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1. Proje Özeti 

Ülkemiz, sahip olduğu coğrafya gereği doğal afetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu afetlerin 

başında da deprem gelmektedir. Türkiye depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, 

etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sıradadır. Sıklıkla karşılaştığımız deprem gibi doğal 

afetlere hazırlıklı olmak, afet esnasında ve sonrasında yaşanacak can ve mal kayıplarının en aza 

indirilmesini sağlayacaktır. Deprem gibi çeşitli doğal afetlerden zararsız çıkmanın yanı sıra afet 

sonrası ilk anda uygulanacak bir afet yönetim planının olması oluşan hasarın minimum seviyede 

kalmasını sağlayacaktır. 30 Ekim 2020’de İzmir ilinde yaşanan deprem sonrası, büyük bir 

kargaşa yaşanmış ve afete müdahalede görev alacak kurumların tam kapasiteyle çalışması 

zaman almıştır. Farklı kurum ve kişilerden gelen yardım ve ihtiyaç malzemeleri tek bir noktada 

toplanırken daha ufak toplanma alanlarına hiç yardım ulaşmamıştır. Karşılaştığımız bu gerçek 

hayat problemini çözmek, çalışmamızın başlangıç noktası olmuştur. Bu çerçevede, bir doğal 

afet sonrasında hızlıca organize olup, panik halinde bulunan ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaçları 

en hızlı, kontrollü ve güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlayacak bir organizasyon şeması ve 

optimizasyon örneğinin oluşturulması hedeflenmiştir. Afetin hemen sonrasında oluşacak 

ortamda afetzedelere ihtiyaçlarını karşılamak adına kurulacak tedarik zinciri Mavişehir 

Mahallesi üzerinden oluşturulmuştur. Küçük ölçekte kurulan optimizasyon şemamız ile 

yardımlar gelene kadar belirlediğimiz depodan en temel ihtiyaçların hızlıca toplanma alanlarına 

dağıtılması problemi optimize edilmiştir. Deprem anında hasarın tahmin edilemez olduğu 

dikkate alınarak problemimiz farklı senaryolar ile de incelenip çözümün Phton yazılım diliyle 

çözülmeye çalışılmıştır. Farklı afet bölgelerine uyarlanabilecek bir “acil durum tedarik zinciri 

uygulaması” geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

2. Problem Durumunun Tanımlanması  

Ülkemizin büyük bir bölümünün deprem kuşağında yer alması zaman zaman maddi ve can 

kayıplarıyla sonuçlanan yer sarsıntıları yaşamamıza sebep olmaktadır. 30 Ekim 2020 tarihinde 

(Türkiye saati ile 14.51'de, merkez üssü Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında İzmir ilinin 

Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan, yerin 16,5 km altında) 6,9 Mw büyüklüğünde 

meydana gelen ve yaklaşık 16 saniye süren deprem (wikipedia.org) sonrasında büyük bir 

kargaşa ortamı oluşmuştur. Afet sonrası ilk anların yönetimi aşamasında yaşanan boşluklar 

sebebi ile karmaşaların yaşandığı ve afet zedelerin bu panik ortamı içerisinde daha fazla 

psikolojik ve maddi zarara uğradığı belirlenmiştir. 

Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için başta AFAD ve Kızılay olmak üzere pek çok 

kurum ve kuruluşun yanı sıra gönüllü yardımseverler de desteğe koşmuşlardır.  Ancak deprem 

bölgesine ulaşan yardım malzemelerinin belli bir bölgede yığılması, ihtiyaç sahiplerine 

zamanında, yeterli ve düzenli şekilde ulaştırılamaması yaşanan karışıklığın büyümesine sebep 

olmuştur.  

Literatürde afet yönetimi, afet sonrası toplanma alanları ve afet lojistiği ile ilgili çeşitli 

çalışmalar mevcuttur. Örneğin; T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

tarafından hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı (Türkiye Afet Müdahale Planı), oldukça 

kapsamlı bir şekilde afet yönetim organizasyon şeması sunmaktadır. Bu eylem plan kapsamında 

her şehir için acil toplanma alanları belirlenmiştir. İzmir ilinin Karşıyaka ilçesinde bulunan 115 

acil toplanma alanının 8 tanesi (Tablo 1) Mavişehir Mahallesinde yer almaktadır 

(itfaiye.izmir.bel.tr). 
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Tablo 1. İzmir İli Karşıyaka İlçesinde bulunan Mavişehir Mahallesindeki acil toplanma alanları 

ve kişi kapasiteleri 

Toplanma Alanı Yer Kapasite (kişi) 

1 Nolu  Süleyman Demirel Lisesi güneyindeki parklar 9860 

2 Nolu Mustafa Kemal Spor Salonu çevresi park ve otopark 10960 

3 Nolu Avni Yelken Biçer Parkı 7320 

4 Nolu Denizkent Restoran Çevresi park ve otopark 11200 

5 Nolu Albatros blokları önü parklar 8600 

6 Nolu Mavişehir İlköğretim Okulu güneyindeki parklar 9800 

7 Nolu Tay Park- Aziz Nesin Bulvarı 4560 

8 Nolu Şehitler Parkı 6160 

 

Bu tarz eylem planları olmasına rağmen yaşanan depremler sonrasında halkın yaşadığı 

panik yetkili kurumların da eylem planını aksatmakta ve bazı temel ihtiyaçların depremzedelere 

ulaşmasını geciktirmektedir. Bu durum da afet merkezinin kontrolünü zora sokmaktadır. 

3. Çözüm 

 Deprem olması, insan gücü veya alınacak önlemler ile engellenemez ancak bu gerçeği kabul 

edip gerekli önlemleri alarak en az hasarla bu afetin atlatılmasını sağlayabiliriz. Alınacak 

önlemler arasında, olası bir afet sonrası afetzedelerin ihtiyaç duyacağı temel ürünleri 

kendilerine en hızlı ve doğru şekilde ulaştırmak için gerekli organizasyonun önceden 

planlanması bulunmalıdır. Mevcut “afet sonrası acil eylem planına” ek olarak bu çalışmada afet 

yönetim sisteminin bir basamağı olacak şekilde bir “Afet Sonrası Deposu” oluşturulması ve bu 

depoda bulundurulacak ürünlerin gerekli yerlere ulaştırılması konusunda organizasyon 

şemasının ve optimizasyonunu İzmir ili Karşıyaka ilçesi Mavişehir semti örneği ile aktarılması 

planlanmıştır. 

İzmir ili Karşıyaka ilçesinde bulunan Mavişehir semtindeki toplanma alanlarına ulaşmak 

için hemen semtin dışındaki çevre yolunun Ulukent çıkışında bulunan İzban İstasyonunun 

karşısındaki boş, düz araziye bir depo kurulduğu kabul edilmiştir (Şekil 1). Deponun yeri 

belirlenirken; ulaşımın kolay yapılabileceği, çevresinde yüksek binalar bulunmayan, zeminin 

sağlam olduğu bir alan olmasına dikkat edilmiştir.  

Depoda afet anında afetzedelere ulaştırılmak üzere içme suyu, konserve ve çocuk maması 

malzemeleri belli bir miktarda tutulduğu kabul edilmiştir. Bu ürünler raf ömrü uzun olan ürünler 

olup, her birinin raf ömrü takip edilecektir ve son tüketim tarihi yaklaşan ürünler yenileri ile 

değiştirilecektir. Depoda devamlı olarak bu ürünleri belirli miktarda bulundurulacağı kabul 

edilmektedir. Depo yönetimi şehrin yerel yönetimine bırakılabilir veya İçişleri Bakanlığı 

tarafından yürütülebilir. Her iki koşulda da depoda muhafaza edilen ürünlerin raf ömrü 

kontrollerinin yapılması gerekli durumlarda yenilenmesi gerekmektedir.  

Ayrıca afet sonrası bu ürünlerin transferi için gerekli olacak araçlar depo yönetimi 

tarafından acil durum eylem planı çerçevesinde belirlenmiş olmalıdır. Bu kabuller yapılarak 

problem çözümüne başlanılmıştır.  
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Şekil 1. “Afet Sonrası Deposu” için belirlenen yer 

 

4. Yöntem 

 İzmir gibi bir metropol için yapılan planlamalar detaylı olsa da afete müdahalede görev 

alacak kurumların tam kapasiteyle çalışmaları belli bir zaman almaktadır. Bu çalışmada, bu 

organizasyon çalışmalarının yerel bir ayağı olarak daha hızlı ve öncü bir kuvvet gibi hareket 

edilebilecek bir matematiksel model oluşturmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda bir 

merkezi depo kurulması ve bu depodan afet sonrasında gerçekleştirilecek transferlerin en doğru 

ne şekilde yapılacağı araştırılmıştır. Problemi matematiksel olarak modellemek için karmaşık 

tamsayılı lineer programlama kullanılmıştır. Kodlama kısmında Python kütüphanelerinden 

cvxpy’den yararlanılmıştır 

 Literatür araştırmasında belirlenmiş olan Karşıyaka ilçesindeki toplanma alanları dağıtım 

noktaları olarak seçilmişlerdir. Bu alanlara merkez depodan ürünlerin transferi şeması 

oluşturularak (Şekil 2), problemin genel hatlarıyla gözlenmesi sağlanmıştır. 

Şekil 2. Problem kurgusunun şematik gösterimi (mavi oklar içme suyu, kırmızı oklar konserve, 

siyah oklar çocuk maması akışı) 
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4.1 Tedarik Zinciri Optimizasyonu 

Deprem, sonrasında tahminsizlik durumu ortaya çıkarmaktadır. Bu tahminsizlik durumunu 

matematiğe dökebilmek için farklı senaryolar düşünmek gerekir. Belirlenen senaryolara göre 

malzemelerin dağıtımını en hızlı ve en uygun şekilde yapmaya çalışmak temel problem olarak 

belirlenmiştir. Toplanma alanlarının hasar durumları ve yolların göçme kapanma durumları 

hesaba katılarak bir formül geliştirilmiştir. Formülde deprem sonrasında hasar oranı ve yolların 

göçmüş olma durumu hesaba katılarak bu alanlara ulaşmak için öncelik puanı verilmiştir. 

       Çalışmada tedarik zinciri optimizasyon kurgusu üç aşamada oluşturulmuştur: 

1. Problemin görsel çizimi yapıldı. 

2. Problemi çözmek için kullanılacak matematiksel formüller geliştirildi. Optimizasyon 

akış şeması çizildi. 

3. Problemin çözümü için Python yazılımı kullanıldı. 

4.1.1 Görsel Çizim  

    Problem kurgulanırken; afet sonrasında ihtiyaçların tedarik edileceği bir deponun bulunduğu, 

bu depoda acil ihtiyaç olarak belirlenen içme suyu, konserve gıda ve çocuk mamasının her 

zaman belli miktarda yer aldığı ve Mavişehir semtinde, Karşıyaka Belediyesi tarafından 

belirlenen 8 adet toplanma alanına bu depodan ihtiyaç transferinin gerçekleştirileceği kabul 

edilmiştir.   

Depoda bulunan ürünler; konserve k ile içme suyu s ile çocuk maması m ile ifade edilir. 

𝑘1 :1.dağıtım noktasına gidecek konserve sayısını temsil eder.  

𝑘𝑖  :i. dağıtım noktasına gidecek konserve sayını temsil eder. 

𝑠𝑖  : i. dağıtım noktasına gidecek içme suyu sayısını temsil eder. 

𝑚𝑖  :i. dağıtım noktasına gidecek çocuk maması sayısını temsil eder        

Toplanma Alanları; Dağıtım noktası   𝐷𝑁İ  ile ifade edilecektir. (i dağıtım noktası numarasıdır.) 

 

4.1.2 Matematiksel Formüllerin Oluşturulması 

 Problemi modellerken öncelikle parametreler, değişkenler, kısıtlar ve amaç fonksiyonu 

belirlendi. Deprem anında, tahminsizlik faktörü işlemleri matematiksel olarak ifade etmeyi 

zorlaştırdı. Bu sebeple problem için farklı senaryolar oluşturuldu.   

 Hasar oranı fazla olan toplanma alanlarına ulaşmak problemin önceliği olarak belirlendi, bu 

sebeple denklemde toplanma alanlarına hasar oranına göre (0 ile 1 arasında) öncelik puanı 

verildi. Mavişehir semtindeki toplanma alanlarının bir kısmının sahile çok yakın olmaları 

sebebiyle kötü senaryoda bu alanların yolları göçerse o toplanma alanlarına ulaşılamayacağı 

için yol değişkeni de denkleme eklendi. Yol göçmüşse 0, yol kullanılabilir durumdaysa 1 ile 

çarpım yapıldı. Problemde yer alan parametreler ve değişkenler Tablo 2 ve Tablo 3’te yer 

almaktadır. 
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Kümeler: 

Dağıtım Noktası: DN 

 

Tablo 2. Problemimizdeki parametreler (Ürün sayıları, Dağıtım Noktaları Sayıları, Dağıtım 

Noktaları Kapasiteleri, Hasar Oranları, Yolların Kullanılabilirliği) 

 

Tablo 3. Problemimizdeki değişkenler (konserve sayısı, çocuk maması, içme suyu) 

 

Amaç Fonksiyonu:  

Belirlenen dağıtım noktalarına, malzemelerin dağıtımının en hızlı ve en uygun şekilde dağıtmak 

amaç fonksiyonumuzdur. Dağıtım noktalarının hasar oranını (0 ile 1 arasında sayılar random 

olarak verildi) ve dağıtım noktalarının yollarının kullanılma durumu (yol göçmüşse 0, yol 

kullanılabiliyorsa 1) da formüle eklenmiştir. 

   Ürün Sayıları  Dağıtım 

Noktası Sayısı 

N (DN) 

Dağıtım Noktaları 

Kapasiteleri 

(DNK) 

Dağıtım 

Noktalarında 

Oluşacak 

Hasar Oranı  

Dağıtım Noktaları 

Yollarının 

Kullanılabilirliği 

Konserve 

sayısı 

N(k) 

30000 8 tane 

toplanma alanı 

belirlendi. 

1.Nolu 

DNK 

9680 Hasar oranı 0 

ile 1 

arasındaki 

sayılar ile 

temsil edilir. 

Yol göçmüşse 0  

Yol Kullanılabilir 

durumdaysa 1 ile 

temsil edilir. 

İçme 

Suyu 

Sayısı 

N(s) 

40000 2.Nolu  

DNK 

10960 𝐻İ:i.dağıtım 

noktasındaki 

hasar oranı  

𝑔𝑖:i.dağıtım 

noktasına giden 

yolların kullanım 

durumu  

Çocuk 

Maması 

Sayısı 

N(m) 

20000 3.Nolu  

DNK 

7320  

  4.Nolu  

DNK 

11200 

5.Nolu  

DNK 

8600 

6.Nolu 

DNK 

9800 

7.Nolu 

DNK 

4560 

8.Nolu 

DNK 

6160 

𝑘𝑖 i.dağıtım noktasına gidecek konserve sayısını temsil eder. 

𝑚𝑖 i.dağıtım noktasına gidecek çocuk maması sayısını temsil eder. 

𝑠𝑖 i.dağıtım noktasına gidecek içme suyu sayısını temsil eder. 
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En fazla talebi karşılamak   𝑚𝑎𝑥 ∑ (𝐻𝑖𝑔𝑖𝑘𝑖𝑖 + 𝐻𝑖𝑔𝑖𝑚𝑖 + 𝐻𝑖𝑔𝑖𝑠𝑖 ) 

 

Kısıtlar  

Malzemelerin belirli miktarlarda bulunduğu için, elimizden fazla ürünü dağıtamayacağımız için 

bu durumu kısıtlar kısmında belirledik. 

 

𝑘𝑖 ≤ 𝐷𝑁𝐾İ                 i:DN numarası                                 

𝑠𝑖 ≤ 𝐷𝑁𝐾İ 

𝑚𝑖 ≤ 𝐷𝑁𝐾İ 

 

Negatif olmaması için fiziksel kısıtlar 

Toplam 𝑘𝑖 

∑ 𝑘𝑖   ≤ 30.000

𝑁

𝑖=1

 

 

Toplam  𝑠𝑖 

∑ 𝑠𝑖

𝑁

𝑖=1

 ≤ 50.000 

Toplam  𝑚𝑖   ∑ 𝑚𝑖   ≤ 20.000𝑁
𝑖=1  

 

   Matematiksel formüldeki kümeler, parametreler, değişkenler, amaç fonksiyonu ve kısıtlar 

belirlendikten sonra optimizasyonun akış şeması oluşturulmuştur (Şekil 3). Bu şemadan da 

yararlanarak Phyton programı üzerinde farklı senaryolar göz önünde bulundurularak problemin 

çözümüne ulaşılmıştır.  

 

Şekil 3. Optimizasyon akış şeması 
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Optimizasyon şemamızı oluştururken girdilerimiz, depodaki ürün sayıları, malzemelerin 

dağıtılacağı dağıtım noktaları, hasar oranı ve dağıtım noktasına ulaşılabilecek yolların durumu 

değişkenler olarak göz önünde bulundurulmuştur. Deprem sonrası oluşabilecek farklı durumları 

matematiksel olarak yorumlayabilmek için 2 farklı girdi için rastgele sayı üretme işlemleri 

uygulandı. Tedarik zinciri optimizasyonunu çalıştırdıktan sonra dağıtım noktasına gönderilecek 

ürün sayıları da çıktılarımızı oluşturmaktadır. 

4.1.3. Phyton Programı Kullanılarak Problemin Çözülmesi 

 Problemi çözerken hasarları ve yolların göçme durumu rastgele oluşturulmuştur. Raporda 

rastgele durumlar sabitlenerek aşağıdaki kodlar ile verilmiştir.  
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 Phyton programı ile hazırlanan optimizasyon sisteminin çalışma durumu bir örnek ile 

kontrol edilmiştir. İlk olarak dağıtım noktalarında oluşabilecek hasar durumuna göre rastgele 0 

veya 1 değerleri verilmiştir. Dağıtım noktalarına ulaşılabilecek yollar kullanılabilir durumdaysa 

1, yollar göçmüş ise 0 sayıları random olarak verilmiştir. Bu durumlarda konserve gıdaların, 

çocuk mamalarının ve içme sularının toplanma noktalarına dağıtım miktarları belirlenmiştir 

(Şekil 4). 

 

 

Şekil 4. Hazırlanan optimizasyon sisteminin çalışmasını gösteren bir örnek (dağıtım 

noktalarında hasar oluşma durumu, yollarda göçük oluşma durumu, konserve gıdaların dağıtım 

miktarı, çocuk maması dağıtım miktarı, içme suyu dağıtım miktarı) 
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 Problem çözümleri rastgele durumlar sabitlenerek elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. 

Program çalıştırırken yol göçmüşse oraya dağıtım yapılmamış ve hasar oranı daha fazla olan 

dağıtım noktası öncelikli duruma gelmiştir. Bu çözümlerin oldukça makul olduğu 

görülmektedir.  

 Elde edilen sonuçlar incelendiğinde;  optimizasyon şu şekilde çalışmıştır. Öncelikle yolları 

kullanılabilen ve hasar oranı yüksek toplanma alanlarını belirlemiştir ve en yüksek hasar 

oranına sahip toplanma alanını besleyerek, elindeki kısıtlı sayıdaki ürünleri dağıtmıştır. 

Örneğin; konserve gıdaları öncelikle hasar oranı en yüksek olan 8 nolu, 4 nolu ve 3 nolu 

toplanma alanlarına kişi kapasiteleri kadar bırakılmış daha sonra elde kalan ürün 6 nolu 

toplanma alanına bırakılmıştır (Tablo 4). Yolları göçmüş kabul edilen toplanma alanlarına 

optimizasyon ürün göndermemiştir. 

 

Tablo 4. Ele alınan senaryoya göre konserve gıdaların toplanma alanlarına dağıtım miktarı 

Toplanma 

Alanı  

Yol Durumu Hasar Oranı  Toplanma 

Alanı 

Kapasiteleri 

Konserve 

Dağıtımı 

1 NOLU   0 0,74 9860 0 

2 NOLU  0 0,77 10960 0 

3 NOLU  1 0,91 7320 7319 

4 NOLU  1 0,93 11200 11119 

5 NOLU  1 0,01 8600 0 

6 NOLU  1 0,23 9800 5319 

7 NOLU  0 0,62 4560 0 

8 NOLU  1 0,95 6160 6159 

                                         

 Benzer bir örnek çocuk maması için oluşturulduğunda, öncelikle hasar oranı en yüksek ve 

yolu kullanılabilir durumunda olan 8 nolu ve 4 nolu toplanma alanlarına kişi kapasiteleri kadar 

bırakılmıştır (Tablo 5). Çocuk mamasından elimizde daha az ürün olduğu için elde kalan ürünü 

3 nolu toplanma alanına bırakmıştır. Optimizasyon programımız hasar oranı yüksek ve yolları 

kullanılabilen alanları seçmiştir. İçme suyu için aynı başka bir örnek oluşturulduğunda; 

malzemeleri öncelikle hasar oranı en yüksek olan 8 nolu, 4 nolu 3 nolu ve 6 nolu toplanma 

alanlarına kişi kapasiteleri kadar beslemiş, daha sonra elde kalan ürün 5 nolu toplanma alanına 

bırakılmıştır (Tablo 6). Yolları göçmüş kabul edilen toplanma alanlarına optimizasyon ürün 

göndermemiştir. 

 

Tablo 5. Ele alınan senaryoya göre çocuk mamalarının toplanma alanlarına dağıtım miktarı 

Toplanma 

Alanı  

Yol Durumu Hasar Oranı  Toplanma 

Alanı 

Kapasiteleri 

Çocuk Maması 

Dağıtımı  

1 NOLU   0 0,74 9860 0 

2 NOLU  0 0,77 10960 0 

3 NOLU  1 0,91 7320 2640 

4 NOLU  1 0,93 11200 11199 
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5 NOLU  1 0,01 8600 0 

6 NOLU  1 0,23 9800 0 

7 NOLU  0 0,62 4560 0 

8 NOLU  1 0,95 6160 6159 

                                                          

Tablo 6. Ele alınan senaryoya göre içme sularının toplanma alanlarına dağıtım miktarı 

Toplanma 

Alanı  

Yol Durumu Hasar Oranı  Toplanma 

Alanı 

Kapasiteleri 

İçme Suyu 

Dağıtım 

1 NOLU   0 0,74 9860 0 

2 NOLU  0 0,77 10960 0 

3 NOLU  1 0,91 7320 7319 

4 NOLU  1 0,93 11200 11199 

5 NOLU  1 0,01 8600 5519 

6 NOLU  1 0,23 9800 9799 

7 NOLU  0 0,62 4560 0 

8 NOLU  1 0,95 6160 6159 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Çalışmamıza benzer afet sonrası müdahale planları bulunmaktadır. Örneğin; Usluer (2021) 

tarafından yapılan bir çalışmada, beklenen İstanbul deprem sonrası afetzedelerin davranışları 

da afet yönetimin bir parçası olarak incelenmiştir. Bir başka çalışmada, afet yönetimi 

kapsamında güvenli yerleşim yerlerinin tasarımı için kentsel tasarım standartları yer almaktadır 

(Demirsoy, 2006). Kriz öncesi olduğu kadar kriz anının yönetimi de önem arz etmektedir ve bu 

alanda yapılan çalışmalar da mevcuttur (Ertürkmen ve Dikmen, 2006). Örneğin afet sonrası 

yapılacak çalışmalar arasında elektrik ulaştırılması gereken hastaneler dağıtım optimizasyonu 

çalışmasına rastlanmıştır (Erenoğlu, Erdinç, Sancar ve Catalão, 2021). 

 Bu yönde yapılan çalışmalara rağmen afet sonrası müdahalede görevli kuruluşların tam 

kapasiteyle çalışmaya başlaması zaman almaktadır. Özellikle İzmir gibi metropol kentlerde bu 

iş biraz daha zorlaşmaktadır. Bu çalışmada, bu organizasyon çalışmalarının yerel bir ayağı 

olarak daha hızlı ve öncü bir kuvvet gibi hareket edilebilecek bir matematiksel model 

oluşturmaya çalışılmıştır. Projemiz yerel bir çözüm sunmaktadır. Zemin ve kentsel yapılaşma 

göz önünde tutularak risk oranı daha yüksek bölgelerde hızlı çözüm önerisi vermektedir. 

Optimizasyon programımız, afet sonrası elimizdeki kısıtlı ürünleri öncelikle hangi toplanma 

alanlarına kaç adet göndermemiz gerektiğini söylemektedir. Çalışmamız ile ürünlerin tek bir 

alana dağıtılması karışıklığını da çözebiliriz. 

6. Uygulanabilirlik 

Çalışmamızda okulumuzun bulunduğu Mavişehir semtinde küçük ölçekli bir tedarik zinciri 

oluşturulmuştur. İzmir İli Karşıyaka İlçesinin Mavişehir Mahallesinde yer alan toplanma 

alanları dağıtım noktaları olarak belirlenmiştir ve bu bölgeler arasında tek bir depodan 

dağıtımın nasıl daha kolay, hızlı ve verimli yapılacağı düşünülerek çözüm önerisi sunulmuştur. 
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Phyton programı ile hazırlanan optimizasyon sisteminin, ele alınan parametreler doğrultusunda 

çalıştığı belirlenmiştir (Tablo 4-6). Halihazırda bulunan acil durum planına böyle bir basamağın 

eklenmesi, planda köklü bir değişiklik yapmaması nedeniyle zorlayıcı olmayacaktır. Semt veya 

ilçe bazında çalışıldığı için planın kontrolü, depoların takibi daha kolay olacaktır. Bunun 

yanında hazırlanan “acil durum tedarik zinciri uygulaması”  ile de böyle bir deponun ve zincir 

ağının oluşturulması ve işletilmesinin takibi daha kolay olacaktır. Örneğin, hangi toplanma 

alanında kaç kişinin bulunduğu ve en çok ihtiyaç duyulan ürünün ne olduğu bu mobil uygulama 

ile merkezi sisteme iletilecek böylece, ürünlerin tedarik süreci daha sağlıklı hale gelecektir. 

Uygulamada yer alacak, depremzedenin hangi ilçenin hangi toplanma bölgesinde olduğunu 

gösteren bölümler, toplanma bölgelerindeki yoğunluğun tespit edilmesinin kolaylaştıracaktır. 

Bunun yanında, o bölgelerde hangi ürüne (depoda bulunan veya bunlar dışındaki bir ürün)   

ihtiyaç duyulduğu belirlenerek tedarik zincirinin işleyişi revize edilebilecektir. Bu tarz bir mobil 

uygulama üzerinde çalışmaya devam edilmektedir. Kotlin programa dili kullanılarak bu mobil 

uygulama oluşturulacaktır. Bu çalışma örnek alınarak farklı il ve ilçe merkezleri için benzer 

dağıtım ağları oluşturulabilir. Hatta bu çalışma, daha büyük ölçekli dağıtım optimizasyonu 

çalışmalarına da örnek oluşturabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet –Proje Zaman Çizelgesi  

Projede hazırlanan uygulamanın içeriğinin oluşturulmasında bir harcama 

gerçekleştirilmemiştir. Uygulama kodlarının hazırlandığı Phyton da ücretsiz bir programdır.  

Projenin tamamlanması için uygulanması gereken iş paketleri ve her bir iş paketine ayrılan süre 

Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. İş-zaman çizelgesi 

İş paketi/ Zaman (hafta) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Depo yerinin ve depoda yer alacak ürünlerin 

belirlenmesi 

X        

Optimizasyonun şematik gösteriminin oluşturulması  X       

Matematiksel formülün oluşturulması  X X      

Phyton programı ile problemin çözülmesi ve 

doğruluğunun kontrolü 

   X X X   

“Acil durum tedarik zinciri uygulaması”nın 

oluşturulması 

      X X 

 

8. Hedef Kitle 

 Deprem olmasını engelleyemeyiz ancak bu gerçeği kabul edip gerekli önlemleri alarak en 

az hasarla bu afetin atlatılmasını sağlayabiliriz. Hedef kitlemiz olası bir deprem için ve sonrası 

için önlem almak isteyecek yerel yönetimle, kurum ve kuruluşlardır.  
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9. Riskler  

Projede yer alan her bir iş paketinin risk analiz yapılmış, risk puanı aşağıda bulunan olasılık-

etki matrisine göre hesaplanmış ve uygulanabilecek B planları belirlenmiştir (Tablo 8). 

Tablo 8. Proje risk analizi tablosu 

İş paketi Risk analizi B planı  

Depo yerinin ve depoda 

yer alacak ürünlerin 

belirlenmesi 

Seçilen arazinin mülk 

sahibinin izin vermemesi 

(risk puanı=2) 

Depo yeri için uygun yeni bir 

bölgenin tespit edilmesi 

Optimizasyonun şematik 

gösteriminin 

oluşturulması 

Risk belirlenemedi  

Matematiksel formülün 

oluşturulması 

Deprem anının ve o anda 

depremzedelerin 

davranışlarının tahmin 

edilememesi sebebiyle 

formülün karşılık 

bulmaması (risk puanı=6) 

Oluşturulan formüllerin kısıtları 

değiştirilerek yeniden 

çalıştırılması 

Phyton programı ile 

problemin çözülmesi ve 

doğruluğunun kontrolü 

Programda kodların hatalı 

oluşturulması (risk puanı=4) 

Kontrol edilerek sağlamasının 

yapılması 

“Acil durum tedarik 

zinciri uygulaması”nın 

oluşturulması 

Programda kodların hatalı 

oluşturulması (risk puanı=4) 

Alternatif bir program dili 

kullanılması 

 

O
L

A
S

IL
IK

 

3 Normal Çok Çok 

2 Az Normal Çok 

1 Az Az Normal 

  1 2 3 

  ETKİ 
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