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ÖZET
168 yıllık köklü bir kurum olan PTT’nin postacılık görevlerinde çok önemli bir kavşak noktası olarak kullandığı Ankara
Posta İşleme Merkezi (APİM), Türkiye’deki en büyük gönderi işleme hacmine sahip Posta İşleme Merkezi’dir. APİM’de
Toplama, Sevk, Ayrım ve Dağıtım olmak üzere dört süreç yürütülmektedir. Bütünsel Organizasyon İyileştirme Projesi,
sistemdeki ana paydaşların APİM bünyesinde gerçekleşen süreçler ve organizasyon yapısı ile ilgili memnuniyetsizliklerinin
ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir. Çalışmanın birinci amacı bahsedilen süreçleri hedefler doğrultusunda iyileştirmek,
ikinci amacı önerilen iyileştirmelerin devamlılığını koruyacak yeni bir organizasyon yapısının oluşturulmasında yardımcı
olmak, üçüncü amacı ise çalışmayı aktarılabilir bir biçimde tamamlamaktır. Sistem analizleri sonucunda problem, “Süreçlerin
ve Organizasyon Yapısının Paydaşlarca Kabul Görmemiş ve Etkin Tasarlanmamış Olması” şeklinde tanımlanmıştır.
Problemin çözümü için yeniden tasarlanması gereken çekirdek süreçler “Ayrım” ve “Dağıtım” süreçleri olarak belirlenmiştir.
Çekirdek süreçler, bir gönderinin APİM’e girmesinden başlayarak bu gönderinin Ankara içindeki alıcısına ulaştırılmasına
kadar olan tüm adımları kapsamaktadır. Bütünsel iyileştirme seçenekleri, bu geniş kapsam içindeki operasyonlar ve
süreçler için ortaya konan önerilerin belirli esaslara dayanılarak bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Ayrım süreci
adımları için farklı stratejik seviyelerde öneriler sunulmuş, bu öneriler ayrım süreci seçenekleri oluşturacak şekilde bir araya
getirilmiş ve seçenekler için gönderi akışının bir simülasyon modeli kurulmuştur. Dağıtım süreci için “Dağıtım Bölgelerinin
Kümelenmesi” çalışması ile farklı özelliklere sahip dağıtım bölgeleri kümelenmiş ve doğrusal programlama ile iş yükleriyle
ilgili standartlar belirlenmiş; bu standartları önerilen bir arayüz ile dağıtım sürecinde kontrol edilebilirliği sağlanmıştır.
Dağıtım süreci için tamsayı programlama modellemeyle yapılan “Yeni Dağıtım Bölgeleri Oluşturulması” çalışması ise,
tipik bir dağıtıcının fiziksel kısıtlarını da göz önüne alarak dağıtım bölgelerinin yeniden düzenlenmesini sağlamaktadır.
Her iki süreç için de oluşturulan seçenekler bir araya getirilerek oluşturulan bütünsel iyileştirme seçenekleri için dağıtım
sürecini de kapsayan simülasyon modelleri kurulmuş, bu modeller kullanılarak seçenekler için performans ölçümleri
yapılmıştır. Önerilen bütünsel iyileştirme seçenekleri ilk iki günde alıcısına ulaşan gönderi oranını % 22’den % 79’a kadar
çıkartabilmekte; gönderinin ortalama akış süresini 4,2 günden 1,9 güne ve gönderi akış süresinin standart sapmasını 2,7
günden 1,2 güne kadar düşürebilmektedir.
Anahtar sözcükler: Posta hizmetleri, süreç iyileştirme, kümeleme, bidon yükleme, iş standartlaştırma
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TOTAL ORGANIZATIONAL IMPROVEMENT IN PTT ANKARA POST PROCESSING CENTER
ABSTRACT
Post processing centers are used as important distribution nodes in postal services of Organization of Post and
Telegraph (PTT) and Ankara Post Processing Center (APIM) is the largest post processing center of Turkey. APIM is mainly
responsible for four main processes; collection, sorting, delivery and transportation. Total organizational improvement
project aims to improve relevant processes in order to satisfy main stakeholders of the relevant system, to construct a new
organizational structure for APIM in order to keep those improvements permanent, and complete the study with transmissible
implementations in order to transfer the study to other postal processing centers in Turkey. As a result of detailed system
analysis, problem definition is stated as: “The organization structure and processes are not suited to stakeholders due to
being ineffectively designed.” Sorting and delivery are determined as core processes and total organizational improvement
alternatives are designed by combining improvement ideas designed for problematic steps of core processes. For sorting
process, improvement ideas are designed and combined and sorting process alternatives are built. Within the context
of “Clustering Delivery Areas” study conducted for delivery process, delivery areas are clustered and their standard
work loads are determined with linear programming models. Within the context of “Determining the Delivery Areas by
Partitioning” study, delivery areas are rebuilt with an integer programming model by taking time, weight and energy
capacities of postpersons into account. In order to build total organizational improvement alternatives, improvement ideas
for both processes and studies done for delivery process are combined. Total organizational improvement alternatives are
compared according to performance measures defined with simulation models. With the proposed total organizational
improvement alternatives, the percentage of mail reaching to their recipients within two days is anticipated to increase
from 22% to 79%, mean flow time of the mail to decrease from 4.2 days to 1.9 days and the standard deviation of flow
to decrease from 2.7 days to 1.2 days.
Keywords: Postal services, process improvement, clustering, bin packing, work standardization

1. GİRİŞ

Posta İşleme Merkezlerinin (PİM) temel görevi, kendi

Postacılık, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi
ülkemizde de kamu tarafından sunulan bir hizmettir.
Son yıllarda postacılık sektörü, özelleştirme, teknolojik
gelişmeler (özellikle e-postalar) ve özel posta/kargo
şirketleriyle rekabet gibi faktörlerle yüzleşmek zorunda
kalmıştır. Bu faktörler, verilen hizmette verimliliğin
önemini arttırmıştır. Iturralde ve Quiros (2008)
tarafından 2007 yılında 17 Avrupa ülkesinin kamuya
ait posta kurumları için yaptığı bir araştırmada, ölçek
verimliliğinin en az teknoloji verimliliği kadar önemli
bir etken olduğu vurgulanmıştır (Iturralde ve Quiros,
2008). Süreç ve organizasyon yapısı tasarımlarının,
ölçeğin verimli kullanılmasında önemli paylara sahip
olduğu düşünülmektedir.

alanlarındaki postanın bir noktada toplanmasını
sağlayıp gidecekleri yerlere göre ilgili rotalara
aktarımlarını sağlamaktır. Ankara Posta İşleme Merkezi
(APİM) PTT’nin en büyük posta işleme kapasitesine
sahip posta işleme merkezidir. Bu projede ana
paydaşların APİM bünyesinde gerçekleşen süreçler ve
organizasyon yapısı ile ilgili memnuniyetsizliklerinin
ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.
Posta servislerindeki ana süreçler toplama, ayrım,
dağıtım ve sevk süreçleridir. Toplama sürecinde
postalar şube ve merkezlerden toplanıp PİM’lere
getirilir. Ayrım sürecinde postalar gidecekleri yerlere
göre kümelendirilirler. Dağıtım sürecinde postalar
dağıtıcılar aracılığıyla PİM’lerden alıcılara ulaştırılır.

168 yıllık köklü bir kurum olan PTT’nin postacılık
görevlerinde çok önemli bir kavşak noktası olan

Sevk sürecinde ise postalar bir PİM’den diğer PİM’e
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2. ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

ulaştırılır. Farklı tipteki (Kayıtlı1, Kayıtsız2 vb.) gönderiler
bahsedilen bu süreçlerden geçerek alıcılarına
ulaştırılırlar. İncelemeler sonunda sistemdeki en önemli
darboğaz noktalarının ayrım ve dağıtım süreçlerinde
olduğu görülerek bu süreçlere odaklanılmıştır. Ayrıca
posta tipi olarak, PTT’nin diğer posta tiplerine göre
daha az odaklandığı, ancak en çok iş gücü kullanan
ve gönderi hacmi en büyük olan posta tipine, kayıtsız
postalara odaklanılmıştır. Çalışmalarda aktarılabilirlik
hedefi adına, getirilen sistem önerilerinin hem diğer
posta işleme merkezlerine hem de diğer gönderi
tiplerine uyarlanması mümkün kılınmıştır.

2.1 Çalışmanın Amacı
Çalışmanın öncelikli amacı, APİM’in ilgili süreçleri,
paydaşları memnun edebilecek şekilde iyileştirmektir.
Çalışmanın ikincil amacı, süreçlerde yapılacak
olan iyileştirmeleri devamlı kılabilecek uygulama
yönergeleri sunarak bu yönergelere dayanan
organizasyon yapısı oluşturulmasına ön ayak olmaktır.
Çalışmanın son amacı ise projede kullanılan metotların
gerekli parametre değişiklikleriyle diğer PİM’lere ve
posta türlerine aktarılabilirliğini sağlamaktır.
2.2 Sistem Analizi

Çalışmanın ana amacı odaklanılan ayrım
ve dağıtım süreçlerinde yurttaşlar, çalışanlar ve
yöneticilerin memnuniyetini artırıcı iyileştirmeler
yapmaktır. Bu amaçlara ulaşmak için bir yandan
ayrım sürecine dair farklı iyileştirme seçenekleri
önerilmiş ve performansları değerlendirilmiştir. Öte
yandan dağıtım süreci için dağıtıcıların iş yüklerini
standartlaştıran ve bu standartlara dayanarak
yeni dağıtım bölgeleri oluşturan iki matematiksel
model kurulmuştur. İki süreçteki iyileştirmelerin
birleşik incelenmesiyle çalışmanın bütünlüğü
sağlanmıştır.

Kule

Resmi
Gönderiler

�lk
Ayrm

Sistemdeki problemin tespit edilebilmesi ve
çözülebilmesi için yapılan sistem analiz çalışmalarında
APİM’deki dört ana süreç (Toplama, Sevk, Ayrım
ve Dağıtım) incelenmiştir. Süreç ve operasyonların
birbirleriyle etkileşimlerini incelemek amacıyla
kayıtsız gönderiler için çizilmiş olan gönderi ayrım
akış diyagramı Şekil 1’de görülebilir. Burada,
mevcut ayrımın dört ardışık operasyondan oluştuğu
anlaşılmaktadır. Her ayrım bir önceki kümeyi kendi
içinde sınıflar.
İyileştirme önerileri geliştirilmeden önce, gözlemler
sırasında karşılaşılan bulguların doğrulanması ve bu

Büyük
Gönderiler

Grup
Ayrm

�nce
Gönderiler

Grup
Ayrm

Kaba
Gönderiler

Grup
Ayrm

Mahalle
Ayrm

Cihet
Ayrm

Şekil 1. Kayıtsız Gönderiler Ayrım Akış Diyagramı
1
2

Kayıtlı Posta: Göndericiden kabulünden alıcıya teslimine kadar uğradığı her nokta bilgisayar sisteminden takip edilebilen posta türü.
Kayıtsız Posta: Sistemde kaydı tutulmayan adi posta.
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bulguların uç neden ve kök nedenlerinin belirlenmesi
için sistem analiz edilmiştir.

günlük gönderi sayısı 580.000 olduğu hâlde, APİM
içerisinde bekleyen ortalama gönderi sayısı 420.000
olarak tespit edilmiştir. Gönderilerin %70’inden çoğu
APİM’e geldikleri ilk iş günü sonunda çeşitli ayrım
operasyonlarında bekler durumda kalır.

2.2.1 Bulguların Belirlenmesi ve
Doğrulanması
Tespit edilen iki ana bulgu “gönderilerde uzun akış
süresi” ve “gönderi akış süresindeki değişkenlik”tir.
749 Ankara gönderisi üzerinden alınan ölçümlerde,
bir Ankara adresinden başka bir Ankara adresine
ortalama ulaşma süresi 4,2 gün, bu sürenin standart
sapması 2,7 gün, ilk iki günde alıcısına ulaşan
gönderilerin oranı ise %22 olarak tespit edilmiştir.
PTT Genel Müdürlüğü (2007a) Müşteri Şikâyetleri
İstatistikleri’nde “gönderilerdeki gecikmenin %26’lık
oranla birinci sırada olması, mevcut performansın
paydaşların beklentilerinin altında olduğunu
göstermektedir. Tespit edilen başka bir bulgu,
“ara envanter fazlalığı”dır. APİM’e gelen ortalama

-

Gönderi
Ak� Süresi

- -

Çal�an
Verimlili�i

-

2.2.2 Nedenlerin ve Kök Nedenlerin
Belirlenmesi ve Doğrulanması
Bulgular gözlemlendikten ve varlıkları
doğrulandıktan sonra, tespit edilen bulguların
sebepleri analiz edilerek Şekil 2’deki Bulgu-Sebep
Diyagramı oluşturulmuştur. Diyagramda görülen
nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1) Çalışanlarda Yüksek Atıl Zaman Oranları:
Yapılan iş örneklemesi çalışmalarına göre, cihet
ayrımında3 gözlemlenen toplam kayıp zaman %45,
mahalle ayrımında 4 gözlemlenen toplam kayıp
zaman ise %32’dir. Grup5 ayrımı6 sırasında çekilmiş

Ak� Süresinde
Sapmalar

+

Proseslerdeki
Süre Sapmalar

+
+

Kontrol
Mekanizmalar

-

Kapasitedeki
Esneklik

-

-

Ara
Envanter

-

-

�� Gücü
Da�lm

+
Standartla�ma

Şekil 2. Bulgu – Sebep Diyagramı
(Açıklama: En üst sıradaki şekiller bulguları, orta sıradaki şekiller sebepleri, en alt sıradaki şekiller
kök sebepleri göstermektedir. Şekiller arasındaki + ve – işaretler bulgular, sebepler ve kök sebepler
arasındaki arttırıcı ve azaltıcı yöndeki ilişkileri belirtir.)
3
4
5
6

Cihet Ayrımı: Postaları sokaklara ve bina numaralarına göre sıralamak için yapılan ayrım.
Mahalle Ayrımı: Postayı bir grup içindeki mahallelere ayırmak için grup içinde yapılan ayrım.
Grup: Ayrım süreci içerisinde bir ayrım kriteri olarak belirlenen ve Ankara’nın her bir semtini kapsayan alan.
Grup Ayrımı: Postayı Ankara’nın 56 grubuna (semtine) ayırmak için yapılan ayrım.
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bir fotoğraf Şekil 3’te, mahalle ayrımı sırasında
çekilmiş bir fotoğraf Şekil 4’te, cihet ayrımı sırasında
çekilmiş bir fotoğraf Şekil 5’te görülebilir. Tüm işlem
manueldir ve bir bölümü ayakta yürütülür. El-göz
eşgüdümü ve hafızaya dayalıdır. Temel hareketlerde
ilgili literatür kullanılarak (Niebel ve Freivalds, 2003)
hesaplanan tolerans değerleri cihet ayrımı için %23,
mahalle ayrımı için %21’dir. Bu tolerans değerleriyle
kıyaslandığında iş istasyonlarında gözlemlenen kayıp
zamanlar kayda değer şekilde yüksektir.

Şekil 3. Grup Ayrımı’ndan Bir Görüntü

2) Ayrım ve Dağıtım Operasyonlarında Yüksek
Değişkenlik: Grup ayrımının, mahalle ayrımının, cihet
ayrımının ve dağıtım7 sürecinin servis hızlarının sapma
katsayıları8 sırasıyla %26, %30, %31 ve %39 olarak
tespit edilmiştir. Bu değerler operasyon sürelerinde
görülen yüksek değişkenliği işaret etmektedir.
3) Süreçler Arasında Dengesiz İş Gücü Dağılımı:
Yapılan ölçümler sonucunda grup ayrımının işleme
kapasitesinin 600.000 posta/gün, mahalle ve cihet

Şekil 4. Mahalle Ayrımı’ndan Bir Görüntü

Şekil 5. Cihet Ayrımı’ndan Bir Görüntü
7 Dağıtım: Cihet ayrımından sonra başlayan, postaların alıcılara postacılar (dağıtıcılar) aracılığıyla dağıtılması süreci.
8 Sapma Katsayısı: Standart Sapma / Ortalama
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ayrımı istasyonlarının kapasitesinin ise 1.500.000
posta/gün olduğu tespit edilmiş ve grup ayrımının süreç
içerisinde bir darboğaz noktası olduğu görülmüştür.

Performans ölçüleri: Gönderilerin toplam akış
süresi (gün), Servis kalitesi seviyesi (J+n günde
alıcısına ulaşan gönderi oranı), Gönderilerin akış
süresindeki değişkenlik (gün), Toplam bekleme süresi
(gün), Çalışanların verimliliği

Sistemde görülen bulguların ve bunların
nedenlerinin derinine inildiğinde, sistemdeki
aksaklıkların kök nedenleri görülmektedir. Bu kök
nedenler şunlardır:

Karar kriterleri: Postaların akış sürelerinin minimize
edilmesi, Değişkenliklerin minimize edilmesi

1) Talep değişken olduğu hâlde esnekliği kısıtlı
kapasite: APİM’e işlenmek üzere gelen postanın sapma
katsayısı %45 iken, ayrım sürecinin darboğazı olarak
belirlenen grup ayrımının ortalama doluluk oranı9
%89 olarak tespit edilmiş ve bu doluluk oranının
gönderi gelişindeki değişkenliğe cevap veremediği
düşünülmüştür.

Karar değişkenleri: Süreçlerde işlem yapan seri
istasyon sayısı, İstasyonlarda işlem yapan paralel servis
sağlayıcı sayısı, İstasyonlarda servis sağlayıcı başına
düşmesi gereken iş yükü miktarı, İstasyonlar arası iş
gücü dağılımı, Dağıtıcı başına düşen posta miktarı,
İstasyonların çalışma saatleri, İstasyonlarda yapılan
işin metodu ve bu metotların uygulanabilmesi için
gereken araçlar, İstasyonlarda yapılan işin kontrolü
için denetim ve bu işlevde kullanılacak araçlar

2) Standartların Yetersizliği: Operasyonel işler için
iş tanımlarının olmayışı, operasyonlarda gözlenen
kişiye bağlı yüksek değişkenlik ve görevlerde gözlenen
kısıtlı geçişlilik, süreçlerin standartlarının yetersizliğini
göstermektedir.

Parametreler: Ayrım istasyonlarındaki ayrım
hızı (posta/dakika), Dağıtım bölgesine ulaşım süresi
(saat), Dağıtım bölgesindeki yürüme hızı (km/saat),
Posta teslim süresi (dakika), Dağıtım bölgesinde birim
sürede harcanan enerji (kcal/dakika)

3) Kontrol Mekanizmalarının Yetersizliği: Yönetim
kontrolü için referans noktaları olmayışı, ödül
sistemlerinin yetersizliği ve dağıtım sürecinin birebir
takip edilemeyişi kontrol mekanizmalarındaki
yetersizliği bir kök neden olarak işaret etmektedir.

Kısıtlar: Ayrım işlemlerindeki hiyerarşik yapı,
Dağıtıcının fiziksel limitleri, Yasal düzenlemeler

2.3 Problem Formülasyonu ve Tanımı

3. BÜTÜNSEL İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Tüm bulgular, nedenler ve kök nedenler göz
önüne alındığında problem tanımı ve formülasyonu
şu şekilde yapılabilir:

Tespit edilen aksaklıklar sistemin farklı noktalarında
olsalar da, sistemdeki iyileştirme çalışmalarının bir
bütün hâlinde ilerlemesi ve birbirine uyumlu bir
şekilde tamamlanması gerektiği düşünülmüştür.
Bunun için süreç içindeki farklı noktalara ait iyileştirme
önerileri bir araya getirilerek süreç seçenekleri
oluşturulmuş; daha sonra bu süreç seçenekleri de
bir araya getirilerek bütünsel sistem seçenekleri
tasarlanmıştır. Bu yüzden iyileştirme çalışmaları
bölümü, önerilerin açıklanmasıyla başlanmış
ve bütünsel sistem seçeneklerinin oluşturulup
karşılaştırılmasıyla tamamlanmıştır.

“Süreçlerin ve Organizasyon Yapısının
Paydaşlarca Kabul Görmemiş ve Etkin
Tasarlanmamış Olması”.
Karar verici: PTT yönetimi
Hedef: APİM’de süreçlerdeki metotlarda, çalışma
alanının yerleşim planında, departmanlar arası iş gücü
ve yönetici dağılımında iyileştirmeler yaparak daha
etkili, kabul edilebilir ve aktarılabilir organizasyon
yapısı ve süreçler yapılandırmak.
9

Doluluk Oranı = Günlük Ortalama Gelen Posta Sayısı / Günlük Efektif Posta İşleme Kapasitesi
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3.1 Ayrım Sürecinde İyileştirme
Çalışmaları

önerilmiş, böylece istasyonlar arası gönderi akışının
düzenli yürüyeceği ve akış süresinin kısalacağı
öngörülmüştür.

Ayrım sürecinde görülen aksaklıkların çözümü için,
önce süreç içindeki adımlar için birbirinden bağımsız
öneriler geliştirilmiş, sonra sürecin tümünü kapsayan
bütünsel iyileştirme seçenekleri oluşturulmuştur.

Öneri 4 – Yerel Dağıtım Merkezleri: Dağıtım
sürecinin kontrolünü kolaylaştırmak ve süreci esnek
hâle getirmek amacıyla “Yerel Dağıtım Merkezleri”
kurulması önerilmiştir. Ankara Merkez’in 5 ilçesinin
her birine önerilen yerel dağıtım merkezi kurulduğu
takdirde, bir dağıtıcı işe kendi dağıtım bölgesinin içinde
bulunduğu ilçenin dağıtım merkezinde başlayacak,
gerekli işlemleri yaparak dağıtıma çıkacaktır.
Gönderilerin yerel merkezlere ulaştırılmasından önce
yapılması gereken tüm ayrım operasyonları, yine
APİM’de yapılacaktır.

Öneri 1 – Boyut Ayrımının Elenmesi: Mevcut
ayrım sürecinde grup ayrımı öncesinde gönderiler
“ince”, “büyük” ve “kaba” olarak ayrılıp, daha sonra
grup ayrımına dahil olur. En sonunda tekrar birleşerek
aynı mahalle ayrımı istasyonunda işlem görürler.
Boyuta göre yapılan ayrımın ortadan kaldırılarak
tüm gönderilerin birlikte grup ayrımına girmesi,
mahalle ayrımına doğru gönderi akışının hızlanmasını
sağlayacaktır.

Bütünsel süreç seçenekleri oluşturulabilmesi
için iyileştirme önerileri birbirleriyle uyumlu ve kök
nedenleri ortadan kaldırmaya yardımcı olacak şekilde
bir araya getirilmiştir. Sonuç olarak ayrım süreci için 5
farklı tasarım seçeneği oluşturulmuştur. Ayrım sürecine
özgü bu seçeneklerin performans değerlendirmeleri
ancak dağıtım seçenekleriyle birleşik yapılabilir.

Öneri 2 – Grup Ayrımında Sınıf Sayısı Değişimi
ve Ayıklama Metodu: Mevcut durumda her grup
ayrımı çalışanı, gönderileri 56’ya ayırmaktadır; bu
sayı mahalle ayrımına gelince yedi ve on sınıf arasında
değişmektedir. Darboğaz olarak belirlenen grup
ayrımı kapasitesinin sonraki istasyonların kapasitesiyle
dengelenmesi amacıyla grup ayrımındaki sınıf
sayısının yediye düşürülmesi, mahalle ayrımındaki
sınıf sayısının 60’a çıkarılması önerilmektedir. Bu sınıf
sayısı değişikliğinin etkili kullanılabilmesi için, mevcut
sistemde kullanılan “klasik ayrım” metodu yerine,
“ayıklama” metodu kullanılması önerilmektedir.
“Ayıklama” yönteminde, her grup ayrımcısı, kendisine
atanmış az sayıda ve belirlenmiş sınıftan gönderiyi
ayıklamakla görevlendirilir. Çalışan, önündeki
bantta akan postalardan sadece kendisine atanmış
olan sınıfa ait olanları ayırır. Hafızaya dayalı işlem
kapsamı kısıtlanmış, kesintisiz el-göz eşgüdümü gereği
azaltılmıştır. Bununla grup ayrımı istasyonundaki
darboğazın hızlanarak sürecin bütünsel performansının
artacağı öngörülmektedir.

3.2 Dağıtım Sürecinde İyileştirme
Çalışmaları
Dağıtım süreci, dağıtıcının kendi dağıtım bölgesine
ait postaları çantasına koymasıyla başlar, postaların
alıcıya ulaştırılmasıyla son bulur. Dağıtım sürecinde
yapılan iyileştirme çalışmaları ve bu çalışmalarda
kurulan modeller üç temel amaca hizmet etmektedir:
Dağıtım bölgelerinin standartlarını belirlemek,
bu standartların kontrolünü sağlayabilmek ve
standartların uygulanabileceği yeni dağıtım bölgeleri
oluşturabilmek. Dağıtım sürecine dair yapılan
gözlemler ve PTT Genel Müdürlüğü (2007b) tarafından
hazırlanmış olan Norm Kadro Raporu’ndan edinilen
bilgilere göre, “birim zamanda harcanan enerji”,
“posta başına düşen dağıtım süresi” gibi modellerde
kullanılacak parametre değerleri cihetlerde10 önemli
farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkları ve dağıtım
sürecinin standartlarını belirleyebilmek için öncelikle
cihetlerin kümelenmesi çalışması yapılmıştır.

Öneri 3 – İstasyonlar Arası Taşıma Bandı: APİM
içerisindeki gönderi akışının sürekliliğinin sağlanması
için, istasyonlar arasına taşıma bandı yerleştirilmesi
10

Cihet: Bir postacıya ait olan dağıtım bölgesi
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zorluk derecesinin de Şekil 6’daki 4. ve 6. aktivitelere
önemli etkilerinin olduğu görülmüştür.

Her cihet, bağlantılı bir veya daha çok cadde,
sokak, ara yol birleşimidir. Ankara’da 1000’in
üzerinde cihet bulunmaktadır. Cihetlerin tiplere
göre kümelenerek incelenmesi, cihet kümeleri için
standartların ayrılmasını sağlayacaktır. Dağıtıcıların
yürüme mesafelerinin ve gün içinde dağıttıkları
posta adediyle ilgili standartların belirlenmesi; iş
yükünün dengeli dağılmasının yanında, gereken iş
gücü hesaplarının daha güvenilir yapılabilmesine ve
yeni dağıtım bölgelerinin oluşturulabilmesine yardım
edecektir.

Her bölge için farklı enerji ve süre harcama
değerleri verecek sürekli fonksiyonlar tanımlamak
güç olacağından, zorluk derecesi kesikli fonksiyonlarla
tanımlanmıştır. Cihetin zorluk derecesi dağıtım
bölgesindeki yol tipine (asfalt, toprak, karışık),
eğime (düz, eğimli, çok eğimli) ve coğrafi ve
yapısal engellere (az, orta, çok engelli) bağlı olarak
belirlenmiştir. Bahsedilen bu kıstaslara göre dağıtım
bölgelerinde yürüme sırasında harcanacak enerjinin
ve yürüme hızına bağlı süre kullanımının tespiti için
Ainsworth’ün araştırmalarından yararlanılmıştır
(Ainsworth, 2000). Ayrıca parametreleri belirlemek
adına Ralph (1980), Benjamin (2003), McArdle
(2006) ve Groover'da (2007) yer alan çalışmalara
başvurulmuştur. Araştırmalar sonucunda elde edilen
enerji gereksinimlerine göre dağıtım bölgeleri için
Kolay, Orta ve Zor dağıtım bölgeleri olmak üzere üç
zorluk derecesi tespit edilmiştir. Daha önce bahsedilen
dağıtım operasyonlarını etkileyen iki önemli faktör
olan yerleşim tipi (dört sınıf) ve zorluk derecesi (üç
sınıf) faktörleri dikkate alınarak dağıtım bölgeleri 12
küme sınıfına ayrılmıştır (örn: Sanayi-Kolay, SanayiOrta, Sanayi-Zor, vs.)

Bir dağıtıcının kayıtsız postaları dağıtımına ait
aktivite diyagramı Şekil 6’da görülmektedir. 2
numaralı aktivitede görülen ulaşım süresi 10 ile 45
dakika arasında değişirken, ayrı dağıtım bölgelerinde
harcanan süreler arasındaki asıl farklılık 4 ve 6 numaralı
aktivitelerde ortaya çıkar. Dağıtıcılar, yöneticiler
ve denetleyicilerle yapılan görüşmelerin yanında,
dağıtıcılarla birlikte cihetlerde yapılan incelemeler
sonunda, parametrelerdeki farklılığın temel nedeninin
yerleşim tipi olduğu sonucuna varılmıştır. Örneğin
ticari bir bölgede bir dağıtım noktasına düşen posta
sayısı yüksek iken, düzensiz yerleşimin olduğu bir
bölgede bir dağıtım noktasına düşen posta sayısı
düşük olmaktadır. Şehir planlarında da görülebileceği
gibi sanayi alanları (ör. Ostim, İvedik…), ticaret
alanları (ör. Sıhhiye, Kızılay…), düzenli yerleşim
alanları (ör. OR-AN, Bahçelievler, Batıkent, Gazi,
100.Yıl…) ve düzensiz yerleşim alanları (ör. Aktepe,
Mamak…) olmak üzere dört yerleşim tipi vardır.
Yapılan gözlemlerde yerleşim tipinin yanında cihetin

Yapılan gözlem ve görüşmeler sonucunda,
dağıtılabilecek posta adedini, dağıtıcının harcayacağı
enerji, dağıtıma ayrılan süre ve dağıtıcının taşıyabileceği
toplam gönderi ağırlığının kısıtladığı anlaşılmıştır.
Buna uygun olarak, aşağıdaki model yardımıyla ideal
şartlarda standartların ne olacağı araştırılmıştır.

1. AP�M’den
ayrl�

2.Ula�m

3.Da�tm
Bölgesine Var�

8.AP�M’e
var�

7. Ula�m

6.Bekleme
ve Teslim

Şekil 6. Kayıtsız Posta Dağıtımı Aktivite Diyagramı
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4.Yürüme

5.Da�tm
noktasna var�
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- Dağıtımda Standart İş Yükü Belirleme
Modeli
A:
B:
P:

ma :
uka:
pua:
ta :
ka :
op :
wb :
vb :
lb :
lsb :
ce :
cw :
ct :
te :
le :

- MODEL
Maksimize et Gab

- KÜMELER
Yerleşim Bölgesi Tipi a∈A={sanayi, ticaret,
düzenli, düzensiz}
Zorluk Derecesi
b∈B= {kolay, orta, zor }
Posta Tipi
p ∈P= {ince, kaba }

(1) Zaman Kısıtı

X ab � ma
� (ta � uka � X ab ) � lsb � ct
X ab � mva
t
b � (t a � uk a � X ab ) � lsb � c
vb

(2) Tolerans Süresi Eşitliği Kısıtı

X ab � ma
{
� (ta � uka � X ab )} � lb � lsb
X ab � mva
{
b � (ta � uka � X ab )} � lb � lsb
vb

- PARAMETRELER
a tipi yerleşim bölgelerinde yürüme mesafesinin
harita uzunluğuna oranı
a tipi yerleşim bölgelerinde harita kilometresinde
uğranan nokta sayısı
a tipi yerleşim bölgelerinde uğranan dağıtım
noktasına bırakılan posta sayısı
a tipi yerleşim bölgelerinde uğranan dağıtım
noktasında harcanan süre (dk)
a tipi yerleşim bölgelerinde kaba postanın tüm
postaya oranı
p tipi bir postanın ağırlığı (kg)
b zorluk dereceli bölgelerde yürünen kilometre
başına tüketilen enerji (kcal)
b zorluk dereceli bölgelerde tipik dağıtıcının
ortalama yürüme hızı (km/dk)
b zorluk dereceli bölgelere tanınan tolerans
yüzdesi
b zorluk dereceli bölgelerdeki tolerans süresi
(dk)
tipik bir dağıtıcının günlük enerji kapasitesi
(kcal)
tipik bir dağıtıcının günlük yük kapasitesi (kg)
tipik bir dağıtıcının günlük çalışma süresi (dk)
teslim etkinliği süresince ortalama enerji
harcaması (kcal / dk)
tolerans süresince ortalama enerji harcaması
(kcal / dk)

(3) Enerji Kısıtı

X ab � ma
� wb � (ta � uka � X ab ) � te � lsb � le � c e
X ab � mva b
� wb � (ta � uka � X ab ) � te � lsb � le � c e
vb
(4) Ağırlık Kısıtı

Gab � k a � o" kaba " � Gab � (1 � k a ) � o"ince " � c w
Gab � k a � o" kaba " � Gab � (1 � k a ) � o"ince " � c w
(5) Gönderi-Mesafe
G � � X � uk Eşitliği
� pu �
ab

ab

a

Gab � � X ab � uka � pua �

a

(6) Gab � 0, X ab � 0

Gab � 0, X ab � 0

Kısıt Açıklamaları:
(1) ∑(Yürüme Süresi) + ∑ (Teslim Süresi) +
(Tolerans Süresi) ≤ Süre Kısıtı
(2) [ ∑ (Yürüme Süresi)+ ∑ ( Teslim Süresi) ] *
(Tolerans Değeri) = Tolerans Süresi
(3) ∑ (Yürüme Süresi)* (Yürümede Birim Enerji
Tüketimi) + ∑ (Teslim Süresi)* (Teslimde Birim Enerji
Tüketimi) + (Tolerans Süresi)*(Tolerans Süresinde
Harcanan Enerji) ≤ Enerji Kısıtı
(4) (Kaba postaların ağırlığı)+(İnce postaların
ağırlığı) ≤ Ağırlık Kısıtı

- DEĞİŞKENLER
Xab : a tipi yerleşim bölgesine, b tipi zorluk derecesine
bağlı toplam harita uzunluğu

(5) ∑(Gönderi Sayısı)= ∑ (Uğranan Nokta)*(Bir
Noktaya Bırakılan Posta Sayısı)

Gab: a tipi yerleşim bölgesine, b tipi zorluk derecesine
bağlı posta hacmi

Modelle amaçlanan tipik bir dağıtıcının tüm
kısıtlılıklarını ve rahatlık gereklerini dağıtım bölgesinin
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Öneri – 1 Cihet Kutusu Kullanımı: Bu noktada
ticari cihetlerde ‘Cihet Kutusu12 Kullanımı’ önerisiyle,
ağırlık kısıtı olan 10 kg'ın 20 kg'a kadar esnetilmesi
fikri doğmuştur. Cihet kutusu kullanımı durumunda
Tablo 2’de de görüldüğü üzere ticari cihetlerdeki
dağıtılabilecek gönderi miktarındaki artış çarpıcıdır;
bu artışın sistemin bütünsel performansına etkileri,
önerilerin sistem seçeneklerinin bütünsel hâle
getirilmesiyle daha iyi görülmektedir.

doğasına uygun biçimde yerine getirirken ulaştıracağı
posta hacmini maksimize etmektir. APİM’e gelen
postanın hacmi, kilometre başına düşen posta adedini
etkilediğinden, modelin çıktıları da bu hacme bağlıdır.
Geçerli standartlar elde edebilmek için gelen posta
miktarında görülen yüksek değişkenlik 11 dikkate
alınarak model gelen gönderi gözlemlerinin ortalama
(440.000) ve gözlemlerin azami (660.000) değerleriyle
çalıştırılmıştır. Modelin ortalama posta miktarıyla
çalıştırılmasından elde edilen değer ‘bir günde
dağıtılması beklenen gönderi adedi’ azami miktar
verilerek elde edilen değer ise ‘ilgili cihete taşınabilecek
olan maksimum gönderi adedi’ni vermektedir. Tablo
1’de farklı cihet tipleri için bu değerler görülebilir.
Hesaplanan değerler için bazı bölgelerde dağıtıcının
taşıyacağı yükün, bazı bölgelerde ise dağıtıma
ayrılan sürenin dağıtılacak gönderi sayısını kısıtladığı
görülmüştür. Örneğin, ticari cihetlerde “beklenen
değerler” ile “maksimum değerler” aynıdır. Ticari

Öneri – 2 Yerel Dağıtım Yapılması: Tablo 1’de
görülen sonuçlar incelendiğinde süre kısıtının da
dağıtılabilecek gönderi adedini sınırlayabildiği
görülmektedir. Bu kısıtın yerel dağıtım uygulaması
ile dağıtıcıların yolda ve ayrımda geçirdikleri sürede
toplam 1,5 saat süre kazanılarak daha verimli
kılınabileceği düşünülmüştür.
Dağıtım süreci için belirlenen standartların ve
sunulan önerilerin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi

Tablo 1. Cihet Tiplerinde Beklenen & Maksimum Dağıtım Miktarları (posta/gün)

Cihet Tipi

Beklenen Maksimum

Cihet Tipi

Sanayi -1

536

630

Düzenli Yer. -1

588

633

Sanayi -2

494

630

Düzenli Yer. -2

542

633

Sanayi -3

429

606

Düzenli Yer. 3

471

633

Ticaret -1

476

476

Düzensiz Yer. -1

363

518

Ticaret -2

476

476

Düzensiz Yer. -2

333

477

Ticaret -3

476

476

Düzensiz Yer. -3

282

413

Tablo 2 - Ticari Cihetlerde Cihet
Kutusu Önerisi (Beklenen Değerler)
(posta/gün)

cihetlerdeki yoğun yapılaşmanın sonucu çıkan
bu durum, ağırlık kısıtı bağlayıcılığında tipik bir
dağıtıcının 100 dakikada tüm yükünü bitirmesine,
yani dağıtım için ayrılan sürenin yarısından çoğunu
değerlendirmeden iş gününü tamamlamasına yol
açar. Taşınabilecek yük ve dağıtım yapılabilecek süre
kısıtlarının esnetilmesi adına, dağıtım süreci için iki
öneri geliştirilmiştir.
11
12

Beklenen Maksimum

Ticaret
Normal Cihet Kutusu
Kolay

476

953

Orta

476

953

Zor

476

953

Bkz. Bölüm 2.2.2, Değişken Talep Karşısında Esnek Olmayan Kapasite
Cihet Kutusu: Dağıtım sırasında dağıtıma taşınan gönderilerin bir kısmının depolanabileceği sabit kutu.
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için, dağıtım bölgelerinin rahat çalışılabilir ve adil
bölünmüş olması, dağıtıcıların da bu şekilde atanması
gerekmektedir. Çalışmalarımız sırasında gözlenen,
dağıtımda bölgeler arası iş yükü dengesizliğinin
iyileştirilmesi için Cihet Oluşturma çalışması
yürütülmüştür.

Xik : Eğer i segmenti k’ncı dağıtıcıya atanmış ise 1;
diğer durumlarda 0
- MODEL
Minimize et

Pk � (� X ik ) / m

Cihetlerin standartlar çerçevesinde kapasite
kullanımını en çokta tutacak şekilde olması dağıtımdaki
iş gücünün verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

(1)

X ik � (� nij X jk ) � 1 � (� X jk ) / m �i, k , j � i

(2)

�X

�i

(3)

c e � � ei X ik

�k

(4)

c w � � wi X ik

�k

(5)

c t � � ti X ik

�k

(6)

Xik � 1 ya da 0

Pk � 1 ya da 0

(7)

k

j

ik

�1

i

i

i

j

Bu modelde (1) dağıtıcı k’ye herhangi bir
segmentin atanıp atanmadığını verir.(2) bir dağıtıcıya
atanan segmentlerin birbirleriyle doğrudan ya da
atanan diğer segmentler vasıtasıyla komşuluklarının
olmasını garantiler. (3) tüm segmentlerin birer
dağıtıcıya atanmasını sağlar. (4), (5) ve (6) ise her
dağıtıcı için kapasite kısıtlarıdır.

- Cihet (Dağıtım Bölgesi) Oluşturma Modeli
- KÜMELER
I: Dağıtıcılara atanacak olan segmentler kümesi
K: Dağıtım yapabilecek dağıtıcıların kümesi, k ∈K

Modelin uygulanma aşamaları Şekil 7’de
görülebilir. Bu problem NP-Zor (Ilıcak vd., 2003)
sınıfında yer aldığından model ilçe sınırlarından da
küçük alanlarda kullanılabilmektedir. Çalışmanın
örneği, Şekil 8’de görülen, içinde 16 km (BasarSoft,
2008) yol kapsanan Kızılay’da bir ticari alanda
uygulanmıştır. Örneğimizde 100 segmente
bölünen bu alan Şekil 7’de bahsedilen “ilçe”yi
temsil etmektedir. Segmentlere ait parametreleri
modele verdiğimizde Şekil 9’da görülen sonuç elde
edilmiştir.

- TABLO
nij: Segment i’nin segment j ile komşuluğu var ise 1;
diğer durumlarda 0 (i,j ∈ I)
- PARAMETRELER
i segmentindeki enerji tüketimi (kcal)
i segmentindeki yük tüketimi (kg)
i segmentindeki zaman tüketimi (dk)
bir dağıtıcının enerji kapasitesi (kcal)
bir dağıtıcının yük kapasitesi (kg)
bir dağıtıcının süre kapasitesi (dk)
toplam segment sayısı

Oluşan cihetler ve cihetlerin özellikleri (ağırlık
kısıtının kullanımına göre sıralanmış şekilde) Tablo 3’te
görülebilir. Cihet 2, 9 ve 11’in kısıtlarının sınırladıkları
değerlerin altında çözümler verdiği görülmüştür. Bu

- 0-1 DEĞİŞKENLERİ
Pk : Eğer en az bir segment k dağıtıcısına atanmış ise
1; diğer durumlarda 0
13

k

�k

i

İdeal cihet oluşturulurken segmentlere13 ayrılan bir
alanın hangi segmentlerini hangi dağıtıcıya verileceği
kararında dağıtıcının fiziksel sınırları ve dağıtıma
ayrılan süre dışında segmentlerin komşuluğunun
bulunması da önem taşır. Bu modelde girdi olarak
önceden hazırlanan segmentlerin iş yükleri ve
komşulukları verilir. Model her segmenti bir dağıtıcıya
atamak ve belirlenen iş yükü Standartlarına sadık
kalmak koşuluyla dağıtıcı sayısını en aza indirmeye
çalışır.

ei :
wi :
ti :
ce :
cw :
ct :
m:

z � � Pk

Segment: Her birini tek bir dağıtıcıya atamak istediğimiz site, sokak gibi ayrılmaz dağıtım noktası grubu.
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1. �lçeler(gruplar) için
gereken i� gücünü
hesapla

2. Da�tm bölgelerine
bölünmemi� bir grup seç

3. Bu grup içinde
bölünmemi� bir
alan seç

4. Bu alan küçük
segmentlere böl

7. Da�tm
bölgelerinde gerekli
düzeltmeleri yap

6. Da�tm bölgelerini
olu�turmas için
parametreleri modele ver

5. Model için gerekli
olan bu parçalara ait
parametreleri hesapla

Şekil 7. Yeni Cihet Oluşturma Modeli Aktivite Diyagramı

Şekil 9. Segmentler Kullanılarak Oluşturulan 12 Cihet

Şekil 8. Kızılay’da Cihet Oluşturmak İçin Kullanılan 100
Segmentlik Örnek Alan (yaklaşık 2 km.X 1 km.) ve ayrılan
segmentler
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cihetlere ait segmentlere ilaveten, ilk modelde yer
almayan segmentler bu defa modele katılır ve yeni
cihetler oluşturulur. Böylece cihetler arasında daha
dengeli iş yükü dağılımı sağlanmış olur.

seçenekler belirlenmiş ve detaylı analizlerin yalnızca
baskın seçenekler üzerinden yapılmasına karar
verilmiştir. Belirlenen üç baskın seçenek içeriklerine
göre aşağıda listelenmiştir:

Kst

Tablo 3. Cihet Oluşturma Modeli Kızılay’da Örnek Uygulama Çıktıları

Süre
(dk)
Enerji
(kcal)
A�rlk
(kg)
Gönderi
Miktar
U�ranan
Nokta
Harita
mesafesi (km)
Yürüme
mesafesi (km)

Olu�turulan Cihetler
6

8

4

5

12

10

3

7

1

11

2

9

Toplam

270

200

210

200

180

210

190

180

190

190

160

170

150

2230

1350

640

700

660

560

710

630

580

620

620

500

540

470

7230

20

19,5

19,5

19,0

19,0

19,0

18,5

18,5

18,5

17,0

16,5

16,0

15,0

216

-

930

930

920

890

900

880

880

880

800

780

780

730

10300

-

160

160

160

155

160

155

150

150

140

135

135

130

1790

-

1,3

1,7

1,5

1,1

1,9

1,5

1,2

1,4

1,6

1,0

1,2

1,0

16

-

3,3

4,3

3,8

2,7

4,6

3,6

2,9

3,6

4,0

2,4

3,0

2,4
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BoSBC Seçeneği= Boyut Ayrımının Elenmesi
– Grup Ayrımında Sınıf Sayısı Değişimi ve Ayıklama
Metodu – İstasyonlar Arası Taşıma Bandı – Dağıtımda
Cihet Kutusunun Kullanımı

3.3 Bütünsel Sistem Seçeneklerinin
Oluşturulması ve Değerlendirilmesi
Ayrım ve dağıtım süreçleri için önerilen süreç
seçeneklerinin sisteme bütün bir şekilde uygulanabilmesi
için, bu seçenekler “uyumluluk”, “uygulanabilirlik” ve
“kök nedenleri ortadan kaldırmaya yardımcı olma”
esaslarına göre birleştirilmişlerdir.

SBC Seçeneği= Grup Ayrımında Sınıf Sayısı
Değişimi ve Ayıklama Metodu – İstasyonlar Arası
Taşıma Bandı – Dağıtımda Cihet Kutusu Kullanımı
BYC Seçeneği= İstasyonlar Arası Taşıma Bandı
– Yerel Dağıtım Merkezleri – Dağıtımda Cihet Kutusu
Kullanımı

Başlangıç için 10 adet bütünsel seçenek ortaya
konulmuştur. Bu seçeneklerin detaylı analizlerinin
yapılabilmesi için gönderilerin altı aylık akışını
gösteren simülasyon modelleri kurulmuştur. Kurulan
simülasyon modelleri her seçenek için gönderileri,
gönderinin APİM’e girdiği andan, gönderinin dağıtıma
çıkarak alıcısına ulaştığı ana kadar takip edebilmektedir.
Gönderilerin tüm akış boyunca takibi, her seçenek için,
“2.3 Problem Formülasyonu” bölümünde listelenen
performans ölçülerinin değerlerini verebilmektedir. Bu
ölçülere göre yapılan ilk eleme sonucunda baskın olan
14

Oluşturulan üç baskın seçeneğin performanslarının
birbirleriyle karşılaştırılmaları iki ayrı senaryo üzerinden
ve maliyetlerin karşılaştırılmasıyla yapılmıştır:
Senaryo 1) Ayrım Süreci için Sabit Doluluk Oranı
(u = %80) – Değişen Dağıtıcı Sayısıyla Hassasiyet
Analizi: Bu denemede grup ayrımının doluluk oranı
yaklaşık olarak %80’de tutulmuş; ancak sistemde
kullanılacak olan dağıtıcı sayısı değiştirilerek servis
kalitesi seviyesi14, gönderinin ortalama ulaşma süresi

APİM’e girişten sonraki ilk iki iş günü içinde adreslerine ulaştırılan gönderilerin yüzdesi
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ve gönderi ulaşma süresindeki sapma katsayısı
değerlerine olan etkisi gözlemlenmiştir. Sonuçlar
Tablo 4’te görülebilir.

Seçeneklerdeki maliyet kalemleri temel olarak:
ayıklama metodunda kullanılacak bant yatırımı
(M1), istasyonlar arası taşıma bandı kurulması
(M2), dağıtımda cihet kutularının kullanımı (M3),
yerel dağıtım merkezlerinin açılması (M4), ayrım
çalışanı ortalama aylık brüt ücreti (M5), dağıtıcıların
ortalama aylık brüt ücreti (M7) olarak sıralanabilir.
Maliyet analizi, birinci senaryonun gerektirdiği maliyet
kalemleri ile mevcut durumdaki maliyet kalemlerinin
farkı belirlenerek yapılmıştır.

Senaryo 2) Ayrım Süreci için Sabit Doluluk Oranı
(u = %60) – Değişen Dağıtıcı Sayısıyla Hassasiyet
Analizi: Bu denemede grup ayrımının doluluk
oranı yaklaşık olarak %60’ta tutulmuş; ve sistemde
kullanılacak olan dağıtıcı sayısı değiştirilerek bu
değişikliğin servis kalitesi seviyesine, gönderinin
ortalama ulaşma süresi ve gönderi ulaşma süresindeki
sapma katsayısı değerlerine olan etkisi gözlemlenmiştir.
Ayrıca karşılaştırmada kullanılan yaklaşımların
sonuçları birlikte incelenerek, ayrım sürecindeki
kapasite artışının sistemin bütününe getirdiği etki
gözlemlenmiştir. Sonuçlar Tablo 5’te görülebilir.

BoSBC Seçeneği: Sabit Maliyet= M1+M2+M3
Değişken Maliyet= (30 M5+702 M6–(30 M5
+604 M6))/ay
SBC Seçeneği: Sabit Maliyet= M1+M2+M3
Değişken Maliyet= (22 M5+702 M6–(30 M5
+604 M6))/ay

Maliyetlerin Karşılaştırılması
Anlatılan senaryolarda maliyetin bir performans
ölçüsü olarak kullanılmamasının ana sebebi,
seçeneklerdeki maliyet kalemlerinin birbirlerinden
çok farklı seviyelerde yatırımlar gerektirmeleridir.

BYC Seçeneği: Sabit Maliyet= M2+M3+M4
Değişken Maliyet= (65 M5+702 M6–(30 M5 +
604 M6))/ay

Tablo 4. Birinci Senaryo ile Karşılaştırma Sonuçları

Alternatiflerin �lk �ki ��
günü Sonunda Ula�ma
Performanslar %
Da�tc
Says
BSBC
604
9,5
615
12,5
630
16,6
645
21,7
660
29,3
675
37,8
690
49,5
705
70,0
720
75,8
735
78,7
750
80,8
765
82,2
780
82,8
795
82,8
810
82,8

SBC
10,0
13,1
17,1
22,6
31,2
41,8
56,3
76,4
82,0
85,4
86,2
86,9
87,6
88,2
88,2

Alternatiflerin
Ortalama Ak� Süreleri
(gün)

BYC
BSBC
10,1
9,68
12,3
8,45
16,6
6,96
21,6
5,66
29,0
4,53
39,1
3,60
51,2
2,85
76,0
2,22
81,0
2,03
83,6
1,93
85,1
1,83
86,1
1,75
86,9
1,71
86,9
1,71
86,9
1,71

30

SBC
9,55
8,34
6,85
5,50
4,35
3,39
2,61
1,98
1,70
1,48
1,41
1,35
1,30
1,26
1,26

BYC
9,45
8,54
7,04
5,70
4,62
3,59
2,85
2,06
1,84
1,70
1,61
1,54
1,48
1,47
1,47

Alternatiflerin Standart
Sapmalar (gün)
BSBC
5,11
4,70
4,09
3,53
2,98
2,42
1,85
1,36
1,24
1,20
1,16
1,11
1,09
1,09
1,09

SBC
5,10
4,70
4,10
3,53
2,99
2,43
1,85
1,38
1,18
1,00
0,97
0,92
0,88
0,85
0,84

BYC
5,02
4,71
4,11
3,53
3,02
2,41
1,87
1,27
1,12
1,00
0,92
0,87
0,82
0,81
0,82
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Tablo 5. İkinci Senaryo ile Karşılaştırma Sonuçları

Alternatiflerin �lk �ki ��
günü Sonunda Ula�ma
Performanslar %
Da�tc
BSBC
Says
604
9,8
615
12,8
630
16,8
645
22,1
660
30,3
675
40,3
690
54,6
705
74,5
720
81,9
735
85,0
750
86,9
765
90,1
780
94,2
795
97,5
810
99,1

SBC
10,5
13,7
17,6
23,1
32,8
44,4
60,2
78,5
83,9
86,3
88,1
92,2
96,4
98,6
99,8

BYC
10,2
12,4
16,7
21,8
29,3
40,0
52,9
77,2
82,1
84,9
87,0
90,2
94,7
97,6
99,4

Alternatiflerin Ortalama
Ak� Süreleri (gün)
BSBC
9,63
8,41
6,92
5,59
4,44
3,50
2,72
2,11
1,79
1,62
1,50
1,38
1,30
1,22
1,16

SBC
9,50
8,26
6,75
5,40
4,23
3,27
2,48
1,87
1,55
1,38
1,26
1,14
1,06
0,98
0,92

BYC
9,43
8,52
7,01
5,68
4,59
3,55
2,81
2,02
1,78
1,63
1,48
1,38
1,28
1,22
1,15

Alternatiflerin Standart
Sapmalar (gün)
BSBC
5,11
4,69
4,09
3,51
2,96
2,38
1,79
1,33
1,09
0,94
0,81
0,69
0,59
0,50
0,42

SBC
5,11
4,70
4,10
3,53
2,99
2,41
1,84
1,38
1,14
1,00
0,87
0,76
0,67
0,60
0,54

BYC
5,02
4,71
4,11
3,53
3,01
2,40
1,85
1,26
1,09
0,95
0,80
0,67
0,56
0,47
0,38

2) İkinci senaryoda ayrım sürecinde %60’a
düşürülen kullanım oranı, ayrım sürecinin
kapasitesinde %30-35’lik bir artışa neden olmuştur.
Karşılaştırma için kullanılan birinci ve ikinci yöntemin
Tablo 4 ve Tablo 5’te görülen sonuçlarına birlikte
bakıldığında, ayrım sürecindeki kapasite değişikliğinin
seçenekler üzerindeki etkisi ancak dağıtıcı sayısı
750’nin üstüne çıktıktan sonra görülebilmektedir.
Yani, dağıtıcı sayısı 750’nin üzerine çıkarılmadıkça,
ayrım sürecinin kapasitesinin arttırılmasının sistemin
bütünsel performansını iyileştirici bir etkisi olmadığı
görülmektedir.

Seçenekler maliyetlerine göre karşılaştırıldıklarında,
birbirleriyle ilişkinin:
BYC Seçeneği >> BoSBC Seçeneği >
SBC Seçeneği
şeklini alacağı görülebilir.
Bütünsel sistem seçeneklerinin yukarıda sayılan
yöntemlerle karşılaştırılmalarının birkaç önemli
sonucu şu şekilde sıralanabilir:
1) Karşılaştırma için kullanılan ilk senaryonun
Tablo 4’te görülen sonuçlarına bakıldığında, tüm
seçeneklerin performans ölçülerinin değerlerinin
dağıtıcı sayısı 735-740 aralığına ulaşana kadar
neredeyse aynı olduğu görülmektedir. Bu da
sistemin performans değerlerinin dağıtım sürecinin
kapasitesine, yani dağıtıcı sayısına birebir bağlı
olduğunu göstermektedir. Dağıtıcı sayısı 740’ın
üstüne çıkarıldığında SBC Seçeneği’nin diğer tüm
seçeneklerden daha iyi performans değerleri verdiği
görülmektedir.

3) Karşılaştırma için kullanılan yaklaşımlarla ilgili
tablolar incelendiğinde dağıtıcı sayısının 705 ile 720
aralığının üstüne çıkarıldığında bir dağıtıcının sistem
performansına marjinal katkısının önemli ölçüde
azaldığı görülmektedir. Sonuç olarak dağıtıcı sayısının
bu aralıkta tutulması, sistem performansı açısından en
verimli kapasite değerini işaret etmektedir.
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3.4 Bütünsel Sistem Seçeneklerinin
Uygulamaları

de cihetin özelliklerine göre dağıtılması gereken
standart gönderi miktarının tespiti için “Mevcut Cihet
Değerlendirme Formu” uygulaması geliştirilmiştir.
Dağıtımda standart iş yükünü belirleyen modellerin
sonuçları saf cihetler için, yani tek tip dağıtım bölgesini
kapsayan cihetler için geçerlidir. Gerçek cihetlerin
standartlarının bulunabilmesi için cihetteki bina
tiplerinin yüzdeleri ve cihetin zorluk seviyesi kullanıcı
tarafından programa girilir. Kullanıcı tarafından
girilmesi gereken diğer veriler ise ‘İncelenen Cihetin
Toplam Uzunluğu’ (harita uzunluğu) ve ‘Dağıtım
Tipi’dir.

Oluşturulan bütünsel sistem seçeneklerinin
organizasyon tarafından sağlıklı bir şekilde
uygulanabilmesi açısından bazı araçlar geliştirilmiş
ve organizasyona uygun bir uygulama planı
hazırlanmıştır. Bu uygulama planında, baskın olarak
belirlenen üç sistem seçeneğinin (BoSBC, BYC ve
SBC) her biri için problem formülasyonunda belirtilen
karar değişkenlerinin değerleri belirlenmiştir. Gerekli
ayrım istasyonu sayısı, her istasyonda gereken iş gücü,
her istasyonda çalışan başına standart iş yükü, her
istasyonun çalışması gereken süre gibi sayısal karar
değişkenlerinin yanında; çalışanlar için belirlenen
standartları kontrol etmesi gereken birimler ve
kontrolde kullanılabilecek araçlar önerilmiştir.

Gerekli girdilerin Şekil 10’da görülen arayüzle
aktarılması sonucunda elde edilecek olan çıktıların
bir örneği Şekil 11’de gösterilmektedir. Bu çıktıların
bir kontrol mekanizması olarak kullanılabilmesi için
dağıtıcının dağıtıma çıkardığı gönderi miktarının
ve dağıtıcının dağıtıma çıkarmadığı gönderi olup
olmadığının bilinmesi gerekir. Taşınan gönderi ağırlığı
verisinin, dağıtıma çıkmadan önce dağıtıcıların çantaları
tartılarak başdağıtıcılar 15 tarafından toplanması
yeterlidir. Böylece, dağıtım sonrasında dağıtıcılara
ait masaları kontrol eden başdağıtıcılar, masasında

Ayrım sürecinin yapısından dolayı, denetlemenin
basit araçlarla yapılması mümkündür; ancak dağıtım
sürecinin kontrol edilebilmesi için her dağıtıcının
standardını belirleyebilen ve kontrol edebilen farklı
araçlara ihtiyaç vardır.
Bu doğrultuda hem mevcut cihetlerin belirlenen
standartlara uygunluğunun denetlenebilmesi hem

Şekil 10. Cihet Değerlendirme Formu Girdi Ekranı Örneği
15

Başdağıtıcı: APİM içindeki 18 gruptaki postacıları yönetmekle görevli, en alt düzey yönetici ünvanı
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Şekil 11. Cihet Değerlendirme Formu Çıktı Ekranı Örneği

uygun ve kontrollü iş yükü tanımları “Çalışanlar”ı,
sistemde kullanıma girecek standardizasyon,
artacak verimlilik ve rutinleşmiş ve adil hâldeki
kontrol ise “Yöneticiler”i memnun edecektir.
• Önerilen bütünsel iyileştirme seçenekleri
yalnızca süreçlerin yeniden yapılandırılmasında
değil; süreçler içindeki gereken iş gücünün
belirlenmesiyle, organizasyon yapısının da yeniden
yapılandırılmasında karar vericiye yardımcı
olmaktadırlar.
• Ayrım süreci için ortaya sunulan seçenekler
sundukları metot değişiklikleriyle, daha fazla
sayıda çalışana ya da çalışanların daha fazla
yorulmasına ihtiyaç duymadan yapılan işin
artmasını sağlayabilmektedirler.
• Dağıtım süreci için ortaya konulan “Yeni Dağıtım
Bölgelerinin Oluşturulması” modeli, dağıtım
bölgelerinin yeniden yapılandırılmasına çok
boyutlu bir bakış getirmektedir. Mevcut sistemde
dağıtım bölgelerinin yeniden yapılandırılması
sadece süre kısıtıyla yapıldığı hâlde, önerilen
model dağıtıcının fiziksel özelliklerini de dikkate
alarak yük ve enerji kısıtlarını da göz önüne
almakta, rotalamayı birden fazla dağıtıcıya beraber
paylaştırarak çözmeyi önermektedir.

gönderi bırakmış ve kapasitesinin altında gönderi
almış olan dağıtıcıları tespit ederek dağıtıcılarla ilgili
performans ölçümü yapabileceklerdir. Bunun yanı sıra
önerilen standartlar sürekli kapasite sınırında dağıtım
yapılan cihetlerin yeniden gözden geçirilmesi için bir
uyarı sistemi kurulabilmesini sağlayacaktır.
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
• Bütünsel Organizasyon İyileştirme projemiz,
posta işleme sisteminde birbirinden bağımsız gibi
görünen aksaklıkların birbirleriyle olan ilişkilerinin
tespit edilmesini, bu aksaklıkların derininde yatan
problemin tanımlanmasını ve çözüm için sistemi
bir bütün olarak ele alan bütünsel iyileştirme
seçeneklerinin önerilmesini hedeflemiştir.
• Önerilen bütünsel iyileştirme seçenekleri ilk iki
günde alıcısına ulaşan gönderi oranını %22’den
%79’a kadar çıkartabilmekte; gönderinin ortalama
akış süresini 4,2 günden 1,9 güne ve gönderi akış
süresinin standart sapmasını 2,7 günden 1,2 güne
kadar düşürebilmektedir.
• Önerilen bütünsel iyileştirme seçenekleri sistemdeki
üç ana paydaşın da memnuniyetini sağlayabilecek
türdendir. Artan servis kalitesi “Yurttaşlar”ı, dengeli
dağılmış, adil, evrensel normlara ve insan doğasına
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• Dağıtım sürecinde mevcut cihetlerin değerlendirilmesi için tasarlanan program, dağıtım süreciyle ilgili
standartları belirlemeye yardım ederek problemin
tüm kök sebeplerine yönelmeyi sağlayabilecektir.
Ayrıca bu program, sadece belirli parametrelerin
(örneğin teslim süresi) değiştirilmesiyle, kayıtlı
gönderiler gibi diğer posta tiplerine yayılacak
aktarılabilirliktedir.
• Postacılıkta ölçek ekonomisinin varlığı göz önünde
bulundurulduğunda, proje için tasarlanan sistemlerin
ölçek verimliliğine göre de karşılaştırılmasının
yararlı olacağı düşünülmektedir.

H. Canan Sümer ve Mine Mısırlısoy’a; ODTÜ Şehir
ve Bölge Planlama bölümünden Burcu Can’a ve tüm
ODTÜ Endüstri Mühendisliği ailesine teşekkürü bir
borç biliriz.
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