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ÖZET
Uluslararası ticaret hacmindeki önemli artış; konteynır terminali yöneticilerini, fazla sayıda terminal
operasyonlarını yönetebilmeleri için daha verimli yöntemler bulmaya teşvik etmiştir. Son yıllarda, konteynır
terminallerinde verimliliği arttırmak için, tekrarlı terminal operasyonları üzerinde önemli yetkinliğe ve
otomatik-kontrol teknolojisine sahip olan otomatik kılavuzlu araçlar (AGV) ve otomatik kaldırma araçları
(ALV) kullanılmaya başlanmıştır. Yeterli rıhtım derinliğine sahip terminallerin aksine, iç denizlerdeki
konteynır terminalleri, daha az rıhtım derinliğine sahip olmaları sebebiyle kıyılar doldurularak inşa
edilmektedir. Bu tarz dolgu tipi konteynır terminalleri içerisinde yaygın olanlar; Π, L, π veya Ψ rıhtımlı dolgu
tipi yerleşime sahip olanlardır. Bu çalışmada, yaygın tipte rıhtıma sahip olan dolgu tipi konteynır terminalleri
için simülasyon modelleri geliştirilmiştir. Geliştirilen modeller yardımıyla söz konusu terminaller için farklı
AGV dağıtım kuralları ve atama stratejileri, belirlenen performans kriterinden yararlanılarak test edilmiş ve
yerleşimin terminal performansı üzerindeki etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuçlar, farklı AGV dağıtım
kuralları ve atama stratejileri altında yerleşimin önemli bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Sözcükler: Dolgu tipi konteynır terminalleri, AGV dağıtım kuralları, atama stratejileri
AGV DISPATCHING STRATEGIES FOR FILLED TYPED CONTAINER TERMINALS
ABSTRACT
Due to a significant increase in the volume of international trade, container terminal managers were
encouraged to find more efficient methods to be able to manage many operations. In recent years, in order to
increase the efficiency in terminals, AGVs and ALVs have been used. Owing to their low berth depth,
container terminals in Turkey are built as artificially filled near the coast. Terminals which are Π, L, π or Ψ
berth typed are the common ones among this kind of filled typed terminals. In this study, simulation models
are developed for filled typed container terminals which have common berth types. Terminals with the help of
models developed for these rules and the assignment of different AGV deployment strategies, and terminal
layout has been tested using the specified performance criteria have been represented influence on the
performance of terminals. Results indicate that under different AGV dispatching rules and assignment
strategies, layout has a significant effect.
Key Words: Short sea container terminals, AGV dispatching rules, allocation strategies
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1. GİRİŞ
20. yy'ın ortalarından beri, mobilyadan oyuncağa, ayakkabıdan kıyafete, otomobil parçalarından elektronik
aletlere ve hatta gıda ürünlerine kadar birçok türde eşya konteynırlar kullanılarak taşınmakta ve dolayısıyla
küresel ölçekte ithalat ve ihracat da gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzdeki tam zamanlı küresel tedarik
zincirinde, konteynır taşımacılığındaki operasyonların verimliliğini arttırmak, her zamankinden daha önemli
bir hale gelmiştir.
Konteynır terminalleri; karayolu, tren yolu ve deniz yolu ile gelen konteynırların geçici olarak depolanarak,
taşınma biçimlerinin değiştirildiği işletmelerdir. Bu işletmeleri, kullandıkları ekipman teknolojileri
bakımından, otomatikleştirilmiş (automated) ve otomatikleştirilmemiş (non-automated) olmak üzere iki gruba
ayırabiliriz. Otomatikleştirilmiş konteynır terminalleri, konteynır bilgi teknolojisine ve otomatik kontrol
teknolojisine sahiptir. Operasyonlarda kullanılan araçların çoğu insansız olarak çalışmaktadır. Bu tip
terminaller işgücünün pahalı olduğu Batı Avrupa ülkelerinde kurulmuştur. Dolayısıyla bu terminaller, diğer
terminallere göre daha verimlidir ve bu terminallerin operasyon maliyetleri de diğer terminallere göre daha
düşüktür. Otomatikleştirilmemiş terminallerde ise operasyonlar insan kontrolü altında gerçekleştirilmektedir.
Bu tip terminaller ise işgücünün ucuz olduğu Güneydoğu Asya ülkelerinde kurulmuştur (Steenken vd., 2004).
Konteynır terminallerinde, konteynır ticaret şekillerine göre; ithalat, ihracat ve transit olmak üzere 3 tipte
hizmet gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetlerden; terminale gemi ile gelip terminal kapısından çıkış yapacak
olan konteynırlar için ithalat, terminal kapısından harici bir taşıyıcı araç ile terminale giriş yapıp gemi ile
terminalden çıkış yapacak olan konteynırlar için ihracat ve terminale gemi ile giriş yapıp başka bir gemi ile
terminalden çıkış yapacak olan konteynırlar içinse transit hizmetleridir.
Konteynır terminallerinde söz konusu hizmetler gerçekleştirilirken farklı ekipmanlar kullanılmaktadır. Şekil
1’de bir konteynır terminalinde gerçekleştirilen taşıma ve elleçleme operasyonları ile bu operasyonlar
gerçekleştirilirken kullanılan terminal ekipmanları gösterilmiştir. Terminallerde temel olarak 3 tip ekipman
kullanılmaktadır. Bu ekipmanlar; gemiye/gemiden konteynırın yüklenmesinde/boşaltılmasında kullanılan
rıhtım vinçleri, ara stok sahasında konteynırları istiflemede ve taşıyıcı araca/araçtan konteynırın
yüklenmesinde/boşaltılmasında kullanılan istif vinçleri ve bu vinçler arasındaki taşıma operasyonlarını
gerçekleştiren taşıyıcı araçlardır.
Otomatikleştirilmiş konteynır terminallerinde, AGV’ler (Automated Guided Vehicles) veya ALV’ler
(Automated Lifting Vehicles) terminal içi taşıyıcı araç olarak tercih edilmektedirler. AGV’ler çalışma
biçimleri bakımından kamyonlara benzerler; fakat önceden tanımlanmış bir yol üzerinde, belirlenmiş terminal
içi dağıtım kuralına göre sürücüsüz bir şekilde çalışmaktadır. ALV’ler ise bir konteynırı kaldırabilme ve
belirlenen depolama yerine taşıyabilme yeteneğine sahip araçlardır. ALV’lerin tersine, AGV’ler bir vinçle
etkileşim içinde olmalıdır. Kızaklı AGV’ler ise son yıllarda ortaya çıkmış olan, kıyı vinçleri ve istif blokları
önündeki özel alanlara konteynırları kaldırmadan bırakıp alabilen sistemlere sahip AGV’lerdir.
Otomatikleştirilmiş terminallerde, terminal içerisinde konteynırları taşımak için terminal istif taşıyıcıları
(straddle carriers), AGV’ler, kızaklı AGV’ler kullanılmaktadır.
Literatürde, AGV dağıtım kurallarını test eden ilk çalışma Egbelu ve Tanchoco (1984) tarafından
gerçekleştirilmiştir. Durrant-Whyte (1996) ve Evers ve Koppers (1996) ise konteynır terminallerinde AGV
uygulamaları ile ilgili ilk akademik çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. Konteynır terminali içi AGV sistem
tasarımı ile ilgili çalışmalar günümüze kadar devam etmiştir. Vis (2006) ve Roodbergen ve Vis (2009)
incelendiğinde konteynır terminali içi AGV sistem tasarımı ile ilgili önemli bilimsel çalışmalara ulaşılabilir.
Otomatikleştirilmiş konteynır terminallerindeki AGV dağıtım kurallarının incelenmesi ile ilgili önemli
bilimsel yayınlar arasında Qiu vd. (2002), Kim ve Bae (2004), Bish ve diğ. (2005), Grunow vd. (2006), Vis ve
Bakker (2008), Nguyen ve Kim (2009) ve Angeloudis ve Bell (2010) çalışmaları yer almaktadır.
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Şekil 1. Terminal Ekipmanları
Konteynır terminallerindeki lojistik kontrolü, bilimsel literatürde pek çok sayıda yayına konu olmuştur.
(Kapsamlı bir literatür analizi için Stahlbock ve Voß (2008) çalışması incelebilir.) Son yıllarda, bilimsel
literatürde, özellikle konteynır terminallerindeki lojistik kontrolüyle ilgili önemli yayınlar yer almaktadır. Bu
yayınlarda, lojistik kontrol problemleri arasında yer alan, konteynır terminallerinin genel performans analizi,
alternatif terminal konfigürasyonlarının değerlendirilmesi, rıhtım ataması, istif planlama, elleçleme
operasyonlarının çizelgelenmesi, depolama ve istifleme ilkeleri, rıhtım ve stok alanlarında taşıma planlama
konuları öncelikli olarak incelenmiştir. Ancak, literatürde, yerleşim analizini ve yerleşimin terminal
performansı üzerindeki etkilerini inceleyen kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır.
Bu çalışmada, simülasyon yöntemi ile farklı AGV dağıtım kuralları uygulanarak Π, L, π ve Ψ rıhtımlı dolgu
tipi bir konteynır terminali yerleşimlerinin toplam elleçleme miktarı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu
amaçla Arena 10.0 simülasyon yazılımı kullanılarak dolgu tipi konteynır terminalleri için nesneye dayalı bir
simülasyon modeli geliştirilmiştir. Çalışmanın 2. bölümünde dolgu tipi konteynır terminalleri hakkında
bilgiler verilmiştir. 3. bölümde araç dağıtım kuralları ele alınırken, 4. bölümde tasarlanan konteynır
terminalleri hakkında bilgiler sunulmuştur. 5. bölümde test maçlı geliştirilen simülasyon modellerinden
bahsedilerek, gerçekleştirilen simülasyon deneylerine ait sonuçlar istatistiksel analizleri ile birlikte
yorumlanmıştır. 6. ve son bölümde ise çalışmanın sonuçları yer almaktadır.

2. DOLGU TİPİ KONTEYNIR TERMİNALLERİ
Bilimsel literatür incelendiğinde otomatik konteynır terminallerindeki AGV uygulamalarının büyük çaptaki
limanlarda bulunan konteynır terminallerine yönelik gerçekleştirildiği göze çarpmaktadır. Büyük çaptaki bu
limanların ortak özelliklerinden bir tanesi ise, deniz derinliğinin fazla olduğu doğal liman olarak adlandırılan
kıyılarda kurulmuş olmalarıdır. Bu limanlarındaki konteynır terminalleri genellikle kıyıya paralel olarak
uzanan tek bir ana rıhtıma sahiptir. Bu terminallerde yer alan istif alanları ise ana rıhtıma paralel ya da dikey
olarak konuşlandırılmaktadır.
Yeterli kıyı derinliğine sahip olmayan denizlerde, kıyının doldurulması ile oluşturulan dolgu tipi limanlarda
ise doğal limanların aksine birden fazla rıhtım yer alabilmektedir. Bu tarz dolgu tipi konteynır terminalleri
içerisinde en yaygın olanlar; Π, L, π veya Ψ rıhtımlı dolgu tipi yerleşime sahip olanlardır. Çalışma
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kapsamında incelenen bu dolgu tipi konteynır terminallerinin, rıhtım ve istif yerleşimleri aşağıda tanımlandığı
gibidir.
Π rıhtım tipi: Terminalin tamamı yarım ada şeklinde doldurulan liman içerisinde yer alır. İstif alanı yarım
adayı çevreleyen 3 rıhtımın ortasındadır. Haydarpaşa ve İzmir limanlarında yer alan konteynır terminalleri bu
tipe örnek gösterilebilir.
L rıhtım tipi: Terminalin istif alanı ve bir rıhtımı liman içerisinde yer alırken, bir rıhtımı denize dolgu olarak
inşa edilir. Bazı durumlarda dolgu olarak yapılan rıhtım kısmi istif alanı olarak da kullanılabilir. Mersin
limanında yer alan konteynır terminali bu tipe örnektir.
Ψ rıhtım tipi: Terminalin istif alanı liman içerisinde yer alırken, rıhtımları denize dikey olarak doldurulan
uzun yarım adalarda yer alır. Bazı durumlarda dolgu olarak yapılan rıhtım kısmi istif alanı olarak da
kullanılabilir. Ambarlı limanında yer alan Kumport konteynır terminali bu tipe örnek gösterilebilir.
π rıhtım tipi: Terminalin istif alanı liman içerisinde yer alırken, rıhtımları denize yatay olarak doldurulan
uzun yarımadalarda yer alır. Bazı durumlarda dolgu olarak yapılan rıhtım kısmi istif alanı olarak da
kullanılabilir. Sarı denizde yer alan Shangai limanları bu tipe örnektir.
Bu tip limanlardaki konteynır terminallerinin birden fazla rıhtıma sahip olması, terminalde birden fazla istif
alanının oluşturulmasına ya da ortak istif alanın rıhtımlara göre yatay ya da dikey konumlandırılmasına neden
olabilmektedir. Vis ve Anholt (2010), Polat ve diğ. (2010) ve Kulak ve diğ. (2011) çalışmalarında da
gösterildiği gibi, rıhtımların konumları genel terminal performansı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Bahsedilen etki, dolgu tipi otomatikleştirilmiş konteynır terminallerindeki AGV uygulamalarının ve dağıtım
kurallarının literatürde yer alan çalışmalara göre farklılık göstermesine sebep olabilir.

3. ARAÇ DAĞITIM KURALLARI
Çalışmanın amacı kapsamında araç dağıtım kuralları iki alt başlıkta analiz edilmiştir. Bunlar; araç çağırma
kuralları ve kavşak geçiş kurallarıdır. Araç çağırma kuralları; terminal içi araç talep noktalarından (rıhtımdan,
istif bloklarından ve kapıdan) araç talep edildiğinde kullanılan kurallardır. Kavşak geçiş kuralları ise,
AGV’lerin tasarlanan şeritlerde (Şekil 2’de belirtilmiştir.) yol alması esnasında şerit kesişim noktalarında
(kavşaklarda) karşılaştıkları takdirde, trafik tıkanıklığı ya da kaza gibi sebeplerden herhangi bir aksama
olmaması amacıyla uygulanan kurallardır.
a)Araç çağırma kuralları:
En yakın araç kuralı (Smallest Distance - EYA): Araç talep noktasına, en yakın mesafedeki aracın
atanmasıdır.
En uzak araç kuralı (Largest Distance - EUA): En yakın araç kuralının tam tersidir. Araç talep noktasına, en
uzak mesafedeki aracın atanmasıdır. Bu kural bir dağıtım kuralı olarak yarar sağlamamaktadır; ancak, sistem
tasarımcısı tarafından kullanım etkinliğini azaltmak için uygulanabilmektedir.
Rastgele araç kuralı (Random - RST): Araç, talepte bulunulan noktaya rastgele atanır. Araçların göreli
konumlarına bakılmaksızın bu kural uygulanır.
Döngüsel araç kuralı (Cyclical - DGS): Araçları, döngüsel bir şekilde araç talep noktasına atar. Taşıma için
son seçilen araç, sistemdeki tüm araçların iş yükünü dengeleme amacıyla, diğer araçlar taşıma işlemini
tamamladıktan sonra tekrar kullanılır.
b)Kavşak geçiş kuralları:
İlk gelen ilk işlem görür kuralı (FCFS – First Come First Served): Kavşağa önce gelen araca geçiş önceliği
tanınarak ilk olarak kavşaktan geçmesi sağlanır.
Son gelen ilk işlem görür kuralı (LCFS – Last Come First Served): Kavşağa yaklaşan iki araçtan kavşağa uzak
olana öncelik tanınarak geçmesi, yakın olanın ise beklemesidir.
En yakın araç kuralı (Closest): Hedefe yaklaşmaya mesafesi yakın olan araca, öncelik veren kuraldır.
Kavşakta karşılaşan iki araçtan, hangisi gittiği talep ya da hedef noktasına daha yakın ise, o araca kavşakta
öncelik tanınarak kavşaktan geçişi sağlanır.
İhraç konteynır önceliği kuralı (HVF – High Value First): Simülasyon modelinde yüksek değerli tanımlanan
varlığa öncelik tanınır. Geliştirilen modelde yüksek değer, aracın ihraç konteynır yüklü olmasıdır. Dolayısıyla
kavşakta karşılaşan araçlardan, ihraç konteynır yüklü olan araca öncelik tanınarak kavşaktan geçişi sağlanır.
İthal konteynır önceliği kuralı (LVF – Low Value First): Simülasyon modelinde düşük değerli tanımlanan
varlığa öncelik tanınır. Geliştirilen modelde düşük değer, aracın ithal konteynır yüklü olmasıdır. Dolayısıyla
kavşakta karşılaşan araçlardan, ithal konteynır yüklü olan araca öncelik tanınarak kavşaktan geçişi sağlanır.
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4. İNCELENEN KONTEYNIR TERMİNALLERİ

Çalışma kapsamında, kıyı derinliği düşük olan bir bölgede kurulması planlanan büyük ölçekli Π, L, π ve Ψ
rıhtım tipli 4 adet dolgu tipi konteynır terminali tasarımı yapılmıştır. Otomatikleştirilmiş türde tasarlanan bu
terminallerin yerleşim düzenleri mesafeleri ile birlikte, sırasıyla, Şekil 2’de (a, b, c ve d) gösterilmiştir.
Tasarlanan bu 4 terminalin her rıhtımında ikişer adet aynı anda iki konteynır taşıma yeteneğine sahip (ikili)
otomatik rıhtım vinci bulunmaktadır. Terminallerin istif alanında ise 18 adet istif bloğu yer almaktadır. Bu
bloklardan 9 tanesi ihraç konteynırlara (gemiyle terminale giriş yapan), 9 tanesi ise ithal konteynırlara
(gemiyle terminalden çıkış yapan) hizmet vermek üzere ayrılmıştır. Her istif bloğunda ise iç içe geçme
özelliğine sahip olan, ikiz otomatik istif vinci yer almaktadır. İhraç konteynırlara ait bir bloğun uzunluğu 270
m. (44 TEU), genişliği 40 m. (10 TEU) ve yüksekliği 13 m. (5 TEU) olarak, ithal konteynırlara ait bir bloğun
ise uzunluğu 305 m. (50 TEU), genişliği 40 m. (10 TEU) ve yüksekliği 13 m. (5 TEU) olarak tasarlanmıştır.
Bu şartlar altında terminalin eş zamanlı istif kapasitesi 42.300 TEU olarak hesaplanmıştır.
Terminaller içerisinde yer alan AGV yollarının basit gösterimi de Şekil 2’de yer almaktadır. İstif alanındaki
bloklarda hizmet veren istif vinçlerinin, AGV yükleme ve boşaltma noktaları blokların uç noktalarında yer
almaktadır. İhraç konteynır alanı için, rıhtıma giden AGV’ye konteynır yükleme noktası bloğun kıyı ucu
tarafında, kapıdan gelen AGV’den konteynır boşaltma noktası ise bloğun kapı ucu tarafında
konumlandırılmıştır. İthal konteynır alanı için, rıhtımdan gelen dolu AGV’den boşaltma noktası blokların kıyı
ucu tarafına, kapıya gönderilecek AGV’lerin yükleme noktası ise blokların kapı ucu tarafına
konumlandırılmıştır.
Terminallerde kızaklı tip AGV’ler kullanılması planlandığından blokların her iki ucunda 20 TEU kapasiteli
geçici depolama bölgeleri mevcuttur. Rıhtımlarda ise her rıhtım vinci için 10 TEU kapasiteli geçici depolama
bölgeleri bulunmaktadır. Bu geçici depolama bölgeleri sayesinde, vinçler ve AGV’ler birbirinden bağımsız
olarak yükleme-boşaltma operasyonlarını gerçekleştirebilir. Böylece terminal içi kaynakların bekleme süreleri
önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Terminal içerisinde kullanılacak optimum AGV sayısı, test edilen kurallara
göre değişkenlik gösterdiğinden, her bir senaryo için ayrı ayrı belirlenmiştir.

5. SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI
5.1 Test Amaçlı Geliştirilen Simülasyon Modeli
Çalışmada, terminal yerleşimlerinin etkilerini analiz etmek üzere Arena 10.0 simülasyon yazılımı
kullanılmıştır. Geliştirilen simülasyon modelinde, varlık olarak gemiler üretilmektedir. Modelin ilk
aşamasında gelen gemilerin özellikleri (yükleme ve boşaltma miktarları, gemi cinsi) atanmakta ve rıhtım
atamaları yapılmaktadır. Modelin ikinci aşaması rıhtımda gerçekleşen operasyonları içermektedir. Bu
kapsamda gelen gemilerdeki konteynırların yükleme ve boşaltma işlemleri, gemiden boşaltılan konteynırların
ara stok alanına atanmaları ve AGV tahsisi gerçekleştirilmektedir. Modelin üçüncü ve son aşaması ise ara
stok sahasındaki istif vinçleri ile gerçekleştirilen operasyonları kapsamaktadır.
Terminalin analiz edilmesi için oluşturulan modelde kullanılmak üzere şu veriler toplanmıştır; gemi gelişler
arası süresi, harici kamyon gelişler arası süresi, gemiye yüklenecek konteynır sayısı, gemiden boşaltılacak
konteynır sayısı, rıhtım vinci elleçleme süresi, istif vinci elleçleme süresi, boş araçların hızları, dolu araçların
hızları, konteynırların istif alanında ortalama bekleme süresi, ithal / ihraç konteynır oranı, rıhtım vinci arızalar
arası süresi, rıhtım vinci arıza giderilme süresi, istif vinci arızalar arası süresi, istif vinci arıza giderilme
süresi, AGV arızalar arası süresi, AGV arıza giderilme süresi. Toplanan bu verilere Input Analyzer 10.0
yazılımı kullanılarak Ki Kare Testi uygulanmış ve geliştirilen simülasyon modelinde kullanılmak üzere, kabul
edilebilir hata oranlarına sahip olasılık dağılımları oluşturulmuştur.
Kurulan simülasyon modelinde kullanılan AGV’ler aynı anda sadece bir konteynır taşıyabildikleri ve
operasyonların hava şartlarından ve vardiya değişliklerinden etkilenmediği varsayılmıştır. Ayrıca, modelde
kullanılan olay ve olaylar arası süreler çizelgelemeye dayalı değildir; dolayısıyla senaryolar arası ve tekrarlar
arası elde edilen veriler değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle, çalışma kapsamında gerçekleştirilen
simülasyon deneyleri 3.000.000 TEU’luk yük altında, 5 tekrarlı olarak, bir yıllık simülasyon süresi ile
gerçekleştirilmiş ve performans kriteri olarak yıllık konteynır elleçleme miktarı (TEU/yıl) kullanılmıştır.
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Şekil 2. Tasarlanan Terminallere Ait Yerleşimler
5.2 L Rıhtım Tipli Terminal Yerleşimi İçin Gerçekleştirilen Simülasyon Test Sonuçları
İlk deney setinde simülasyon modeli, L rıhtım tipli tasarlanan terminal yerleşiminde farklı AGV çağırma
kurallarının analizi değerlendirilmesi için kullanılmıştır. Bu amaçla çalışmanın 3. bölümünde tanımlanan 4
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farklı AGV çağırma kuralı test edilmiştir. Gerçekleştirilen deneylerde, kavşak geçiş kuralı olarak en yakın
araç kuralı (Closest) kullanılmıştır. Belirlenen senaryolar ayrıca, terminal içi optimum araç sayısının
saptanması amacıyla, farklı sayıdaki araç sayıları ile test edilmiştir. Şekil 3’te farklı araç sayılarının
kullanılması durumundaki araç çağırma kurallarının performans kriteri olan toplam elleçleme miktarı
üzerindeki etkisi görülmektedir.

Toplam Elleçleme

Milyon TEU/yıl

2,650

2,400
EYA
EUA
RST
DGS

2,150

1,900
30

40

50
AGV sayısı

60

70

Şekil 3. Farklı AGV Sayılarında Araç Çağırma Kurallarının Etkileri
Şekil 3’te görüldüğü gibi, farklı AGV sayılarında araç çağırma kuralları arasında önemli bir farklılık vardır.
Bu farklılığı istatistiksel olarak analiz etmek ve en iyi araç çağırma kuralını tespit etmek amacıyla, elde edilen
simülasyon sonuçlarına SPSS 16.0 yazılımı kullanılarak Tukey HSD testi uygulanmıştır. Tablo 1’de
gerçekleştirilen Tukey HSD testi sonuçları yer almaktadır.
Tablo 1. Araç Çağırma Kuralları İçin Tukey HSD Testi
Homojen Altgruplar (Alfa = 0,05)
Araç Çağırma Kuralları
N
1
25
2372001,96
EUA
25
2378167,20
RST
25
2382623,32
EYA
25
2391423,20
DGS
Tablo 1 incelendiğinde, en iyi araç çağırma kuralının Döngüsel Araç Kuralı olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla, AGV’leri talep merkezlerine bu kurala göre çağırmak daha yüksek elleçleme miktarı elde
edilmesine ve bekleme zamanlarının azalmasına imkân tanıyacaktır.
Tablo 2’de ise Döngüsel Araç Kuralı altında en uygun araç sayısını belirlemek için yapılan Tukey HSD çoklu
karşılaştırma testi sonuçları yer almaktadır.

Araç Sayısı
30
40
50
60
70

Tablo 2. Araç Sayıları İçin Tukey HSD Testi
Homojen Altgruplar (Alfa = 0,05)
N
1
2
3
5 1962395,40
5
2351125,40
5
2468451,20
5
2525332,60
5

4

2649812,20
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Tablo 2 ayrıntılı olarak incelendiğinde, 50 ve 60 filo büyüklüğündeki AGV sayıları arasında anlamlı bir fark
olmadığı görülmektedir. Yani araç sayısının 50’den 60’a yükseltilmesi yıllık elleçleme sayısında önemli bir
artış sağlamayacağı gibi ek maliyetler de doğuracaktır. 50-60 aralığındaki optimum araç sayısının bulunması
amacıyla, 51-54-57-60 araç sayıları için yeniden simülasyon modelleri geliştirilerek test edilmiştir.
Gerçekleştirilen simülasyon testlerinden elde edilen sonuçlara, Tukey HSD testi uygulanarak Tablo 3’te
gösterilmiştir.
Tablo 3. Araç Sayıları İçin Tukey HSD Testi
Homojen Altgruplar (Alfa = 0,05)
Araç Sayısı
N
1
2
51
5
2470821,80
54
5
2473940,60
57
5
2516261,20
60
5
2525332,60
Tablo 3 incelendiğinde 51, 54 ve 57, 60 filo büyüklüğündeki araç sayıları arasında anlamlı bir fark vardır. 57
ve 60 filo büyüklükleri arasında ise, %5 anlamlılık düzeyinde, önemli bir fark yoktur. Çalışmada, kızaklı
AGV’lere ilişkin fizibilite çalışması yapılmamasına rağmen, yüksek alım ve kurulum maliyeti nedeniyle bu
taşıyıcı araçların optimum filo büyüklüğü 57 olarak belirlenmiştir.
İkinci deney setinde simülasyon modeli, söz konusu terminal için kavşak geçiş kurallı senaryoların
değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Bu amaçla birinci deney setinde belirlenen optimum araç sayısı (57) için,
yukarıdaki bölümlerde tanımlanan 5 farklı kavşak geçiş kurallı ve tanımlanan 4 farklı AGV araç çağırma
kurallı senaryolar test edilmiştir. Şekil 4’te farklı AGV çağırma kurallarının uygulanması durumundaki
kavşak geçiş kurallarının performans kriteri olan toplam elleçleme miktarı üzerindeki etkisi görülmektedir.

Toplam Elleçleme
Milyon TEU/yıl

003

EYA
EUA
RST
DGS

003
003
003
003

002
Closest

FCFS
LCFS
HVF
Kavşak Geçiş Kuralları

LVF

Şekil 4. Farklı Araç Çağırma Kurallarında Kavşak Geçiş Kurallarının Etkisi
Şekil 4’e göre, yıllık elleçleme sayısını en büyük yapan kavşak geçiş kuralı ve araç dağıtım kuralı seçilerek
Tukey HSD testi uygulanmıştır. Şekil 4 ve test sonuçları incelendiğinde, Döngüsel Araç Kuralı’nın diğer
kurallar içerisinde en iyisi olduğu söylenebilir. %95 güven seviyesinde, Döngüsel Araç Kuralı diğer
kurallardan farklılık göstermektedir. Aynı zamanda, son gelen ilk işlem görür kuralı (LCFS) en iyi kavşak
geçiş kuralı olarak belirlenmiştir.
L rıhtım tipli terminal yerleşimi için gerçekleştirilen simülasyon testleri diğer terminal tipleri için de
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen testlere ilave olarak, daha iyi sonuçlar elde etmek amacıyla terminallerde
alan atama ve kaynak atama stratejileri de uygulanmıştır. Gerçekleştirilen testlerden elde edilen sonuçlar
Tablo 4’te gösterilmiştir.
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Tablo 4.Tasarlanan Terminaller İçin Gerçekleştirilen Simülasyon Test Sonuçları
En İyi
Kurallar
Altında
AGV
Atamalı
Toplam
Elleçleme
Miktarı
(TEU/yıl)

En İyi
Kurallar
Altında
Alan
Atamalı
Toplam
Elleçleme
Miktarı
(TEU/yıl)

En İyi
Kurallar
Altında
Alan ve
AGV
Atamalı
Toplam
Elleçleme
Miktarı
(TEU/yıl)

Rıhtım
Tipi

Optimum
AGV
Sayısı

En İyi
Araç
Çağırma
Kuralı

En İyi
Kavşak
Geçiş
Kuralı

En İyi
Kurallar
Altında
Toplam
Elleçleme
Miktarı
(TEU/yıl)

Π

54

EYA

HVF

2.789.965

2.952.973

2.429.872

2.748.900

L

57

DGS

LCFS

2.664.266

2.698.518

2.557.102

2.629.507

Ψ

96

EYA

Closest

2.171.171

2.340.399

2.319.076

2.297.036

π

90

RST

Closest

2.271.514

2.527.879

2.372.442

2.611.379

6. SONUÇ

Bu çalışmada, tasarlanan Π, L, Ψ ve π rıhtımlı dolgu tipi bir konteynır terminallerinde farklı araç sayısı, farklı
araç çağırma kuralları ve kavşak geçiş kuralları altında terminal yerleşiminin, terminalin verimliliği
üzerindeki etkisinin test edilmesi amacıyla simülasyon modelleri geliştirilmiştir. Elde edilen simülasyon
sonuçlarına göre gerçekleştirilen testlerde belirtilen terminal konfigürasyonları için en iyi senaryoların
optimum araç sayıları ve en iyi araç çağırma kuralı ile kavşak geçiş kuralı ortaya konmuştur.
Elde edilen sonuçlar, doğal bir limandaki konteynır terminalinde Vis ve Bakker (2006) tarafından
gerçekleştirilen benzer bir çalışmayla karşılaştırıldığında, AGV dağıtım kuralı olarak “en yakın araç kuralı”
çağırma kuralının seçilmesinde benzerlik bulunmaktadır. Ancak ilgili çalışmada kavşak geçiş kuralı olarak
önerilen “ilk gelen ilk işlem görür kuralı” nın yerine bu çalışmada “İhraç konteynır önceliği kuralı”, “son
gelen ilk işlem görür kuralı” ve “en yakın araç” kuralı önerilmiştir. Kavşak kurallarındaki bu farklı sonuçların
nedeninin terminallerin farklı yerleşimi olduğu söylenebilir.
Çalışmanın sonucunda, farklı araç çağırma kuralları ile kavşak geçiş kuralları altında terminal yerleşiminin,
terminalin verimliliği üzerinde etkisi olduğu ortaya konmuştur.
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