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Tedarik Zinciri Araﬂt›rma Merkezi’nin kuruluﬂ amac› geleneksel olarak kâr odakl›
olan tedarik zinciri ve lojistik sistemlerine yeni bir bak›ﬂ aç›s› getirerek sürdürülebilirlik
kavram›n› ve insani amaçlar› da içeren yaklaﬂ›mlar geliﬂtirmektir.
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oç Üniversitesi, IBM'in her y›l, bilimsel araﬂt›rmalar›
desteklemek için dünya genelinde s›n›rl› say›da verdi¤i
Araﬂt›rma Destek Ödülü'nü (IBM Shared University Research
Award) kazanarak bu ödülü alan ilk ve tek Türk üniversitesi
oldu. Bu ödül, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli¤i
Bölümü ö¤retim üyelerinden Doç. Dr. Metin Türkay'›n "Tedarik
Zincirinde ‹novasyon" konulu projesine verildi. Bu ödülle
sa¤lanan destekle Mühendislik Fakültesi’nde "Tedarik Zinciri
Araﬂt›rma Merkezi" aç›ld›. Tedarik Zinciri Araﬂt›rma
Merkezi’nde gerçekleﬂtirilecek olan projeler Doç. Dr. Metin
Türkay ve Y. Doç. Dr. Sibel Salman ile birlikte, Jale Akyel'in
yönetimindeki IBM Türk Üniversite ‹liﬂkileri birimi taraf›ndan
koordine edilecek.
Tedarik zinciri yönetimi müﬂteri talebini karﬂ›lamak amac›yla
tüm zinciri oluﬂturan tedarikçiler, üretim tesisleri, distribütörler,
perakendeciler ve müﬂteriler aras›ndaki operasyonlar›n planlama,
uygulama ve denetleme süreçlerini kapsar. Bu amaçla planlanan
ve yönetilen aktiviteler aras›nda tedarik süreçleri, sat›nalma

ﬁekil 1 – Tedarik zinciri yönetimi sistemlerinde finansal
ve çevresel faktörler
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süreçleri, lojistik süreçlerin yönetimi ve tedarik zinciri paydaﬂlar›
aras›nda yer alan tedarikçiler, arac› kuruluﬂlar, üçüncü parti
servis sa¤lay›c›lar› ve müﬂteriler aras›ndaki iﬂbrili¤i ve
koordinasyonun önemli bir yeri vard›r.
Tedarik zinciri sistemlerinde geleneksel amaç müﬂteri talebini
karﬂ›larken zincirin operasyonlar›ndan elde edilecek finansal
kazançlar›n ençoklanmas›na dayal›d›r. Tedarik zincirinde gelirgider kalemleri ise tedarikçilerden sat›nalma maliyeti, üretim
tesislerindeki maliyetler, distribütörlerde envanter tutma ve
malzeme elleçleme maliyetleri, perakendecilerde oluﬂan müﬂteri
sevis maliyetleri ve ﬁekil 1’de gösterildi¤i gibi tüm zincirde
oluﬂan malzeme hareketlerinin maliyeti ve perakendicilerde
sat›ﬂlarla elde edilen gelirlerdir.
Etkin ve küreselleﬂen dünyan›n ihtiyaçlar›na karﬂ›l›k veren bir
tedarik zinciri sisteminin sürdürülebilir olmas› için çevresel
ve sosyal etkilerinde finansal etkilerle bütünleﬂik olarak
incelenmesi gereklidir. Tedarik zinciri ve lojistik sistemlerde
çevresel performans sistemde olan kaynaklar›n iyi
yönetilmesiyle elde edilebilir. Hammadelerin kalitesi tedarik
zinciri sistemlerinin çevresel performanslar›na etki eden en
önemli faktörler aras›ndad›r. Baz› hammaddeler çevreye zarar
veren kat›klar içerebilirler. Üretim sistemleri gaz, s›v› ve kat›
halde at›klar üretirler. Bazen bu at›klar›n bir k›sm› iﬂlenerek
çevreye olan etkileri azalt›lsa bile ço¤unlukla bu zararl› maddeler
çevreye sal›nmaktad›r. Distribütörlerde yap›lan depolama ve
elleçleme operasyonlar› esnas›nda çevreye zararl› maddeler
aç›¤a ç›kabilmektedir. Perakendeciler sat›ﬂlar›n› müﬂteriyi
cezbedecek ambalajlarda yapmay› tercih ederler. Fakat bu
ambalajlar›n genelde hiç bir geridönüﬂümü yap›lmadan ve
çevreye olan etkileri giderilmeden at›k haline gelirler. Çevresel
aç›dan di¤er önemli bir konu ise ürünün kullan›m ömrü
dolduktan sonra at›k olarak çevreye sal›nmas›d›r. Taﬂ›mac›l›k
sistemleri ise eﬂyalar›n bir yerden baﬂka bir yere transferinde

kullan›lan araçlardan ç›kan çevreye zararl› emisyonlar
bak›m›ndan önemli yer tutar. Tedarik zinciri ve lojistik
sistemlerin sosyal boyutlar› ise operasyonlarla elde edilen
de¤erin toplumun de¤iﬂik katmanlar› taraf›ndan paylaﬂ›lmas›,
operasyonlar›n toplumsal yaﬂama olan etkilerinin azalt›lmas›
ve afet esnas›nda toplum ihtiyaçlar›n›n an›nda ve etkin olarak
karﬂ›lanmas›n› içerir. Tedarik zinciri ve lojistik sistemlerde
sürdürülebilirlik finansal, çevresel ve sosyal amaçlar›n
bütünleﬂik olarak incelenmesiyle elde edilebilir.
Tedarik zinciri ve lojistik sistemlerde sürdürülebilirlik
yaklaﬂ›mlar›n› üç ana kategoride inceleyebiliriz:
1. Ürün odakl› yaklaﬂ›mlar (kapal› döngü tedarik zincirleri),
2. Üretim sistemi odakl› yaklaﬂ›mlar (çevreye duyarl› ve yeﬂil
üretim),
3. Taﬂ›mac›l›k sistemi odakl› yaklaﬂ›mlar (sürdürülebilir
taﬂ›mac›l›k).
Ürün odakl› yaklaﬂ›mlar tasar›m aﬂamas›nda üründe kullan›lan
çevreye zararl› maddelerin enazalanmas›n› ve ürün kullan›m
ömrünü tamamlad›ktan sonra kullan›labilir olan parça ve
bileﬂenlerin gerikazan›m›n› gözetir. Amaç ürünün kullan›m
ömrü sona erdi¤inde tamamen at›k olmas›n› engellemektir.
Bu yaklaﬂ›mlardan en önemlisini kapal› döngü tedarik zincirileri
oluﬂturmakt›r. Kapal› döngü tedarik zincirlerinde gerekli lojistik
altyap› ve üstyap› planlamas› yap›larak ürünün kullan›labilir
olan parça ve bileﬂenleri gerikazan›l›r. Üretim sistemi odakl›
yaklaﬂ›mlarda hammadde seçimi ve üretim süreci tasar›m›nda
çevreye olan etkinin enazlanmas› gözetilir. Amaç üretimin
sistemini esnek olarak tasarlay›p at›klar›n oluﬂmas›ndan
tamamen veya k›smen kaç›nmakt›r. Bu bak›mdan önemli
mekanizmalardan birisi farkl› hammaddelerin
kullan›labilmesidir. Di¤er bir mekanizma ise süreçte
makine/ekipman düzeninin veya çal›ﬂma koﬂullar›n›n
de¤iﬂtirilerek at›k oluﬂumunu azaltmakt›r.
Taﬂ›mac›l›k sistemi odakl› yaklaﬂ›mlarda farkl› taﬂ›ma modlar›
kullan›larak çevreye olan etkinin azalt›lmas› gözetilir. Örne¤in
mümkün oldu¤u her zaman demiryolu veya denizyolu
taﬂ›mac›l›¤› kullan›l›rsa toplam sera gaz› sal›n›m›nda önemli
azaltmalar elde edilebilir. ‹nsac›l amaçl› lojistik sürüdülebilirlik
aç›s›ndan taﬂ›mac›l›k sistemi odakl› yaklaﬂ›mlar›n en önemli
yönetmleri aras›ndad›r. Afetlerin yol açt›¤› insani ve ekonomik
kay›plar daha iyi planlama, haz›rl›k ve koordinasyon gibi
aktiviteler ile azalt›labilmektedir. Bu konuda yap›labilecek
çal›ﬂmalar› üç aﬂamada inceleyebiliriz. ‹lk aﬂama, afet-öncesi
aﬂamad›r ve bu aﬂama afet riskinin belirlenmesini, gerekli bilgi
sistemlerinin geliﬂtirilmesini, halk›n bilinçlendirilmesini ve
altyap› sistemleri ile yap›lar›n güçlendirilmesini gerektirir.

‹kinci aﬂama afet sonras› acil müdahale aﬂamas›d›r. Bu aﬂama
afet sonras› ilk müdahaleyi ve afet bölgesindeki insanlar›n
kurtar›lmas›, bölgeden uzaklaﬂt›r›lmas› ve ihtiyaçlar›n›n
karﬂ›lanmas›n› içerir. Üçüncü aﬂama yine bir afet sonras›
aﬂamad›r. Ancak bu aﬂamada, acil müdahale yerine daha uzun
bir zaman diliminde afet bölgesinin iyileﬂtirilmesi ve yeniden
yap›lanman›n oluﬂturulmas› gerekmektedir.Bütün bu
aﬂamalarda, yöneylem araﬂt›rmas› problemleri ile karﬂ›laﬂmak
mümkündür. ‹lk aﬂamada kaynaklar›n en etkin kullan›m› için
planlama, ikinci aﬂamada yaral›lar›n hastanelere taﬂ›nmas›,
kurtarma ekiplerinin afet bölgelerine ulaﬂ›m› ve ihtiyaç duyulan
malzemelerin da¤›t›m› gibi lojistik aktivitelerin etkinli¤i bunlara
örnek olarak gösterilebilir. Son aﬂamada ise afet bölgesinin
çehresinin de¤iﬂtirilmesi için yine kaynaklar›n en etkili ﬂekilde
temin edilip kullan›lmas› bu problemlerden bir tanesidir.
Tedarik Zinciri Araﬂt›rma Merkezi’nin kuruluﬂ amac› geleneksel
olarak kâr odakl› olan tedarik zinciri ve lojistik sistemlerine
yeni bir bak›ﬂ aç›s› getirerek sürdürülebilirlik kavram›n› ve
insani amaçlar› da içeren yaklaﬂ›mlar geliﬂtirmektir. Bu
yaklaﬂ›mlar farkl› projelerde test edilip uygulanabilirlikleri ve
faydalar› gösterilecek ve ayn› zamanda tüm dünya
üniversitelerinde iﬂlenmek üzere ders içerikleri de oluﬂturulacak.
ﬁu anda dört farkl› proje doktora, yüksek lisans ve lisans
ö¤rencilerinin kat›l›m›yla sürdürülmektedir. Bu projeler aﬂa¤›da
anlat›lm›ﬂt›r.
Sürdürülebilir Enerji Tedarik Zinciri: Modern yaﬂam›n en
önemli gereklerinden olan enerji, reel ve servis sektörlerinde
yo¤un olarak kullan›lmakla birlikte tüm sosyal ve yaﬂamsal
aktivitelerde tüketilmektedir. Enerji tedari¤i için fosil yak›tlara
dayal› olarak oluﬂturulmuﬂ olan zincirlerin en büyük etkileri
çevreye olmaktad›r. Fosil yak›tlar›n yak›lmas› sonucu ç›kan
sal›n›mlar çevre kirlili¤ine yol açmakta ve bu sal›n›mlar aras›nda
önemli bir pay sahibi olan sera gazlar› küresel ›s›nmaya sebep
olmaktad›r.
TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen bu projede sürdürülebilir
enerji teknolojilerinin tekno-ekonomik analizi yap›larak yeni
enerji tedarik zincirleri oluﬂturmak üzere modelleme ve
eniyileme çal›ﬂmalar› yap›lmaktad›r. ﬁimdiye kadar yap›lan
çal›ﬂmalarda fosil yak›tlar›n kullan›m›yla ortaya ç›kan ve sera
etkisine yol açan karbon dioksit gaz›n›n›n yakalanmas› ve
depolanmas›na yönelik benzetim ve eniyileme modelleri
oluﬂturulmuﬂtur. Ayr›ca biyo-yak›tlar›n enerji tedarik zincirlerine
entegrasyonu konusunda çal›ﬂmalar da tamamlanm›ﬂt›r. ﬁu
anda güneﬂ enerjisinden elektrik üretimi için kullan›lan
fotovoltaik hücrelerin tekno-ekonomik modellerinin
geliﬂtirilmesine devam edilmektedir. Modelleme çal›ﬂmalar›nda
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elde edilen tamsay›-kar›ﬂ›k çok amaçl› eniyileme problemlerinin
çözümüne yönelik algoritma geliﬂtirme çal›ﬂmalar› da devam
etmektedir. Projenin ileriki aﬂamalar›nda di¤er yenilenebilir
enerji üretim teknolojileri de incelenerek sürdürülebilir enerji
tedarik zinciri üzerinde çeﬂitli eniyileme çal›ﬂmalar› ve senaryo
analizleri yap›lacakt›r.
Afet Lojisti¤i: Afet durumunda yeterli miktarda malzeme ve
etkilenen insanlar›n istenilen yerlere zaman›nda taﬂ›nmas›n›
ve bunun için gerekli planlama ve önlemleri kapsar. Afet

öncesinde, olas› afet senaryolar› alt›nda ihtiyaç planlamas› ve
gerekli ilk yard›m malzemelerinden kuru g›da, battaniye gibi
dayan›kl› olanlar›n stoklanmas› ile birlikte afet sonras›
koordinasyon ve da¤›t›m planlar› oluﬂturulmas› gereklidir. Bu
amaçla ‹BB taraf›ndan ﬂehrin çeﬂitli yerlerine Afet Müdahale
Merkezlerin (AMM) kurulmas› planlanmaktad›r.
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‹BB ve Afet Koordinasyon Merkezi taraf›ndan desteklenen
bu projede, merkezlerin yerlerinin seçilmesi ele al›nmaktad›r.
Bu seçim yap›l›rken, afet sonras› ihtiyaç malzemelerinin
da¤›t›m› ile ilgili lojistik operasyonlar›n en etkili biçimde
uygulanabilirli¤i dikkate al›nan ilk unsurdur. Bu noktada amaç,
mümkün olan en k›sa zamanda en fazla insana ulaﬂabilmektir.
Gerekli her bir malzeme için etkilenecek yerleﬂim birimlerine
belli bir uzakl›kta bir AMM olmas› koﬂulu alt›nda malzeme
da¤›t›m zaman›n›n a¤›rl›kl› ortalamas›n›n en aza indirilmeye
çal›ﬂ›ld›¤› bir matematiksel model kurulmuﬂtur. ‹stanbul için
deprem senaryolar›, bu senaryolar alt›nda ulaﬂ›m a¤lar›n›n
durumlar›, belirli bölgelerdeki deprem riskleri ile hasar
tahminleri ve bölgeler aras›ndaki uzakl›klar gibi gerçek veriler
toplanm›ﬂt›r. Matematiksel modelin girdileri toplanan veriler
kullan›larak türetilmiﬂ ve çeﬂitli yer seçimi çözümleri
üretilmiﬂtir. 39 potansiyel yerden 4-5 tanesine AMM
kurulmas›n›n yeterli fayday› sa¤layaca¤› gözlenmiﬂtir.
Tesislerde stoklanacak malzeme miktarlar›n›n ve
tedarikçilerinin daha detayl› çal›ﬂmalar ile belirlenmesi ve
deprem sonras› seyahat sürelerinin tahmini üstündeki çal›ﬂmalar
devam etmektedir. Ayr›ca yaral›lar›n hastanelere taﬂ›nmas›nda
mevcut ambulans ve hastane kapasitelerinin analizi ile geçici
hastanelerin yer ve kapasite seçimi de ele al›nmaktad›r.

Çok Modlu Taﬂ›mac›l›k ve Marmaray’da Ro-La Kullan›m›:
Lojistik faaliyetlerin en önemli aﬂamalar›ndan birisi olan
taﬂ›mac›l›k karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve boru
hatt› olmak üzere farkl› modlar kullan›larak yap›labilmektedir.
Bu modlardan baz›lar› ekonomik baz›lar› ise çevreye olan net
etki bak›m›ndan daha avantajl›d›r. TÜB‹TAK ve ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan desteklenen bu projede çok
modlu taﬂ›mac›l›k sistemlerinin tasarlanmas›na ve iﬂletilmesine
yönelik modelleme ve eniyileme çal›ﬂmalar› yap›lmaktad›r.
Projede geliﬂtirilen modeller ve çözüm yöntemleri Marmaray
sistemine uyarlanarak Marmaray’›n Ro-La taﬂ›mac›l›¤› için
kullan›lmas›na yönelik analizler yap›lmaktad›r.

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojisti¤i Planlamas›:
Türkiye’nin ihracat›nda en büyük pay sahibi olan otomotiv
sektörü hem üretimde ihtiyaç duyulan hammadde ve parçalar›n
tedari¤inde hem de üretimi tamamlanm›ﬂ ürünlerin talep
noktalar›na ulaﬂt›r›lmas›nda ciddi bir lojistik altyap›s›na ihtiyaç
duymaktad›r. Otomotiv Sanayi Derne¤i taraf›ndan desteklenen
bu projede Marmara Bölgesi’nde yerleﬂik olan otomotiv üretim
tesislerinde operasyonlar›n desteklenmesine yönelik
sürdürlebilir bir lojistik altyap›s› ve üstyap›s› kurulmas›na
yönelik analizler yap›lmakta ve bu yönde at›lacak ad›mlar
incelenmektedir.
Bu projelere ek olarak k›sa süre içerisinde aﬂa¤›daki iki yeni
projeye de baﬂlan›lmas› planlanmaktad›r.
Piller için Tersine Lojistik Sistemi ve Pil Geridönüﬂüm
Tesisi Kurulmas›: Günlük hayat›m›zda bir çok amaç için
kullanmakta oldu¤umuz piller kullan›m ömürlerini
tamamlad›ktan sonra at›k haline gelmekte ve geri dönüﬂümleri
sa¤lanmad›¤›nda ise yüzy›llar boyunca çevreye zarar vermeye
devam etmektedir. TÜB‹TAK Marmara Araﬂt›rma Merkezi,
Çevre Bakanl›¤› ve ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan
desteklenen bu projede piller için tersine lojistik sisteminin
tasarlanmas›na yönelik modelleme ve eniyileme çal›ﬂmalar›
yap›lmaktad›r. Ayr›ca projede pil geridönüﬂüm tesisi
tasarlanmas› ile operasyon plan ve çizelgelerinin
oluﬂturulmas›na yönelik çal›ﬂmalar da yap›lmaktad›r. Proje
sonucunda ‹stanbul’da at›k pil geri dönüﬂüm tesisinin kurularak
hizmete al›nmas› planlanmaktad›r.

Modern yaﬂam›n en önemli
gereklerinden olan enerji, reel ve servis
sektörlerinde yo¤un olarak kullan›lmakla
birlikte tüm sosyal ve yaﬂamsal
aktivitelerde tüketilmektedir.
etkiler yerkürenin heryerinde hissedilmeye baﬂlanm›ﬂ ve bu
s›stemlerin sürdürülebilirli¤inin sorgulanmas›n›n gereklili¤i
ortaya ç›km›ﬂt›r. Tedarik zinciri ve lojistik sistemlerde
sürdürülebilirlik finansal, çevresel ve sosyal amaçlar›n
bütünleﬂik olarak incelenmesiyle elde edilebilir. Koç-IBM
Tedarik Zinciri Araﬂt›rma Merkezi sürdürülebilir tedarik zinciri
ve lojistik sistemlerin modellenmesi, eniyilenmesi ve analizine
yönelik inovatif yaklaﬂ›mlar geliﬂtirmeyi hedefliyor. Araﬂt›rma
merkezinde geliﬂtirilen yöntemler gerçek hayattan önemli
problemlere uygulanarak etkinliklerinin gösterilmesi da
amaçlan›yor.
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