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ÖZ 

Bu çalışmanın amacı milk run yapan bir otomotiv şirketinde matematiksel modelleme 
ile taşıma masraflarını en küçüklemektir. İncelenen sistemde üretim için malzemeye 
ihtiyaç duyan bir üretici firma ve üretici firmanın tedarik operasyonlarını 
gerçekleştiren taşıyıcı firma yer almıştır. Şehirlerarası taşıma söz konusudur. Taşıyıcı 
firma üretici firmanın farklı bir şehirde bulunan tedarikçilerinden taşınacak 
malzemeleri milkrun sistemi ile toplamaktadır. Şehiriçi milkrun operasyonu taşıyıcı 
firmanın sorumluluğundadır ve bu operasyon için üretici firmadan ücret talep 
etmemektedir. Taşıyıcı fima şehirçinde toplanan malzemenin şehirlerarası taşıma seferi 
başına aradaki mesafeye ve sefere çıkacak aracın büyüklüğüne göre ücret talep eder. 
Burada şehirlerarası sefere çıkacak araçları etkin bir şekilde doldurup şehirlerarası 
taşıma masraflarını en küçüklemek üretici firma sorumluluğundadır.  
 
Üretici firmanın karşılaştığı atama problemi knapsack (sırt çantası) toplama 
probleminin değişik bir versiyonudur. Bu problem karışık tamsayılı programlama 
matematiksal modeli ile tanımlanmıştır. Tanımlanan problem Cplex Tamsayı çözüm 
motorunda yaklaşık 15 dakika içinde çözülmüş ve kabul edilir güzel sonuçlar 
alınmıştır.  

 
Keywords: karışık tamsayılı modelleme, optimizasyon, lojsitik, otomotiv, çanta toplama, milk 
run  
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TRUCK PACKING PROBLEM: MINIMIZING INTERCITY 
TRANSPORTATION COSTS USING MATHEMATICAL MODELLING 

FOR AN AUTOMATIVE COMPANY SUBCONTRACTING MILK RUN OF 
THE SUPPLIERS 

 

ABSTRACT 

 
We have modelled a mixed integer programming model minimizing  the transportation 
cost of an automative company. In this system there is an automative manufacturer 
company and a logistic company which transports the production components from the 
suppliers in different cities to the the manufacturer company. The logistic company 
groups the suppliers in the same city and collects the components usin g a milkrun 
system. However the logistic company doesn’t charge the manufacturer company for 
the intracity transportation. The logistics company only charges for the intercity 
transportation depending on the number of  trips and the type of the vehicle used. From 
the point of the manufacturer’s view the problem is to assign and pack the intercity 
vehicles in an efficient view.  
 
The assignment problem of the manufacturer company is a variation of knapsack 
packing problem. The mixed integer programming (MIP) model of the problem has 
been defined. And the definen model implemented and run in Cplex MIP solver engine 
in about 15 minutes and the results are satisfactory.  
 

 
Keywords: mixed integer programming, optimization, knapsack, logistics, automotive, milk 
run 

 
JEL Classification Code: C61, L620, l91 

 

1. GİRİŞ  

Milk-run sistemi, adından da anlaşılacağı gibi süt toplama sisteminden esinlenerek 

tasarlanmış bir hammadde ve malzeme çekme yöntemidir. Milk-run sisteminin üretim 

işletmelerinde iki ayrı uygulama alanı vardır. Bunlar tedarikçilerden şirket hammadde deposuna 

(merkeze toplama), hammadde deposundan üretim istasyonlarına (merkezden hücrelere dağıtım) 

dağıtımdır.  

Tedarikçilerden şirket hammadde deposuna milk-run uygulamasında tedarikçiler şirketin en 

yakınından uzağına bölgeler ve rotalar bazında gruplanır. Amaç bölgeler ve rotalar bazında araç 

doluluğunu sağlayarak tedarikçilerin mevcut sevkiyat sıklığını arttırmaktır. 
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Hammadde deposundan üretim istasyonlarına milk-run uygulamasında depoda mevcut parçaların 

ihtiyaç anında ve uygun miktarda kullanıcının yanında olması sağlanırken bu işlemin en az 

kaynak harcanarak yerine getirilmesi sağlanır.  

Milk-run uygulamasının yararları olarak malzemelerin ihtiyaç miktarında ve tam zamanında elde 

edilmesi, stok, alan ve dolayısıyla işletme finansman ihtiyaçlarının azalması, üretimin lojistik 

kaynaklı bekleme ve set-up kayıplarının azalması, temin maliyetlerinde azalma (navlun ve 

elleçleme), Hammadde ve malzeme kaynaklı kalite maliyetlerinde azalma, tedarikçilerin üretim 

ve lojistik imkanlarının artışı ile üretim ve kalite maliyetlerinde azalma gösterilebilir. [1] 

 

Çanta (knapsack) problemi basitçe bir torbanın içerisine en fazla eşyanın yerleştirilmesini 

hedefler. Sırt çantası probleminin tanımlanması için şu notasyon kullanılmaktadır: Çantanın 

içinde konulması gereen n değişik nesne bulunur ve birden n’e kadar numaralanır. Her bir i 

nesnesinin maddi değeri vi ve çantaya getireceği yük wi olarak tanımlanır. Genelde nesnelerin 

değerleri ve yükleri pozitif olur. Çanta içinde taşınabilecek tüm yüklrtin toplam ağırlığını en fazla 

W değerine sahip olur, Çanta içine atanan toplam yükler W değerini aşamaz. [2] 

Amacımız, tır veya kamyonlarda taşınan malzemelerin kapladığı alanlar değil hacim kısıtlarına 

göre toplam maliyeti en küçükleyecek en az maliyetle en fazla ürünü bir konumdan diğer bir 

konuma ulaştırmayı hedefleyen bir kombinasyonel en iyileme problemine çözüm bulmaktır. 

 

Bütün müşterilere hizmet vermek için gerekli olan araç sayısının en küçüklenmesi, 

müşterilere parçalı dağıtım yapılmasından kaynaklanan ceza maliyetlerinin en aza indirilmesi, 

seyahat süresi ve araç yükü açısından denge oluşturulması ve  araçların en fazla %90 doluluk 

oranına sahip bir şekilde sevkiyatı gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Tedarik zincirinin ve aynı 

zamanda tedarik zincirinin parçası olan lojistiğin ana karar alanlarından biri olan taşıma ve 

kapasite planlama ile doğrudan ilişkilidir. 

 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Daha önce de belirtildiği gibi çalışmada milk run yapan bir otomotiv şirketinde 

matematiksel modelleme yardımıyla toplam taşıma maliyetlerini en aza indirmek 
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amaçlanmaktadır. Berberler’in doktora tezinde sırt çantası problemleriyle ilgili olarak şu bilgiler 

yer almaktadır[3]: 

“Sırt çantası problemleri, kesikli optimizasyon problemleri içerisinde tam sayılı doğrusal 

programlamanın en basit türüdür. Problemin bir dağcının tırmanırken sınırlı kapasiteye sahip sırt 

çantasını optimum biçimde doldurması biçiminde tanımlanması, gerçek dünya problemlerinde 

karşılaşılan bir çok durumun bu şekilde kolayca ifade edilmesinden dolayıdır.  

Genel bir sırt çantası problemini şöyle ifade edebiliriz. Elimizde n tane madde olduğunu ve sınırlı 

hacme sahip bir sırt çantasını bu maddelerin bir alt kümesiyle doldurmaya çalıştığımızı 

düşünelim. Her bir madde j nin  cj kadar fayda sağladığını ve sırt çantasında bj kadar yer 

kapladığını varsayalım. Sırt çantasının toplam hacmi ise B olsun. Bu durumda sırt çantasına sahip 

olan kişinin amacı, mümkün olduğu kadar kendisine en fazla toplam katkıyı sağlayacak maddeler 

alt kümesi ile çantasını doldurmak olacaktır. Aynı zamanda maddelerin bir bütün olduğunu ve 

parçalara ayrılamayacağını varsayalım. Genel formu bu şekilde tanımlanabilen sırt çantası 

probleminin anlaşılmasının kolaylaştırmak amacıyla uygulamada karşılaşılan durumlar itibariyle 

sınıflandırmak yararlı olacaktır.” 

 

Saraç ve Sipahioğlu’nun yayınlanan makalede sırt çantası probleminin yöneylem 

araştırmasında iyi bilinen tam sayılı programlama problemlerinden birisi olduğundan, bir çok 

farklı tipi bulunan sırt çantası probleminin söz konusu makalede tek amaçlı olarak 

incelendiğinden, karın en büyük ve riskin en küçük olmasının istendiği yatırım probleminde 

olduğu gibi, birbiriyle çelişen iki ya da daha fazla amacın var olduğu durumlarda problemi çok 

amaçlı olarak ele almak gerektiğinden bahsedilmiştir. [4] 

 

Abdullayev ve arkadaşları çalışmalarındaki tırlar ve tır doluluk oranları hakkındaki 

bilgiler bulunmaktadır. [5] Mevcut durumda taşıyıcı firmaya yapılan ödemeler, bölgelere göre 

belirlenmiş birim malzeme taşıma fiyatları üzerinden hesaplanmaktadır. Bahsedilen birim 

malzeme taşıma fiyatları, taşıyıcı firmanın teklifinin, üretici firma tarafından kabul edilmesiyle 

belirlenmekte ve belirli aralıklarla ihaleler yoluyla yenilenmektedir. Taşıyıcı firma, birim fiyat 

teklifini, öngördüğü ortalama doluluk oranlarına göre belirlemektedir. O zamanki durumda bu 

öngörü yaklaşık olarak %60 olarak kabul edilmekte ve taşıma aktiviteleri bu öngörü üzerinden 

hesaplanan ve bölgeler bazında farklılık gösteren birim malzeme taşıma fiyatları ile 
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ücretlendirilmektedir. Bu öngörünün gerçekliğini test etmek ve uygulanmakta olan birim taşıma 

fiyatlarının analizini yapabilmek amacıyla, üretici firma için Nisan-Eylül 2012 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen sevkiyatlar incelenmiştir. 

Bizim çalışmamızda sevkiyatı gerçekleştirecek olan kamyonet, kamyon ve tırların en fazla %90 

hacim doluluk oranına sahip olması gerekmektedir. Projemizde, 24 m3, 47 m3, 96 m3 hacim 

kapasiteli araçlar kullanılmıştır. Problemi çözmek için bir tam sayı programlama modeli 

kurulmuştur. Model Cplex 12.6.3'te çözülmüştür. Cplex IBM ILOG firmasının tam sayı 

programlama problemlerini çözen ürünüdür[6] 

  

3. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

Mevcut sistemde, üretici firmanın taşımacılık faaliyetleri, milk run sistemi ile yerli 

tedarikçilerden malzeme teminleri de lojistik firması tarafından gerçekleştirilmektedir. Ele alınan 

lojistikfirması taşıma maliyetlerini en küçüklemek için aynı şehirde bulunan tedarikçilere milk 

run uygulaması ile nakliyat firmasına araç seferleri düzenlemektedir. Aynı şehir içinde olan 

dolaşmalar için nakliyat şirketi ücretlerinde kullanılmamakta, sadece o şehir ile İstanbul 

arasındaki seferin ücretini almaktadır. Problem çanta toplamaya benzeyen bir atamaya 

dönüşmüştür. Hedef değişik yük ve hacimlerdeki parçaları araçların yük ve hacim kapasitelerini 

aşmadan doldurmaktır. Bu sistemde sevkiyatları gerçekleştirmek için Tır, kamyon ve nadir olarak 

da kamyonetleri tercih ettiği 3 çeşit araç tipi mevcuttur. Kullanılan araçların hacimleri 

kamyonetler için 24m3, kamyonlar için 47m3 ve tırlar için de 96m3 olarak belirlenmiştir. Verimli 

bir sevkiyat için bunların doluluk oranlarının en fazla %90 olması istenmektedir. Araçların 

ağırlıkları ise kamyonet için 5000, kamyon için 10000, tır için 25000 olarak ele alınmıştır. Eldeki 

bu veriler ve karşılanması gereken kısıtlar ile matematiksel model İntel Core i5- 5200U CPU 

@2.20 GHz 2.20GHz işlemcili bilgisayarda Cplex 12.6.3 sürümünde 852 saniyede çözülmüştür. 
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4. MATEMATİKSEL MODEL 

4.1. İndeksler 

a: Araç tipleri indeksi     a ϵ A, A tüm araç tiplerinin kümesidir.  

e: Sevkiyat indeksi     e ϵ E, E tüm sevkiyatların kümesidir.  

i: Sipariş indeksi  i ϵ I, I tüm siparişlerin kümesidir.  

n: Gün indeksi   n ϵ N, N modelde planlana tüm günlerin kümesidir.  

 

 

4.2. Parametreler 

Ya: a araç tipinin taşıma kapasitesi 

VAa: a araç tipinin hacmi 

Ma: a araçlarının araç tipinin ilgili şehirden sefer masrafı 

D: araçların en fazla doluluk oranı 

fi : i siparişinin gönderilebileceği en erken tarih 

gi: i siparişinin gönderilebileceği en geç tarih 

VIi: i siparişin hacmi 

YIi: i siparişinin ağırlığı 

 

4.3. Karar Değişkenleri 

Tae: a araç tipi e sevkiyatında kullanılırsa 1 kullanılmazsa 0 

Zen: n. gün ve e sevkiyatı gerçekleşirse 1 gerçekleşmezse 0 

Cin: n. gün i siparişi verilirse 1 verilmezse 0 

Kie: i siparişi e sevkiyatında ise 1 yoksa 0 

YEe: e sevkiyatının ağırlığı 

We: e sevkiyatının araç tipi 

Pi : i siparişinin sevkiyat kodu 

Maliyet: Toplam maliyeti gösteren bir değişken 

AmacFonksiyonu: Amaç fonksiyonunu gösteren değişken 

4.4. Amaç Fonksiyonu 
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Amaç fonksiyonunun birinci bölümünde Her a aracının masrafı ile her a aracının her e 

sevkiyatında kullanılıp kullanılmama durumunu çarpılır. Bu durumda a aracı e sevkiyatında 

kullanılırsa ‘1’ kullanılmazsa ‘0’ olacağı için Ma*Tae çarpımlarının toplamı toplam araç maliyetini 

vermektedir. Amaç fonksiyonunun ikinci bileşeni Σe (n-e) * Zen formülü,  Mümkün olan en küçük 

sevkiyat gününün, en küçük  numaralı sevkiyata atanması için eklenmiştir. 

 

 

AmacFonksiyonu = ΣeΣa Ma . Tae  + Σe (n-e) . Zen   Denklem (4.4.1) 

 

4.5. Kısıtlar 

∑ n. c𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 ≥ fi ,    ∀i                                                                  Denklem (4.5.1) 

En erken sevkiyat belirleme kısıtıdır. Sevkiyatın en erken hangi tarihte yapılabileceği 

bilgisini vermektedir. 

∑ n. 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ g𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  i,  ∀i           Denklem (4.5.2) 

En geç sevkiyat belirleme kısıtıdır. Sevkiyatın en geç hangi tarihte yapılabileceği bilgisini 

vermektedir. 

Cin , eğer n. gün i siparişi verilirse ‘1’ verilmezse ‘0’ değerini alır. Bulunan tüm değerlerin 

toplamı siparişin en erken sevk tarihi ile en geç sevk tarihi arasında kalmalıdır. 

Örnek : 1.Ci1 + 2.Ci2 + 3.Ci3 + 4.Ci4  + 5.Ci5 + 6.Ci6  şeklinde toplama yapılır ve bu toplama 

işlemi her i değeri için gerçekleştirilir. 

 

∑   
𝑖𝑖 cin= 1 , ∀i        Denklem (4.5.3) 

 

Bir sipariş için sadece tek bir gün seçilir. Bir sipariş yalnızca bir güne atanabilir. Aynı 

sipariş aynı anda farklı günlere atanamaz. 

 

∑   
𝑖𝑖 zen= 1 , ∀e                   Denklem (4.5.4) 

 

Bir sevkiyat için sadece bir gün seçilir. Bir sevkiyat için yalnız bir güne atanabilir. Aynı 

sevkiyat aynı anda farklı günlerde olamaz. 
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zen    ≤    cin   + (1- Kie)  ∀i,e,n                 Denklem (4.5.5) 

cin    ≤  zen+ (1– Kie)     ∀i,e,n           Denklem (4.5.6) 

Eğer i siparişi e sevkiyatında ise Kie değeri 1 olacaktır ve ( 1- Kie ) değeri sıfır olacaktır. Bu 

durumda   zen ≤ cin ve cin ≤ zen eşitsizlikleri zen ≤ cin eşitliğini sağlar. 

 

∑   
𝑖𝑖 VIi . Kie = VEe  ∀e           Denklem (4.5.7) 

 

Gerçekleşecek olan her e sevkiyatının hacmi ile her e sevkiyatında bulunan i siparişlerinin 

hacimleri toplamı birbirlerine eşittir. 

 

VEe ≤ Σa VAa Tae  D ∀e       Denklem (4.5.8) 

 

Her e sevkiyatının hacmi VEe ile tanımlanmıştır. Eğer e sevkiyatına a aracı atanıyorsa Tae 1 

değerini alacaktır. VAa*Tae ise atanan aracın hacim kapasitesinin limitidir. Sevkiyatın toplam 

hacmi atanan a aracının hacim kapasitesini geçemez. 

 

YEe ≤  Σa YAa Tae  ∀e          Denklem (4.5.9) 

 

Her e sevkiyatının toplam ağırlıgı YEe ile tanımlanır. Eğer e sevkiyatına a aracı atanıyorsa 

Tae ‘1’ alacaktır. YAa*Tae ise atanan aracın yük kapasitesinin limitidir. Sevkiyatın toplam yükü 

atanan a aracının yük. 

 
 
 
Σa  Tae = 1     , ∀e                Denklem (4.5.10) 
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Her sevkiyat için bir araç atanmasını sağlayan kısıttır. A indeksinde araç kodları 1,2,3,4 

olarak belirtilmiş ve hepsi sevkiyat yapılabilecek araçları temsil etmektedir. 

 
1 : Sevkiyat için herhangi bir araç atanmadığını temsil eden hayali bir aracın kodudur.  Bu 

aracın yük ve hacim kapasitesi ve taşıma maliyeti sıfırdır.  
 
2: Sevkiyat için kamyonet tipi araç atandığını temsil etmektedir. 
 
3: Sevkiyat için kamyon tipi araç atandığını temsil etmektedir. 
 
4: Sevkiyat için tır tipi araç atandığını temsil etmektedir. 
 
 
Σa a Tae = We , ∀e                                                                           Denklem (4.5.11) 

Bu kısıtta e sevkiyatına atanan a aracının kodu We değişkenine atanır. 

 
 
Σe Kie =1   , ∀I          Denklem (4.5.12) 
 
Her siparişin bir sevkiyata atanır. Bir sipariş aynı anda birden fazla sevkiyatla atanamaz. 

 
Pi = Σe e   Kie , ∀i                  Denklem (4.5.13) 

 
Pi  karar değişkeni, i siparişi hangi e sevkiyatıyla taşınıyorsa onun değerini alır.   
 

 

ΣeΣa Ma . Tae  = Maliyet  ,  ∀e,a               Denklem (4.5.14) 

 

Toplam maliyet hesabı kısıtıdır. Toplam maliyetin karar değişkeni olarak excel sonuç 

tablosuna yazılması için kullanılmaktadır.  

 

AmacFonksiyonu = Σe Σa  Ma . Tae  + Σe (n-e) . Zen                    Denklem (4.5.15) 

Amaç fonksiyonunu hesaplayan kısıttır. Amaç fonksiyonunun değerinin excel sonuç 

tablosuna yazılması için kullanılmaktadır.  
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SONUÇ 

Çalışmada yapılan uygulamada CPLEX 12.6.3 programında kısa sürede sonuç alınmıştır. 

En fazla çözüm süresi limiti 15 dakikaya ayarlanıp optimum çözüm  852 saniyede elde edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre amaç fonksiyonuz 7767 olarak bulunmuştur. Çözümün toplam 

maliyeti 7060 ₺ olarak bulunmuştur.  4. Güne kadar herhangi bir araç kullanılmamıştır. 5. Gün 

kamyon, 6 ve 7. Gün tır, 8. Gün ise sevkiyat için kamyonet kullanılmıştır. Sevkiyat ayın 3’ünde, 

5’inde, 9’unda ve 10’unda gerçekleşmiştir. Sevkiyat hacmi 5. Gün kamyon için 41.593 m3, 6. 

Gün tır için 84.224 m3, 7. Gün yine tır için 86.268 m3 ve 8. Gün kamyonet için 20.092 m3 olarak 

bulunmuştur.  

Sonuçlar gerçek hayatta yapılan atamalarla karşılaştırıldığında çok büyük farklar ortaya 

çıkmaktadır. Bunun asıl nedeni gerçek hayatta lojistik firmasının yüklenen şehirlerarası araçların 

en az %90 oranında dolu olma kısıtına dikkat etmemesi ve üretici firmanın da bunu kontrol 

etmemesidir. Firmada bu yönde iyileştirmelere gidilmiştir.  
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