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ÖZET
Depo yeri seçimiyle birlikte müşteri isteklerini en kısa sürede karşılarken
sevkiyat ve depolama maliyetlerini en aza indirecek en uygun yerin belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hatay ilinde mobilya firması her hafta farklı ilçelere sevkiyatı bulunmaktadır.
Bu sevkiyatların her biri farklı yerlerde olmasından kaynaklı sevkiyattan oluşan
zaman ve maliyet kaybı bulunmaktadır. Depo yerinin belirlenmesi için öncelikle
karar vericinin ana ve alt kriterlerinin belirlenmesi yapılacaktır ardından bu
kriterlere göre alternatifler sıralanacaktır. Çalışma içerisinde kullanılacak olan
yöntem analitik hiyerarşi süreci yöntemidir. Buna göre en uygun depo yeri
seçilecektir. 

GİRİŞ

YÖNTEM
AHP, karar vericilerin karmaşık problemleri, problemin ana hedefi, kriterleri alt
kriterler ve alternatifleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir hiyerarşik yapıda
modellemelerine olanak verir.

SONUÇ
Bu çalışmada depo yeri seçimi için Hatay ilinde belirlenen 4 bölge arasında seçim yapılmıştır. Depo kuruluş yeri seçimi için maliyet, yakınlık, altyapı,
stok tutma kapasitesi vb unsurlar dikkate alınarak 2. Depo seçilmiştir. Farklı teknik olan TOPSİS yöntemi ile uygulama yaptığımızda alternatiflerin
sıralaması şu şekildedir 2.Depo (0,73), 4.Depo (0,58), 3.Depo(0,49), 1,Depo(0,47). Böylece işletmeciye, tedarikçiye, üreticiye ve müşteriye fayda
sağlanmak istenmiştir. Müşteriye yakın olan bir depo taşıma maliyetin düşürmektedir. Stok tutma kapasitesi, arazi maliyeti, taşıma maliyeti önemli
etkenler arasındadır. Bu bilgiler ışığında literatür taraması yapılarak gerekli kriter ve alternatifler belirlenmiştir. Kriter ve alternatiflerin belirlenmesinin
ardından AHP ve “Super Decision” uygulama adımları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. 2. Deponun
bulunduğu bölgede daha fazla alternatif depolar ve daha farklı kriter ilave ederek karşılaştırmalar yapılabilir. Oluşturulan yeni kriter ve alternatifler ile
başka teknikler kullanıp çözüm sonucu elde edilebilir. 

Çalışmada, Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden olan AHP
yöntemi kullanılarak en iyi depo yerinin seçilmesi için uygulanan
adımlar gösterilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışma Hat yay
firmasında gerçekleştirilmiştir. AHP tekniği kullanımıyla beraber
öncelikle problemin tanımı yapılmıştır. Daha sonra hiyerarşik yapı
oluşturulmuştur. Ana kriterler ve bu ana kriterlere bağlı olan alt
kriterler belirlenmiştir. Bu kriterlere göre depo yeri alternatifleri
sıralanmıştır daha sonra tutarlılık oranı hesaplanmıştır. Ölçütler için
öncelik vektörü hesaplanıp karar seçenekleri sıralanmıştır. Bu sayede
sevkiyat teslim süresi düşürülerek müşteri memnuniyetinin
artırılması ve maliyetlerin azaltılması beklenilmektedir.


