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LET M MAL YETLER NDE G DER M N M ZASYONU
Ara . Gör. Soner ESMER
DEU Deniz letmecili i ve Yönetimi Yüksekokulu
Ö r. Gör. Kapt. Murat YILMAZEL
DEU Deniz letmecili i ve Yönetimi Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Ali Rza F RUZAN
DEU Fen Edebiyat Fakültesi
ÖZET

Gemi sefer maliyetleri, kendi içerisinde sabit ve de i ken maliyetler
olarak snflandrlabilmektedir. Örne in komisyon ve yakt maliyetleri sabit
maliyet olarak hesaplanrken, gemi i letim maliyetlerini olu turan baz
de i kenler, sabit olma özelli ine sahip de ildir. Di er yandan ço u kez
do rusal programlama probleminin bile enlerinde meydana gelebilecek
de i melerin optimal çözüme etkisi bilinmelidir ve bu da duyarllk analizi ile
mümkündür. Gemi i letim giderlerini olu turan baz maliyetlerin kontrol
edilebilir bir yapya sahip olmas nedeniyle bu de i enler üzerinde duyarllk
analizi uygulanm tr. Gemi i letim giderleri sabit ve de i ken maliyetlerden
olu makta ve bir günlük gemi i letim giderini temsil etmektedir. Çal mada
gemi i leten i letmelerin en önemli giderlerinden birisi olan i letim maliyetleri
de i kenleri üzerine simpleks metodu ile maliyet minimizasyonu uygulanm tr.
Ancak çal ma bununla snrlandrlmam ayrca veriler üzerinde duyarllk
analizi de yaplm tr. Analiz sonucunda gemi i letme maliyetlerinde indirim
gözlendi i gibi yaplan duyarllk analizi ile i letim giderlerini olu turan
de i kenler içerisinde yer alan bakm onarm ve beklenmeyen giderlerin maliyet
aralklar tespit edilmi tir.
Anahtar Sözcükler: Gemi
Metodu, Duyarllk Analizi

letim Maliyeti, Maliyet Minimizasyonu, Simpleks

Key Words: Running Cost, Cost Minimization, Simplex Method, Sensitivity
Analysis
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Abstract

Voyage (operational) costs can be classified as the fixed costs and the
variable cost. For instance, while commissions and banker costs are calculated
as fixed costs, some variables as part of the running cost do not feature to be
fixed costs. Effect of potential variations in the components of linear
programming problems on the optimal solutions should be recognized, and this
is possible by sensitivity analysis. Sensitivity analysis has been applied on some
of the running cost components because they bear a variable nature. Running
cost, as a component of the ships voyage costs, is the daily operational cost of
the ship. In this study, cost minimization by simplex method has been applied
on the running cost components. However, the study is not limited by this, and
sensitivity analysis is applied as well. As a result of the analysis, a considerable
reduction is observed on the operational costs, besides by the sensitivity
analysis applied, the cost intervals of repairs and maintenance and
unforeseen costs components of the running cost, are detected.
Giri
Maliyet konusu, i letmelerin rekabet gücünü etkileyen en önemli
unsurlardandr. Gemi i letmecileri azami karll a ula abilmek için gider
kalemlerini kontrol altna almak durumundadrlar. Gemi i letim giderleri kendi
içinde sabit ve de i ken giderler olarak ikiye ayrlmaktadr. Gemi
i letmecili inde sabit giderler üzerinde yaplacak pek bir ey yoktur ancak
de i ken giderlerin optimal seviyede tutulmas gemi navlun gelirlerini
arttracaktr. De i ken giderler aslnda verilen hizmetin kalitesiyle de do ru
orantldr. Bu anlamda de i ken giderlerin baz durumlarda olmas gerekenden
çok a a lara indirilmesi verilen ta maclk hizmetini etkileyecektir.
1. Geçmi teki Çal malar
Pratikte tüm maliyetler d çevre faktörlerine ba l olarak de i kenlik
özelli i ta r (Stopford, 1997; 159). Ancak, 1980lerden bu yana profesyonel
gemi yönetiminin en önemli unsurlarndan birisi, gemi i letim maliyetlerinin
minimum düzeyde tutulma çabalar olmu tur. letmeler rekabetçi bir konuma
gelebilmek için bu alana özel bir çaba harcamaktadrlar (Panayides ve Grades,
1999; 114).
Di er yandan, do rusal programlama; kaynaklarn optimal da lmnn,
kaynaklarn seçenekli da lmnn, optimal üretim bile iminin, minimum
maliyeti veren girdi bile iminin, en uygun karn ve en az maliyetin
belirlenmesinde kullanlmaktadr. ki farkl disiplinde yer alan bu ifadelerde
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ortak nokta maliyetlerin olabilecek en az seviyeye indirilerek i letme gelirlerini
arttrma giri imleridir.
Geçmi te gemi i letim maliyetlerinin do rusal programlama simpleks
metodu ile optimal seviyeye indiren çal malar mevcut de ildir ancak do rusal
programlama, de i kenlere ve kstlayc artlara ba l kalarak amaca en iyi
ula ma tekni idir. Girdi katsaylarndaki her de er de i imi do rusal
programlama problemini de i tirmekte, bu nedenle bir do rusal programlama
probleminin en iyi çözümü, duyarllk analizi ile yorumlarn yapt mzda bir
anlam kazanmaktadr (Esin, 2003; 206). Bu nedenle çal mada sadece simpleks
metodu ile maliyet indirimi yaplmam , ek olarak sonuçlarn duyarllk
analizleri yaplarak bir neticeye varlm tr. Gemi i letiminde ölçek
ekonomilerinin yakalanmas için ta ma maliyetlerinin mümkün olan en aza
indirilmesi gerekmektedir (Mitroussi, 2004; 32). Öyle ki gemi i letiminde
karll n artmas navlun gelirleri ve gemi i letim maliyetleriyle do rudan
ba lantldr (Laine ve Vepsalainen, 1994; 34).
Gemi i letmecili inde bir seferin maliyeti, bu seferin gerçekle mi
sabit maliyetleri ile bu sefere yüklenmi de i ken ve genel yönetim giderleri
toplamna denmektedir (Altu , 1974; 798). Genel olarak deniz ula trma
i letmelerinde bir maliyet sisteminin iyi i leyebilmesi için yaplan giderlerin
sabit ve de i ken olarak ayrm gerekmektedir (Cheng, 1969; 139). Her
ta mada maliyet, mesafeden etkilenerek yükselir. Ancak, maliyet ile mesafe
arasnda basit bir ili kiden söz edilemez (Pounds, 1981; 228). Genelde, Gemi
i letim maliyetinin düzeyi, gemi sahibinin politikalar, geminin kondisyonu ve
gemi operasyonlarnn çe idine ba ldr (Downard, 1981; 9). Yolculuk ne kadar
uzun olursa olsun, liman masraflar de i mez; mesafe arttkça toplam maliyetler
de giderek azalan bir bölümünü olu turur. Ayrca, daha uzun seferlerde
de i ken maliyetler de gittikçe azalan bir hzla yükselmektedir (Ba er, 2004; 7).
Deniz ula trma i letmelerinde bütün gelir ve giderler gemi ve sefere
göre snflandrlrlar ve her bir geminin seferi ayr bir i olarak kabul edilir
(Çak; 1998, 176). Gemi yönetimi, çe itli yönetim ve geminin günlük
operasyonel faaliyetlerini kapsamaktadr (Willingale, 1998; 11). Amaçsz bir
plan ve faaliyetten söz edilemez (Eren, 2001; 155). letme yöneticilerinin genel
amaçlarndan birisi genel i letme maliyetlerini minimize etmek ve karll 
yükseltmektir.
Önceki çal malarda da görüldü ü gibi, armatörün bir seferden elde
etti i geliri en yüksek seviyede tutmak için çareler aramaktr. Ba ka bir deyi le
gemi i letim giderlerinin minimize edilmesi gerekmektedir. Toplam be
kalemden olu an giderler içerisinde sadece gemi i letim maliyeti kontrol
edilebilen de i kenlerden olu maktadr. Bu anlamda gemi i letim maliyeti
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de i kenleri üzerinde
saptanmaktadr.

optimizasyon

analizinin

yaplmas

gereklili i

2. Çal mann Amac
Bu çal mann amac gemi sefer maliyetleri üzerinde do rusal
programlama, simpleks yöntemi ve duyarllk analizi yaparak en optimal sefer
maliyetlerini tespit etmektir.
Denizcilik bilimi, yaps gere i çok disiplinlidir. Bu bilimin
dinamiklerini açklamada di er bilim dallarnn çözümlemeleri yo un olarak
kullanlmaktadr. Bu çal mada gemi i letim maliyetlerinin minimizasyonunda
do rusal programlamann simplex metodu kullanlm tr. Bu sayede gemi
i letmeleri, gemi gider kalemleri içerisinde yer alan de i ken giderlerin
duyarllk snrlarn, simplex metodu ile tespit edebileceklerdir. Böylece ta ma
maliyetlerinin minimizasyonu gerçekle tirilebilecektir. Günlük hayatta yo un
olarak kullanlan bu yöntemin, gemi i letmecili inde de kullanlmas, hem
teorik açdan denizcilik bilimine hem de uygulamada denizcilik i letmelerine
katk sa layacaktr. Bu çal mada, teknik detaylar belirlenen bir geminin
günlük i letim maliyetlerinde, do rusal programlama yardmyla maliyet
minimizasyonu gerçekle tirilmektedir.
3. Metodoloji
Bu çal mada gemi i letim maliyetleri üzerinde do rusal programlama
simpleks metodu ve duyarllk analizi yöntemleri uygulanmaktadr.
3.1. Ara trmann Yöntemleri
Çal mann uygulamasna geçmeden önce do rusal programlama,
simpleks metodu ve duyarllk analizi üzerinde durmak gerekmektedir. Bu
yöntemler, yöneylem ara trmasnn temel konularndandr. Çal mann bu
bölümünde bu yöntemler incelenmektedir.
3.1.1. Do rusal Programlama
Do rusal programlama modelinden tutarl sonuçlarn elde edilmesi
a a da ele alnacak varsaymlara ba ldr (Dantzig, 1963; 32 ve Öztürk, 2001;
24).
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a) Do rusallk Varsaym
Bu varsaym i letmenin girdileriyle çktlar arasnda do rusal bir
ili kinin bulundu unu gösterir. Üretim düzeyi artarken ayn oranda üretim
girdileri de artar. Ayrca amaç fonksiyonu açk bir ekilde matematik olarak
ifade edilmelidir. Amaç fonksiyonunun do rusal olabilmesi için karar
de i kenleri Xjlerin birinci dereceden ve (Cj ) katsaylar da sabit olmaldr.
b) Toplanabilirlik Varsaym
Bu varsaym de i ik üretim
girdilerinin toplamnn her bir i lem
toplamna e it oldu unu gösterir. Örne
yaplyorsa, iki i i birden yapmak için be

faaliyetlerine kaynak olan üretim
için ayr ayr kullanlan girdilerin
in bir i iki saatte, di eri üç saatte
saate gerek vardr.

c) Snrllk Varsaym
Üretimde kullanlan kaynaklar sonludur. Bu nedenle üretime giren
girdiler ile üretim miktar kstlanr.
d) Negatif Olmama Varsaym
Do rusal programlamada yer alan temel, aylak ve artk de i kenlerin
de eri sfr ya da sfrdan büyük olmaldr.
Do rusal programlama probleminin çözümünde kullanlan tanmlar
öyle sralayabiliriz (Croucher, 1980;9):
a) Uygun çözüm: Do rusal programlama probleminin tüm kstlarn doyuran
çözüm.
b) Optimal çözüm: Tüm uygun çözümler arasnda amaç fonksiyonunu iyi
kar layan optimal çözümdür.
c) Temel çözüm: Amaç fonksiyonu ve negatif olmama ko ullar d nda,
problem m sayda snrlayc ve (n) de i kenli ise tek bir temel çözüm vardr.
d) Dejenere (bozulan) çözüm: Çözümün bir veya birkaç temel de i keninin
de eri sfrsa buna bozulan çözüm ad verilir.
3.1.2. Simpleks Yöntemi
Do rusal Programlamada kar la lan problemler grafik veya simpleks
metodu ile çözülmektedir. Ancak grafik yöntemi ile en fazla üç de i kenli
problemleri çözmek mümkün olabilmektedir. Daha fazla de i ken
kullanld nda veya gerçek do rusal programlama problemlerinin çözümü
204

istendi inde simpleks yöntemi kullanlmaktadr. Çal mada toplam 12
de i ken söz konusudur, bu nedenle simpleks yöntemi uygulanacaktr.
Do rusal programlama problemlerini çözmede yaygnca kullanlan
simpleks yöntemi ilk kez 1947 ylnda G.B. Dantzig tarafndan kullanlm tr.
Daha sonra Charnes, Cooper ve di erleri ekonomik ve endüstriyel analizler için
uygulamal öncü çal malar yapm lardr. Grafik yöntemi, yukarda bahsedildi i
gibi en fazla üç de i kenli problemlerin çözümünde elveri lidir. Uygulamada
ise problemin de i kenleri çok daha fazla ve dolays ile gerçek do rusal
programlama problemlerinin çözümü ise simpleks yöntemi ile sa lanr. Yöntem
cebirsel tekrarlama (iterasyon) i lemine dayanr.
Yöntemde önce ba langç simpleks tablosu düzenlenir sonra tekrarlayc
i lemler ile belirli bir hesap yöntemi içinde geli en çözümlere do ru ilerleyerek
optimal çözüme ula ncaya kadar i lemler sürdürülür. Geli en çözüm
tablolarnda amaç fonksiyonunun ve karar de i kenlerinin de i en de erleri
gözlenebilir. Simpleks yönteme ba lamadan önce problemlerin do ru biçimde
ifade edilmesi gerekir (Öztürk, 2001, 73). Do rusal programlama
problemlerinin standart ekilde olmas için a a daki özellikleri ta mas
gerekmektedir:
1. Bütün kstlar e itlik olmaldr.
2. Bütün de i kenler pozitif olmaldr.
3. Amaç fonksiyonu maksimizasyon ya da minimizasyon olabilir.
3.1.3. Duyarllk Analizi
Birçok uygulamal problemlerde, do rusal programlama probleminin
katsay de erleri bazen tam olarak bilinebilir. Örne in uygulamamzda gemi
i letim maliyetleri içerisinde sigorta giderleri sabit bir gider olarak ele
alnacaktr. Di er yandan ço u kez do rusal programlama probleminin
bile enlerinde meydana gelebilecek de i melerin optimal çözüme etkisi
bilinmelidir.
Ula lan optimal çözüm, problemin katsaylar sabit kald  sürece
geçerlidir. Halbuki problemin katsaylarnn, kstlayc kaynak miktarlarnn
de i mesi ve yeni bir faaliyetin eklenmesi halinde daha önce elde edilen
optimal çözüm optimallikten çkar (Öztürk, 2001, 146). Bu parametrelerin
de i mesi durumunda optimal çözümün nasl etkilenece inin gözlemlenmesi
gerekir (Tütek ve Gümü o lu, 2000; 196). Bu tür çal malar ise duyarllk
analizinin konusunu olu tur.
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4. Örneklem
Çal mada adnn açklanmasn istemeyen bir gemi i letmesine ait bir
geminin sefer maliyetleri incelenmekte ve maliyet minimizasyonu
uygulanmaktadr. Söz konusu i letme 1990 ylnda Mersinde kurulmu bir
denizcilik irketidir. Kurulu yllarnda ve 1994 ylna kadar kumanyaclk,
gemi onarm i leri ve gemi acenteli i gibi alanlarda faaliyet göstermi tir. Ayn
yl zmir Ofisi açlm ve irketin merkezi faaliyetleri zmir ofisine
kaydrlm tr. 1997 ylnda a a da ayrntlar bulunan yar-so utmal (semireefer) nehir-deniz tipi gemiyi satn alan irket, geminin özellikle k aylarnda
narenciye ta masna çok uygun olmas nedeniyle Yunanistan, Kbrs ve
Türkiye çk l Ukrayna ve Rusya (Novorossisk) tahliyeli narenciye yüklerinin
ta ycs ve kiralaycs haline gelmi tir.
Ara trmamza da konu olan geminin teknik detaylar a a daki gibidir:
Gemi Ad
Gemi Tipi

Deadweight Tonnage
n a Yl
Bayrak
Tam Boy
Geni lik
Azami Su Çekimi
Gross Tonaj
Net Tonaj
Bale Capacity
Klas Kurulu u
Ambar/Ambar A z Says
Ambar Ölçüleri
Ambar A z Ölçüleri

: M/V A
: ST TYPE-Sngle Decker-Semi Reefer (3/+5 C
DEGREE)-Box Shaped-Gearless-Dry Cargo
Carrier
: 1720 DWT
: Aralk 1986
: TURKISH
: 86,7 m.
: 12,3 m.
: 3,0 m.
: 1780
: 534
: 2223 m3
: Türk Loydu Vakf
: 1 HO/ 2 HA
: 41,25 X 9,0 X 6,0 M
: 9,0 X 19,8 M

Çal mada ele alnacak olan ve yukarda teknik detaylar verilen gemi
Yunanistann Pire limanndan Karadenizdeki Novorossiysk limanna
narenciye ta maktadr. Gemi Novorossiysk limanna yüklü gitmekte ve dönü te
bo (balast) dönmektedir. Sefer ve gemi hakknda temel bilgiler Tablo 1de
sunulmu tur.
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Tablo 1: Gemi Sefer Bilgileri
Yükleme Liman
Bo altma Liman
Mesafe (Deniz Mili)

Pire
Novorossiysk
808
GEM B LG LER

Hz (yüklüyken)
Hz (Bo ken)

7 knot
8 knot

SEFERL K G DERLER
Yükleme Liman Masraf ($)
1500
Tahliye Liman Masraf ($)
2500
Bo az çk -ini (Transit Masraflar)
800
Yakt (Doluyken) Masraf ($)
4.2 lt.*295 $: 1239
Yakt (Bo ken) Masraf ($)
3.8 lt.*295 $: 1121
Limanda Harcanan Yakt Masraf ($)
0.5 lt.*295 $: 147,5
Navlun üzerinden komisyon oran (broker)
% 2.5
Navlun ($)
35.000
Yükleme-Tahliye toplam gün
4 gün (Shex (1,45))
Gemi letim Maliyeti (Running Cost) ($)
Personel maa  (gemi)
350
Ofis Harcamalar (5 kalem)
120
Bayrak
30
Kulüp Sigortas (P&I)
80
Tekne ve Makine Sigortas (H&M)
100
Ya lama ya 
35
Su
10
Klass
60
Bakm Onarm
150
Krtasiye giderleri
10
leti im
70
Beklenmeyen Giderler
20
Toplam Maliyet
1035
Tablo 1de sefer bilgileri, gemi bilgileri, seferlik giderler ve geminin
günlük i letim maliyeti yer almaktadr. Tablodaki bilgiler   nda geminin bir
seferde armatöre ne kadar kar brakt n hesaplayabiliriz.
5. Uygulama
Genel olarak sefer giderleri hesab be kalemden olu maktadr, bunlar:
1. Liman Masraflar
2. Bo az Geçi Masraflar
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3. Komisyon
4. Yakt Giderleri
5. Günlük gemi i letim maliyeti * Toplam sefer süresidir (gün).
5.1. Navlun Gelirinin Hesaplanmas
Tablo 1deki verilerden hareketle, yukarda bahsedilen be gider ile,
ta tandan alnan 35.000 $lk navlun arasndaki fark, bu ta madan gemi
i letmesinin net kazancn ortaya çkarr. Gemi i letmesinin net kazanc toplam
7 a amada hesaplanabilmektedir, bunlar a a daki gibidir;
A
A
A
A
A
A
A

ama 1: Toplam seyir süresinin tespiti
ama 2: Bo az geçi masraflarnn Tespiti
ama 3: Liman masraflarnn tespiti
ama 4: Toplam navlun üzerinden Brokere ödenecek miktarn tespiti
ama 5: Yakt giderlerinin tespiti
ama 6: Toplam gemi i letim maliyetinin tespiti
ama 7: Toplam navlundan, toplam masraflarn fark

Tüm bu bilgiler   nda gemi i letmesinin bahsedilen seferden kazanc,
yedi a amada hesaplanm tr;
A ama 1: Toplam Seyir Süresinin Tespiti
Gidi Süresi, Toplam Mesafe/(Geminin gidi hz*24
formülünden bulunmaktadr. Bu formülle geminin gidi süresi:
808 / (7*24) = 4,8

saat)

5 gündür.

Dönü Süresi, Toplam Mesafe/(Geminin dönü hz*24 saat)
formülünden bulunmaktadr. Bu formülle geminin dönü süresi:
808 / (8*24) = 4,2 4 gündür.
Limanda Geçirilen Süre, Toplam Liman Süresi*1.45 formülünden
bulunmaktadr. Bu formüldeki 1.45 katsaysnn kullanlmasnn sebebi kira
sözle mesinin shex olmasdr. Shex anla malarda, hata sonlar geminin yükleme
ve bo altma zamanna saylmad  için, bu süre en uzun zaman birimi olarak
hesaplanmaktadr. Örne in 5 günlük bir yükleme bo altma i lemine iki gün
hafta sonuna gelirse, bu iki gün toplam be günün % 40n, yani 1.4ünü
olu turmaktadr. Geriye kalan 0.05lik zaman birimi ise geminin limana
geli inde verdi i hazrlk mektubunun alnmas ve kabulu süresi olarak
eklenmektedir. Bu formülle limanda geçirilen süre:
4*1.45= 5.8 6 gündür.
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Bu hesaplamalarla geminin toplam sefer süresi 5+4+6= 15 gün olarak
tespit edilir.
A ama 2: Bo az Geçi Masraflarnn Tespiti
Geminin stanbul ve Çanakkale bo azlarndan gidi
masraflar toplamda 800 $dr.

dönü

geçi

A ama 3: Liman Masraflarnn Tespiti
Geminin yükleme limanndaki masraf 1500 $, bo altma limanndaki
masraf 2500 $dr. Her iki limann toplam masraf 1500+2500= 4000 $dr.
A ama 4: Toplam navlun üzerinden Brokere ödenecek miktarn tespiti
Broker komisyonu toplam navlun üzerinden % 2.5 olarak anla lm tr.
Böylece brokere bir seferde ödenecek miktar, 35000 $n % 2.5i olan 875
$dr.
A ama 5: Yakt Giderlerinin Tespiti
Geminin giderken (doluyken) harcad  yakt, Toplam Gidi
Süresi*Gemi Doluyken Harcanan Günlük Yakt formülünden bulunmaktadr.
Böylece gemi giderken harcanan yakt:
5*1239= 6195 $ olarak bulunur.
Geminin dönerken (bo ken) harcad  yakt, Toplam Dönü
Süresi*Gemi Bo ken Harcanan Günlük Yakt formülünden bulunmaktadr.
Böylece gemi giderken harcanan yakt:
4*1121= 4484 $ olarak bulunur.

Geminin limanda harcad  yakt, Toplam Liman Süresi*Gemi
Limandayken Harcanan Günlük Yakt formülünden bulunmaktadr. Böylece
gemi giderken harcanan yakt:
6*147.5= 885 $ olarak bulunur.
Bu hesaplamalarla geminin toplam
6195+4484+885= 11564 $ olarak tespit edilir.

harcad 

yakt

tutar
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A ama 6: Toplam Gemi

letim Maliyetinin Tespiti

Toplam i letim maliyeti, Geminin toplam sefer süresi*Geminin 1
günlük i letim maliyeti formülü ile hesaplanr. Bu anlamda geminin bir seferde
toplam i letim maliyeti:
15*1035= 15525 $ olarak hesaplanr.
A ama 7: Toplam navlundan, toplam masraflarn fark
Toplam masraflar ile toplam navlun geliri arasndaki fark armatörün bu
seferden net karn belirler. Bu anlamda toplam masraflar:
Liman Masraflar ...
Bo az Geçi
..
.
Komisyon
..
Yakt Giderleri
.
Gemi letim Maliyeti
Toplam
.

..: 4.000
..:
800
..:
875
...: 11.564
.: 15.525
..: 32.764 $ olarak tespit edilir.

Böylece 35.00032.764= 2.236 $ olarak armatörün toplam kazanc
hesaplanm olur.
Mevcut olan bu gelirin olabilecek en üst seviyelere çekilebilmesi için
gemi i letim maliyetleri üzerinde bir optimizasyonun yaplmas gerekmektedir.
Bu i lem için ise öncelikler gemi i letim maliyeti de i kenlerinin tanmlanmas
gerekmektedir.
5.2. Gemi

letim Maliyeti De i kenlerinin Tanmlanmas

Bir gemi i letmesinde en önemli geliri ald  navlunlar, en önemli
gideri ise do al olarak gemi i letim maliyetleri olmaktadr. Gemilerin toplam
giderleri de, piyasa artlarnn dikte etti i navlun seviyesi ile farkllk
göstermekte, yaplan seferin maliyeti ne olursa olsun kar l nda elde edilecek
navlun, rekabet ve pazarlk artlarnn belirledi i tutar olmaktadr.
Üzerinde anla lan navlun, ta ycya oldukça yüksek bir kar imkân
sa layabilece i gibi, sefer maliyetini kar lamakta yetersiz de kalabilir. Bu
nedenle ta yc, söz konusu sefere gemisini tahsis etmeden önce alabilece i
navluna kar lk katlanmak zorunda kalaca  giderleri çok iyi hesaplamak
zorundadr. Bir seferin toplam maliyeti, sabit ve de i ken giderlerin
toplamndan olu makta, denizcilik i letmelerinin toplam giderleri ise, bu sefer
maliyetleri ile yönetim giderlerinin birle iminden olu maktadr.
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Sabit giderler, konu seferin süresi itibariyle hesap edilen kapital
maliyeti ve i letme giderleridir. De i ir maliyetler ise geminin bu seferi
yapmas nedeni ile ortaya çkan giderlerdir. Tek bir gemi ile ilgili olarak, sabit
ve de i ken maliyetler toplamnn günlük de eri, o geminin günlük i letim
maliyetidir. Bir geminin günlük i letim maliyeti genel olarak tablodaki
de i kenlerden olu maktadr.
Tablo 2: Gemi

letim Maliyeti De i kenleri

Personel maa  (gemi)
Ofis Harcamalar (5 kalem)
Bayrak
P&I Kulüp Sigortas
H&M Tekne ve Makine Sigortas
Ya lama ya 
Su
Klass
Bakm Onarm
Krtasiye Giderleri
leti im
Beklenmeyen Giderler
Ancak tüm de i kenleri bu ekilde almak amaç fonksiyonunun
tutarll  konusunda skntlara neden olabilir. Bu nedenle kendi içinde birçok
de i kene sahip olan gemi personeli ve ofis harcamalar kalemlerinin,
ayrntlaryla incelenmesi gerekmektedir. Tablo 3 bu ayrntlar incelemekte ve
de i kenleri formülize edebilmek için adlandrmaktadr.
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Tablo 3: Gemi

letim Maliyeti De i kenleri

De i ken Ad
Personel maa  (gemi)

De i ken Kodu
X1

1. kaptan veya ba mühendis

X11

2. kaptan veya 2. mühendis

X12

3. kaptan veya 3. mühendis

X13

2 gemici+2 ya c+a ç

X14

Ofis Harcamalar (5 kalem)

X2

Ofis Personeli

X21

Ofis Krtasiye

X22

Ofis Haberle me

X23

Ofis Vergi

X24

Ofis Ula m

X25

Bayrak

X3

P&I

X4

H&M

X5

Ya lama ya 

X6

Su

X7

Klass

X8

Bakm Onarm

X9

Krtasiye Giderleri

X10

leti im
Beklenmeyen Giderler

X11
X12
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Bu bölümde adlandrlan her bir de i kenin kendine has kstlar
mevcuttur. A a daki ba lk altnda de i kenlerden bir amaç fonksiyonu ve bu
fonksiyona ait kstlar tespit edilecektir.
5.3. Gemi

letim Maliyeti De i kenlerinin Modellenmesi

Gemi i letim maliyeti de i kenleri içerisinde sabit ve de i ken maliyet
özelli ine sahip toplam 12 kalem mevcuttur. Toplam i letim maliyeti içerisinde
en önemli iki kalemi gemi personeli maa lar ve ofis harcamalar tutmaktadr.
Bu iki kalem kendi içerisinde farkl de i kenlere sahiptir. Bu alt de i kenlerin
de kendine has kstlar vardr. imdi bu kstlar tespit edelim.
Çal mamzda X1 olarak adlandrlan gemi personeli dört farkl
kategoride incelenebilir. Gemi zabitleri ve mühendisleri memur snfnda
incelenirken gemici, ya c ve a çlar i çi olarak incelenmektedir (Orhon, 1983;
44). Birinci kategoride yer alan gemi kaptan ve ba mühendisinin en az günlük
63er $ ücret almas, aldklar e itim ve bulunduklar pozisyon itibariyle
gereklidir. Bundan ba ka di er gemi personeli incelendi inde 2. kaptan ve 2.
mühendis pozisyonunda çal anlarn en az 40ar $ almalar, 3. kaptan ve 3.
mühendisin en az 30ar $ almalar ve son olarak 2 gemici, 2 ya c ve a çnn her
birisinin en az günlük 16 ar dolar almalar i in ve çal ann kalitesi açsndan
günümüz artlarnda kabul edilebilir ücretlerdir. Tüm gemi çal anlarnn ise
toplamda 350 $dan fazla almamalar toplam maliyetler açsndan uygun
olacaktr.
Çal mamzda X2 olarak adlandrlan ofis harcamalar be farkl
kategoride incelenebilir. Birinci kategoride yer alan ofis çal anlarnn en az
toplamda günlük 90 $ almalar kabul edilebilir bir seviyedir. Sonrasnda gelen
ofis krtasiye masraflar günlük 3.3, ofis haberle me günlük 16.6, ofis vergi
sabit olarak günlük 6.6 ve son olarak ofis ula trma giderlerinin günlük 3.3 $
olmas yine kabul edilebilir bir seviyedir. Ancak yine toplam ofis
harcamalarnn toplam maliyet göz önüne alnd nda 120 $ geçmemesi
gereklidir.
Di er de i kenler içerisinde yer alan bayrak giderleri gibi sabit gider
özelli ine sahip olan günlük giderler srasyla bayrak 30, P&I 80, H&M 100,
Ya lama ya  35, Su 10, klass 60, Stationary 10 ve ileti im 70 $dr. Kalan iki
de i ken olan Bakm onarm masraflarnn günlük en az 100 $ ve beklenmeyen
giderlerin günlük en az 10 $ olmas beklenmektedir. Beklenmeyen giderlerin
minimize edilmesi iyi bir yönetim gücünü ifade eder.
Tüm bahsedilen giderlerin günlük 1035 $dan fazla olmamas yine bir
kst olarak eklenebilir, nihayetinde amaç toplam günlük gemi i letim maliyetini
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1035 $dan a a ya makul ölçülerde a a ya çekmek, yani maliyeti minimize
etmektir.
Tüm bu bilgiler   nda amaç fonksiyonumuzu ve kstlarmz
formülize edebiliriz.
Amaç fonksiyonu ve kstlar:
X1

X2

Min Z= 2X11+2X12+2X13+5X14+X21+X22+X23+X24+X25+X3+X4+X5+X6
+X7+X8+X9+X10+X11+X12

X1

2X11+2X12+2X13+5X14 350
X11 63
X12 40
X13 30
X14 16

X2

X21+X22+X23+X24+X25 120
X21 90
X22 3.3
X23 16.6
X24 6.6
X25 3.3
X3 = 30
X4 = 80
X5 = 100
X6 = 35
X7 = 10
X8 = 60
X9 100
X10 = 10
X11 = 70
X12 10
X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12 1035
X1, X2, X3.. X12

0
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Kurulan amaç fonksiyonu ve kstlarn yardmyla problem TORA adl
programla çözülmü tür. Bu yazlm bünyesinde do rusal programlama,
envanter, ula trma gibi toplam sekiz ayr konuda çözümlemeler
yapabilmektedir.
6. Bulgular ve De erlendirme
Problem çözümüne öncelikle ara de i kenlere sahip Personel maa 
(X1) ve Ofis Harcamalar (X2) de i kenleriyle ba lanacaktr. Bu iki de i kenin
optimal de erlerinin bulunmasyla esas probleme geçilecektir. Tablo 4, X1
de i keni için optimal çözümü, Tablo 5, X1 de i keni için duyarllk analizini
içermektedir.

Tablo 4: Personel Maa  De i kenin Optimal Çözümü
Hedef De er (min) = 346.0000
-------------------------------------------------------------------De i ken
De er
Katsay
Yeni de er
-------------------------------------------------------------------x1 kaptan
63.0000
2.0000
126.0000
x2 2.ci
40.0000
2.0000
80.0000
x3 3.cu
30.0000
2.0000
60.0000
x4 diger
16.0000
5.0000
80.0000

--------------------------------------------------------------Snrlama
RHS
(-)/ (+)
--------------------------------------------------------------1 (<)
350.0000
4.00002 (>)
63.0000
0.0000+
3 (>)
40.0000
0.0000+
4 (>)
30.0000
0.0000+
5 (>)
16.0000
0.0000+
LB-x1 kaptan
63.0000
0.0000+
LB-x2 2.ci
40.0000
0.0000+
LB-x3 3.cu
30.0000
0.0000+
LB-x4 diger
16.0000
0.0000+
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Tablo 5: Personel Maa  De i keninin Duyarllk Analizi

De i ken Geçerli Katsay Min. Katsay Max Katsay Maliyet
---------------------------------------------------------------------------x1 kaptan
2.0000
0.0000
sonsuz
0.0000
x2 2.ci
2.0000
0.0000
sonsuz
0.0000
x3 3.cu
2.0000
0.0000
sonsuz
0.0000
x4 diger
5.0000
0.0000
sonsuz
0.0000

---------------------------------------------------------------------------Snrlama
Geçerli De er Min
Max
Fiyat
---------------------------------------------------------------------------1 (<)
350.0000
346.0000
sonsuz
0.0000
2 (>)
63.0000
63.0000
65.0000
2.0000
3 (>)
40.0000
40.0000
42.0000
2.0000
4 (>)
30.0000
30.0000
32.0000
2.0000
5 (>)
16.0000
16.0000
16.8000
5.0000
LB-x1 kaptan
LB-x2 2.ci
LB-x3 3.cu

63.0000
40.0000
30.0000

- sonsuz
- sonsuz

63.0000
40.0000

-0.0000
-0.0000

Tablo 5den anla ld  gibi bir numaral kst olan gemi personeli
ücretlerinin optimal de eri günlük 4 $ farkla, 350 $dan 346 $a dü ürülmü tür.
Di er de i kenler sabit kalm tr. Personele verilecek ücretlerin duyarllk
analizine göre aralklar çözümün son bölümünde tespit edilmi tir. Bu aralk
350ile 346 $ aral dr. Gemi i letim maliyeti çözümünde gemi personeline
ödenecek ücret 346 $ olarak alnacaktr.
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Tablo 6: Ofis Harcamalar De i keninin Optimal Çözümü

Hedef De er (min) = 119.8000
-------------------------------------------------------------------De i ken
De er
Katsay Yeni De er
-------------------------------------------------------------------x1 personel
90.0000
1.0000
90.0000
x2 krtasiye
3.3000
1.0000
3.3000
x3 haberle me
16.6000
1.0000
16.6000
x4 vergi
6.6000
1.0000
6.6000
x5 ula m
3.3000
1.0000
3.3000
--------------------------------------------------------------Snrlama
RHS
(-)/ (+)
--------------------------------------------------------------1 (>)
90.0000
0.0000+
2 (>)
3.3000
0.0000+
3 (>)
16.6000
0.0000+
4 (>)
6.6000
0.0000+
5 (>)
3.3000
0.0000+
6 (<)
120.0000
0.2000LB-x1
LB-x2
LB-x3
LB-x4
LB-x5

personel
90.0000
krtasiye
3.3000
haberle me 16.6000
vergi
6.6000
ulasim
3.3000

0.0000+
0.0000+
0.0000+
0.0000+
0.0000+
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Tablo 7: Ofis Harcamalar De i keninin Duyarllk Analizi
De i ken Geçerli Katsay Min Kat. Max Kat.
ndirilen Maliyet
---------------------------------------------------------------------------x1 personel
1.0000
0.0000
sonsuz
0.0000
x2 krtasiye
1.0000
0.0000
sonsuz
0.0000
x3 haberle me 1.0000
0.0000
sonsuz
0.0000
x4 vergi
1.0000
0.0000
sonsuz
0.0000
x5 ula m
1.0000
0.0000
sonsuz
0.0000
---------------------------------------------------------------------------Snrlama
Geçerli RHS
Min RHS Max RHS
---------------------------------------------------------------------------1 (>)
90.0000
90.0000
90.2000
1.0000
2 (>)
3.3000
3.3000
3.5000
1.0000
3 (>)
16.6000
16.6000
16.8000
1.0000
4 (>)
6.6000
6.6000
6.8000
1.0000
5 (>)
3.3000
3.3000
3.5000
1.0000
6 (<)
120.0000
119.8000
sonsuz
0.0000
LB-x1 personel
90.0000
LB-x2 krtasiye
3.3000
LB-x3 haberle me 16.6000
LB-x4 vergi
6.6000
LB-x5 ula m
3.3000

- sonsuz
- sonsuz
- sonsuz
- sonsuz
- sonsuz

90.0000
3.3000
16.6000
6.6000
3.3000

-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.00

Tablo 7den anla ld  gibi ofis harcamalarnn optimal de eri günlük
119.8 $ olarak bulunmu tur. Personele verilecek ücretlerin duyarllk analizine
göre sonuçlar çözümün son bölümünde tespit edilmi tir. Bu aralk 120 ve 119.8
$ aral dr. Gemi i letim maliyeti çözümünde ofis harcamalar, bu yeni de er
ile hesaplanacaktr.
Bu çözümler   nda amaç fonksiyonu kstlar içerisinde X1 de i keni
olan gemi personel maa lar 346 $ seviyesine ve X2 de i keni olan ofis
harcamalar 119.8 $ seviyesine indirilmi tir. Gemi i letim maliyetinin bu iki
önemli kaleminin dü ürülmesiyle ara de i kenlerden (X11, X21 gibi) syrlan
denklemimiz, Tablo 3te bahsedilen 12 adet ana de i keniyle çözülecektir.
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Tablo 8: Gemi

letim Maliyeti De i kenlerinin Optimal Çözümü

De i ken says: 13
Hedef de er (min) = 970.8000
De i ken
De er
Hedef Katsay Yeni De er
x1 personel
346.0000
1.0000
346.0000
x2 ofis
119.8000
1.0000
119.8000
x3 bayrak
30.0000
1.0000
30.0000
x4 P&I
80.0000
1.0000
80.0000
x5 H&M
100.0000
1.0000
100.0000
x6 ya
35.0000
1.0000
35.0000
x7 su
10.0000
1.0000
10.0000
x8 klas
60.0000
1.0000
60.0000
x9 B&O
100.0000
1.0000
100.0000
x10 Krtasiye
10.0000
1.0000
10.0000
x11 ileti.
70.0000
1.0000
70.0000
x12 bek.gid.
10.0000
1.0000
10.0000
Snrlama
RHS
(-)/(+)
1 (=)
346.0000
0.0000
2 (=)
119.8000
0.0000
3 (<)
565.0000
60.00004 (=)
30.0000
0.0000
5 (=)
80.0000
0.0000
6 (=)
100.0000
0.0000
7 (=)
35.0000
0.0000
8 (=)
10.0000
0.0000
9 (>)
100.0000
0.0000+
10 (=)
10.0000
0.0000
11 (=)
70.0000
0.0000
12 (>)
10.0000
0.0000+
13 (=)
60.0000
0.0000
LB-x1 personel
346.0000
0.0000+
LB-x2 ofis
119.8000
0.0000+
LB-x3 bayrak
30.0000
0.0000+
LB-x4 P&I
80.0000
0.0000+
LB-x5 H&M
100.0000
0.0000+
LB-x6 ya
35.0000
0.0000+
LB-x7 su
10.0000
0.0000+
LB-x8 klas
60.0000
0.0000+
LB-x9 B&O
100.0000
0.0000+
LB-x10 Kr.
10.0000
0.0000+
LB-x11 ileti.
70.0000
0.0000+
LB-x12 bek.gid. 10.0000
0.0000+
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Tablo 9: Gemi

letim Maliyeti De i kenlerinin Duyarllk Analizi

De i ken Geçerli Katsay Min Kat. Max Kat.
x1 personel
1.0000
-sonsuz
sonsuz 16.4f
x2 ofis
1.0000
- sonsuz
sonsuz 16.4f
x3 bayrak
1.0000
- sonsuz
sonsuz 16.4f
x4 P&I
1.0000
- sonsuz
sonsuz 16.4f
x5 H&M
1.0000
- sonsuz
sonsuz 16.4f
x6 yag
1.0000
- sonsuz
sonsuz 16.4f
x7 su
1.0000
- sonsuz
sonsuz 16.4f
x8 klas
1.0000
- sonsuz
sonsuz 16.4f
x9 B&O
1.0000
0.0000
sonsuz 0.0000
x10 Kr.
1.0000
- sonsuz
sonsuz 16.4f
x11 ileti.
1.0000
- sonsuz
sonsuz 16.4f
x12 bek.gi
1.0000
0.0000
sonsuz 0.0000
---------------------------------------------------------------------------Snrlama Geçerli RHS Min RHS
Max RHS
1 (=)
346.0000
346.0000
infinity
1.0000
2 (=)
119.8000
119.8000
infinity
1.0000
3 (<)
565.0000
505.0000
infinity
0.0000
4 (=)
30.0000
30.0000
30.0000
1.0000
5 (=)
80.0000
80.0000
80.0000
1.0000
6 (=)
100.0000
100.0000
100.0000
1.0000
7 (=)
35.0000
35.0000
35.0000
1.0000
8 (=)
10.0000
10.0000
10.0000
1.0000
9 (>)
100.0000
100.0000
160.0000
1.0000
10 (=)
10.0000
10.0000
10.0000
1.0000
11 (=)
70.0000
70.0000
70.0000
1.0000
12 (>)
10.0000
10.0000
70.0000
1.0000
13 (=)
60.0000
60.0000
120.0000
1.0000
LB-x1 personel
LB-x2 ofis
LB-x3 bayrak
LB-x4 P&I
LB-x5 H&M
LB-x6 ya
LB-x7 su
LB-x8 klas
LB-x9 B&O
LB-x10 Kr.
LB-x11 ileti.
LB-x12 bek.gid.

346.0000
119.8000
30.0000
80.0000
100.0000
35.0000
10.0000
60.0000
100.0000
10.0000
70.0000
10.0000

-sonsuz
-sonsuz
-sonsuz
-sonsuz
-sonsuz
-sonsuz
-sonsuz
-sonsuz
-sonsuz
-sonsuz
-sonsuz
-sonsuz

346.0000
119.8000
30.0000
80.0000
100.0000
35.0000
10.0000
60.0000
100.0000
10.0000
70.0000
10.0000

-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
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Tablo 8den anla ld  gibi gemi i letim maliyeti optimal de eri günlük
970.8 $ olarak bulunmu tur. Tablo 9da ise bakm onarm ve beklenmeyen
giderlerin duyarllk analizine göre aralklar son bölümde tespit edilmi tir. Bu
aralklar 9. kstta yer alan 100.000 ve 160.000 $ ve 12. kstta yer alan 10.000
ve 70.000 $ aralklardr.
Sonuçlar
Bu çal mada Yunanistan, Kbrs ve Türkiye yüklemeli, Ukrayna ve
Rusya (Novorossisk) tahliyeli narenciye yüklerinin ta ycs olan bir geminin
günlük i letim maliyetlerinin minimizasyonu hedeflenmektedir. Bu amaçla
geminin maliyet kalemleri incelenmi ve sonuca ula mada do rusal
programlama kullanlm tr.
Bir gemi seferinde maliyetler be kalemden hesaplanmaktadr. Bu
maliyetler içinde gemi i letim maliyeti, barndrd  12 temel de i keniyle di er
maliyetlerden farkl olarak kontrol edilebilen de i kenlere sahiptir. Bu nedenle
gemi i letim maliyeti de i kenleri üzerinde Simpleks metodu ile optimizasyon
sa lanmaya çal lm tr. Do rusal programlama problemleri grafik ve simpleks
yöntemleriyle çözülebilmektedir. Bu çal mada grafik yönteminin
kullanlmamasnn sebebi de i ken saysnn 3ten fazla olu udur.
De i kenlerin fazlal  nedeniyle TORA adl yazlmdan yararlanlm tr.
Liman giderleri, bo az geçi giderleri, komisyon, yakt ve günlük
i letme maliyeti olarak yukarda bahsedilen bu be kalemin içerisinde, güncel
rakamlarla i letmede günlük 1035 $lk bir gidere sahibi olan gemi i letim
maliyeti, yaplan Simpleks yöntemiyle 970.8 $a dü ürülmü tür. Aradaki 64.2
$lk farka yaplan çözümlemeler sonucunda ula lm tr.
Toplam gemi personeli giderleri günlük 346 $ ve günlük ofis
harcamalar 119.8 $ seviyesinde tutuldu unda de er olarak en önemli üçüncü
kalem olan bakm onarm giderleri, duyarllk analizine göre 100 ile 160 $
arasnda duyarl görünmektedir. Ba ka bir de i le bakm onarm giderinden 100
$ geçen her ek maliyet, toplam gemi i letim maliyetini 970.8 dolar
seviyesinden en fazla 1035 $ dolar seviyesine kadar yükseltebilecektir.
Di er bir sabit olmayan de i ken olarak de erlendirilen beklenmeyen
giderler 10 ile 70 $ arasnda bir de i im aral  tespit edilmi tir fakat
beklenmeyen giderlerin, iyi bir yönetim anlay  ile her zaman minimum
seviyelerde kalmas beklenebilir. E itilmi ve yetkin personelin minimum
standartlar kstlarda optimal bir ekilde de erlendirildi inden, beklenmeyen
giderlerin yükselmesi beklenemez.
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Bu çal mada simpleks metodu yardmyla, gemi i letim maliyeti olarak
bahsedilen on iki maliyet içerisindeki de i ken maliyetler de erlendirilerek,
optimal bir günlük gemi i letme giderine ula lm tr. Ba ka bir deyi le gemi
i letim maliyetlerinde gider minimizasyonu, simpleks metodu ile
gerçekle tirilebilmi tir.
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