”
butonunu tıklayınız. Ardından her bir faaliyet (veya görev) tanımlarını “Görev İsmi”
altındaki boşluklara yazınız. “Enter”a basıldıktan sonra gösterge “Süre” yazan hücreye
gelecektir. Proje süresi uygun zaman birimleriyle doldurulmalıdır. Grannt Şeması öncelik
ilişkileri belirtilmediği için henüz tamamlanamamıştır.
Öncül ve takip eden faaliyetler arasındaki öncelik ilişkileri aşağıdaki gibi
belirlenmektedir. Bir faaliyeti tıklarken “Ctrl” butonunu tıklayıp ardından takip eden
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faaliyet tıklanır. (Ctrl butonun her iki faaliyet için de tıklandığından emin olunuz).
Ardından araç çubuğundaki “bağlantı” butonu tıklanmalıdır. Bu işlem projedeki
faaliyetler arasındaki tüm öncelik ilişkileri için tekrarlanmalıdır. Ardından tüm proje için
Gannt Şeması tamamlanmış olmaktadır.
7.17. Projenin Hızlandırılması ve Zaman/Maliyet Sorunsalı
Proje yöneticisi genellikle son tarihi karşılamak adına projenin programlanmış
tamamlama süresini kısaltma sorunuyla karşılaşmaktadır. Başka bir deyişle, yönetici
CPM/PERT ağ analizinde gösterilenden daha kısa sürede projeyi bitirmelidir. Proje süresi
genellikle proje faaliyetine daha fazla iş gücü veya daha fazla kaynak ekleyerek
kısaltılmaktadır. Ancak eklenen iş gücü ve kaynak proje maliyetini arttırmaktadır.
Böylece projenin süresini kısaltma kararı zaman ve maliyet arasındaki ters ilişkinin
analizine dayanmaktadır. Projenin hızlandırılması kritik proje faaliyetlerinin birinin (veya
daha fazlasının) süresinin azaltılarak proje süresinin kısaltılması için kullanılan bir
metottur. Normal faaliyet süresindeki bu kısaltma hızlandırma olarak tanımlanmaktadır.
Proje hızlandırılmasının amacı hızlandırma maliyetini minimuma indirerek proje
süresini azaltmaktır. Proje tamamlama süresi yalnızca kritik yol üzerindeki faaliyetleri
hızlandırarak kısaltabileceği için tüm faaliyetlerin hızlandırılmaması gerektiğini ortaya
çıkarabilmektedir. Ancak faaliyetler hızlandığı için kritik yol değişebilmekte ve bu da
proje tamamlama süresini kısaltmak için önceden kritik olmayan faaliyetlerin
kısaltılmasını gerektirmektedir.
7.18.POM/QM for Windows ile Proje Hızlandırma
Elle ağ hızlandırma prosedürü kullanışızdır. Hızlandırmanın mantığını
göstermek için deneme-yanılma yaklaşımı için faydalı olabilmesine rağmen, daha büyük
ağlar için yönetilememektedir. POM/QM for Windows programı veriler girildiğinde
otomatik olarak proje süresini minimuma indirmek için olası maksimum maliyeti
hesaplamaktadır.
7.19. Genel Zaman ve Maliyet İlişkisi
İşgücü veya diğer doğrudan kaynakların maliyetlerini arttırarak projenin kritik
yol süresinin nasıl azaltılabileceğinden bahsetmiştik. Projenin hızlandırılmasındaki amacı
projeyi daha kısa sürede bitirmenin avantajlarını elde etmek için programlanmış
tamamlama süresini kısaltmaktı. Ancak proje süresini azaltmanın başka nedenleri de
olabilmektedir. Projelerin zamanla devam ederken tesis, ekipman ve makine maliyeti;
yatırım faizi; kamu giderleri; iş gücü ve personel maliyetleri ve düzenli işlerinde uzun
süre çalışmayan proje ekibinden iş gücü ve beceri kaybı gibi dolaylı masrafları
oluşmaktadır. Aynı zamanda projeyi zamanında bitirmemenin getirdiği doğrudan finansal
cezalar da mevcuttur. Örneğin; birçok inşaat sözleşmesi ve devlet sözleşmeleri proje
tamamlama süresini aşma konusunda ceza hükümleri barındırmaktadır.
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Genelde proje hızlandırma maliyetleri ve dolaylı maliyetler ters bir ilişkiye
sahiptir. Proje ne kadar kısalırsa, hızlandırma maliyeti o kadar yükselirken; proje süresi
yükseldikçe de dolaylı maliyet artmaktadır.
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8. OYUN TEORİSİ
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Giriş
Oyun Teorisi'ni gerçek yaşama uyumlu hale getirme çabaları 1950'li yıllara
dayanıyor. O yıllarda California'daki RAND Corporation'da çalışan matematikçiler,
Soğuk Savaş konusunda strateji geliştiren Amerikan Hava Kuvvetleri'nin çalışmalarına
bilimsel açıdan ışık tutuyordu. O dönemlerde çalışmalara temel oluşturan durumlar hep
iki taraflıydı. Bu ikili oyunlarda bir tarafın çıkarı diğerinin zararı anlamına geliyor ve
durumlara toplamı sıfır olan oyunlar adı veriliyordu.
Matematikçilerin deyişi ile ''Oyun Teorisi'', birbiriyle çelişen olasılıklar
karşısında en doğru stratejiyi saptama yöntemidir. Günlük yaşamda karşılaştığımız
sorunları çözümlemekte pratik yararları olan bu teori şu klasik örnekle açıklanabilir. Bir
istihbarat yetkilisi olarak size ulaşan bir ihbarı değerlendirmek durumunda kaldığınızı
varsayın. İhbarda, yasadışı bir terör örgütünün ülkenin en önemli askeri üslerinden birine
saldırı düzenleyeceği bildirilmektedir.
Bu durumda yapılacak en rasyonel şey nedir? Üssün mükemmel bir şekilde
korunduğunu biliyorsunuz. Ancak birinci derece sorumlu biri olarak ihbarı göz ardı
edemezdiniz. Atacağınız her adımın yeni sorunlara gebe olduğunu bile bile önlem almak
zorundasınız. Harekete geçtiğiniz anda muhbirinizin can güvenliği tehlikeye girebilecek.
Ayrıca söz konusu üsteki savunma önlemlerini arttırdığınız anda, diğer üslerin
savunmasız kalarak teröristlerin saldırısına uğraması ihtimali belirecek. Makul, mantıklı
bir yetkili olarak, bütün bu olasılıkları diğer yetkililerle tartışarak en rasyonel hareket
tarzını benimsemek zorundasınız. Bu örnekte olduğu gibi Oyun Teorisinde olası her
hareketin sonuçlarına bir değer biçilir ve en kötü koşullarda en yüksek değere sahip
hareket tarzı benimsenir.
8.1. Oyun Teorisindeki Temel Kavramlar
Oyun teorisinde temel kavramların başında strateji gelir. Strateji kombine
edilmiş kararlar dizisidir. Daha açık bir şekilde söylemek gerekirse STRATEJİ , oyunun
başından sonuna dek ortaya çıkabilecek bütün durumlar için oyuncuların tercihlerini
belirten kararlar bütünüdür. (Nash, 1991)
8.2. Salt Strateji Ve Karma Strateji
Oyunda tek bir denge noktası varsa hamle sayısı ne olursa olsun oyuncular bütün
oyun boyunca tek bir strateji kullanacaklardır. Oyuncunun kullandığı bu tek stratejiye
Salt Strateji demekteyiz. Bazı oyunlarda tek yerine birden fazla denge noktası vardır. Bu
durumda oyuncular hamlelerinin bir kısmında bir oyun, diğer kısımlarında başka bir oyun
uygulama imkânına sahiptirler. Böylece oyuncuların bir oyun süresince birden fazla
hareket tarzını seçebilmelerine ve çeşitli kararları bir arada benimsemelerine Karma
Strateji uygulaması denir.
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8.3. Optimal Strateji
Oyunlar teorisinin amacı rekabet etmekte olan, beklentileri zıt iki oyuncu için
rasyonel hareket yollarını sezmektir. Tekrarı mümkün oyunlarda bir oyun için optimum
strateji mümkün en büyük ortalama kazancı garanti edecek stratejidir. Rakip yönünden
beklenen optimum strateji ise mümkün en küçük ortalama kaybı garanti edebilecek bir
stratejidir.
8.4. Oyun Teorisinde Hareket Çeşitleri
Kişisel Ve Talih Hareketler: Bir oyun birbirini izleyen hamlelerle oynanır.
Oyunda tarafların yapmaları mümkün olan hareketlerin hepsine, tarafların mümkün
hareketleri veya yolları denir. Her hareket (hamle) kurallarla gösterilen alternatiflerden
birinin seçilmesini gerektirir. Oyun teorisinde hareketler kişisel ve talih hareketleri olarak
iki kısma ayrılır. Kişisel hareketler, oyun boyunca oyuncuların şuurlu bir şekilde
mümkün olan hareketlerden birini seçmesi veya seçebilme yeteneğine sahip olmasıdır.
Satranç ve dama oyununda yapılan hamleler (hareketler) kişisel hareketlere iyi
bir örnektir. Oyunda sırası gelen oyuncu kendini başarıya ulaştıracak mümkün
alternatiflerden birini bilinçli olarak seçmek olanağına sahiptir. Bu kişisel hareketlerin
sınırını oyunların kuralları belirler.
Talih hareketleri, bir talih sonucu ortaya çıkan olanaklardan birinin seçilmesidir.
Talih oyunlarına olarak yazı tura, barbut, iskambil oyunlarını verebiliriz. Havaya atılan
bir paranın yazı veya tura gelmesini isteyen kişini 0.5 ihtimalle istediğini elde edecek,
neticeyi etkileyebilecek hiçbir harekette bulunamayacaktır.
8.5. Ödemeler Matrisi
Oyuncuların strateji seçimlerinin türlü bileşimlerinden sonuçlanan kazanç ve
kayıpları gösteren matrise ödemeler matrisi denir.
Ödeme matrisinin elemanları pozitif, negatif veya sıfıra eşit olabilir. Söz konusu
matrisin herhangi bir elemanı pozitifse, sütunda yer alan oyuncu, satırda yer alan
oyuncuya bu miktarda ödeme yapar. Matrisin herhangi bir elemanı negatif ise satırdaki
oyuncu sütundaki oyuncuya bu negatif elemanın mutlak değerine eşit ödemede bulunur.
Matrisin elemanı sıfır ise oyunculardan hiçbiri birbirine ödemede bulunmaz. m
sayıda satırlı ve n sayıda sütunlu bir ödemeler matrisi aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.
a11

a12

a13

...

a1n

a21

a22

a23

...

a2n

a31

a32

a33

...

a3n
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...

...

...

...

...

am1

am2

am3

...

amn

Satır A oyuncusunun,sütun da B oyuncusunun stratejilerini gösteriyor diyelim.
Buna göre A oyuncusunun (1,2.......m) sayıda stratejisi var ve bunlardan birini seçebilir.
B oyuncusu da (1,2........n) sayıda stratejisi vardır. Oyunun sonucu, yani sütundaki
oyuncu B”nin, satırdaki oyuncu A”ya yaptığı ödeme, A oyuncusunun, ödeme matrisinde
seçtiği satır ile oyuncu B”nin seçtiği sütunun kesiştiği yerdeki eleman tarafından
belirlenir.
Örneğin A oyuncusu,A3 stratejisini seçer ve B oyuncusu da B2 stratejisini
seçerse oyunun sonucu a32 veya A oyuncusunun kazancı olur. Eğer a32 negatif olsa idi,
bu miktar A oyuncusunun B oyuncusuna yapacağı ödemeyi veya A oyuncusunun kaybını
gösterecekti
ÖRNEK
Yalnız birini kullanabildiğimiz A1, A2 ve A3 gibi farklı üç tane uçaksavarımız
var. Rakibimizin de yalnız birini kullanabileceği B1, B2 ve B3 gibi üç tane uçağı var.
Bizim amacımız uçağı düşürmektir.
Rakibimizin amacı ise uçağın hiçbir hasara uğramadan geri dönmesidir. A1
uçaksavar sistemi kullanıldığı zaman B1 , B2 ve B3 uçaklarını düşürmek olasılığı
sırası ile 0.9 , 0.4 ve 0.2 ‘dir. A2 kullanıldığı takdirde olasılıklar 0.3, 0.6 ve 0.8 ‘dir. A3
kullanıldığı zaman olasılıklar 0.5 , 0.7 , ve 0.2 ‘dir. Bu durumu oyunlar teorisi dili ile
ifade edelim: Durum iki kişisel ve bir talih hareketli 3 * 3 oyun olarak düşünülebilir.
Bizim kişisel hareketimiz bir uçaksavar sisteminin seçilişidir.
Rakibimizin kişisel hareketi ise uçağın seçilişidir. Talih hareketi uçaksavar
sisteminin etkinliğidir, uçak tahrip edilebilir veya edilemez. Uçak düşürülürse kazancımız
“1” olarak düşürülmezse “0” olarak hesaplanabilir. Bizim 3 uçaksavar sisteminden
herhangi birinin kullanılmasından oluşan 3 stratejimiz var. Rakibimizin de 3 uçaktan her
birinin kullanılmasından ibaret 3 stratejisi vardır. Her strateji çifti için kazancımızın
ortalama değeri, kullanılan uçaksavar sistemi ile kullanılan uçağın tahribi olasılığına
eşittir. Matris aşağıda gösterilmiştir:

UÇAK

UÇAK

A1

B1

B2

B3

0.9

0.4

0.2
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SAVAR
SİSTEMİ

A2

0.3

0.6

0.8

A3

0.5

0.7

0.2

8.6. İki Kişili Sıfır Toplamlı Oyunlar
Biz şu ana kadar aslında iki kişilik sıfır toplamlı oyunlarla ilgili örnekleri
inceledik. Oyun teorisinde büyük ağırlık bu tip oyunlarda toplanmıştır. İsminden de
anlaşılacağı gibi , bu oyun iki rakip oyuncu arasında oynanmaktadır. İkiden fazla şahsın
aralarında bir koalisyona giderek oyuna iştirak etmeleri oyunun niteliğini değiştirmez.
Daimi olarak iki koalisyon varsa oyun iki kişilik oyuna indirgenir.
Oyunun , sıfır toplamlı olarak isimlendirilmesinin sebebi ise oyun sonunda elde
edilen kar ve zararın toplamının “0” a eşit olmasıdır. Oyunda bir oyuncunun , diğerinin
kaybettiğini kazanmasından dolayı net kazanç “0” a eşittir.
8.6. Stratejilerin Seçilişi
Minimax Prensibi: Bu kavramı açıklamak için matrisi aşağıda gösterilen bir
oyunu ele alalım.
B
A B1 B2
A1 9
2
A2 4
3
A oyuncusu, rakibinin de iyi bir oyuncu olduğu bilinciyle seçtiği stratejinin B
tarafından keşfedildiği endişesi içersinde mümkün olduğu kadar yüksek bir kazanç
sağlamak ister. Bu nedenle A2 ye yapılacak tavsiye sıra minimumlarını maksimize
etmektir.
B
A
A1
A2
Süt
Min

B1
9
4
9

Satır
Min
B2
2
2
3
3
3

Buna MİNİMAX çözüm denir. Çözüm A’nın A2 oynamasını gerektirmektedir,
minimum olarak 3 birim kazanç sağlamaktır. B oyuncusu da A’ya benzer bir düşünce ile
hareket edecektir. Matristeki bütün ödemeler B için bir kaybı ifade etmektedir.
Bu durumda B öyle bir strateji seçmeli ki, maksimum kayıp mümkün olduğu
kadar küçük olsun. Bu nedenle B’nin sütun maksimumlarının minimumunu veren
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stratejiyi seçmesi gerekir. Oyunumuzda bu strateji B2 ‘dir. B2 stratejisi izlenirse
muhtemel B’nin muhtemel maksimum kaybı “3” birim olacaktır.
Sıra minimumların maksimumu ile , sütun maksimumlarının minimumunu
gösteren değerlerin matriste kesiştikleri değeri, örneğimizde “3” değerlidir. Bu A’nın A2
ve B’nin B2 stratejilerini uygulaması ile ulaşılan MİNİMAX çözümdür.
Her iki oyuncuda Minimax kriterini uyguladığında A’nın B’den elde
edeceği kazanç miktarına OYUNUN DEĞERİ (THE VALUE OF GAME) denir.
Örneğimizde bu değer “3” birimdir.

A1

B1 B2 B3 B4 Anın
en
büyük
kazancı
40 30 16 25 16

A2

28

8

11

90

8

A3

50

80

14

20

14

B nin 50
en
büyük
kaybı

80

16

90

8.7. Eyer - Tepe Noktası
Dengeli oyunları açıklayabilmek için daha önce değindiğimiz gibi A oyuncusu
maximin stratejiyi oynayarak (a) değerinde kazanç elde ediyor ve B oyuncusu da
minimax stratejiyi oynayarak (b) değerinde kayıp ediyordu. Eğer a=b ise oyun dengeli bir
oyundur ve minimax kuralın belirlediği strateji her iki oyuncu içinde optimal stratejidir.
Oyunun değeri de,
V=a=b olur.
Örnek
Bir kasabada bulunan Anıl ve Umut şarap firmaları ürünlerini küçük boy, büyük
boy şişe ve fıçılarla pazarlamaktadır. Her iki firma piyasada iyi tanındığı gibi, birisinin
kazancı diğerinin kaybı olmaktadır. Her iki her ay pazarlayacakları ürünlerine birbirine
bağlı olmadan karar vermektedir. Aşağıdaki ödeme matrisi Anıl firmasının olup
matristeki rakamlar milyon TL’yi ifade etmektedir.
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B
A
B1 B2 B3 Satır Min
A1
9
12 20 9
A2
11 0
-4
-4
A3
-3
3
17 6
Süt Max
17 20 9
Satır en küçük değerlere baktığımızda Anıl firması, Umut firmasının seçimini
düşünmeden,küçük boy şişe reklam stratejisini seçerek en az 9 milyon TL lik kazancı
garanti edecektir. Sütun maksimum değerlerini ele aldığımızda, Anıl firması Umut
firmasının seçimini düşünmeden kendi firması için en az kaybı yani 9 milyon verecek fıçı
reklamını seçmeyi garanti etmeye çalışacaktır. Dikkat edilirse maximin ve minimax
değerleri eşit olduğundan oyun dengeli bir oyun olup tepe noktalıdır.
Oyunun değeri tepe noktası yani maximin=minimax=v olduğundan v=9 milyon
TL dir.Oyunun tepe noktası (1,3) yani birinci satır ile üçüncü sütunun kesiştiği yer deki
eleman 9 dur.Anıl ve Umut firmalarının tam strateji vektörleri ise
X=(1,0,0) ve y=(0,0,1) dir.
Böylece diyebiliriz ki,Anıl firması her zaman küçük boy şişe
şaraplarını,Umut firması da her zaman fıçı şaraplarını pazarlamalı ve bunların reklamını
sürdürmelidir.
Her ay ortalama Anıl firması 9 milyon TL kazanırken,Umut firması da 9
milyon kaybedecektir.Her kik şirket bulunan bu optimal stratejilerden saparsa,sonuç o
şirket için daha kötü olacaktır.
8.8. Eyer Noktası Bulunmayan İki Kişilik Sıfır Toplamlı Oyunlar
Pratik değeri olan sonlu oyunlar arında eyer noktası bulunanlar oldukça zordur.
Eşit olmayan alt ve üst değerli oyunlar geneldir.
Bu tip oyunlarda kazançları optimize etmek isteyen oyuncular “Karma Strateji”
kullanmak zorundadırlar.
Ancak karma stratejinin tayini ve oyunun değerinin hesaplanması karmaşık
analizleri gerektirir.
Basit bir örnek yardımıyla bu karmaşık işlemleri belirleyip oyunun değerini
bulalım.
Örnek olarak iki kişilikli eyer noktası bulunmayan, sıfır toplamlı bir oyunun,
oyuncu A’ya göre düzenlenmiş kazanç matrisini inceleyelim:
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B
A

B
1

2

A1
2
A2

A3

Süt

B
3

0

5

2
5

B
S
atır Min

-

2

-2

4

-

-3

3

-

-4

4

2

3

4

Max
8.9. Basit 2x2 Oyunların Çözümü
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