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ÖZET 

Günümüzde, sanayileşmeye paralel olarak bir çok kişi 
evinin dışında, iş yerlerinde toplu olarak beslenebilmekte
dir. Toplu beslenme yapılan yerlerde dengeli ve sa~lıklı 
besienmeyi sa~layacak beslenme planlarının hazırlanması ö
nemli bir sorundur. Çünkü en uygun besienmeyi minimum ma
liyet ile gerçekleştirecek beslenme planlarının hazırlanma
sı gerekmektedir. !şte; toplu beslenme yapılan-yerlerde mi
nimum maliyetli en uygun beslenme planlarının hazırlanmasın
da yararlanılacak bir teknik olan sıfır-bir tam sayılı doğ
rusal programlama modelinin tanıtımını amaçladı~ımız ve Ana
dolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü Öğrenci Kafateryasında 
uygulamasını yaptığımız bu çalışmamız üç bÖlÜmden oluşmakta
dır. 

Çalışmamızın ilk bÖlümünde genel olarak dilnyada ve 
TÜrkiye·' 4-e beslenme durumu günlük standart ihtiyaç tablola
rı yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Yeterli ve denge
li beslenmenin önemi, beslenme verimlilik ilişkisi ve toplu 
beslenmenin önemi üzerinde yine bu bölümde durulmuştur. 

Doğrusal programlama ve tam sayılı programlama tanım
lanarak, tam sayılı programlama çözüm yaklaşımları çalışma
mızın ikinci bölümünde verilmeye çalışılmıştir. Ayrıca, mo
delin çözümünde kullanılan teknik, sıfır-bir tam sayılı doğ
rusal programlama bil:' örnek ile açıklanmaya çalışılmıştır. 
Genel diyet modelinin sıfır-bir tam sayılı matematiksel ya
zılımı yine bu bölümde verilmiştir. 

Modelin kurulması ve uygulaması çalışmamızın üçüncü 
bölümünü oluşturmak~adır. Bu bölümde öncelikle model için 
verilerin nasıl elde edildiği anlatılmıştır. Modelin değiş
kenleri tanımlanarak kısı.tlayıcı denklemler ve amaç fonksi
yonu belirletmıişve mod,~:l kurulmuştur. r.1odel kurulduktan son
ra çözüm aşamasına bu bölümde geçilmiştir. Modelin çözümü, 
Anadolu Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi'nde bulunan MPSX 
paket programı kulian1iarak-~İde--ed:iim:iştir. Mod~lin çözllm.ü 
sonucu, 21 çalışma gününü kapsayan Öğlen yemekleri için bir 
aylık beslenme planı bu bölümde anlatılmıştır. Kişi başına 

bir-aylık Öğl~n beslenme maliyeti8.622 TL olarak hesaplanmış
tır. 
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ABSTRACT 

Nowadaya parallel to industrialization the most of pe
ople are collectively nourished outside of their houses. Pe
ople have to desing nutrition plana in order to have a heal
thy and efficient nutrition. This plan should make the ef
ficient nutrition at a minimum cost. In this study, zero
one integer programming model is discussed to deseribe the 
efficient nutrition. In order to make this study more ele
ar a research at Anadolu Univ.ersity Cafeteria is done. 

Our study involves three parts. In the first part, the 
nutritional condition both in Turkey and in the world is dis
cussed by giving tablee for daily standard nutrition needs. 
The importance of sufficient and balanced nutrition is also 
supported by nutrition-productivity relations and collecti
ve nutrition. These are also expressed in the first part of 
this study. 

By defining linear programming and integer programming 
and their solution approaches are discussed in the second 
part. Also, a method which is used and techical zero-one 
integer programıning are explained by an example. The zero
one integer mathemetical form of general diet model is also 
discussed in this part. 

Third part is concerned about model building and imp
lementation of the model. In this part firstly an obtaining 
of datas is explained. By defining the variables, constra-
. 1 . 

ints, and objective function is determened for is built. Co-
ustruction of the model arter building of the model, soluti
on step is also mentioned in this part. Solution of the mo
del is obtained by using the packet programming MPSX in Ana
dolu University Computer Center. The resent the solution, 
a nutrition plan for 21-working day lunches is prepared. 
Nutrition cost per/person for-a-month time is computed as 
8.622 TL. If we compare this cost with the market conditi
ons is ver,y low. 
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GİRİŞ 

İşletmenin temel amaçlarından birisi, eldeki kıt kay• 
nakları en iyi bir şekilde kullanarak, işletmenin verimli ça
lışmas~nı sağlamaktır. Özellikle 1950'den sonra geliştirilen 
matematiksel teknikler, işletmenin türlü sorunlarının çözümü
ne dönük olmuştur. Kıt kaynakların etkin kullanımı yanında, 
türlü işletme sorunlarının çözümünde yaygınca kullanılan yön
eylem araştırması çözüm tekniklerinden birisi d.og;rusa.ı- prog-· 
ramlamadır. Do~rusal programlama matematiksel .. teknikler i
çinde önemli bir yer tutmaktadır. Gerçek yaşamda bir çok 
problemin do~rusallık göstermesi ve uygulama kolaylı~ı do~
rusal programlamanın önemini artıran nedenlerdir. 

Yöneylem araştırması karar vermek için yapılan bilim..., 
sel bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Karar problemlerinin 
yöneylem araştırması yoluyla incelenmesine bir model ile baş
lanır. ModE:Ü, gerçek yaşamdaki olayların soyut bir görünümü
nü tasvir ederek, bilimsel düşünmeda ve karar verınede en ö
nemli rolü oynar(l). Karar verme durumunda olan yöneticlle
rin modellerden yararlanabilmesi için, karar verme ile model 
ilişkisi, karar verme sürecinin aşamaları ve genel bir mode
lin nasıl kurulabilece~i üzerine bilgileri olmalıdır(2). Bu 
durumda yönetici1eri:ı, yöneylem araştırmasına ilgi duymaları 
kaçınılmazdır. Çünkü karar vericiler, yöneylem araştırması
nın· yardımıyla politika ve eylemlerini bilimsel olarak be~ 
lirleyebilmekte, kararlarının tutarlılığı ve uygulanabilir
liği artmaktadır. 

(1) Özer Serper, Necmi Gürsakal, 1982, Do~rusal Programlama, 
BİTİA İşletme Fakültesi Yayını, 15, Bursa, s.l 

(2) Ahmet Öztürk, 1986, Leontief Hodeli ve Doğrusal Program
lama, Örnek Kitapevi, Bursa, s.2 

• 
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Beslenme, canlının normal hayati görevlerini yerine ge
tirebilmesi için ihtiyaç duyulan gıdaların uygun bir şekilde 
tüketilmesidir. Günümüzde, bireylerin bir çoğu evinin dışın
da, iş yerlerinde toplu olarak beslenmektedir. Özellikle · 
hastane, fabrika, üniversite gibi çok sayıda bireyin bulundu
ğu yerlerde, toplu bes;Lenme sorunu önemini korumaktadır. 
Çünkü, çok sayıda bireyi aynı anda besieyebilmek için büyük 
maliyetler sö_z konusudur. Beslenme işleminin, özellikle top
lu beslenme işleminin, bilimsel esaslardan uzak gelişi güzel 
yapılması bir taraftan insanların yetersiz ve dengesiz bes
lenmesine, diger taraftan besin israfına yol açabilir. Top
lu beslenme faaliyeti, sağlık ve ekonomik kurallara uygun 
yürütüldüğünde halkın sağlık düzeyinin iyileşmesine ve ekono
mik gelişmesine yardımcı olacaktır. 

Sorun çözme bilimi olarak ele alınan yöneylem araştır
ması toplu beslenme konusunda yöneticilere yardımcı olmakta
dır. şöyle ki, toplu beslenmenin yapıldığı yerlerde en uy
gun beslenme~i sağlayacak aylık yemek planlarının hazırlan~ 
ması bir sorundun.. Bu sorun yöneylem araştırması tekniklerin
ren biri olan "sıfır-bir tam sayılı doğrusal programlama mode
li" yardımıyla çözülebilir. Eldeki bilgilerimize göre, Ülke
mizde toplu beslenmenin olduğu yerlerde, en uygun beslenme 
planlarının hazırlanmasında söz konusu modelden yararlanılma
dıeı ~örülmüştür. 

Çalışmamız., toplu beslenme yapılan Anadolu Üniversitesi 
Yunusemre Kampüsü Öğrenci Kafeteryasında, sıfır-bir tam sayı
lı do~rusal program\ama modelini. aylık beslenme planlarının 
hazırlanmasında kullanarak, bÖyle bir eksikliğin giderilmesi
ni amaçlamaktadır; buna bağlı· olarak sıfır-bir tam sayılı 
do{~rusal programlama tekniğinin, enuygun beslenme planlarının 
hazırlanabilmesinde uygulanabilirliğini· ortaya koymaktır. 

Dünya ni.ifusunun hızla arttığı günümüzde, insanların 
dengeli ve yeterli bir şekilde beslenebilmeleri her geçen 
gün güçleşmektedir. Artık Ülkelerin refah düzeylerini gös
teren ölçülerden birisi beslenme düzeyleri olmaktadır. Di-
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~er ülkelerde oldu~u gibi ülkemiz içinde beslenme olayı ö
nemli bir konudur •. Besin maddesi üretimi yönünden kendi 
kendine yeten ender ülkelerden birisi olan Türkiyeide besien
me·yönünde önemli sorunların olması ilginçtir. Bunun nedenle•. 
ri ise beslenme e~itiminde görülen eksiklik ile kaynak da~ılı
mındaki dengesizliklerdir. 

Dengeli ve yeterli beslenme, bireylerin temel gereksin
melerini karşılayan besin elementlerinin yeterli miktarda a
lınması halinde mümkün olmaktadır. Çalışmamızın birinci bÖ
mü söz konusu bilgileri ve Türkiye'nin beslenme politikasını 
içermektedir. 

Do~rusal programlama modeli varsayımlarından birisi 
karar değişkenlerinin sürekli, de~erlerinin· de tam sa
yı ve kesirli olmasıdır. Girdi ve çıktıların bö
lünmezlik sorunu, karar de~işkenlerinin tam sayı de~er alma-
sını gerektirir. Doğrusal programlama probleminin tam sayı
lı çözümünün elde edilmesinde kullanılan işlem tam sayılı 

programlamadır. Tam sayılı programlamada, ·model değişken
leri kesikli oıdu~u gibi, bu de~işkenlerden bazıları veya 
tlimü tam sayı değerlidir. Bu haliyle tam sayılı programla
ma, karar değişkenlerinin tam sayı olması gereken problemie
rin modellenınesi ve çözümüne ilişkin kavram ve teknikleri i
çeren bir do[f;rusal prograrnlama olarak gelişmektedir. İşte 

doğrusal programlama ve tam sayılı programlamaya ilişkin ta
nımlar, tam sayılı programlama çözüm yaklaşımları, çalışma
mızın ikinci bölümUnde verilm~ye çalışılmıştır. Ayrıca ça
lışmamızın bu bölümünün son kısmında, diyet probleminin ta
rihsel gelişimi ve genel diyet modelinin sıfır-bir tam sa
yılı matematiksel yazılımı açıklanmaya çalışılmıştır. 

Badelin kurulması ve uygulanması çalışmamızın üçüncü 
bölümünü oluşturmaktadır. Bu bÖlÜmde öncelikle modelin o
luşumunu sağlayan verilerin nasıl elde edildi5i anlatılmış~. 
tır. Modelin de~işkenleri tanımlanarak kısıtlayıcı denklem
ler yazılmıştır. Hadelin özelli~inden dolayı, modele günlÜk 
üç tlir yemek oluşumunu sağlayacak yeni kısıtlayıcılar eklen
miştir. Ama9 fonksiyonunu oluşturmak için gerekli olan yiye-

...... 
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cek maliyetleri ayrıntılı 0 qir şekilde yemekhane (Kafete~ya) 

y5netiminden alınarak hesaplanmıştır. Gerekli verilerin ta~ 
mamının elde edilmesinden· sonra model kurulmuş ve ç<5züm a
şamasına bu bBlümde geçilmiştir. 

Çalışmamızın son ana kısmında modelin, Anadolu Univer
si te si Dilgi İşlem I1erkezinde (Im'l 43-41 model) NPSX paket 
programı kullanılarak çBzümleri elde edilmiştir. Çözümler 
önce ilk 10 çalışma günü için elde edilmiş olup daha sonraki 
10 çalışma gUnü için ilk 10 çalışma günü çözümlerde yer a
lan yemek türlerinin hangilerinin tekrar modele dahil edile
bileceğine karar verebilmek için bir anket yapılmıştır. An
kette 145 kişiden yemek sınıflarını tercih sıralamasına tabi 
tutmaları istenmiştir. Arıket sonuçlarına göre sonraki 10 ça-: 
lışma günü için model yeniden düzenlenmiş ve uygun çözümler 
elde edilmiştir.,. .Kasım-1987 için elde edilen 21 günlük uygu:;;ı 

çözümler tablolar halinde verilerek bu bölümde yorumlanmış~ 

tır. 
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I. DÜNYADA ve TÜRKİYE'DE BESLENME 

Bu kısımda beslenme konusunda genel bilgi verebilmek 
amacıyla .. dünyada genel olarak beslenme sorunları .ve beslen
me standartları tablolarının açıklanması ile, Türkiye'de ki 
beslenmenin genel bir analizi yapılmaya çalışılacaktır. 

1.1. Dünyada Beslenme 

1.1.1. Diinyanın beslenme sorunları 

Ülkelerin refah dUzeylerini gBsteren Blçülerden biri
si de beslenmedir. Gelişmiş Ülkelerde beslenme sorunu, az 
gelişmiş Ülkelere göre daha az düzeydedir(3). Dünya nüfu
sunun hızlı bir şekilde artması insanların yeterli ve den
geli biçimde beslenmesini daha da güçleştirmektedir(4). 
Bunun yanında ekonomik ve sosyal yapıdaki farklılaşımlar, 
toplumların türlü kesimleri arasında farklı besleurnelere 
neden olmaktadır. 

Eksik beslenme ve açlığın maliyeti yüksektir. Çünkü 
eksik ve hatalı beslenme kişilerin ekonomik ve toplumsal ge
lişmesini engellediği, türlü araştırmalarla doğrulanmıştır(5). 

Bu gün dünya nüfusunun %30'u gelişmiş Ülkelerde, %70'i 
ise az gelişmiş Ulkelerde yaşamaktadır. Dünya gıda üretimi
nin ise ;ı~60'ı e;elişmiş Ülkelerce, 9"o4-0'ı az gelişmiş Ülkeler
ce üretilmektedir. Ayrıca az gelişmiş iilkelerde gıda sektö
riiniin iiretim artışı, ortalama nüfus artışının gerisinde kal
maktadır(6). 

(3) 

(4) 

(5; 

(6) 

Beslenme Sorunları, 1969, Hilli ProdUktivite lllerkezi 
Tarım Şubesi, 49, Ankara, s.7 
E. CankUyer, s. Aral, s. Akgün ve ş. Tuncer, 1979, Hay
vansal Besinlerin Üretimi ve Tüketim Sorunları, TTB-TVHB 
Birinci Ulusal Beslenme Kongresi Bildiriler 7-9 Kasım, 
Ongu.n Kadeşler r1atbaacılık, Ankara, s. 5 . 

TUrkiye Gıda Naddeleri Üretimi ve Beslenme, 1981, Türki
ye Gelişme Araştırmaları Vakfı, 3, Ankara, s.l91 
J. YankO\vsky, 1975, "Aç Bir DUnya İçin Üretim ve Dağı tım; 
Kanadanın Rolü Nedir?" Can. Jour. Eco• Vol. 23.3, s.29-47 
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Dünyada c;örülen eksik ve hatalı beslenmenin önde ge
len nedenlerinden birisi beslenme konusundaki eğitim eksik
liğidir. Bir diGeri de besin maddelerinin dağılımında, bir 
başka deyişle [;ıda maddelerine sahip olma fırsatlarındaki 
dengesizliktir(7), 

Az celişmiş Ulkelerde beslenme eksiklikleri, yaygın 
yoksulluğun temel ve doğrudan sonucu olmaktadır. Bu yoksul 
ve kötij beslenen gruplar aynı zamanda, toplumda siyasi bas
kı oluşturama.dıkları gibi ekonomik etkileri de yok denecek 

kadar azdır. Az celişmiş ülkelerde gelir dağıliını gayri 
adil olduğundan milli gelir artışından, daha çok list gelir 
e;rupları yararlanmakta.dır. Yoksul dediğimiz düşük gelirli
ler milli gelir artışlarından, özellikle enflasyonist ortam
larda çok az yararlanabilmektedir1er. Dolayısıyle iyi bes
lenmelerine ekonomik güçleri yeterli olmamaktadır(8). 

Eksik ve hatalı beslenmenin kendi başına ekonomik ge~ 
lişmeyi engelleyen önemli bir ö~e olduğu her zaman hatırda 
tutulmalıdır. Bunun için beslenme ile ilgili bozuklukların 
düzeltilmesinde gelir dağılımı adil olmadıkça, ekonomik kal
kınma sürecinde milli gelirin artması bir çözüm değildir. 

Az gelişmiş Ulkelerin beslenme sorunları ana hatlarıyla 

şu şekilde sıralanabilir(9). 

-Bu Ülkelerde yeterli düzey~e gıda maddesi tüketileme

mektedir. 
-Yoksulluk ve kötü beslenme içiçedir. 
-Beslenme konusunda bilgisizlik ve gıda maddesi dağı- . 

lımında oransızlık vardır • . 
Beslenme sorunlarının giderilmesi için politikacıların 

ve plancıların konuya eğilrrtesi gerekir. Ancak, politikacılar 

(7) 

(8) 

(9) 

. 
T.P. Phillips, 1975, Dünya Besin Üretiminde Bazı Problem
ler ve Çözümler, Can. Jour. of Eco. Vol. 23.3,s.9-28 
G.G. Harison, 1980, Strategies For Solving vlorld Food Prob
lems, Nutrition Food and Man Pearson, P.B. ve Green Well, 
P., Tucson, s.l~2 

Türkiye Gıda Maddeleri Üretimi ve Beslenme, s.9 · 
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ve plancılar beslenme sorununa fazla önem vermemektedirler. 
Bunun tek nedeni ise öncelikli başka sorunlar değil, verile
rin yetersizliğidir(lO). Beslenme konusunda yapılacak etkin 
çalışmalar, beslenme sorununa daha sağlıklı yaklaşılmasına 
yardımcı olacaktır. 

Günümüzde dünya beslenme sorununun varlığını herkes 
kabul etmektedir. Bu nedenle her toplum, kısa ve uzun dö
nemdeki beslenme sorunlarına çözüm arama uğraşı- içine gir
miştir(ll)• 

Kanı~ızca beslenme problemine yeterli bilgiler ile ha
zırlanan planlar yardı~ıyla çözüm aranmalıdır. Ancak bu du
rum uzun dönemdeki soruna çözüm getirirken, kısa dönemde so
runun çözümü ifse mÜmkÜn g~rünmemektedir. 

1.1.2. Dünyada beslenme standartları 

Gıda tüketimi ve beslenme konusunda, bireylerin güniük 
standart besin gereksinmelerinin ne miktarlarda olduğunu be
lirleyen kaynaklardan birisi besleyici madde ihtiyaç tablola
rıdır. 

Dünyada ilk besleyici madde ihtiyaç tobloları, 1943 
yılında A.B.D. 'de hazırlanmıştır. Bunu İngiltere ve Kanada 
izlemiştir. Bunlardan ayrı olarak FAO ve BNA (British Medi.,:.. 
cal Association)'ın hazırlayıp uygun gördüğü besleyici madde 
miktarları Tablo I-l'de görülmektedir. Bu tablodaki değerle
rin sağlıklı beslenme için yeterli olduğu ilgili kuruluşlar~ 
ca belirtilmiştir, Tabloi-l'de, insan sağlı8ını optimum dü
zeyde tutmak için ger?kli 20 kadar besleyici elementten:csa
dece altısı alınmıştır. Çünkü bu elementler diyetin yeter-_ 

(10) D.G. Johson, 1977, World Food Problems and Prospects, 
Washington, s.40 

(ll) a.g.k., s.l 
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liliğini belirleyen ana etmenlerdir. Burada diyet, günlük 
· alınan yiyecek ve içeceklere verilen genel bir isimdir. 

Diyet konusuna II.bölümün son ana kısmında kapsamlı bir şe
kilde ele alınacağından burada değinilmiyecektir. 

TABLO-I.l. FAO ve BMA'nın Önerdikleri Günlük Besleyici Madde 
Miktarları (1950) 

FAO B MA. 
Cinsiyet t"nerjı Proteın Kal. femır A Vıt. C Vıt. 

Kc al) (gr) (mg) mg) (I.A.) (mg) 

Erkek 3200 35 500 12 5000 20 
Kadın 2300 30 500 12 5000 20 
Hamile 2500 40 1000 15 6000 40:1 
Emzikli 3300 60 2000 15 8000 50 
ı. Yaş 1200 30 600 7,5 3000 lO 
5. Yaş 1700 30 500 8,5 3000 15 
15.Yaş 2900 30 700 15 5000 30 

. i 

Ka;ynak: Ayşe Erkut, 1970, İnsanların günlÜk besleyici madde 
i st i kaln ve bunların karşılanması için vücuda alın
ması gereken besin çeşit ve miktarları tebligi Bes
lenme sorunları semineri, MPH Yayını, 73,Ankara,s.38 

Yukarıdaki tabloda verilen kalari miktarı ancak nor
mal veya orta derecede faaliyet gösteren kişiler için yeter
lidir. Bu tablonun yanında, Ülkemiz gerçeklerine göre M~1' 
nin düzenlemis olduğu değerleri gösteren tablo (TABLO-I.2) 

' . 
izleyen sayfada verilmiştir. Tablo-I.2 'ye bakıldığında ÜlkeF:_ 
miz için önerilen giin~ük ihtiyaç listeleri ile FAO ve BNA'nın 
belirttigi ihtiyaç listeleri arasında pek büyük bir farklılık 
görUnmemektedir. 

Tablo-I.l ve Tablo-I.2'de verilen değerler bizzat vü
cuda alınması gereken besin ele entleri miktarlarıdır. Bu 
miktarlar sağlıklı bir kişinin ·yi beslenmesi için yeterli
dir. 



Tablo-I.2. Türkiye İçin Önerilen GünlÜk Enerji ve Besin Öğeleri Tüketim Standartları (Orta derecede 
fiziksel çalışma yapanlar için) 

Yaş Enerji. Protein Kalsiyum ~Demir A.Vit. Thiamin •,Ribof. Niasin c. Vi t •l 
Cinsiyet · (kcal) (gr) (mg) (mg) (I.U) (mg) (mg) (mg) (mg) i 

·· o,1 ' 800 22 500 8 2100 0,3 0,4 5,0 30 ! 

1-3 ! 1300 25 500 8 2100 0,5 0,7 8,6 40 
~-4-6 : 1700 31 500 9 2100 0,7 0,9 11,2 40 

ı 

7 ..... 9 2100 . 38 500 10 2667 o,8 1,2 13,9 50 
10-12 E ; 2500 45 600 10 3843 ı,o 1,4 16,5 50 
13-15 E i 3100 65 700 15 4834 .:L.,2 1,6 20,0 50 
16-19 E 3600 80 700 15 5000 1,4 1,9 23,3 50 
10-12 K 2400 43 600 ı o 3834 1,0 1,3 16,9 50 
13-15 K 2600 67 600 20 4834 1,1 1,4 17,0 60 
16-19 K 2400 70 600 20 5000 1,0 1,3 16,0 60 
20-39 E 3000 65 500 10 5000 1,2 1,7 20,0 60 
40-49 E 2700 65 500 :..10 5000 1,2 1,5 18 o -

' 
60 

50-69 E 2500 65 600 10 5000 1,0 1,4 16,5 60 
70-+ E 2200 65 700 10 5000 0,9 1,2 14,0 60 
20-39 K 2200 55 500 22 5000 0,9 1,2 14,0 70 
40-49 K ' 2000 55 500 22 5000 0,8 1,1 13,0 60 
50-69 K ı 1800 55 600 10 5000 0,7 1,0 12,0 50 
70-+ K l 1700 55 700 10 5000 0,7 0,9 11,5 50 
Gebelik-e1 150 20 500 23 1000 o,1 o,1 o,1 30 
Emzikli-e:k 800 15 500 5 3000 0,3 0,4 5,0 30 

Kaynak: A. Baysal, T. Kutluay, 1986, Toplu Beslenme Yapılan Kurumlar İçin Yemek Planlama Kurulla
rı ve Yıllık Yemek Listeleri, Ankara, s.l3 

\.0 
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Günlük ihtiyaç tablolarında görülmeyen diger bir çok 

mineral ve vitaminierin bazılarınınMUnlük ihtiyaç miktarın~n 
bilinmemesi ve eksiklik belirtileri göstermemeleri nedeniyle 
tablolara dahil edilmemişlerdir. Ele alınan mevcut besleyi
ci elementleri tam karşılayacak iyi bir diyet planı, diger 
besleyici element ihtiyaçlarınıc~da karşılayacak niteliktedir. 
Ayrıca, Tablo-I.l vei.2'd~lt:d.. standartlar, insanların sa~

lıklı gelişmesi ve yaşamı için beslenme hilminin uygulanma-· 
sında kullanılan önemli araçlardır. 

I.2. Türkiye'de Beslenmenin Genel Bir Analizi 

Bu kısımda Türkiye'deki. beslenme durumu, beslenme so
runları ve sorunların çözümü için öneriler ele alınacaktır. 
Ayrıca Türkiye'de toplu beslenmenin önemine ve genel olarak 
beslenme politikasına deginilecektir. 

1.2.1. Yeterli ve dengeli beslenmenin önemi 

Yeterli ve dengeli beslenme: bir canlının normal haya
ti GÖrevlerini yerine getirabilmesi için ihtiyaç duyduGU be~ 

sin elementlerini belli bir oran dahilinde almasıdır. Bir 
noktada sağlığın temeli yeterli ve dengeli besleurneye daya
nır. Canlılar için gerekli olan besin elementlerinin baş
lıcaları karbonhidratıar, yağlar, proteinler, vitaminler 
ve mi narellerdir (12). 

!nsano~lunun bliyümesi ve gelişmesi, vücudun çalışma
sı, dış etkenlere ve hastalıklara karşı dirençli olabilmesi 
için, belirli besin elementlerine ihtiyaç duyar. Bunun ya
nında yeterli· ve dengeli beslenmenin verim gticüne etkisi 
büyiiktiir. 

Yeterli ve dengeli beslenmenin üstünlüklerini şu şe

kilde sıralayabiliriz(13). 

'(12) Beslenme s.orunları, s.10 
(13) Ay~e Baysal, 1978, Beslenme-Üretim İli~kileri ve Türki

ye de 'Toplu Beslenmenin Onemi, Türkiye de Gıda Kayıpları 
Bildirileri 11-12 Ocak 1977, MPM Yayınları, 214, Ankara, 
s.l8 

( 
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a- Kötü beslenme sonucu oluşacak hastallk,lara ayrılan 
harcamalar~ azaltır. 

b- Fiziksel gücü ve dolayısıyla verimlili~l artırarak 
.birim üretim maliyetinin düşmesine ve gelir miktarının art
masıria neden olur. 

c- Algılama ve e5itim niteliğinin artmasını. sa~lar. 

Yeterli ve dengeli beslenebilmek için gerekli koşulla
rın başında, yeterli miktarda gıda maddelerinin üretilmesi 
ve üretilen gıda maddeleri tüketiminin dengeli dağılması ge

lir. 

1.2.2. Besin elementleri tüketimi 

Bu kısımda gıdaların içinde bulunan enerji ve türlü 
besin elementlerinin tüketim durumu değerlendirilerek, öne

rilen elinlük miktarlar ile karşılaştırılmaya çalışılacaktır. 
Değerlendirmemizde, 1974 Türldye Beslenme Sağlık Gıda Tüke
timi Araştırmcı.sı bulguları esas alınacaktır(14). Araştırma
da ele alınan ölçü, 20-40 yaş arası yetişkin bir erkek bire
yin tüketti8i ~li~llik besin elementi miktarlarıdır. 

a- Enerji (Kalori) Durumu 

!nsanların beslenmesinde öncelikle dikka.te alınması 
gereken nokta, enerji ihtiyacının karşılanmasıdır. Birey 
günllik yaşa.ınında harcadığı enerjiyi almak zorundadır. 

Vücutta enerji oluşturan maddeler esas olarak karbon~ 
hiclratlar, proteinler ve yağlardır. Normal bir diyette kar

bonhidratlardan alınap enerji toplam enerjinin %55-65'i ol
malıdır. Gelişmiş tilkalerde yetişkin bir erkek için uygun 
ve ucuz bir diyet 70 gr protein, 80 gr yağ, 500 gr karbon

hidrat içerir. Kanada, ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ül

kelerde bireyler günlük enerjinin l/3'ünü yağlardan sağla-

(14) Ayşe Baysal, 1978, Türkiye-1974 Ulusal Beslenme-Sağlık 
ve Gıda Tüketimi Araştırması, Araştırma Yöntemi veAraç- · 
ları, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, s.40-48 
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rnaktatırlar(i5). Buna karşılık Ülkerniz gibi gelişmekte olan 
i.ilkelerde, günlük enerji ihtiyacının büyiik bir kısmı ucuz 
olması dolayısıyla karbonhidratlardan sa~lanmaktadır. 

197L~'de yapılan araştırmaya göre Türkiye'de ulusal dü
zeyde e;ünlÜk kaleri tiiketimi 2291 kcal 'dir. Kişi başıD:a 

günlük stnndart ihti;yaç ise ortalama 2000-2500 kcal arasın- . 
dadır(16). 

Kişi başına düşen ortalama kalor·i tüketimi '1ilkemiz ge

nelinde yeterli olmasına karşın, bÖlgeler ve aileler arasınd 
da yiyecek da~ılımındaki dfizensizlik nedeniyle yeterli dti
zeyde Enerji ·tüketemeyen aile sayısı oldukça ytiksektir. U.:.. 

lusal di;-{ette kaleri ihtiyacı daha çok tahıllardan sağlanmak
tadır. Bu diyet degiştirilirse, örneğin et ve kurubaklagil
lerin tüketim içindeki payları artırılırsa beslenme Uzerine 
olumlu sonuçlar vereceği uzmanlarca dile getirilmiştir. 

b- Protein Durumu 

Proteinler, büyüme ve g.alişrne için olduğu kadar, ha-. 
yatın devamı içinde g;erekli olan temel besin maddeleridir. 
Vucudun canlılığı, kanın dolaşımı, solunum ve sindirim gi
bi olayların olabilmesi ancak alınan besinlerin hücrelerde 
enerjiye dönüşmesi ile sağ;lanabilir. hÜcrelerin yenilenme
siO-e proteinler ile miimkündür (1?) • Yetişkinlerde kaleri ih
tiyacı temin edildiğinde protein eksikliği ender olarak gö
rülmektedir. 

Tilrkiye'de ortalama protein tüketimi kişi başına gün
de ortalama 68 EÇr olp.rak hesaplanmıştır. GtinlUk ihtiyaç i~ 
se en az ~O gr kadardır. Ortalama tilketilen protein mikta
rı ihtiyacı karşılayacak düzeydedir. Bunun yanında saglık

lı beslenebilmek için toplam protein ihtiyacının %25'inden 
fazlası hayvansal kaynaklı gıdalardan sağlanmalıdır(18). 

( 15) Be sı enme Sorunları, s. 13 
(16) TUrkiyec"de Gıda Naddeleri U retim Politikası, 1980, Tür

kiye Gelişme Araştırmaları Vakfı, 2, Ankara, s.25 
(17) Ay9e Baysal, 1987, Genel Beslenme Bilgisi, 3.Baskı, Ha

tipdğlu Yayınevi, Ankara, s.l5 

~Jl8) Ayşe Baysal, 1978, Ttirkiye-197~ Ulusal ••• , s 4 40 
' f ._/ 
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Türkiye'nin ekonomik büyümesinde, halkın sa(5lıkıı ve 
dengeli beslenmesinde en büyük role sahip olan hayvancılık 
sektBrü, henüz Ülke için yeterli üretifu dilzeyine ulaşamamış

tır. Bu nedenle Türk halkının beslenmesinde hayvansal e;ıda-. 
lar (et, süt, balık, yumurta) yetersiz kalmaktadır~ Denge; 
li besleurnede Bnemli yeri dlan hayvansal protein, yetersiz 
dilzeyde alındı8ında bir sorun yaratınamasına rağmen vucut i
çin gereklidir(19)•Ayrıca hayvansal besinlerin az tilketilme
sinde en başta gelen neden, tilketicilerin gelir dilzeylerinin 

dilşük olmasıdır. 

c- Yağ Durumu 

Diğer besin elementleri gibi hÜcre yapısı ve biyolojik 
ihtiyaclar için yağlar, diyette bulunması gereken zorunlu 

besin eleınentleridir. Genel olarak, diyetteki yağın insan 
sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu dabir gerçektir. 
Ayrıca kişinin bir gUnde ne kadar yağ alması gerektiği ko
nusunda da kesin bir diişünce yerleşınemiştir. Vucut enerji 
ihtiyacını diğer besinlerden temin ettikten sonra, acil yağ 
asidini karşılayacak ve yağda eriyen vitaıninlerin taşınması
nı sağlayacak kadar yağ alınasının bir sakıncası yoktur. Bu 
durumda kişinin günlük alması gereken yağ miktarı 40-43 gr 
kadardır. Bunun en az yarısının bitkisel sıvı yağlardan te

min edilmesi Bnerilmektedir(20)• 

d- Kalsiyum Durumu 
• 

İnsan vücudunda en fazla bulunan mineral kalsiyurndur. 
Vucudun ortalama %1,5!..2'sini·kalsiyurn oluşturur. Kalsiyum 
için en iyi kaynak süt ilrünleridir. Normal yetişkinler i
çin gUnltik 500 me; kalsiyum yeterli olabilmektedir(21) • Tür
kiye'de t'Liketilen kalsiyum miktarı yeterli düzeydedir. 

(19) E. Canidiyer ve di(_terleri, 1979ı~ s.5 
(20) Ayşe Baysal, 1987, Genel ••• , s.28-32 
(21) a.g.k., s.47 
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e- Demir Durumu 

Yetişkin bir insanın vücudunda ortalama 3-6 gr arasın~ 
da demir bulunmaktadır. '11iirkiye 'de diyetin ni teli ği, özel
likle hayvansal protein yönUnden göz önüne alınırsa, demir 
ihtiyacını karşılayabilmeci için yetişkin erkeklerin günde 
10 nı.c, kaclınlnrında 20 mg demir tüketmeleri uygun. görülmek
tedir(22). 

Yetersiz nd.h:tarcla demir tiiketilniesi halinde demir ek
siklitine batlı olarak kansızlık ortaya çıkmaktadır. Demir 
yCiniind.en zengin yiyecekler SJ.rasıyla, et, yumurta, pekmez, 
kuru meyveler ve yapraklı sebzelerdir(23). 

I.2.3. Beslenmenin önemi ve verimlilik 

Di[[;er canlılar ı_;ibi insanlar da, yaşamlarını etkin bir 

şekilele siird.iirebilmek için e;erekli besin maddelerini tiJketmek 
zorundDdırlar. Ayrıc n kişilerin beden, k:afa ve ruh sa(!lığı
nı koruyab:i.J.rııeleri ve da.ha tiretken olııw.ları için iyi bir se
kilde beslenmeleri gerekmektedir. 

J:ıeslenme (li.ize;yi di.iş{ik olan i.llkelerin emek verimlilie;i 
yönlinden ul,radıgı kayıplar oldukça yüksektir. Bir toplum, 
yeterince beslenemiyorsa kalkınma için gerekli atılımı yapa~ 
maz ve dolayısıyla kaynaklarını etkin bir şekilô.e kullanama
dığından az Gelişmişlik siJreci içinde yaşamlarını sürdürmek 
zorunda kalır. Ekonomik gelişme, ancak normalin Ustünde e
megin verimli çalışmasıyla gerçekleştirilebilir. 

Çalışanların kişisel verimliliğinin artmasında bes
lenmenin en önemli katkısı, bebeklik ve çocukluk devresinden 
itibaren başlar. Çünkü bir işin kolaylıkla, daha kısa süre 
içinde ve daha uygun bir şekilde yerine getirilmesi, onu ya
panın fiziksel yeteneklerine bağlıdır. 

Üretim için birinci koşul, sağlıklı bir vücut yapısı

na sahip olmaktır. !nsanların vücut yapısı kalıtım ve bes~ 
-·· _ _...... ____________ __......__..__ 

• (22)Ayşe 1 Baysal,,.,l987, Geiıel"., .s.32 
( 23) a • g. ki. , ~-s. 50 
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lenmenin bir üri.inüdür. Sanayileşme, belirli bilgi ve bece-
rileri olan insan gücünü ister. Okul çağında yetersiz ve . __ _ 
dengesiz beslen~n ö5rencilerin dikkatsiz ve isteksiz olduğu 
dolayısıyla öğrenimlerini güç sürdiirdükleri r;örülmektedir(24). 

Yetersiz ve dengesiz olan diyet düzeltildiğinde, çalış
ma veriminin ve başarının yükseldiği türlü araştırmalarla 
doğrula.nmıştır. Yetersiz v·e dengesiz beslenme verimi düşür

dü~U gibi, yetişkin Öllimlerin~n nedenleri arasında da yer a
lır. Buc;Un Afrika'da bu durum yaşanmaktadır. Öte yandan 
sanayileşmis i.Hkelerde verimi yüksek diizeyde tutmak için kişİ

lerin beslenmesine ayrı bir önem verilmektedir(25) 

Şekil-I.l. Beslenme ve Üretim İlişkileri 

eri ml ili Sağlık 

SanaY.i v~ ~esi 
Uretımı 

Kaynak: Türki;ye gıda kayıpları bildirileri 11-12 Ocak 1977, 
NPM Yayınları, 214, Ankara, 1978 

şekil-I. ı' de gö:Nildüğü gibi beslenme, sağlığın koruma

sı ve iş veriminin artırılması için gereklidir. !yi beslen
me, çalışanın sağlık durumunu ve dolayısıyla iş verimini ar
tırır. Emek verimliliğinin artması sonucuda besin üretimi v 
ve sanayi üretimi artması doğaldır. !yi beslenme ekonomik 
koşulların gelişmesinde de önemli rol oynar. 

(24-) Ayşe Daysal, 1978, Beslenme Üretim İlişkileri, 19?8t 
s.l5 

(25) a.g.k., s.l6 
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Az gelişmiş Ülkelerde işci başına çıktı düzeyi, yani 
emek verimliligi, gelişmiş lilkelere g5re oldukça düşliktlir. 

Ayrıca emek etkin bir şekilde kullanııamaktadır(26). Bizce 
bunun nedeninde yatan gerçek iyi beslenememedir. 

I.2.4. Beslenme sorunlarının belirlenmesi ve kaynakları 

Tlirkiye'de beslenme konusunda yapılmış olan tlirlü a
raştırmalara bakarak 5nemli beslenme sorunları olduğunu s5y
ley~biliriz. Yapılan araştırmalarda, Tlirkiye'de beslenme i
le ilğili temel sorunun, eksik enerji ttiketimi olduğu belir
tilmiştir(2~. 

Daha 5nce belirttiğimiz gibi, Tlirkiye'de halkın gıda 
ve besleyici elementler y5ntinden ortalama ttiketim düzeyi 
normal standartıara uygun g5rlilmektedir. Ancak 1974 Araş
tırmasına g5re daha düşlik dlizeyde enerji tilketenıerin oranı 
%42'ye yakındır. Ayrıca 1980 nlifus sayım sonuçları değer
lendirildiğinde 8 milyona yakın insan "yarı aç" ya da "giz-

. li aç" olarak ni tilendirilebilir(2 ~. Bu sorunun kaynağı den
gesiz besin dağılımıdır. 

Türkiye'de beslenme sorunu iki farklı yaklaşım altın

da ele alınmaktıdır. Birincisi, gıda maddelerinin miktar 
olarak yetersizliği anlamında eksik beslenme, ikincisi gı

da maddelerinin içinde bulunan besleyici madde içerikleri 
açısından yetersizliğini belirleyen hatalı beslenmedir. 
Durum b5yle olunca lilkemizde eksik ve hatalı beslenmenin 
olduğu s5ylenebilir. Ayrıca bunları çocuk, hamile ve em
zikli kadınların beslenme sorunları da eklenebilir. 

Şimdi Beş Yıllık Kalkınma Planlarında beslenme sorunla
rına verilin önemi değerlendirmeye çalışalım. 

(26) Ahmet Öztürk, 1987, .Ekonomik Planlama, Örnek Kitapevi, 
Bursa, s.ll 

(27) Tlirkiye'de Gıda Maddeleri Üretimi ve Beslenme, 198lf 
s.l91 

(28) a.g.k., s.l91 
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Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, yetersiz ve den
gesiz beslenme önemli bir sa~lık sorunu olarak önemini koru
muştur. Beslenme sorununun başlıca nedenleri: dengesiz ge
lir dağılımı, bazı gıdaların kalitesizliği, gıda dağılımında 
bölgesel dengesizlikler, üretim ve pazarlamada yetersizlikler 
ve besl.enme konusunda bilgisi~lik ile eğitim noksanlığıdır(29) • 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında beslenme sorunla
rının nedenleri açıkl'anmıştır. Planda yer aldığına göre, 
Türkiye'de dengesmz, yetersiz ve de hatalı beslenme vardır. 
Nüfusun %17,5'nin yetersiz kalori tüketimi, %10'nun protein 

yetersizliği, %2,5'nin de protein yönünden deq~esiz beslenme 
ile karşı karşıya olduğu saptanmıştır(30). Bu durum~dünya 
standartlarına göre değerlendirirsek:, Ülkemizde orta derece
de bir beslenme sorunun olduğınu söyleyebiliriz. 

Kendi yiyecek ihtiyacının tamamına yakınını üretabilen 
bir Ülke durumunda olan Türkiye'de beslenme sorunu, gelir 
dağılımındaki dengesizlikteh, ulaştırma ve dağıtırnda görülen 
yetersizlikten ve beslenme konusundaki eğitimsiziikten kay
naklanmaktadır. Öte yandah, beslenme kalıbı içinde bitkisel 
besinierin temel tüketim maddesi olması ve hayvansal yiye
ceklerin yeterince tüketime dönük üretilememesi de kalitesiz 

besienmeyi oluşturmaktadır(31). 

Kuşkusuz yiyeceklerin kalite kontrolü insan sağlığı 
ıçın yararlı ve çok önemlidir. Türkiye'de bu alanda yeter
li ekonomik örgütlenme ve gerekli standartların yaygınlaştı
rılamadığı görülmektedir. Bu konuda hükümetin ve ilgili ku
ruıuşların çalışmalar~nı yoğunlaştırmaları, toplum sağlığı 
yönünden son derece yararlı olacağı kanısındayız. 

(29) Devlet Planlama Teşkilatı Üçüncü Beş Yıl 1973-1977, 
Yeni Strateji ve Kalkınma Planı, Ankara, 1973, s.815 

(30) DPT Dördlincü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979-1983, 
Ankara, 1979, s.462 

. 1' 

(31) DPT Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979-1983, 
· Ankara, 1979, s.463 
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I.2.5. Beslenme sorunlarının çözümü için yapılan: öneriler 

Toplumun beslenmesi konusunda, aksaklıklar arasında 

ilk göze çarpanı. ve en önemlisi, eksik enerji tüketimi oldu
iSuna göre, öncelikle bu sorunun çözümüne çalışılmalıdır. 

Türkiye,nüfusu yılda 1 milyonun üstünde artan bir Ül
kedir. Kişi ba~ına dilşen gelir artışı ve gelişen sanayii
leşme çeşitli gıdalara olan talep yapısını de~iştirmiştir. 
Tlirk halkı daha iyi beslenmek, kaliteli yiyecekler yemek ve 
daha ucuza beslenmek istemektedir(32). 

Enerji ve protein yönünden ihtiyacın karşılanmasında 
patates, kuru bakıag;iller oldukça zengin besin maddeleridir. 
Bu yiyecekle~in tüketimi yönlendirilmelidir. 

Et, süt, yumurta gibi hayvasal gıdaların beslenmede 

önemli yeri olmasına rağmen fiyatların yüksek olması nede
niyle yeterince tüketilememektedir. Bunların üretim artışı 
özendirilmeli ve düşük gelirli bireylere merkezi ve yerel 
yönetimlerce temel gıda yardımı yapılmalıdır. 

1.3·. Türkiye'de Toplu Beslenme ve. Beslenme Politikası 

Bu kısımda Ülkemiz açısından toplu beslenmenin önemi 
ve beslenme konusunda yürütülen politikalar ele alınacakt~r. 

I.3.1. Toplu beslenmenin önemi 

Beslenme, insanların temel gereksinmelerinin özünü o
luşturur. Tarım toplumundan sanayi to»lumuna geçiş, yeni 
teknolojik gelişmeler. bireylerin evi dışında çalışmayı, e
ği tim görmeyi ve benzeri yerl·erde beslenmeleri gereğini or
taya koymuştur. Toplu beslenme yapılan yerlerin bir bölümü 
okullar, hastaneler, yurtlar ve fabrikalardır. 

Toplu beslenme; ev dışında çok sayıda insanın bir ara

da· beslenmesi için besinlerin planlanması, hazırlanması V@ 

bunların servis işlemlerini içerir. Toplu beslenme sanayi-

(32) Türkiye'de Gıda ~1addeleri Uretimi ve Beslenme, s.l93 
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leşmeye paralel bir şekiilide gelişmiş ve günümüz yaşantısının 
bir parçası olmuştur. 

Bugün nUfusumuzun 9610'u (5 mil:yon) toplu beslenme ya
pılan kurumlarda beslendiği diişünülürse, nüfusumuzun önemli 
bir bölümünün bu ı=;ekilde beslendi~i görülmektedir(33), · Bu 
işlemin önemli Ölçüde harcama getirece~i açıktır. · · 

Beslenme iQleminirı bilimsel e.saslardan uzak geliışigü
zel yapılması bir taraftan besin israfına, di~er taraftan 
insanların yetersiz ve dengesiz beslenmesine yol açabilir. 

Bu nedenle toplu beslenme sistemi sa~lık ve ekonomik kural~ 
lara uygun olarak yliriitülmesi halinde, toplumun sağlık düze
yinin yiikselmesine ve ekonomik gelişmesine yardımcı olacak~ 
tır. 

Toplu beslenmenin yapıldı~ı yerlerden birisi de üni
versite ve yüksek okullardır. İlerki bölümlerde görülece~i· 
üzere, Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü Öğrenci Kafe
taryası, toplu beslenme planlaması için uygulama aJ.anı o:.-

lar~k-soçilmiştir. 

1.3.2. Beslenme politikası 

Kaynakların alternatif gıda maddeleri üre·timi için 
ayrıldığında, Türkiye'de genellikle daha çok hayvansal pro
tein üretimine ve tüketimine yönelik bir politika izlendi-
ği görülmektedir. Enerji gereksinimi göz ardı edilmiştir 
(34). Ancak beslenme konusundaki plan ve politikaların be
lirlenmesinde sağlıklı verilerin bulunması Önkoşuldur. Gü
venilir ve kullanılabilir verilerin derleme ve değerlendir
me işlemi, özellikle küçük boyutlu kişisel girişimler ola~ 
rak son yıllarda yoğunlaşmıştır. Türkiye'de beslenme soru~ 
nunun çeşidi, tipleri, yaygınlık durumu, a~ırlı~ı ve neden
leri konusunda bir dizi bilgilir sa~landığı halde bu bilgile-

rin kullanımı sınırlı kalmaktadır(35). 

(33)Ayşe Baysal, 1978, Beslenme-Üretim ••• , s.31 
(34) Türkiye'de Gıda Maddeleri Üretimi ve Beslenme, s.195 ; 

(-'..5) a.g.k., s.l97 
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THrkiye 'd.e- beslenme poi:i tik:ası :ik::i. temei- amat!.ı-~erÇek.:

leştirecek şekilde planlanırsa, soruna çözüm getirilibilece
~i dUşiincesindeyiz. Bunlar; 

i - Toplumun yeterli ve dengeli beslenebilmesi için 
gerekli besinlerin yeterli miktarda ve halkın alım gücüne 
uygun şekil~e saglanması gerekir. 

ii- Halkın gerekli besinleri Ulke ekonomisine uygun şe
kilde talep ederek, besin de~erlerini kaybettirmeden tüketmee 
sine yardımcı olunmamıdır • 

. Ancak bu temel amaçlar içinde dengesiz ve yetersiz bes
lenen grupların (bebek, okul ça~ındaki çocuklar ve anneler 
gibi) sorunlarına öncelik verilmesi başlangıç hedefini oluş
turmalıdır. Uygun ve etkin bir beslenme politikasının önko
şulu, toplumdaki yeni yapısal de~işmeleri yansıtacak yeni bil
giliri elde etmektir. Beslenme politikası diğer iktisadi 
konularla da ~yum içinde olmalıdı~36). Bunlarla birlikte 
beslenme konusunda etkili araştırmalar yapılmalı ve sonuçl~r 
kısa sürede ilgili birimlere ulaştırılmalıdır. 

Toplumun beslenme konusunda e~itilmesi, eğitim için 
kitle iletişim araçlarının kullanılması ve yiyeceklerin bes
leyici yönden zenginleştirilmesi (örneğin, halkın temel besin 
maddesi olan ekmeğin demirle zenginleştirilmesi, kansızlık so
rununa bir Ölçüde çözüm getirebilir) toplum sağlığına ço~ya
rarlı olacak beslenme politikası olarak dile getirilebilii37). 

(36) Türkiye'de Gıd~ Maddeleri Üretimi ve Beslenme, 1981, 
s.l99 · 

(3?) Ayşe Baysal, 1979, Türkiye'nin Buslenme Durumunun Genel 
Değerlendirmesi ve Beslenme Sorunlqrının Çözü~ü !çin Ö
:heri.ler, TTB ve 'l'vHB Ulusal Beslenme Kongresi Bildiriler~ 
7-9 Kasım 1979, Ongun Kanideşler Matbaacılık, Ankara, s.84-
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· II. TAM SAYILI DOGRUSAL PROGRAMLAMA ve DİYET PROBLEM! 

Bu bÖlümün kapsamını doğrusal programlama ile ilgili 
tanımlar, tam sayılı ve sıfır-bir tam sayılı doğrusal prog
ramlamanın açıklanınası oluşturacaktır. Bunlara bağlı olarak 
tam sayılı doğrusal programlama modeli diyet problemi açı
sından ele alınacaktır. 

II.l. Doğrusal Programlama 

DoGrusal programlama yöneylem araştırmasında kullanı
lan en yaygın tekniklerden birisidir. Günümüze kadar do~
rusal programlamaya ilişkin pek çok tanım yapılmıştır. Bu

rada, bunlardan -.çalışmamıza uygun bir kaçına yer verilecektir. 

Do~rusal programlama arzulanan hedeflere ulaşmak için 
kıt kaynakların etkili bir biçimde kullanılması veya dağı
tılması sorununu çözen bir tekniktir(38). DoGrusal program~ 
lama problemi, amaç fonksiyonu doğrusal olan, kısıtlayıcı

ların yönfi do~rusal eşitlik ve eşitsizliklerden oluşan, bir 
matematiksel programlama tekniğidir(39). 

Değişkenlere ve kısıtlayıcılara bağlı kalaraJ, belir
li bir amaca ulaşabilmek için yazılacak fonksiyonu en uygun 
(optimum) kılınaya çalışan matematiksel tekniğe doğrusal 
programlama denir(40) 

Doğrusal programlamanın bir başka tanımı ise, doğru~ 
sal ve programlama kelimelerinin anlamından çıkarılabilir. 
"Doğrusal" iki veya daha çok değişken arasında aynı yön
de i li ş ki, "Programlama" ise matematik sel tekniklerin 
kullanılması olarak açıklandı~ında Dogrusal Programlama, 

(38) 

(39) 

Saul I. Gass, 1975, Linear Progremıning Methods and App;.. 
lications, He Grow-Hill Book Company, New York, s.3 
David G. Luenberger, 1973, Introduction to Linear and . 
Nonlinear I?roc;rammin[~, Adison-Wesley Publishing Company, 
Sydney, s.2 

(lf:Oj Ahmet Öztürk, 1984, Yöneylem Araştırması, Uludağ Ünive:E?
sitesi Yayını, 3-040-0113, Bursa, s.l7 
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kıt kaynakların optimal da~ılımını belirlemek amacıyla kul
lanılan matematiksel bir tekniktir(41). 

Dosrusal programlama verilen optimallik ölçütüne ba~
lı kalarak, kıt kaynakların optimal da~ılımını içeren deter
ministik matematiksel tekniktir de denilebilir(42). 

Tanımlardan görüldü~ü gibi, do~rusal programlama kıt 
kaynakların optimal da~ıtımında kullanılan yöneylem araştır
ması çözüm tekniklerinden birisidir. 

Doğrusal programlamada karar de~işkenliri Xj ve kar 
veya maliyet sabit katsayıları da cj ile gösterilirse, ge
nel dogrusal programlama modeli; 

şeklinde formüle edilebilir. 

i 1,2,3, ••• ,m 
j 1,2,3, ••• ,n 

Do~rusal programlama kaynakların optimal da~ılımında, 
bütçelema işlemlerinde, eniyi üretim bileşeninin bulunmasın
da, ulaştırma problemlerinde, reklamcılık ve finansman gibi 
pek çok faaliyetlerde kullanılmaktadır. Ayrıca maksimum ka
rın ve minimum maliyetin belirlenmesinde, gölge' fiyatların 
belirlenmesinde temel yöntem olarak türlü do~rusal program~ 
lama modelleri kullanılmaktadır(43). Gelişen bilgisayar ola
nakları do~rusal progı·~mlamayı makro ve mikro ekonomik .faali
yet dlize~rlerinde başarıyla kullanılabilen bir araç haline ge
tirmiştir(44). 

Do~rusal programlamanın bu denli geniş bir uygulama 
ve kullanım alanı olmasının teui.el ·nedeni, · uygulamada orta-

'-\ (4-ifö~er Serp~:;-, Necmı Gürsakal, 1982t s,4-5 ··· 
,... (4-2) Richard E. Trueman, 1981, Qanti tative Methods For Deci ... 
) · sion Making in Business, The Dryden Press, New York, s.214 

o· (43) Law~e~ce Lapin, 1975, Qantit~tive Methods .for Business 
· Decısıon, Haı;court Brace Jav. Ine., New York, s.60 

·' (4-4) Ann J. Hughe.s, Dennis E. Growıog, 1973, Linear Program-:--.. 
i\ ming: Nan Emphasis on Decision Making, Addison-Wesley ;·· 

Puplishing Company, Atlantat s.l5 
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ya çıkan sorunlar ile bunlarla ilgili amaçların ve kısıtla
yıcıların daha çok do~rusal olma özelliginden kaynaklanmak

tadırt45). Ayrıca doğrusal programlama modellerinin çözüm
lerinin kolay olması da bu'tekniği çekici kılmaktadır(46). 

II.2. Tam Sayılı Programlama 

Doğrusal programlama problemlerinin çözüm değerleri 

çoğu kez tamsayılı olmayan kesirli pozitif sayılardır. _Bu
nun yanında uygulamada, çözüm değerlerinin tamsayı olmasını 
gerektiren bir çok problem bulunmaktadır\47). ÇÜnkü ekono
mik yaşamda her zaman girdi ve çıktıların bölünmezlik so
runları ile karşı karşıya kalırız. Bölünmezlikleri ele a
lan problemierin çözilmleri de tamsayı olmak zorundadır. 

Otomobil tlretimi, buzdolabı Uretimi, makina üretimi ve:··--
bunların depolanması, yilklenmesi problemleri, sermaya 
bütçelernesi ve atama problemleri gibi problemler tam sayılı 
doğrusal programlamaya birer örnek teşkil ederler(48). 

Son yıllarda tam sayılı programlama yöntemiyle prob
lemierin formi.ile edilmesi ve çözümlerinin araştırılması da
ha da yaygınlaşmıştır(49) Bunun nedenlerinden birisi, pek 
çok yönetsel ve ekonomik karar problem~nin tam sayılı o~ 
larak formille edilmesindendir. Diğer bir neden ise kaynak 
tahsis problemlerini· özelliklendiren olayların tam sayılı 
değişkenler ile ifade edilmeden çözüme ulaşılamıyacağıdır 
(50) Ayrıca günlük yaşamımızda sorunları çözmek için fon-
miile ettiğimiz matematiksel modellerin, yapıları gereği mo
del değişkenlerinin tamamı veya bir kısmı tam sayılı olmak 
zorundadır. ÇÜnkü ba_zı problemierin tam.~ S,<;3.yılı olmayan çö
züm değerlerinin ekonomik bir anlamı yoktur. Yukarıda de-

J6 (4,5) 1. Kara, 1980, Yöneylem Araştırması Ders Notları, Eski-
- şehir, s.72 
0 (46) i D.G. Luenberger, 1973, a.g.k., s.2 

(47)· D.R. Plane, c. McMillan jr., 1971, Discrete O~timizati
on, Prentice-Hall, Ine., NewJersey, s.91 

(48) · A. Ö:z.ti.irk~ 1986. Leontief Modeli ve ~oğrUsal Programla
ma, s.l34 

(49)' N.P. Loomba, E. Turban, 1974, Appliet Programıning for 
Nanagement,- Holt, Rınehart ve Winston, New York 4- 8.255 

(50)ı D.P. Plane, 1971, a.g.k., s.91 
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~indi~imiz gibi, girdi ve çıktıların bBllinmezlik Bzellikle
ri karar değişkenlerinin çBzlimünün tam sayı olmasını gerek

tirir(51). 

Bu rıçıklarnalardan yararlanarak tam sayılı programla
mayı tanımlarsak; karar de~işk~nlerinin tam sayılı olması 
gereken problemierin modellenınesi ve çBzUrnüne ilişkin kav
ram ve teknildere tam sayılı programlama denir(52) • Bir baş-
ka deyişle doC;rnsal prot;ramlama modeli . ifade edilen prob-
lemlerin, tam sayılı çBzürnlerinin elde edilmesinde kullanı
lan teknige tam sayılı p~ogramlama denir(53). 

Tam sayılı do~rusal programlama modeli genel olarak a
şa~ıdaki şekilde formüle edilebilir; 

Eniyi z=L c. xj 
j J 

Kısıtlayıcı 

i=1,2,3, ••• ,m 

X~~ O ve tam sayı 
a =ı t 2 '3 t ••••• n 

-· - - - M• • o ··-·•••··-·-·--• •• 

Do~rusal programlama modeli ile tam sayılı dogrusal 
programlama modeli arasındaki fark, dogrusal programlama mo
delindeki karar degişkenlerinin sıfır ve sıfırdan büyük olma 
koşulu (Xj1i0) ar~nırken, tam sayılı proramlamada ise de~iş
ken de~erlerinin sıfıra eşit ve sıfırdan bi.lyük tam say-ı de
~er (Xj O ve tam sayı) almaları gerekir(54). 

Dogrusal programlama modellerinde, tam sayılı de~işken
lerin üç farklı türü ile karşılaşılabilir(55). şimdi bunla
rı kısaca açıklamaya çalışalım; 

(51) H.P. Williams, 1985, Model Building ın Mathematicel ~ 
Froc;rarnminc;, J·ohn Wiley and Sons, New York, s.l48 

(52) 

(53) 
(54) 

(55)' 

t., Ko ra, 1986, YBneylern Araştırma sı ::Q.of~:rusal O lmayan 
~ od.eller, Anadolu Üniv., 139, Eskişehir, s.95 
A.J. Hughes, D.E. Growıog, 1973, a.g.k., s.317 

A. ÖztUrk, 1986, a.g.k., s.l35 
İ. Kara, 1984, Tam Sayılı ve Dinamik Programlamaya Gi
riş, Eskişehir, s.3 
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a-Karma tam sayılı programlama: karar değişkenlerinin 
bir kısmının tam sayı değer alması durumudur. Yani n tane 

karar değişkeninden (Xn)' k tanesi iÇin tam sayı olma koşu
lu, n-k tanesi için de pozitif olma koşulu vardır. 

b- Bütünüyle tam sayılı programlama: karar değişken
lerinin tamamının tam sayı değer alması durumudur. Yani, 
Vj için xj,o ve tam sayı. 

c- Sıfır-bir tam sayılı programlama: karar değişken~ 
lerinin tamamının sıfır- yeya bir (0-1) değerini almaları. 
istendiğinde sıfır-bir tam sayılı programlama söz konusudur. 
Yani bir değişken çözüm kümesine girer ise ı, girmez ise O 
değerini alır. 

Çalışmamızın konusu olan eniyi beslenme problemi bu 

tam sayılı programlama türlerihden sıfır-bir tam sayılı 
programlama modeline uygun düşmektedir. Bu nedenle bundan 
sonraki kısımda tam sayılı prog~amlamanın varsayımları ve 
çöztim ;yaklaşımları kısaca açıklandıktan son~a, sıfır-bir 

tam sayılı programlama ve çözüm tekniği üzerinde durulacak
tır. 

II.2.1. Tam sayılı programlamaya ilişkin varsayımlar 

Doğrusal programlama için geçerli olan v~ayımlar tam 
sayılı do~rusal programlama için de geçerlidir. 

a- Doğrusallık Varsayımı 

Amaç fonksiyonu ve kısıtlayıcılar, karar değişkenleri
nin do8rusal bir fonksiyonu olarak formüle edilir. Bir an-
larnda işletmenin girdileri ile çıktıları 
bir iliskinin oldugu kabul edilir. Amaç 

' 
rusal olabilmesi için karar değişkenleri 
dereceden ve amaç fonksiyonu katsayıları 
olması gereldr(56) • 

(56)D.G. Luenberger, 1973, a.g.k., s.2 

arasında doğrusal 

fonksiyonunun doğ
(X.)'lerin birinci 

J . 
(Cj)'lerin sabit 
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b- Toplanabilirlik Varsayımı 
Bu varsayım, değişik üretim faaliyetlerine kaynak o

lan üretim girdileri toplamının, her bir işleme giren üre
tim girdileri toplamına eşit olduğunu belirtir(.57). 

c- Sınırlılık Vansayımı 

Üretim sürecinde yer alan kaynakların sonlu olduğu 
varsayılır. 

d- Negatif Olmama Varsayımı 
Doğrusal programlamada yer alan karar değiŞkenleri, -

aylak de~işkenler ve artık değişkenierin değerleri sıfır ve
ya sıfırdan bUyük olmalıdır. 

11.2.2. Tam sayılı programlama ç6züm yaklaşımları 

Tam sayılı programlama problemlerini ç6zmek ıçın, bir 
dizi ç6züm yaklaşımları geliştirilmiştir. Geliştirilen bu 
çBzUm yaklaşımlarının birinin diğerine üsti3nlüğü problemin 

yapısına g6re değişebilmektedir(5?). 

Geliştirilen yaklaşımlardan bir kaçını kısaca incele

meye çalışalım. 

a- Tam sayılandırma (Yuvarlama): Problemin yapısına 
g6re uygun tekniklerden birisiyle ç6zümü sağlandıktan sonra 
temelde yer alan karar deği~kenleri uygun tam sayıya yuvar
ıanarak yaklaşık eniyi tam sayılı ç6züme ulaşılır(59). Tam 
sayılı procramlama problemlerini ç6zmek için başka teknikle
rin bulunmasına rağmen bunların tartışılması, problemin ba
sit bir y6nte~ olan yuvarlama ile ç6zümünden sonraya bıra
kılmasında yarar vardır(60) • . 

b- A;:rrışımlı algori tma: Burada yapılan işlem karma tam 
sayılı bir modeli, bütünUyle tam sayılı hale d6nüştürerek 
çBzUmünü arama işlemidir(61). 

(57) A. Öztürk, 1986, a.g.k., s.97 
(58) D.R. Plane, 1971, a.g.k., s.70 
(59) 1. Kara, 1986, a.g.k., s.l34 
(60) D.R. Plane, 1971, a.g.k., s.69 
(61) İo Kara, 1986, a.g.k., s.136 
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c- Gomory kesme düzlemi te~niği: problem çözÜldükten 
sonra temelde yer alan değişkenler tamsayıli değil ise, tam 
sayılı çöztim elde ·etmek için, her ardıştırmad!a modele, tam • 
sayılı değer alacak değişkenlere göre yeni kısıtlayıcı ek
lenerek işlemlere devam edilmesidir(62). 

d- Sayımlama yöntemleri: Bu yaklaşım, verilen modelin 
tam sayı tüm uygun çözümlerini gözönüne alarak, eniyi çözü
mü aramaktır(63). Değişken sayısı ve olası birleşimler az 
ise bu yöntem daha verimli, fakat uygulamada çok sayıda bir
leşimler gUç ve zaman alıcıdır. "Dal ve Sınır" tekniği sa
yımlama yöntemlerinden geliştirilmifi ve oldukça uygulama a
lanı olan tekniklerden birisidir. Diğer bir telmik de sı
fır-bir tam sayılı programlama için geliştirilen Balas'ın 
algoritması (Toplamlı algoritma) dır(64). 

e- Grup Teorisi algoritmaları: X~O koşulu göz onune 
alınmadığında, tam sayı değişkenlerle ilgili özel kısıtlar 
al tındaki tam sa37ılı programlama modelinin, bir grup üzeri n-· 
de tanımlanmış enküçükleme problemi şeklinde ele alınmasıdır. 

II.2.3. Sıfır~bir tam sayılı model ve çözüm tekniği 

Sıfır-bir tam sayılı model, tam sayılı doğrusal prog
ramlama modelinin özel bir durumunu yansıtır. Bu tür bir 
modelde sözkonusu olay, gerçekleşmesi muhtemel bir işlemin 
yapılması·cx~l) ya da yapılmaması (X=O) şeklindedir(65). 

Sıfır-bir tam sayılı programlama modelinin çözü.miinde, 
karar değişkenleri yalnız sıfı~ veya ~ değerini alabilir. 
Değişken sayısı az ol?-uğunda, bu yöntemle çozum kolaylık
la bulunabilir. Modelde yer alan değişken sayısı arttığın
da ise tüm değişkenleri taramak güç bir iştir. Örneğin çö~ 

ziimü istenen bir modelde yer alan deği şkeml'er vektörü: 

(62) !~ Kara, 1986,:a.g.k~, s.l36 
(.63) N11 Po Loomba, E.Ttinban, 1974~ · a.g.k., s~257., 

(64) 1. Kara, 1986~ a.g.k.t Sel36 
1 

(65) D.Ro Plane, 1971, a.g.k., s.69 
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olsun. 

Modelde yer alan her bir de~işken için iki de~er söz 
konusu olduituııdan, modelin çözümü en .. fazla 2n kadardır(66). 

Sıfır-bir tam aayılıdo~rusal programlama modelinin 
genel yazılımı a~ağıdaki gibidir(67). 

Eniyi z,. ~ eJX ~ 
Kısıtlayıcı; 

~ ~ aijxj;rbi 
ı J . 

ve X je::= O veya 1 

Sıfır-bir tam sayılı programlama modelini çözebilmek 
için özel .tekniklere ihtiyaç vardır. Daha önce de belirtti
ğimiz gibi sıfır-bir tam sayılı programlama problemlerinin 
çözümünde sayımlama yöntemlerinden dal Te sınır tekn.i~i kul
lanılabilir. Ancak bu tekniğin uygulanmasında, her seferin
de ele alınan modelin yeniden çözülmesi gerekti~inden, çözü
me ulaşmak güç ve zaman alıcıdır. Karşılaşılan bu işlem 
yükünden kurtulmak amacıyla geliştirilen diğer bir teknik 
"Balas (Toplamlı) Algoritması"dır(68). 

Şimdi Balas Algoritmasını açıkl&maya çalışalım: 

Bir çok karar problemi sıfır-bir tam sayılı olarak 
formüle edilebilmektedir. Bunlara örnek olarak, fonların 
bağımsız paylaştırılması, geliştirme projeleri, sermaye büt
çelernesi problemleri 3österilebilir. Bu tür problemierin 
çözümünde toplamlı algoritma kullanılır(69l 

(66)' G. Zoutendijk, 1976, Mathematical Programıning Methods, 
Nort-Holland Puplişhing Company, Amsterdam, s.225 

(67) H.M. \vagner, 1975, Princıples of Operations Researchı 
With Applications to Managerial Decision, Frentice/Hall 
International, Ine., London, s 9 482 

(68) N.P. Loomba, E. Turban, 1974, a.g.k., s.257 
(E?~) N.P. Loomba, E. Turhan, 1974, a.g.k., s.258 
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- -··· ·--·--~ ~·· ··-·-·-· ---- --··-------- . ----
... Bir modelde x~(~1 ,x2 , ••• ,Xn). gibi, n sayıda ;karar de-
~işkeni ve bunlardan ır tanesinin' de~eri (p.t.n). belirlenmiş 
olsun. Bu durumda de~erleri belirli olan p adet de~işken 
kısmi çözüm kümesini oluşturur. ~urada oluşan kısmi çözüm 
kümesi, uygun çözüm olmayabilir. Geriye kalan n-p sayıdaki 
de~işkene de serbest (ba~ımsız) de~işken denir. Burada de
~eri araştırıla.cak olan serbest de~işkenlerdir. Toplamlı 

algoritmanın uygulanmasında, kısmi çözümlerin her biri dü
~iimleri, yani p ta.ne dalıandırma noktasını, serbest de~iş
kenler ise ilgili dütsümlerden yapılacak dallara karşılık 
gelirler(70). 

Budurumdap sayıdaki de~işkenden oluşan_bir kısmi 
çözümden, p tanesinin de~eri bilindif!inden, n-p serbes·t de
~işkene göre, 2n-p sayıda dal üretilecektir. Yani n de~iş~ 
kenden p tanesinin de~eri bilinmektedir ve bunlardan hare
ketle geliştirilecek seçenek sayısı 2n-p tane olacaktır. 
O halde, bir kısmi çözümden oluşturulacak dallandırmanın 
gerekli oımadıcı ortaya konabilirse, yalnız· o kısmi çözüm
den 2n-p tane seçenek bütünfiyle g6zönüne alındı~ı halde tek 
tek işleme tabi tutulmayacaktır. ToJlamlı Algoritmanın te
melinde yatan düşüncede budur(1~)., 

Sıfır-bir tam sayılı modelin bilgisayar yardımı ile 
daha kısa sHrede çözUmü için, toplamlı.algoritma üzerinde 
araştırma ve çalışma yapılmış ve olumlu sonuçlar elde edil
miştir. Bu yönde yapılan çalışmalarda özellikle üzerinde 
durulan özellik, amaç fonksiyonu katsayılarının positif ol
ması ve kısıtlayıcıların yönleride aynı yönde olması şeklin-
dedir(72) · 

Çok sa;)rıda de~işken ve kısıtlayıcı içeren doi:1;rusal 
proğramlama problemlerinin bilgisayar yardımıyla çözümleri-

(70) 1. Kara, 1986, a.g.k., s.l52 
(71) a.g.k., s.l53 
(72) H.H. Salkın 2 1975, Integer Programming, Addision Wes

ley Publishıng Company, London, s.84 
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nin kolaylaşması tam sayılı programlama modelinin ve di€1';er 
yöneylem araştırması tekniklerinin uygulama alanını geniş
letmiştir(73). Yöneylem araştırması tekniklerinin kullunı
mının yaygınlaşması ve gerçek olaylara uygulanması bir bakı
ma bilgisayarı güncelleştirdi~i söylenebilir. Bunun tersi 
de söylenebilir, şöyle ki, bilgisayarın gelişmesi yöneylem 
araştırması tekniklerinin önemini ve kullanım alanını yay
gınlaştırmıştır. 

II.3. Tam Sayılı Modelin Diyet Problemi Açısından Ele Alın
ması 

Çalışmamızın ana konusu, Anadolu üniversitesi Kafeter~ 
yası için uygun bir beselenme pogramı veya diyet programı 
belirlemektir. O nedenle öhce diyet probleminin tanımı ve 
diyet modeli için modelin formüle edilmesi gerekmektedir. 

11.3.1. Diyet problemi 

Diyet günlük alınan yiyecek ve içeceklere verilen ge
nel bir isimdir. Bununla birlikte dilimizde diyet sözcüğü 
ilgili uzman tarafından önerilen ya da uygulanan ber bes~ 

lenme programı anlamında da kullanılmaktadır. Ayrıcı diyet
in perhiz anlamıda vardır(74). Çalışmamızda diyet günlük 
alınan yiyecek ve içeceklere verilen genel bir isim olarak 
kabul edilmiştir. 

Tükettiğimiz besin maddeleri ile eniyi ve enucuza na
sıl beslenebiliriz sorusu günlük· yaşamımızia iç içedir. He
le hızlı enflasyonist·ortamda yaşayan sabit ve dar gelirli 
kişiler için bÖyle bir sorunun cevabı daha da önem arz eder. 

Yaşamsal önemi olan bu sorunun yanıtı bizce, sağlık 

için gerekli minimum temel beslenme koşullarını karşılayacak, 
en ekonomik olan diyetin belirlenebilmesidir. Bir başka _ 
ifade ile bu sorunun yanıtı türlü yiyeceklerden en uygununun 

(?3) 

(74) 

H. Sarıarslan, 1986, Kaynak Da~ılımında Doğrusal Prog
ramlama, A.ü. Siyasal Bilgiler Fak. ve B.Y.Y.O. Basım
evi, Ankara, s.205 
E. Sencer,. 1983, Beslenme ve Diyet, !.U. Tıp Fakülte
si Vakfı Bayda Yayını, 4, İstanbul, s.l 
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seçimi olmaktadır. Bu seçimi yapabilmek için de diyet proB-: 
lemini çözmek gerekir. Diyet probleminin çözümünde kullanı
lan teknik doğrusal programlamadır. TÜrlü kaynaklardan e
dindiğimiz bilgilere göre do~rusal programlama yöntemiyle 
çözümü elde edilen ilk ekonomik problemlerden birisi de di
yet problemidir. Başlangıçta diyet probleminin sayısal bir 
Ör'i.ıet;i alınarak çözümü araştırılmıştır, daha sonra artan 
bir şekilde, beslenmeyle ilgili ilginç uygulamalara ışık 
tutmuştur(75). 

~'ari h sel olarak ine eledi~imizde, Stiğler' in Diyet 
Probleminin, ilk diyet problemi olduğunu görürüz. Bu p~ob
lem 77 yi;yecek ve 9 besleyici elementi içermektedir(76). 
Bu elementler protein, niasin, vitaminA, thamine, v.b. gibi 
bisinlerdir. Problemde satın alma işlemi bir yılı kap-
sayan beslenme miktarına gö.re düzenlenmiştir. Problemin 
çözUmti sımplex yöntemiyle yapılmış ve minimum maliyete ula-:
şılmıştır. f'lodelin çözümlinde 9 yiyecek yer almıştır. Bun
lar Buğdayunu(Tahıltinu), Süt, Yerfıstığı, Yağ, Domuz eti, 
Sığır eti, Lahana, Patates ve Ispanaktır. Hazırlanan diyet 
planının toplam maliyeti 1946 fiyatlarıyla 39, 67 dolardır 

C77)v· 
Böyle bir diyet programının her ne kadar ucuz olduğu_ 

görülse d~ kişinin sürekli olarak aynı yiyecekleri yemesi 
düşiintilemez. Stigler'in dediği gibi hiç kimse bunu başka
sına öneremez(78). Stigler'in Diyet Problemi uygulaması, 
9 yiyecekten daha fazla çözüm venen bir diyet programının 
9luşturulmas:ı. gereğini gündeme getirmiştir. 

\.foenel diyet pr~blemine diğer bir çözüm ;)'aklaşımı da 
çeşitli besin gruplarına göre, her bir grup besin için prob
lemi ayrı ayrı· modellayerek çözüm aramak şeklindedir. Kıs-

(75) R. Dorfman, P. Samuelson, R. Solaw, 1958 7 Linear Prog
rammine; and Economic Analysis, ~1c Grow Hıll Book Com
pany, Ine., Tokyo, s.9-15 

(76) a.~.k., s.8 
(77) s.r. Gass, 1975, Idnear Programming, s.293 
(78) a.g.k., s.294 
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men faydalanılan bu yöntemde, her bir grup yiyecek, (et ye
mekleri, etli sebze yemekl·eri, çorbalar, v. b.) ayrı bir di
yet problemi olarak ele alınır. Çıkan çözüm de~erleri ge~ 

nel diyet probleminde birleştirilerek çözüme ulaşılır. An
cak bu tür çözümde maliyetin arttıgı gözlenmiştir(79). 

Vistandart diyet problemi üzerinde yapılan sonraki ça
lışmalar, minimum günlUk ihtiyaçları karşılayacak gün;tük 
yemek bileşenleri listelerinin oluşturulması şeklindedir. 
Toplu beslenmenin yürütüldüğü okul, hastane, fabrika, v.b. 
yerlerde bu işlem, aylık yemek bil~nleri listelerinin ha
zırlanması şeklinde düzenlenebilir. 

!/niyet problemi en uygun beslenmenin. planlanması ·yanın
da, sanayide üretim planlamasında da yararlı olmaktadır. Ö
zellikle uygun yem karışımını, petrol karışımını ve dondur
ma karışımını oluşturmada yaygınca kullanılan bir· modeldir 
(80) .. ~urrların yanında deniz al tıların, özellikle uzun· sü
reli göreve çıkan askeri deniz altıların beslenme planların
da, diyet problemi yararlı olabilmektedir. Böylece diye~ 
problemi bir çok önemli işletme kararlarının alınmasında, 
arz ye talebin belirlenmesinde önemli rol oynar. 

\\ Yapılan incilemelerde yöneylem araştırması teknikle
rinden yararlanılarak, toplu çalışılan yerlerdeki beslenmey
le il~ili bir çalışmanın bugüne kadar yapılmadığı görülmek
tedir. Çalışmamızın ilerleyen kısımlarında böyle bir çalış~ 
manın nasıl yapılabileceği gösterireceğinden bu konuya bura
da oeğinilmiyecektir. 

_...---------, 

i $imdi toplu bes~enme yapılan yerler için, minimum ma-

uiyetli beslenme planlarının hazırlanmasında geçerli olabi

lecek diyet problemini, genel diyet modeli adı altında for-
müle etmeye çalışalım. -

(79) S.I. Gass, 1970, An Illustrated Guide to ~near Prog
ramıning, He Grm11 Hill Bo ok Company, Ine., Ne\'T York, 
s.30 

(80) Y. Tulunay, 1980, Matematik Programlama ve İşletme Uy
gulamaları, Serınet Natbaası, İstanbul, s.274 
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11.3.2. Genel diyet probleminin matematiksel yazılımı 

Temel amacımız zorunlu ihtiyaçları çeşitli besleyici
lerden minimum ınaliyette sa~lamaktır. Bir günde bir kişinin 
alması gereken besleyici madde miktarı standart olarak be
lirlenmiştir. Bu besleyici madde miktarları içinde do~al 
elementler bulunmaktadır. Diyetisyen bu doğal elemetleri, 
kişinin ihtiyacını karşılayacak düzeyde verebile~eği bir 
beslenme planı hazırlamak durumundadır. 

Genel diyet modeli-p.i, önce modelde .yer alan simgeleri 
açıklayarak aşa~ıdaki şekilde yazabiliriz • . 

m Besleyici element sayısını 
n Besleyici yiyecek sayısını 
a.. Bir birim j yiyece~inde bulunan i'inci besleyici 
ıJ 

element miktarı 
bi Bir kişiye cünlük gerekli olan enaz i'inci besle

yici element miktarını 
c. j'inci yiyeceGin bir biriminin fiyatını 

J 
xj j'inci yiyece~in türünü 

göstermektedir. 

Yeterli ve dengeli beslenme için öncelikle en ~z ih
tiyaçların karşılanması gerekir.! n sayıdaki yiyecekten 
Xj'leri öyle seçmek gerekir ki, her bir besin elementinden 
gerekli miktar alınsın. Bu durum da matematiksel olarak 
aşagıdaki gibi kısıtlayıcılar şeklinde formüle edilebilir. 

all Xı + a12X2 + • • • • + a1.jxj + •••• + alnxn h" bl 

a21 Xl+ a22X2+; • • • + a2 jxj · 
• • • • + a2n~ ~b2 

• • • • • . • • • • . • • • . . 
• • • • • 

ailXı+ ai2X2+ • • • • + aijxj_.. ·.· • • +ainxn ~bi 

• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 

arnı Xl+ am2X2 + · · · · · + a .Xj+ . . .. _., amnxn~ bm mJ 
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Öte yandan alıması gereken türlü yiyeceklerin birim 
maliyetleri toplamına Z dersek, Z'nin minimum olması gerekir 
ki problem ekonomik bir çöziime ulaçsın. Bu durumda amaç 
fonksiyonu; 

Nin Z c X c X c X c X 
ı ı 2 2 3 3 ••••• j j 

şeklinde yazılacaktıre 

Kısıtlayıcıları ve amaç fonksiyonunu belirledikten son
ra genel diyet problemi modelini şu şekilde yazabiliriz. 

ve 

!'lin Z c1x1 c2x2 c 3x3 ••••• 

Kısıtlayıcılar; 

c .X. 
J J 

8 11 Xı + a12X2+ • • • • 

8 21 Xı + !i22x2 + · • • • 
• • 
• • 
• • 

• • 
• • 
• • 

+ a1 jXj+ •••• 

+ a2 jXj+. ••. 

• 
• 
• 

+ aijXj+ •••• 

• 
• 
• 

+ amjXj+ •••• 

+aınXn ~bı 

-ta2nxn~ b2 
• • 
• • 
• • 

1-ainxn ~bi 
• • 
• • 
• • 

+ amnxn ~bm 

Bu modele minimum tipdeki standart doğrusal programla
ma mpdeli denir. .Ayrıca bi ~O olmalıdır. 

-Genel diyetmodeli yukarıda yazıldığı gibi olmakla be
raber toplu beslenme Y?Pılan yerlerin ihtiyacını karşılaya
maz. Yiyecek birimleri, bir porsiyon Ölçü birimine göre tü-
ketileceğin den, yiyecek türünü gösteren X.' ler 1 'den bü-

J 
yük değer alamaz. Çünkü toplu beslenme yapılan yerlerde ve-
rilen günlük yemek bileşeni, her yemek türünden ancak bir 
porsiyon verilmesini gerektirecek şekilde planlanır. Durum 
boyle olunca karşımıza problemin çözümünün tam sayılı olma
sı ve aynı zamanda sıfır-bir tam sayılı olması gereği ort.a
ya çıkmaktadır. Bu durumda genel diyet modeli sıfır-bir tam 

sayılı olarak a~ağıdaki gibi ifade edilebilir. 
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c .X .•• • •• 
J J 

K:ı..sıtlayıcılar; 

all Xl+ a12X2+ • • • + a1 jxj+ ••• + aınXn ~bı 
a21 Xl+ a22X2+ • • • + a2 jXj+ ••• + a2nxn ~b2 

• • • • • • • • • • • • • • • 
ail Xl+ ai2X2+ • • • + aijXj+ ••• -+- ainxn ~ bi 

• • • • • • • • . • 
arnı Xl+ am2x2+ • • • + amjxj+ ••• + 8 mnxn ~bm 

ve 
X1 ,x2 ,x3,x4 ,x5, ••• ,Xj' • •• ,Xn=O veya 1 

Görüldü~ü gibi diyet modelinin. genel yazılımında, do~
rusal programlama ile tam sayılı do~rusal programlama arasın
daki tek fark modelin son satırında yer alan sıfırdan büyük 
olma şartının, de~işkenlerin yalnız sıfır veya bir de~erini 
alabilecekleri şeklinde de~işmesidir. 

• 



---·--·---. -· 

III. SIFIR-B1R TAM SAYILI MODELİN ANADOLU UN!vERSİTESİ 0~•: 
RENC1 KAFETERYASINDA UYGULANMASI 

Ekonomik yaşamda karşımıza çıkan soruhların çözümü i
cin geliştirilen bir model, ~eroek p~pblemler,in ç~~~~ünd~ 
uygulanabilme kolaylı~ı ve-tutarlı çözümlere ulaşabildigi 
ölçüde değer kazanır. 

Bu bölümde, kuramsal olarak açıklama~a çalıştı~ımız 
eniyi beslenme (diyet) problemi için, gereken veri~eri el
de ederek ve gerçek de~erlere ba~lı kalarak mo~eli kurmaya 
çalışacağız. 

Hodel için verilerin elde edilmesine geçmeden önce, 
modelin uygulandığı yeri kısaca tanıtmakta yarar görmekte
yiz. 

Enuygun beslenme modeli, Anadolu Üniversitesi Yunus-· 
emre Kamplisii Öğrenci Kafateryasında Kasım-1987 için uygu
lanmıştır. Kafeterya tüm Üniversite personeline ve öğren
cilere hizmet vermektedir. Hizmetimi çalışma günlerinde yal
nız ö~le yeme~i vererek sürdürmektedir. Kafeteryada yemek 
planı, aylık yemek fişi ve yemek kartları satıldıktan sonra 
hizmet talep eden birey sayısına göre yapılmaktndır. Yemek
leri hazırlamak için gerekli malzemeler," özelliklerine göre 
aylık, haftalık ve hatta yıllık olarak toptan satın alınmak
tadır. Satınalım için ayrılan ödenek, yıllık olarak Uni
versi te bütcesince tahsis edilmekte ve' kafeterya·-eu.;ödene'k 
ile iŞlerini yürptmekte~ir. 

III.l. Hodel !çin Verilerin Elde Edilmesi 

Herhangi bir, yemek planlayıcısının (diyetisyen) uygu
lamak istediği diyet programını bilimsel olarak yapabilmesi 
için, ne tür yiyeceklerden ne kadar tüketilece~inin hesap
lanmasında bazı standartların verilmiş olması gerekmektedir. 
En uygun beslenme modelinin çözülebilmesi için de bazı stan
dartlar kabul edilmiştir. 
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III.l.l. Sağlık standartları 

!nsan sağlığıyl~ ilgili araştırma kurumları, normal 
gelişmiş sağlıklı bir insa~ın, ne tür ve ne miktarda besle
yici elementıere ihtiyaç duydugunu, yaptıkları bilimsel ça
lışmalarla belirlemiş],erdir.Belirlenen söz konusu verilerin 
bir kısmının MPM'nin çeşitli yayınlarında yer aldığı görül
mektedir. 

Yetişkin bir kişinin günlük beslenme ihtiyaçlarını ~~ 

karşılayacak beş temel besin elementi ile günlük minimum 
ihtiyaçlar (Tablo-III.l)'de verilmiştir. Bireyin yiyecek
lerden aldıgı besleyici doğal element sayısı 20'ye yakın 
olmasına rağmen (Tablo-III.l)'de belirtilen 5 temel besle
yici element yeterli mi~tarda alındıgında diğer besleyici 
elementler için bir eksiklik duyulmamaktadır. Örne~in, 

Ülkemizde tahıllı yiyeceklerin tüketimi çok oldugundan, ge
nelde vitaminler yönünden bir eksiklik söz konusu değildir. 

Tablo-III.l. Temel Besleyici Elementler ve GÜnlÜk İhtiyaç~ 
lar 

Enerji ve Günlük 
Bes. Element. İhti a lar 

Enerji 2500 kc al 
Protein 55 gr 

Yağ 40 gr 
Kalsiyum 500 mg 
Demir lO mg 

Besleyic·i elementlerin (kalori, demir, v. s.) gereğin-
-den az ya da fazla alınması ·da dengesiz bir diyet sonucunu 

dogurabilmektedir. 

Üniversite kafateryasında yaln~s ögıe yemeği servisi· 
yapıldığına göre Tablo-III.l'de belirtilen günlUk ihtiyaç~ı 
miktarlarının 2/5'inin Öğle~ yemegindeikarşılanmasııyeter~i 
olacaktır. Doğal olarak biriyler besienirken ekmek tüket~ 
mektedirler. Kişi başına ortalama ekmek tüketimi 60 ·:gr/öğ~ 
ı en yemeği kadardır. Şu halde bir·· kişinin Öğlen yemeğinde, 



yalnız yemek bileşenlerinden alması gereken besleyici ele
ment miktarları Tablo-III.2'deki gibi olmalıdır. 

Tablo-III.2. Bir Kişinin Öğlen Yemek Bileşenlerinden Kar
şılanması Gereken Besin Elementi İhtiyaç t-1ik. · 

E 
B 
nerji ve 

Element. es. 

Enerji 
Protein 
Ya(! 
Kalsiyum 
Demir 

ög;. Yem. Kar. 
Top. Hiktar 

1000 kc al 
22 gr 
16 gr 

200 mg 
4 mg 

60gr Ek. Öğ. Yem. Bilş. 
Bes. El. !ç .• Kar. Bes. El. M. 

148 kc al 852 kc al 
4,74 gr 17,26 gr 
0,60 gr 15,40 gr 

12 mg 188 mg 
0,78 mg 3,22 mg 

Yukarıdaki tablonun hazırlanmasında izlenen işlem, 
öslen yemeğinde kişi başına ortalama 60gr ekmek tüketildi
ğine göre, 60gr ekme~in içerdi€'!;i besleyici element miktar;.. 
ları, Öğlen yemeğinden karşılanacak toplam ihtiyaç miktar
larından çıkarılarak, öğlen yemeğinde verilecek yemek bile
şenlerinden karşılanması gereken besin element miktarları 
(Tablo-III.2'nin son sütununda) bulunmuştur. 

Çalışmamızda '(Tablo-III.2)'nin son sütununda yer·aıan 
besleyici element miktarlarını karşılayacak çözümler araş
tırılacaktır. 

III.l.2. Yiyeceklerin beslenme açısından özellikleri 

Vücudumuzun ihtiyacı olan enerji, protein, yağ, kal~ 
yum, demir ve vitaminierin kaynağı yiyeceklerimizdir. Yi
yeceklerin içerdi~i besin elementleri tür ve miktarları yö
nünden ayrıcalık gösterir. Çok çeşitli olan yi;yeceklerimi
zin bazıları enerji, bazıları protein ve bazıları da diğer 
besin elementleri yönünden zen~indir~ 

Yiyecekler genellikle yemek olarak tüketilir. YemekT 
ler. özelliklerine göre üç ana grup altında toplayabii ir.' 



Birinci Grup (Kap) Yemekler 
A-Et Yemekleri 
B-Etli Sebze Yemekleri 

İkinci Grup Yemekler 
A-Tahıllı Yemeklen 
B-Çorbalar 

Üçüncü Grup Yemekler 
A-Tatlılar 

B-Salatalar 
O-Kompostolar 
D-~·ıeyveler 
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Çalışmamıfda yalnız Öğle yemeği ele alındı~ından üç 
ana grupta toplanan yemekıerin her birinden bir adet((bir 
porsiyon) yemek vermek gerekmektedir.. Bir . Öğlen yemeğin
de bir adet birinci gruptan, bir adet ikinci gruptan ve 
bir adet de üçüncü· gruptan olmak üzere toplam üç kap yemek 
bulunmalıdır. 

Üniversite kafateryasında hazırlanabilen (Kasım-198? 
için) yemekler, gruplar altında toplanarak Tablo-I~1.3 'de 
verilmiştir. 

Tablo-III.3. Anadolu Üniversitesi Kareteryasında \:Kas:r.m A
yında Hazırlanabilen Yemekler 

I. Grup Yemekler 

!-Et_YemekleEi __ _ 

Terbiyeli Köfte 
İzmir 

Izgara 
Kadınbudu 

Taskebaqı 

Bahçe Kebabı 
Güveç 

ll 

lt 

" 

Rosto Et (pat. Kız.). 
Rosto Et ( " Pür.) 
Fırında Koyun 

B-Etli Sebze Yemekleri - - ---·- - - - - - --
Kabak Dolma (joğurtlu) 

Kıy. Biber Dolma 
Türlü 
Kıy. Patates 
Kuru Fasulye 
Kuru Nohut 
Yumurtalı Ispanak 
Patlıcan Musakka 
Kıy. Ispanak 
Kıy. Bezelye 



Tablo-III~3 (devamı) 

Patlıcan Kebap 
Haşlama Tavuk 

II. Grup Yemekler 

A-~ahıllı Yemekler ---------
Bulgur Pilavı 
Pirinç ll 

Fırında Hakarna 
Peynirli 11 

Soslu ll 

Tepsi Böreği 

III. Urup Yemekler 

A-Tatll:,l.§.r_ 

Sütlaç 
Kadayıf 

Q-KO,!!!PQStolaE_ 

Kuru Kaysı 
Vişne 

Kuru Erik 
Elma 

Kıy. Taze Fasulye 
Kıy. Karnıbahar 

Karnıyarı k 

B-.Qorbal.§_r 

Pirinç Çorba 
Şehriye 11 

Domates ·ll 

Kır. l\1ercimek Çorba 
Yayla Çorba 
Sebze 
nüg·iin 

ll 

ll 

B-Salatalar 

Domates 
Karışık 

Kıvırcık 

~1arul 

Cacık 

D-Me;y:val.§_r 

Uz üm 
Kavun 
Karpuz 
Elma 
Yo~urt 

·4o 
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III.l.3. Modelin karar de~işkenleri 

Karar de~işkeni: sistemin davranışını etkileyen ve a
labileceği değerler karar verici tarafından belirlenen de~iş
kenlere karar değişkeni veya kontrol edilebilen de~işken de
nir. Karar degişkeni bu şekilde tanımlandığında, modelde 
yer alan karar de~işkenleri (Tablo-III.3)'de verilen yem~k 
tfirleri olacaktır. Modelde yer alan karar de~işkenleri ge- _ 
nel olarak X. simgesiyle gösterilebilir. Burada X., j'inci 
yiyecek türüRden tiiketilecek miktarı (porsiyon) gö~termekte
dirler. 

Bu durumda karar de~işkenleri; 

Xl,: Terbiye li Köfte 

X2: !zmir " 
X3: Izgara " 
X4: Kadınbudu tt 

X5: Taskebabı 

X6: Bahçe Kebabı 

X7: 

• 
• 
• • • • 

Güveç 

x47 :Vişne Komposto 
x48 :Erik 
x49 :Elma 
x50 :Uzüm 
x51 :Kavun 
x52 :Karpuz 
x

53
:Elma 

x54 :Yo~rt 

ll 

lt 

şeklinde oluşacaktır. Karar de~işkenlerinin Ölçü birimleri 
bir porsiyon olarak kabul edilmiştir. Her bir yemek türü
nün bir porsiyon ağırlıkları Tablo-III.4'ün ilk sütununda 
yer almaktadır. Buruda, modelde yer alan yemek türlerinin 
her bir porsiyonlarındaki beslenme elementi miktarlarının 
sabit oranlarda bulunduğu varsayılacaktır. 



Tablo-III.4. Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Kullanılabilen 
Yemekleri n Bir Ponsiyonlarının Besin ögeleri De-
t1;erleri 

1 Por. 
agır. Enerji Prote. Ya~ Kal. Demir 

YEr1EKLER sr. kc al. f2r. sr. IDf5• ms. 
Et Yemekleri 
Terbiye li KÖfte 250 231 12,8 15,6 16,1 2,0 
İzmir " 250 343 14,6 20,6 23,1 2,6 
Izgara " 160 309 15,4 16,4 70,0 2,5 
Kadınbudu ll 200 417 16,2 27·,1 30,2 3,0 
Taskebabı ll 220 348 16,9 23,1 20,3 2,8 
Bahçevan Kebabı 250 339 17,7 23,3 47,2 3,4 
Güveç 250 461 19,8 27,4 13,1 2,4 
Rosto Et ~pat.k.~ 160 348 18,4 23,5 17,0 3,0 
Rosto Et pat.h. 160 311 18,6 18,5 18,2 3,1 
Fırında ,Koyun 200 293 15,8 23,1 13,2 2,3 
Patlıcan Kebabı 250 406 17,2 31,0 l~6 2 3,5 ' Ha ş lama .. Tavuk . 250 259 26,2 10,5 31,3 2,6 
Etli Sebze Yem'e 
Kabak Dolma 200 247 11,1 13,3 149,3 1,8 
Kıy. Biber Dol. 220 226 11,2 13,4 19,7 2,4 
Tiirlü 250 221 ıo,1 11,8 50,8 2,7 
Kıy. Fa tates 250 250 ıo,1 11,5 24,0 2,3 
Kuru Fasülye 250 336 19,1 ll~, 2 51,4 5,4 
Kuru Uohut 250 350 17,4 16,5 75,4 4,9 
Yumurtalı lspa 180 206 10,6 14,2 ·150,7 6,2 
Patlıcan Musakka 250 201 9,6 11,6 l~7' 5 2,7 
Kıy. Ispanak 220 276 15,6 14,6 248,9 6,2 
Kıy. Bezelye 250 298 18,3 12,0 47,1 4,2 
Kıy. Taze Fasulye 250 222 11,1 11,8 94,8 3,6 
Kıy. Karnıbahar 250 187 11,3 11,7 63,8 2,7 
Karnıyarı k 220 270 9,6 19,6 47,1 2,7 

Tahıllı Yemekler 
Bulgur Pilavı 175 291 6,5 12,9 25,0 1,9 
Pirinç ll 175 326 4,1 12,6 6,6 0,5 
Fırında f-1akarna 250 505 19,4 21,3 278,6 1,6 
Peyn:i.r1i · 11

' 200 354 10,7 13,5 115,0 0,8 
Sos1u· " 200 337 7,1 12,1 112,0 0.7 
Tepsi Döre(Si 200 421 15,0 17,7 108,6 5,5 
Çorbalar 
Pirinç Çorba 200 114 1,2 6,2 5,3 0,2 
~ehriye " 200 115 1,8 6,3 6,2 0,2 
Domates ll 200 161 3,4 9,6 53,0 0,5 
Kır. f-1ercinıek 200 183 7,9 6,7 24,9 2,3 
Yayla Çorba 200 115 8,8 5,8 42,9 0,5 
Sebze 11 210 92 1,1 6,3 16,6 0,7 
n··~·· ut:;;un- ll 210 122 5,9 5,8 12,0 1,1 



Tablo-III.4 (devamı) 

1 Por. 
• at5ır. En·erji Prote. Yağ Kal • Demir 

YEI1EKLER ~r. kc al. f2r. ~r. m~. IDE! o 

Tatlılar 

Slitlaç 250 347 8,4 6,7 265,0 0,3 
Tel Kadayıf 150 1+30 6,5 13,7 36,9 4,2 
Salatalar 
Domates Salat. 150 127 1,1 10,4 12,4 0,9 
Karışık " 150 123 1,3 10,3 34,6 1,2 
Kıvırcık " 80 84 0,9 7,7 32,1 0,9 
I11arul " 100 93 1,6 7,7 74,2 1,9 
Cacık 230 131 4,5 8,4 166,1 0,5 
Kompostolar 
Kuru Kaysı Kom. 225 184 0,8 0,2 13,5 0,6 
Vişne " 230 194 1,1 0,2 18,0 0,2 
Kuru Erik ll 230 178 0,6 0,2 20,0 0,8 
Elma " 220 193 0,2 0,2 3,9 0,3 
Heyv0lar 
Hz Um 150 108 0,9 ı,o 21,4 1,3 
Kavun 500 77 1 'L~ 0,3 41,3 3,3 
K<1rpuz 500 73 1,3 0,3 15,0 0,5 
Elma 200 101. 0,5 0,5 9,6 0,6 
Yot;·urt 250 77 4,8 3,9 180,0 o.o 

Kaynak: A. Baysal ''Tıi ·Kutluay, 1986~>Towıu·Beslenme'Yapi1an-
Kurumlar. •±çin ·YemeK: Planl~masKuralları • il' e Yıllık Ye-
rnek Listelere, NPN Yayım.t, Ankara 
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III.1.5. Yiyecek maliyetlerinin elde edilmesi 

Maliyet denilince genellikle iki tUr maliyetten s6z 
edilir. Bunlar sabit maliyetler ve de~işken maliyetlerdir. 
Sabit maliyetler üretim miktarına ba~lı kalmaz iken, değiş
ken maliyetler üretim miktarına ba~lı olarak değişirler. 
Bu iki maliyetin toplamı, toplam maliyeti oluşturur. Bir 
Üretim sürecinde değişken maliyetierin kontrol aıtında tu
tulması 6nemlidir(81). Bunun için değişken maliyetleri en~ 
küçüklemekle toplam maliyeti de enkUçüklemek mümkündür. 

Bu açıklamaların ışığında medelimizde yer alan mali
yetler değişken maliyetlerdir. Kefeteryada hazırlanabilen 
yemekierin bir porsiyonunun maliyeti kafeterya y6neticile
rinden alınarak belirlenmiştir. Elde edilen birim porsiyon 
maliyetleri .Tablo-III.5'de verilmiştir. 

Tablo-III.5'de verilen maliyetler, kafeteryada hazır
lanarak tliketime hazır hale gelmiş yemekierin bir porsiyonu
nun değişken maliyetidir. Bununla birlikte başka maliyet 
unsurları da söz konusudur. Bunlar işcilik, hava gazı., e
lektrik ve su gibi sabit maliyetlerdir. Bu maliyetierin 
bir aydan diğer bir aya 6nemli bir değişiklik g6stermedik
leri ~ra.rsayılarak, bunlar çalışmamızda işleme alınmamışlar
dır. Bizim için g6z önUne alınması gereken de~işken maliyet
lerdir. De8işken maliyetler, sabit maliyetierin dışında, 
yemekierin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin oluştur
du~u maliyetlerdir. 

Çalışmanın amacı, en. uygun besienmeyi minimum maliyet 
ile c;erçekleştirmek ç>lduğundan, değişken maliyetierin mini
mumda gerçekleşmesi halinde, buna bağlı olarak toplam mali

yet de minimum yapılmış olacaktır. 

(81) Y. Tulunay, 1980, a.g.k.; s.l46 



Tablo-III.5. Anadolu Üniversitesi Öğrenci KafeterJasında Hazırlanan Yemek Türlerinin KASIM-

1987 Fiyatları İle Porsiyon Maliyetleri 

Yemek Tür. xl x2 x3 x4 x5 x6 Xr x8 x9 Y~o xll xl2 iS.3 Xı4 JS.5 iS.6 Y"l7 Xıo ~9 x2o 

Bir Por. 
Mal. (n.) 351 358 350 425 488 387 240 463 463 571 335 382 148 171 272 160 183 149 135 174 

Yemek Tür. x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x3ı x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x4o 

Bir Por. 
Mal. (TL) 155 229 225 175 210 34 30 122 130 125 144 33 38 48 45 36 37 35 43 44 

'Yemek Tür. x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x5o x51 x52 x53 x54 

Bir Por. 
:Mal. (TL) 117 120 85 85 59 100 150 54 60 75 50 40 90 62 

.;. 
0'\ 
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III.2. Modelin Kurulması 

Elde edilen verilerin yardımıyla uygulamada kullanaca• 
~ımız modeli kurmak mümkündür. Şimdi sırasıyla gerçek rakam
la~la amaç fonksiyonu ve·~ısıtlayıcıları belirlemeye çalı~a
lım. 

III.2.1. Amaç fonksiyonunun belirlenmesi 

Modelde yer alan karar de~işkenleri (X.) her bir yemek 
J 

tUrU ve birim maliyetler (cj) her bir ;yenek tilrünlin bir por-
siyon maliyeti olarak tanımlandığında, amaç fonksiyonu aşa
~ıdaki şekilde yazılabilir. Tabidirki minimum maliyetli bes
lenme amacımı·za uygun olarak amaç fonkciyonu minimum tipte 
bir fonksiyon olacaktır. 

tlin Z;::::.351X1+ 358X2+ 350X3+425X4+ 488X5+ 387X6+240X?+ 463Xg 

+463X94-571X1öt335X11+382X12~148x13+171X14+272X15+160x16 
+ 183X1 7+ 149X1g 135X1 g 1 74X2d 155X2j_+229x22+225X23+ı 75X24+ 
; 2lOX25+34X26-r3oX27+112X28+130X2grl25X30ı~x31i-33X32+38X33 
+48X34+45X35+36X36+3?X37+35X38+43X39+ 44X40+ll?x4p20X4z+ ... 
85X43t59X4~100X45+150X46f54X47+60X48+75X49~50X50+40X51~-
40X53+90X54+62X54 

. 
III.2.2. Kısıtlayıcı denklemlerin belirlenmesi 

Pengeli ve yeterli beslenme ancak belirli standartla
rın kabul edilmesiyle başarılabilecegine göre, bireylerin 
öclen yemeğinde standart olarak belirlenen besin elementle
rı ihtiyaç miktarları, modelde sa~ taraf s abi tl erini (bi) 
oluşturacaklardır. Modelin s~~ taraf sabitleri olan beş 
temel besin elementi (bkz. Tablo-III.2)'de belirtilen mik
tarlarda karşılanmalıdır. 
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O halde birinci beslenme elementinin yeterince sa~lan
mış olabilmesi için, birinci kısıtlayıcı denklem; 

aııXı+ al2x2+ al3x3+ al4X4-t •• • +aıjXj+ • •. + aınXn "Qbı 
olmalıdır. Eşitsizliğin yöniinün (~) olmasının nedeni, bi
rinci beslenme elementinden enaz bı kadar tüketilmesi gere-
5ini belirtmek içindir. 

Yukarıdaki eşitsizlikten yararlanarak, modelde yer a
lacak esas kısıtlayıcıları asa~ıdaki şekilde yazabiliriz. 

Kısıt 1: 231X1+343X2+309X3+417X4+34-8X5 + ·••• +270X25t 
291X26+ .. • +l08X50+77X51+?3X52-t-l01X53-t77X54~8)2 kcal. 

Kısıt 2: 12,8X1+14,6X2+15,4X3+16,2X4-t-16,9X5+ •••+9,6X25+ 
6,5X26-r .•• +0,9X50+1,4-X51+1,3X5~o,5X53+4-,8X54~17,26 gr~ 

Kısıt 3: 15,6X1+ 20,6X2+16,4X3+ 27,4X4+23,1X5+ ... +19,6X25+ 
19,6X26+... +X50+0,3x5p-o, 3X52+o, 5X53+3, 9X54~15, 34 gr. 

Kısıt 4: 16, 1X1+ 23,1X2-t-70X3+ 30,2X4+ 20, 3X5+ ... -t- 47, ıx25 -t-

26x26+... + 21,4x5&-41,3:X5.ıt-ı5X52+9,6X53-tl80X54~188 mg 

Kısıt 5: 2X1+ 2,6X2+ 2,5X3+4-X4-+2,8X5+ . . • • + 2, 7X25+1, 9X26+ 

• • • • -t- 1,3x50-t3,3X5:[f-0,5X52-t0,6X53+ox54p-3,22 mg 
l 

Ancak daha öncede belirttiğimiz gibi, bir grup yemekten 
aynı anda (bir günde) iki kap yemek verilmemesi gerekmektedir. 
Her gruptan yalnız bir"tür yemek çöztim kUmesinde yer alabilecek 
koRulunun modele eklenmesi gerekir. Bunun için yeni özel kı-

"::; 

sıtlayıcılara ihtiyaç vardır. 

Birinci grup yemekler için yeni özel kısıtlayıcı; 

Xı+X2+X3+X4-t-X5+ • • •. +Xı~Xl3+. • • + X2l+X22+X23+ 

'X2ftX25:::: 1 
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İkinci ve üçüncü g~up yemekler için de benzer şekilde 
yeni özel kısıtlayıcılar yazılabilir. 

X26+X27+ X2s-tX29+X30+X31-t-X3~X33 + X34+X35+X3EtX37tX38::l 

X39+Xl.J.o+Xl.J.l+Xl.J.2rXl.J.3+Xl.J.l.J.+Xl.J.5+Xl.J.6+Xl.J.7+Xl.J.8+Xl.J.9+X50+X51+ 

X52*"'X53+X5LF1 

.Ho del e bu üç yeni özel kısıtlayıcı ekleyerek çözümü 
araştırıldığında, her bir yemek grubundan bir adet olmak ü
zere toplam üç tür yemek çözüm kümesine girecek, dolayısıyla 
bir gün için minimum maliyetli yemek bileşeni oluşturulabi
lecektir. Bu şekilde, bir gün için uygun yemek bileşeni o
luşturulmakla beraber bir aylık bir diyet programı yapılmak 
istendiginde bu yöntem sağlıklı işlemez; bir aylıf( yemek pla
nı için modelin birder fazla ardışık çözümlerinin araştırıl
ması zorunludur. 

Buna ragmen Kasım-1987'de 21 çalışma günü için model 
yukarıda belirtilen üç özel kısıt ilavesiyle çözülerek bir 
plan yapılırsa: önce günlük çözüm kümesine giren y~mek tür
leri sıfıra eşetlenerek bir daha modelde yer almamalıra sağ
lanır. Böylece aynı tür yemekıerin tekrar v·erilme durumu 
olmaz. Ancak bu şekilde çB.ümler araştırılırsa, çözüm küme
sine giren yemek türlerinin belirli sınıflardaki yemeklerde 
toplanma riski vardır. Örneğin birinci gruptan çözüme gire-

. cek esas yemeğin, etli sebze yemeklerende toplanması söz ko

nusudur, çiinkii etli sebze yemekleri et yemeklerine göre daha 
dUşük maliyete sahiptir. Şu halde yalnız üç yeni özel kısıt 
ile aylık yemek planı oluşturmak sakıncalı olacaktır. 

Belirttiğimiz bu sakıncalı durumu etkisiz hale getir
mek için, modele yine yeni ·özel kısıtlayıcıların ilave edil
mesi gerekmektedir. Modele yine yeni özel kısıtlayıcıların 
ilave edilmesindeki düşünce; "Bir problemde karar vericinin 
seçeneklerle ilgili özel tutumları veya problemin yapısı 
gereği seçenekler arası zorunlu ilişkiler söz konusu olabi
lir. Bu durumlarda, her bir tutum veya zorunlu ilişki kar
şılıgı modele öz~l kısıtlayıcıların yazılması gerekir(82)". 

(82) !. Kara, 1986, a.g.~,.~il-1? 



50 

Yeni kısıtlayıcılar düşünülürken toplu beslenme yapı
lan yerlerde genel bir uygulama da göz önüne alınmalıdır. 
Bu uygulama haftanın beş çalışma gününün, iki gününde et ye
megi, diger üç gününde etli sebze yemeginin birinci kap ye

mek olarak verilmesidir. İkinci ve üçüncü kap yemekler·de 
birinci kap yemege uygun olarak oluşturulur. 

Yaptıgımız açıklamalara göre modele ilave edilecek ye

ni özel kı sı tlayıcılar, I. kap için aşagıdaki gibi .olacaktır. 

Kısıt 6: X1+ X2+ x3 +X4 -t-X5+ X6 +X?+ X8 +X9+x10-tx11+X1zj'Ü, 
Kısıt 7: Xl3-+XııtXı5+Xl~Xl 7+Xlg+Xı9+X2a+X21-tX22-+X23-tX24-t· 

x2rf"o 

Daha önce yazdığımız ; 
Kısıt s: x1 -t x2 -t x3 -t x4 + x5 + x6 -t x7 -t x8 + x9 + ...... + x21 -t 

X22+X23+X24+X25.:= 1 

olarak, Kısıt 6 ·ve Kısıt ?'nin toplamına eşittir. 

Bu kısıtlayıcılar yardımıyla, ilk gün için etli sebze 
yemGği birinci kap yemek olarak çö2!üm kümesine girmiş ise, 
bir sonraki gUn için birinci kap yeme~in et yemegi olarak 
çözüm kümesine girmesi saglanacaktır. Bunun içinde Kıs?:O 
olarak kabul edilerek, modelin çözümünün araştırılması gere

kir. 

Yukarıda sadece birinci grubun alt sınıfları için ye~ 
pi özel kısıtlar yazılmıştır. Benzer şekilde ikinci ve ü-

. çüncü grubun alt sınıfları içinde yeni özel kısıtlayıcılar 
yazılabilir. Ancak bu grublarda yer alan yemek türlerinin 
sınıflara düşen sayıları az oldu~undan ve benzer yemek tür
lerinin sadece biri modele dahil edildiginden (örneğin bir 
çok tatlı tilrü yerine modele sadece sütlUç ve kadayıf alın~ 
mıştır, çUnkü içerikleri bir birine çok yakındır), bu grubun· 
sınıfları için yeni özel kısıtlayıcıların yazılmasına gerek 
duyulmamıştir. Ayrıca ikinci ve üçüncü grup yemek maliyet~ -
leri birinci grup yemek maliyetlerine göre çok düşük bir 
diizeydedir. Haliyetin esas kısreını birinci grup yemekler 
oluşturmaktadır. 
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İkinci ve Uçünc.ü grup yemeklerden günlÜk bir tür çık
masını sa(5layacak kısıtlar da daha önce yazdılt;ımız yeni ö
zel kısıtlar Kısıt:9 ve 10 olarak isimlendirilirse: 

Kısıt 9: X26+X27+X28+X29+X3o+X3it·X32+X33+X34+X35+X36+X37+ 

x3a==ı 

Kı sı tıo: x39+x4o_,. x41!'" x42+x43+x44-t x45+x46+X47+ x48-+ x49+X5o 

x51-+ x52+x53+x54 = 1 

şeklinde olacaktır. 

LütHn bunların yanında çözi:im kümesine r;iren yemek tür..,. 
lerinin tekrar tekrar ç6zü~kümesinde yer·aımaması için ÇI
KAN adı altında sırıra eşit olan yeni bir kısıt daha modele 
eklenmelidir: 

Kısıtll: ÇIKAN O 

Sonuç olarak modele, günlük Uç tür yemek bileşenini 
sağla.yacak ve aynı yemek türilnün tekrar tekrar verilmesini 
Önleyecek 6,7,8,9,10,11 nolu kısıtlayıcılar, yeni özel kı
sıt olarak ilave edilmiştir. 

Bunlara ek olarak modelde yer alan yemek türlerinin 
Ölçü birimleri, daha önce de belirtildiği gibi "bir porsi
yon" olarak alınmıştır. Nodelin karar değişkeni (Xk) çözüm
de ya yer alacak (X~!) ya da yer almayacaktır (X~. Bu 
durumda modelde yer alan karar değişkenleri en az SIFIR 
en faz.la B1R decerini alabileceklerihden, modelin çözilmün
de SIFIR-BİR tam sayılı doğrusal programlama teknie;i kul
lanılacaktır. Şu halde son olarak modele 

X j::::. O veya 1 

kıBıtı eklenmelidir. 

. 
(j=l,2,3,4,5, ••• ,50,51,52,53,54) 

Yapılan tUm açıklamala.r ışığında SIFIR-B1R tam sayı
lı doğrusal programlama modeli bir bütün olarak izleyen 
sayfadaki gibi yazılabilir. 



·272YJ.5+160JS_6+18 3~ 7+149JS_8 +135JS_g+l 7 4X20+155X21 +229X22+225X23+1 75X24 +210X25+34X26+30X27+112X25 +130X29+125X30 
_6+150x47+54x48+60x49+75X50+50X51+40X52+90X53+62X54 

~21X15+250Xi6+336Xi7+350X18+206Xıg+201X20+276X21+298X22+222X23+187X24+270X25+291X26+326X27+505X28+354X2g+337X30+ 
:45+184X46+194X47+1 78X48+193X4g+l08x50+ 77X51 + 7 3X52+lOU53+77X54#8 52 

,l!13+11~2X14+10,1Xıs+l0,1Xı6+19~ıxı7+17,4X18+10,6Xıg+9,6X20+15,6X21+18,3X22+11,1X23+11,3X24+9,6X25+6,~26+ 
f-l,ıx41+1,3X42+0,9X43+1,6X44+4,5X45+0,8X46+1,1X47+0,6X48+0,2X49+0,9X50+1,4X51+1,3X52+0,5X53+4,8X54?ı7,26 

SL3+ı3,4xı4+ıı,axı 5+ ıı,5~6+ı4~2xı7+ı4,2~8+ı4,2~9+ıı,6x20+ı4,6x21+ı2x22+ıı,ax23+ıı,7x24+ı9,6x25+ı9,~x26+ 
,7X40+10,4X41+10,3X42+7,7X43+7,7X44+8,4X45+0,2X46+0,2X47+0,2X48+0,2X49+XS0+0,3X51+0,3X52+0,5XS)+3,9X54~ı5,34 
~+19,7xı4+50,8xı 5+24xı6+51,4xı7+75,4xıa+l50,7xıg+47,5X20+248,9X21+47,1X22+94,8X23+63,8X24+47,1X25+26X26+6,6X27+. 
2,4X41+34,6x42+32,1X43+74,2X44+166,1X45+13,5X46+18X47+20X48 +3,9X49+21,4X50+41,3X51+15X52+9,6X53+180X54~ı88 
~2,3Xi6+5xı7+4,9X18+6,~9+2.7X20+6,2X21+4,2X22+3,6X23+2,7X24+2,7X25+1,9X26+0,5X27+l,6X28+0,8X29+0,7X30+5,5X31+ 
D,6x46+0,2X47+0,8X48+0,3X49+1,3X50+3,3X51+0,5X52+0,6X53+0X54~3,22 

s=I 

\J1 
1\) 



AMAÇ FONKSIYONU: 
: MİN Z= 351Xi +358X2 +350X3 +425X4 +488x5 +387X6 +240X7 +463X8 +463X9 +57~0+335Xl1+38~2+148~3+171~ 

144x31+33X32+38x33+48x34+45x35+36X36+37X37+35X38+43X39+44X40+117X41+120X42+85X43+85X44+59X45+10C 

KISl: 231X1 +343X2 +309X3 +417X4 +348X5 +339X6 +461X? +348Xa +311Xg +293X10+406X11+259Xı2+247Xi3+226X14 
421X31+114X32+115X33+161X34+183X35+115X36+92X37~ı22X38+347X39+430X40+127X41+123X42+84X43+93X44+13 

KIS2: 12,8Xı +14,6X2 +15,4x3 +16,2X4 +16,9X5 +17,7X6 +19,8X7 +18,4X8 +18,6x9 +15,8Xio+l7,2X11+26,2Xı2+1 
4,ıx27+19,4X28+~0,7X29+7,1X30+15X31+1,2X32+1,8X33+3,4X34+7,9X35+3,3X36+1,1X37+5,9X38+8,4X39+6,5X4 

KIS3: 15,611 +20,6X2 +16,4X3 +27,1X4 +23,1X5 +23,3X6 +27,4X? +23,5X8 +18,5X9 +23,ıxı0+3lxı1+10,5~2+13, 
12,3x27+21,3X28+13,5X29+12,1X30+17,7X31+6,2X32+6,3X33+9,6X34+6,7X35+5,8X36+6.3X37+5,8X38+6,7X39+1 

KIS4: 16,~ +23,1X2 +70X3 +30,2X4 +20,3X5 +47,2X6 +13,1~ +l?X3 +18,2X9 +13,2xı0+46,2Xu+31,3JS_2+49,3l 
278,6x28+115X29+112X30+108,6X31+5,2X)2+6,2X33+53X34+24,9X35+42,9X36+16,6X37+12X38+265X39+36,9X40-t 

KIS.5: 2X1 +2,6X2 +2,5X3 +3X4 +2,8X5 ~3,4X6 +2,4Xr +3Xs +3,1X9 +2,3JS_0+3,5Xı1+2,6JS.2+1,8xı3+2,4JS.4+2,7:lS 
o,zx32+0,2X33+0,5X34+2,3X35+0,5X36+0,7X37+1,1X38+0,3X39+4,2X40+0,9X41+1,2X42+0,9X43+1,9X44+0,5X4 ~ 

KIS6: ~ +X2 +X3 +X4 +X5 +X6 +"X.r +Xa +Xg +JS.o+Xlı +xı~ O 

KI~7: JS.3+Xl4+Xl5+Xlt/xı 7+xıa+xıg+X20+X21 +X22+X23+X24+X25-:::. i.j: 

KISB: .::ı. +~2 +~3 +X4. +~5 +X6 +X7 +~ +Xg +JS.o+XJ.ı +JS.2+xı3+JS.4+JS_5+JS.6+xı 7+xıa+Xıg+X20+X21 +X22+X23+X24+] 

KISg: X26+x27+X28+X29+x30+X31+±32+f33+X34+X35+X36+X37+X38=l 

Kİsıo:x39+X4o+X4ı+X42+X43+X44+x45+X46+X47+X48+X49+X5o+X5ı+X52+X53+X54=1 
KISU:ÇIKAN=O 

Xj:- O veya 1 j==l,~,3,_ • • • 52,53,54 
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III.3. Nedelin Çözi.imü ve Yorumlanması 

Toplu beslenme ya.pılan yerlerde aylık yemek planları
nın hazırlanabilmesi amacıyla geliştirdiğimiz sıfır-bir tam 
sayılı programlama modelinin çözümi.i, Anadolu Üniversitesi 
Bilgi İşlem Merkezi'nde bulunan MPSX paket programı kulla
nılarak elde edilmiştir. 

Aylık yemek planlarının hazırlanınasında yararlı ola
bilecek model sadece Kasım-1987'de Anadolu Universitesi Öğ
renci Kefeteryasında uşgulanmış ve günlük çözümler elde e
dilmiştir. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ça
lışma gi.inleri olarak ele alınmış ve Kasım-1987 için 21 gfin
lfik yemek bileşenleri oluşturulmuştur. l1odelin çözümü sıra
sında ilk önce ilk iki haftalık (10 çalışma günü) minimum 
maliyetli gftnlük yemek bileşenleri elde edilmiştir. 

Nedelin çözUmü için kullanılan NPSX paket proğramının 
izlenen adımları şu şekilde sıralanabilir. 

HPSX / 370 
ı. Adım: Başla 

2. Achm: Kontrol programlama küttl~ünü oluştur. 
3. Adım: Karar modelini oluştur. 
l~. A?_ırn: Veri kUtüğünii olu~tur •. ÇKarar det;~şkenleri, 

amaç fonksıyonu ve sağ taraf sabıtlerını kapsar f'llt:>XDATA) 
5. Adım: Si stern komutları yardımıyla Hl"'SX/370 paket 

programı çat;ır. 

6. Adım: f:IPSX Listing 
7. Adım: Hata varsa başa dön. 
8. Adım: Çözüm, Çıktı ve du~. 

Yukarıda sıraladığımız bu adımlar yerine getirile
rek ilk gün için modelin çözümü bulunmuştur. İlk gün 
için çözümde, modele yeni eklenen kısıtlayıcılardan sa
dece Kıs 8, Kıs ll ve Kıs 17 işleme sokulmuştur. Çözü
me x

19
; x27 , x

39 
değişkenleri girmiştir. Bu durumda .' 

ilk günün yemek bileşeni, yani karar değişkenlerimiz bir 
porsiyon olarak: 

x
19 

Yumurtalı Ispanak 

Pirinç Pilavı 

Sütlaç 



şeklindedir. İlk gün ıçın toplam maliyet 208 TL olarak bu
lunmuştur. Bu'çözümle ilgili bilgisayar çıktısı EK.l,.'de 
verilmiştir(*)• Ayın ilk günü için elde edilen çözüm küme
sinde görüldüğü gibi birinci kap yemek etli sebze yemekleri 
sınıfından Yumurtalı Ispanaktır. İkinci gün için çözüm küme
si araştırılınaya başlanmadan önce birinci kap yemeg~n, et ye
meği sınıfından olması saglanmalıdır. Bunun için Kıs 7~0 ol
ması gerekmektedir. Ayrıca çözümde yer alan karar degişken
leri sıfıra eşitlenmelidirki tekrar çözüm kümesinde yer alma
sınlar. O halde, 

Çıkan+ x19+x27+x39=0 

olur. 

Yemek listesinde esas yeme~in bir~gün et, bir gün etli 
sebze yemeklerinden birisi olması Kı s 6 veya 7' nin sıfıra e
şitlenmesi yle 'sa~lanarak, birinci günkU çözüm yöntemi izle-. 
nerek ilk 10 gÜnlük yemek bileşenleri Tablo III.6'daki gibi 
elde edilmiştir. 

Tablo III.6'da görlildüğü gibi ilk 10 günün minimum 
maliyetli, uygun besienmeyi sağlayacak e;ünlUk yemek bileşen
leri hazırlanmış durumdadır, Günlük yemek maliyetleri 11 esa's 
yemek sınıfı-" göz önünde bulundurulmak şartıyla her gün artmak
tadır. Bunun nedeni düşük maliyetli yemaklerin çözUm kUme
sine öncelikle girmesidir. Çözüm işlemine bu şe.kilde devam 
ettigimizde maliyetierin artmaya devam edeceği açıktır. Bu 
durumda maliyetierin artmasını kısmen önlemek için, daha ön-
ce çözümde yer alan.yemek türlerini yeniden modele dahil et
mek gerekmektedir. ÇiJnkü bu yemekler minimum maliyetli çö
zümlerde yer almıştır. Her ne kadar bu şekilde bazı yemek
ler bir ay içinde iki kez verilmiş olacaklarsa da, bir sık-
lık ifade etmemektedir. Fakat daha önce ç<-5.züme giren yemek 

Ornek olarak yalnız ilk gün için çBzümün yer aldıgı bii
e:;isc:ıyar çıktı sı tabloları EK. ı .. ' de verilmekle yetinilmiş
tir. Dit;er biygisayar çıktılarının verilmemiş olmasının 
nedeni, çalışmamızın hacmini büyütınemek içindir. 



Tablo-III.6. Kas~-1987 İlk lO Gün İçin Günlük Yemek Bileşenleri 

Günler 2 Kas~ 3 Kas~ 
1 

4 Kas~ 5 Kas~ 
Pazartesi Salı C arşamba Perşembe 

~ ·r-1 :JS_
9

: Yumurtalı ~: Güveç JS.3 : Kabak Dal •. x4 : KadJ.nbudu Q) H s Q) Ispanak (Yoğurtlu) Köfte 
roQ).-ı 

x27 : P~rinç x39:Soslu x26: B:Ugur x35 : Kır. Mer. .P~S:: 
Cf-4 Q) 
ro ~ cr.-ı Pılavı ra:akarna Pılavı Çorba 

::ı:: :;j Q) • x
39

: Sütlaç x
45

: Cacık x40 : -Telkadayıf x54 : Yağurt ı-lı-! . s ·r-1 H: ı:q 
t:!:" . 

Top. Mal. 208 TL 424 n. 226 n. 532 TL 

9 KasJ.m. 10 KasJ.m ll Kas~ 12 Kas~ 
Pazartesi - Salı Çarşamba Perşembe 

~ ·r-1 
Xı : Kuru ·. t x

3 
: Izgara x23 : KJ.y. Taze XJ.2 : Haşlama Q) H s Q) 7 Fasülye Köfte ro Q) .-ı Fasulye Tavuk 

.P~S:: x
34

: Damat es x
29

: Peynirli x36 : Yeyla x28 : FırJ.nda Cf-4 Q) 
ro ~ {/}> Çorba Makarna Çorba Makarna ::ı:: :;::$ Q) 

ı-lı-! X : Marul x
49

: Elma x47 : Vişne x50 : üzüm • § ·r-1 
H: ı:q 44 Salata HC Kamp os. 

Top. Mal. 316 TL 540 n. 411 TL 569 TL 

~ 

6 Kas~ ' 

Cuma 

JS.s: Kuru Nohut 

x28 : FırJ.nda 

makarna 
x52 : Karpuz 

1 301 n. 
13 Kas~ 
Cuma 

rı4 : KJ.y. Bibe:c 1 

D olma 
pc

31
: Tepsi 
Böreği 

pc48 : Kuru Erik i 
Kompos , 

415 TL ı 

\J1 
\J1 
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türlerinin tamanıı modele dahil edilirlerse, sonrald 10 gün 
için aynı çözilm kümelerinin çözümde yer alması kaçınılmaz 
olmaktadır. Bu bizi aylık yemek planı yerine 10 günlük ye
mek planı ile sınırlamaktadır. Böyle bir sınırlamayı gi~ 
derrnek için daha önce çözümde yer alan yemekıerin tamamı 
de~il de bir kısmı modele dahil edilmelidir. 

Bu durumda modele hangi yemek türlerinin yeniden da
hil edileceklerine karar verilmesi gerekmektedir. Böyle 
bir kararın verilebilmesi için en sağlıklı yolun, kafeter
yadan yararlanan öğrenci, ö~retim elemanı ve diğer persone
lin yemek türleri hakkında tercihlerinin dikkate alınması
dır. 

Her gün ortalama 5000 kişinin Öğlen yemeklerini kafa
teryada yedi~i göz önüne alınırsa, bunların hepsinin ter~ 
cilılerini beiirlemek güç ve zaman alıcı bir iştir. Bu ne
denle 5000 kişi içerisinden basit tesadüfi örnekleme meto~ 
duyla belirlenen 145 kişiye anket yapılarak esas yemek 
tercihleri sorulmuştur(8 2), Yapılan ankette bireylere kafe
teryada hazırlanabilen I.kap yemekler sınıflar halinde ve
rilmiş·ve ençok istedikleri yemekten başlayarak, sınıfları 

kendi içlerinde numara sırasına koymaları istenmiştir(.~) • 

Anket sonuçlarına göre et yemekleri sınıfından en 
çok isteklerin yoğunlaştığı 7. çeşit yemettin, etli sebze ·: 
yemekleri sınıfından en çok isteklerin yoğunlaştığı 8 çeşit 
yemeğin modelde yer alması sağlanmıştır. Çözümde daha ön
ce hiç yer almamış yemek türleri modelde aynen kalmışlardır. 

Anket sonuçlar~na göre yapılan değişiklikten sonra 
modelin yeniden ardışık çözümle.ri araştırılmış ve son 10 
gün için elde edilen günlük yemek bileşenleri listesi ve 
günlÜk maliyetler Tablo III.7'de gösterilmiştir. 

(85) 

(~) 

Örnekleme konusunda geniş biig:i--i'çin bkz. Özer. Serper ve· 
Mustafa Aytaç, 1988, örnekleme, Filiz Kitapevi, !stanbul 
ve Necla Çömlekçi, 1982, İstatistik, Bilim Teknik Kitap
evi, Eskişehir, s.l75 
Yapılan anket formunun bir örneği EK.2'de, anket sonuçla
rını gösteren tablolar E~.2A ve EK.2B'de verilmiştir. 
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Tablo-III.?. Kasım-~987 Son lO Gün İçin Günlük Yemek Bileşenleri 

Günler 16 Kasım 17 Kasım 18 Kasım 19 Kasıı.-n 

Pazt. Salı Çarş. Perş. 

·r-f ıs_ 3 : Kabak x
5
' : Taskebabl ıs_ 6 : Kıy Pat. x

4 
: Kadınbudu 

~ H 
(1) (1) D olma Köfte 

a$ s ı-1 
.p (1) s:: x

27
: Pirinç x

35
: Kır. Mer. x

37
: Sepze x33: Şehriye 

~>ı(l) 

~~gr PilavJ. Çorba Çorba Çorba 
:;::s ı>, x

4
·0 : Telkada. x

39
: Tatlı x

53
: Elna x

40
: Tatlı 

• ı-1 ·ı-f 

l=l :§ ı:Q 
HO 

Top. Iilal. .2.22 TL 502 TL 287 n. 507 TL 

Günler 22 Kasım 23 Kasım 24 Kasım 25 Kasım 
Pazt. Salı Çarş. Perş. 

~ ·~ x
17

: Kuru x
3 

: Izgara x 20 : Patlıcan :;_2 : Eaşlama (1) (1) 

Sı-l 
a$ (1) s:: . Fasulye Köfte Musakka Tavuk 
.P>tCD x31 : T~ps~. x28 : Fırında x31 : T~ps~ .. x

24
: :Peynirli ~ mo 

ro S CD 
::ı::: ı-1 Boregı Makarna Boregı Makarna 

ı-1 ·ı-f x
45

: Cacık x
52 

:· Karpuz x
46

: Kaysı x
43

: Kıvırcık • § ~ ::>: 
HO Kom. :.S alata 

Top~ ··Mal-. .... 386 TL 576 TL 418 TL 597 TL 
- ---- -·---·-~---- -- L_______~ ------

20 Kasım 
Cw.a 

Xı4 : Kıy. Biber 
D olma 

X 6 : Düğün 
3 Çorba 

x
42

: Karışık 
Salata 

326 n. 

26 Kasım 
Cuma 

x8 : Rosto Et ı 
Pat. KJ.z. 

x33: Şehriye 
Çorba 

x
47

: Vişne 
K om. 

651 TL 

\J1 
.......:] 
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-son olarak da Kasım-ı 987 1 nin son çalışma günü için 
günlük yemek bileşeni, ilk günün yemek bileşeni aynen alına
rak çözüm işlemi tamamlanmıştır. 2l'inci günün yemek bile~ 
şeni x19,x27 ,x39 ve toplam maliyeti 208 TL olacaktır. Ay
lık yemek planları sürekli bir şekilde yapıldı~ında, 21 1inci 
günün yeni plan dönemi içineı _ düşece~i açıktır. Aylık ye
mek planları hazırlanırken, uygulama kolaylı~ı olması açı~ 
sından dört hafta üzerinden yapılması daha uygun olacaktır. 

Çalışmamızda buraya kadar, toplu beslenmenin yapıldı
~ı A.ü. ö~renci kafateryasında aylık yemek planının bilimsel 
bir yaklaşımla nasıl hazırlanması gerekti~ini açıklamaya ça
lıştık. Hazırlanan aylık planda yer alan yemek türleri Tab
lo III.6 ve ?'de görüldü~ gibidir. Bu yemek planı uygu
landı~ında birey 21 günlük ö~len yeme~i için 8622 TL gibi. 
minimum bir maliyette liygun beslenebilecektir. Günümüzün eko-

nomik koşulları göz önüne alındı~ında bir kişinin 21 günlük 
ö~len beslenmesinin 8622 TL'ye gerçekleştirilebilmesi olduk
ça düşük bir rnaliyettir. 

Bunun yanında, çözüm sonuçlarına bakılarak günlük ye
mek bileşenlerini oluşturan yemaklerin bir birine uygunlu
~u ve sıralaması tartışılabilir. Ancak çözümlerde yer·alan 
yemek türleri renk, tat, kıvam.ve şekil uyumları dikkate a
lınarak yeniden oluşturulabilir. Bu durumda, günliik beslen
me standartlarından küçük sapmalar olmakla birlikte, aynı 
maliyetle bir aylık diyet planı hazırlanabilir. 



59 

SONUÇ. ve ÖNERİLER 

İnsanlar yaşamlarını etkin bir şekilde sürdürebilmele
ri için, ihtiyaç duydukları besin mad.delerini tüketmek zorun
dadır. Bugün dünyada, belirgin bir şekilde beslenme sorunu
nun oldu~unu herkes kabul etmektedir. Dünya ülkelerinin ge
lişmiş ve az gelişmiş olarak iki gruba ayrıldı~ı günümüzde, 
gelişmiş Ülkelerde beslenme sorunu, az gelişmiş Ülkelere gö
re çok daha düşük düzeydedir. Özellikle az gelişmiş Ülkeler
de görülen belirgin beslenme sorunlarının nedenleri, yetersiz 
ve dengesiz beslenme, beslenme kaynaklarının azlı~ı, aşırı ~ 

nüfus artışı, e~itim eksikli~i·ve dengesiz besin da~ılımı ola
rak sıralanabilir. 

Gelişmekte olan ülkemizde, önemli denebilecek düzeyde 
beslenme sorunları mevcuttur. Temel sorun ise eksik enerji 
tüketimidir. Besin üretimi yönünden kendi kendine yetebilen 
ender Ülkelerden birisi olan Türkiye'de beslenme sorunlarının 
temelinde e~itim eksikli~i ve gıda maddelerine sahip olma ol~
naklarında görülen dengesizlikler yatmaktadır. Ülkemizde bes
lenme sorununa üst yönetimlerin çözüm getirabilmesi için ge• 
rekli olan bilimsel araştırmalar yetersizdir. Beslenme, ül
kelerin refah düzeylerini belirten bir gösterge oldu~a göre, 
beslenme sorununun öncelikle ele alınması gerekir. Çünkü, e
konomik kalkınma sürecinde sa~lıklı ve emek verimlili~i yük• 
sek işgücüne ihtiyaç vardır. 

Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçen ülkelerde, ki
şilerin toplu olarak çalışmak zorunda oldukları ve e~itim gör
dükleri kurum ve kuru~uşlar ortaya çıkmıştır. Çalışanların 

işgücü verimliliklerinin artırılması ancak uygun çalışma or
tamı ve uygun beslenme ile mümkün olmaktadır. Toplu çalışma 
düzeni, beraberinde toplu beslenmeyi getirmiştir. Bugün özel
likle fabrika, okul ve hastane gibi kuruluşlar toplu beslenme
nin yapıldı~ı yerlere birer örnek teşkil ederler. Toplu qes
lenme ev dışında çok sayıda kişinin bir arada beslenmesidir. 
Ayrıca beslenme verim gücünü artırması yanında sa~lıklı bir 
beslenme alışkanlı~ı kazandırması açısından da önem arzeder. 
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Yukarıda özetledi~imiz beslenmenin önemi ve Ülkemizdeki duru
mun bir de~erlendirilmesi çalışmamızın birinci bölümünde açık
lanmıştır. 

Toplu beslenmenin yapıld~~ı yerlerde, bireyin günlük , 
beslenme ihtiyaçlarının en uygun bir şekilde karşılanması ve 
bunun minimum maliyetle gerçekleştirilebilmesi en çok iste.::. 
nen bir durumdur. Bu nedenle, minimum maliyetle en uygun 
beslenmenin nasıl yapılabileceği önemli bir sorundur. !şte 

problem çözümleme bilimi olarak da tanımlanan yöneylem araş
tırması çözüm tekniklerinden sıfır-bir tam sayılı do~rusal 
programlama, en uygun beslenme probleminin çözümünde yararlı 
olabilecek bir tekniktir. Toplu beslenme sorunun çözümüne i
lişkin yapılacak bilimsel çalışmalara katkısı olacağına inan
dığımız sıfır-bir tam sayılı doğrusal programlama modeli, ay
rıntılı olarak çalışmamızın ikinci bÖlümünde ele alınmıştır. 
Ayrıca modelde günlük yemek bileşenlerinin her gün farklı ol
ması istendiği için önceki yemek bileşenine gilren karar değiş
kenleri sıfıra eşitlenerek, bir sonraki yemek bileşenine gir
mesi Önlenmektedir. Literatürde yer almayan bu konu çalışma
mızda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Bünyesinde çok sayıda öğretim elemanı, öğrenci ve diğer 
çalışanları barındıran Anadolu üniversitesi tüm bunların bes
lenme ihtiyaçlarını kafeteryada karşılamakta ve büyük harcama
larda bulunmaktadır. Diğer taraftan uygun beslenme ile bire
yin verim ve algılama gücünü en iyi şekilde sa~lamak ve artır
mak üniversite yönetimi için önemli bir sorundur. Bu sorunun 
çözümünde yardımcı olabilecek sıfır-bir tam sayılı doğrusal 
programlama modeli, aylık yemek planı hazırlanmasında nasıl 
kullanıldıQ;ı çalışmamızın üçüncü bÖlümünde ayrıntılı biçimde· 
gösterilmiştir. 

Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü Öğrenci Kateter
yasında uyguladığımız model, kafeter,yanın temel beslenme prob~ 
leminin çözilmünü amaçlamamıştır. Ancak geliştirdiğimiz ve 
çözümünü elde ettiğimiz model, kafe~erya yöneticilerine ileri
ye dönük yemek planlamasında yardımcı olabilecek bir araç ni-
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teliğindedir. Ö~renci kafeteryasına Kasım-1987 için uygula
dı~ımız modelin çözümünde elde edilen aylık toplam maliyet, 
kişi başına 8.622 TL.'dir. Bu maliyete, su, elektrik, işei
lik gibi giderler sabit kabul edildi~inden dahil edilmemiş
tir. Çözüm sonucu elde edilen bu maliyet piyasa koşulları 
gö~önüne alındığında oldukça düşük olmaktadır. 

Çalışmamızda ele aldı~ımız model toplu beslenme yapı
lan yerlerin aylık yemek planlarını bilimsel bir yaklaşım i
çinde minimum maliyet nasıl hazırlanabileceğine örnek 
teşkil etmektedir. Ayrıca bu model kafeterya yönetimine; 

- Kafeterya için gerekli olan malzemenin en uygun satın 
alımında, 

Piyasa koşullarını göz önüne alarak hangi yiyecekle
rin stoklanmasının uygun olacağının belirlenmesinde, 

- Minimum maliyetli en uygun besienmeyi sağlayacak ay
lık yemek bileşenlerinin belirlenmesinde, 

üstünlükler sağlayabilir. 

!stenen her ay için kullanılacak malzemenin birim fi
yatları ve mevsime göre özellikleri yeniden belirlendiğinde 
minimum maliyetli beslenme planlarının hazırlanması yardımcı 
olabilmektedir. 

Sonuç olarak, gelişen Ülkeler içindo beslenmenin önemi 
ve Türkçe ve yabancı kaynaklarda çok az incelenen sıfır-bir 
tam sayılı programlama modelinin minimum maliyetli en uygun 
beslenme probleminin çözümünde nasıl yararlı olabileceği ay
rıntılı şekilde çalışmamızda ele alınmıştır. 
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DC.l. İlk Gün İçin Çözümün Yer Aldı~ı Bilgisayar Çıktısı 

MPSX/370 Rle7 MPSCL EXECUTICN 

NUMBER OF ELEMENTS BY C:OLUHN ORDER 

19 Xl •• ••• 9 xz •• ~ •• s X3 ••••• 9 X4 ••••• 9 X5 •.••• s 
26 X8 •• •• .a X9 ••••• s xıo ••••• s xıı ••••• 8 Xl2 •••• • 9 
33 Xl5 •••• • s Xl6 •• • • .a X ll ••••• 9 X18 ••••• 9 Xl9 ••••• 9 
'tO X22 •••• • s X23 ..... ~ X24 ••••• a X25 ••••• a X26 ••••• a 
47 X29 •• ••• s XJO ..... ~ X31 ••••• 9 X32 ••••• a X33 .••.• s 
54 X36 •••• • 9 X37 •• •• .a X38 ••••• a X39 ••••• 9 X40 ••••• 9 
61 .X43 •• •• .a Xltlt ••••• 9 X45 ••••• 9 X46 ••••• a X47 ••••• 9 
&8 X50 •• ••• 9 X51 ..... ~ X52 ••••• 9 X53 ••••• a X54 ••••• a 

-

-1 

PAGE 3 

X6 ••••• a 
Xl3 ••••• 9 
xzo ••••• a 
X27 ••••• s 
X34 ••••• 9 
X41 ..••• s 
X48 ••••• 9 

88/043 

Xl 
Xl4 
X21 
X28 
X35 
X42 
Xlt9 

••••• 9 
••••• s 
••••• 9 
••••• 9 
•• ••• 9 
••••• s 
••••• 9 

0'1 
1\) 
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f 

('> 

(' 

. 
-~Pix/3'7ö ARf:; -: ~: -· :..--_· HPscı· ıfx"icur'tfN-

NUMBER OF ELEMENTS BY ROW OROER, EXCLJOING RHS'S• !NCLUDING SlACK ELEMENT 

1 N HALIVET •••• SS 
8 G KIS6 .... 13 

15 G KIS13 .... ,.6 

PROBLEM STAT ISTICS 

G UKAN 
G KI S7 
G KI Sl't 

18 LP ROWS 
O ARE SOS 

72 VARIABLES 
S4 AR E INTE GER 

•••• 29 
•••• ıtt 
••••• s 

G KISl 
E KIS8 
G ı~oiSlS 

•••• ss G KISZ 
••••26 G KIS9 
•••••6 E KIS16 

477 LP ELEMENTS OENSITY = 36.80 

•••• ss G KIS3 
•••••7 G KISlO 
•••• ı7 

f' THESE STATISTICS CONTAIN ONE SLACK VARIAf!lE FOR EACH ROW 

O MINOR ERRORSt O MAJOR ERRORS. 
~ 

THERE ARE lS EMPTY f!LOCKS STI LL AVAIlABLE ON PROBFILE 
(" 

(" 

~ 

(" 

(" 

,. 

PAGE 

••••SS G KlSit 
•••••8 E KISll 

--
4 ~ -s8io43~ 

•••• ss G KIS5 
••••14 G KIS12 

•••• S4 
••••• 3 

0"\ 
\)J 



MPSX/'370 Rl .T 

SETUP AYSEl 

TIME = O• Ol 

MIN 
SCUE 

ı MATRIX 
2 ETA 
2 SCRATCH 
ı HI XWORK 

XPRICE = 

FILE 
FlLES 
FILES 
FILE 

o 

• • •• .POOLS • • •• • 
BASIC ARRAYS 
INTEGER ARRA YS 
MlXWORK BUFFERS 
WORK RE Gl ON S 
SP lll ARRA YS 
ETA BUFFERS 
MATRIX BUFFERS 
•••• .TOTAL •• •• • 

ROWS ILOG.VAR.J 
COLUHNS lSTReVAReJ 

MPSCL EXECUTICN 

NUMBER SIZE 

3 30720 
ı2 232 
ı 2968 
6 8192 
2 4096 

TOTAL 
9ı2 

5624 
9Zı60 
2784 
2968 

lt9152 
8192 

ı61792 

TOTAL 
18 
54 

NORMAL 
llt 

() 

.FRee. 
ı 
o 

477 ELEHENTS - DENSITY = 36.80 -

DPT IMHE MACRO CALlEÖ 

CRA SH TIME c.oz MINS. 

C HERCHE 

INFEASIBILITIES 8 AT START 
O AFTER CHHCHE 

FEASIBLE 

PRIMAL OBJ '" MA LI VET RHS = RHST 

TIME = o.oı MINS. PRICING = 5 
SCALE = ı .ooooo 

ITER VECTOR VECTOR REOUCEO NUMBER 
NUMBER OUT IN COST NONıJ PT 

M ll 8 37 ·42187- ı o 

PAGE 5 88/043 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

.. 
~ 

~ 

~ 

FIXEO BOUNDED 
3 o • o 54 54 ARE INTEGER 54 ARE o-U 

2 MATRIX RECORDS lWITHOUT RHS•Sa :» 

.. 

.. 

.. 
> 

10 SELECTED STRUCTURALS 

• 
~ 

(j\ 
-ı::-

) . 
FUNCTION NUMBER SUM 

VALUE IN FE AS INFEAS 
290.0000 o • , 

.) 



MPSX/370 Rf .1· MPSCL EXECUTICN 

ITER VECTOR VECT OR R EDUC ED NUMBER FUNCTION NUMBER 
NUMBER OUT IN COST NONDPT VALUE INFEAS 

-M 12 3 46 .15234 6 214.9159 o 
13 46 45 .06546- 211.0857 o 
14. 19 25 .16546- 211.0857 o 

M 15 44 50 • 16585- 10 20.8.3821 o 
M 16 ız 70 • 05373- z 207.7044 o 
OPTIMAL SOLUTION 

XDOOPT DEMAND SET 

SAVE - TIME · o. 03· 

NAME = 

THERE ARE 14 EMPTY BLOCKS STILL AVAILABLE ON PROBFILE 

OPTI~IX MACRO CALLED 

SUM 
INFEAS 

• 
• 
• 
• .. 

<Tl 
\J1 



HPSX/370 Rle7 HPSCL EXECUTICN PAGE 
~ 

HIXSTART - TIME = Oe03 

) 
STANDARD 

# NUMBER OF INTEGER VARIABLES CEXCLUCING SOS VARIABLESI = 54 1 O ARE FLAGGEDI 
NUMBER OF o-l VARIABLES CEXCLUOING SGS VARIABLESI = 54 

1 AT CONTINUOUS OPTIMUM, 

NUMBER OF FIXED INTEGER VARIABLES CEXCWOING SOS VARIABLESI = O 

# 
HIXWORK CAPACITY 
.1 HIXWORK BUFFER CONTAINS ı3Z.3 NCDES 

# HIXWORK FILE CAN CONTAIN 6344 N~DES 

~ 

• 
HIXFLOW - Tl HE = 
INVERT - TIME = 

MIXFLOW - TIME = 

o.o3 

0.03- ITERATION •••• ı6 

Oe03 

tl NOOES POSTPONED IF ESTI~ATION BEYONO INFINITY 

NOOES POSTPONED IF FUNCTIONAL BEYO~D INFINITY 

• 
• 
• 
• 

" 
; 

• 
• 

NO DE S OR QP PE D 

BRANCHING NODE 

IF FUNCTIONAL BEYO~D INFINITV 

NODE BRANCHING BRANCHING 
NUMBER VAR NO VAR VALUE 

ı 57 .~oı5 

- - - - - - - INTEGER SOLUTION OBTAINED AT NOOE 
U PP ER B RA Nt H Z 5 1 ı .o 00 O 

XDOPRINT DEMAND SET 

FUNCTIONAL ESTIMATION 
VALUE VALUE 

Z07.7044 Z07.704 

Z AND ITER 
zoa.oooo zoa.ooo 

NON-INT 
INT VAR 

2 

NON-SAT PSOO-COST 
sa s 

o 

17 - ITS FUNCTIONAL VALUE IS 
o o 3.0000 

7 

ITER 
NO 

16 

88/043 

zos.oooo 
ı7 INTEGER 

(j\ 
(j\ 



MPSX/370 Rl.7 MPSCL EXECUTI CN 

SECTION 1 - ROWS 

NUMBER ••• Row •• AT •• .ACTIV ITV. ••. 

ı MALIYET as 208.00000 
2 CI KAN BS 2.ooooo 
3 KI Sl BS 879.0000C 
4 KI S2 as • 23alOOOC 
5 KI S3 BS 33.50000 
6 KIS4 as 422.3000C 
1 KIS5 BS 7.00000 
8 KI S6 Ll • 
9 KIS7 BS ı.ooooo 

lO KIS8 EQ ı.ooooo 
ll KIS9 BS ı.ooooo 

12 KISlO LL • 
13 KISll EQ ı.ooooo 

14 KI 512 as ı.ooooo 

15 KI 513 BS • 
16 KIS14 BS • 
17 KI Sl5 BS • 
18 KI Sl6 EQ ı.ooooo 

--------·--

SL ACK ACTIVITY aaLOWER LIMIT. 

208.00000- NONE 
2.ooooo- • 

27.00000- 852.00000 
5.84000- 17-26000 

18.16000- ıs·.34ooo 
234.30000- 188.00000 

3.78000- 3.22000 
• • 
ı.ooooo- • 
• ı.ooooo 

ı.ooooo- • 
• • 
• 1.ooooo 

1.ooooo- • 
• • 
• • 
• • 
• ı.ooooo 

..UPPER LIKIT. 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

ı.ooooo 
NONE 
NONE 

ı.ooooo 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

ı.ooooo 

aOUAL ACTIVITY 

1.ooooo 
• 
• 
• 
• ... 
• 

ıos.ooooo-

• 
l3s .• ooooo-

• 
3.00000-

30.00000-
. .. .. .. . i 
• ı 

ı 

40.00000-ı 

(j\ 
-.....J 

i 
' 



"1WSXT37-0-Rl-;'t .HPSC.L EXEC.UTICN 

SECTI~ Z - C.OLUMNS 

NUMBER .COLlJHNS AT •• eACTIVITY••• •• lNPUT COST •• eeLOWER LI MIT • •• UPPER LIHIT • eREDUC:ED C:OST. 

19 Xl IV • 351.00000 • ı.ooooo ııı.ooooo 
20 X2 IV • 358.00000 • ı.ooooo ııa.ooooo 
21 JO IV • .350.00000 • ı.ooooo ııo.ooooo 
22 X4 IV . 425.00000 . ı.ooooo 185.00000 
23 X5 IV • 488.00000 . ı.ooooo 248.00000 
24 Xb IV • 387.00000 . ı.ooooo 147.00000 
25 X7 IV . 21t0e00000 . ı.ooooo 
2b X8 IV • 4b3e00000 • 1.ooooo 223.00000 
l.1 X9 IV • ltb3· 00000 • ı.ooooo 223.00000 
28 xıo IV • 571.20000 • ı.ooooo 331.20000 
29 X ll IV • 335.00000 • ı.ooooo 203.00000 
30 xı2 IV • 382.00000 • 1.ooooo 142.00000 
31 Xl3 • IV • 11ta.ooooo . 1.ooooo 13.00000 
32 X14 IV . 171.00000 • 1.ooooo 3&.00000 
33 Xl5 IV • 212.ooooo . 1.ooooo. 137.00000 
3lt- xıo IV • 1&0.00000 • ı.ooooo 25.00000 
35 Xl7 IV • 183.00000 • ı.ooooo 48.00000 
3b Xl8 IV • 149· 00000 • ı.ooooo 14.00000 
37 Xl9 IV ı.ooooo ns.ooooo • l-00000 
38 X20 IV . 174.00000 • 1.ooooo 39.00000 
39 x2ı, IV • 155.00000 • 1.ooooo 20.00000 
40 X22 IV . 229.00000 • 1.ooooo 94.00000 
'tl X23 IV • 225.00000 . 1.ooooo 90.00000 
42 X24 IV • 115.00000 • ı.ooooo 40.00000 
43 X25 IV • z1o.ooooo • ı.ooooo 75.00000 
'tlt X26 IV • 34.00000 . ı.ooooo 4e00000 
45 X27 IV ı.ooooo 30.00000 • ı.ooooo 
ltb X2B IV • 112.ooooo . ı.ooooo 82.ooooo 
47 X29 IV . 130.00000 . ı.ooooo ıoo.ooooo 
48 X30 IV . 125.00000 . ı.ooooo 95.00000 
49 X31 IV • 11t4e00000 . ı.ooooo · ll4e00000 
50 X32 IV • 33.00000 . ı.ooooo • 51 X33 IV . 38.00000 . ı.ooooo 5.00000 
52 X34 IV • 48.00000 . ı.ooooo ı5.ooooo 
53 X35 IV . 45.00000 . ı.ooooo ız.ooooo 
54 X3b IV • 36.00000 • 1.ooooo . 3.00000 
55 X37 IV . 37.00000 • 1.ooooo 4.00000 
Sb X38 IV • 35.00000 • 1.ooooo ı.ooooo 
57 X39 IV ı.ooooo 43.00000 . 1.ooooo 3.00000 
58 XftO IV • 44e00000 • 1.ooooo 4.00000 
59 X41 IV . ıı 1.ooooo . ı.ooooo 77.00000 
oO XltZ IV . ı2o.ooooo • ı.ooooo 8o.ooooo 
ol Xlt3 IV . 85.00000 • ı.ooooo 45.00000 
o2 X44 IV • as.ooooo • ı.ooooo '+5.00000 
o3 X45 IV • 59.00000 • ı.ooooo 19.00000 
64 · Xlı-6 IV .. 1oo.ooooo . 1.ooooo 60.00000 
b5 Xlı-7 IV • 150.00000 .• 1.ooooo uo.ooooo ·ın 
bb Xlt-8 IV . 54·00000 • 1.ooooo 14.00000 00 

VI~ .0 TV - oO•OOOOO . 1.ooooo zo.ooooo 
/ 
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i4iisx/37o·iü.7 i1PscL-ExecuficN · 

MIXFLOW - TIME = 0.04 

NOOES POSTPONEO IF FUNCTIONAL BEYO~O z ca.ooo 

NOOE S OR OP PEO IF FUNCTIONAL BEYONO z ca .ooo 

NODE BRANCHI NG BRANCHING 
NUMBER VAR NO VAR VALUE 

LOWER BRANCH 3 57 • 
:oı:oı:oı ANY FURTHER SOLUTION CANNOT 8E SETTER THAN 

BRANCH ING NOOE 
LOWER BRANCH 
UPP ER B RA NCH 

NOOE BRANCHI NG BRANCHING 
NUHSER VAR NO VAR VALUE 

.3 58 
58 
58 

.6913 

:oı:oı~ ANY FURTHER SOLUTION CANNOT BE SETTER THAN 

A aRAriCHING NODE I S SOt.JGHT IN THE aAlTI ... G SET 

FUNCTIONAL 
VALUE 

207.6357 

207.8.36 

FUNCTIONAL 
VALUE 

207.8357 
237.9730 
208.2204 

2oa.ooo 

"' NO BRANCHING NOOE HAS BEEN FOUNO - SEARCH IS OVER 

., 

..., 

" 
"' 
~ 

• 
... 

OPTIMAL INTEGER SOLUTICN IS NOW RESTORE) AS CURRENT SOLUTION 

HIXSAVE - TIHE = 0.04 

NOOE SAVEO FUNCT IONAL VALUE 

2 208.000000 000 

THIS TREE OCCUPIES 1 .BLOCKS OF 

ESTIHATION 

INTEGER 

204 8 BYTES. 

THERE ARE 13 EMPTY BLOCKS STILL AVAILABLE ON PROBFILE 

HlXSTATS - TIME = 0.04 

ESTIMATION NON-INT NON-SAT 
VALUE INT VAR s os 

207.836 3 o 

- ESTIHATION OF THE BEST ONE 1S 

ESTIHATION NON-INT NON-SAT 
VALUE INT VAR so s 

207.836 3 o 

- ESTIMATION OF THE BEST ONE IS 

INTEGER VARIABLES 
INT tFIXEDJ NOINT CQUASII 

54 ı o o 

·-- '"'P"AG.E-~ ~ ~ıı ~~88/'043- ~--~--

PSDO-COST 

.1456 

207.83b 

PSDO-COST 

43.5971 
le246Z 

208.000 

ITER 
NO 

ZO WAITING 

ITER 
NO 

zo 
Zl DROPPED 
22 OROPPEO 

so s 
SAT 

o 
IFIXEOI NOSAT tQUASIJ 

o o o 

) 

) 

l 

} 

l 

l 

-~ 

) 

l 

l 

~ 

} 

~ 

..._;] .) 

o 
l 

\ 

). 
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MPSX/370 Rle7 MPSCL EXECUTI CN 

PROBLEM NAME = AYSEl 

• • • •• PRCS LEM ST AT IS TI CS 

ROWS 
COLUMNS 
V AR lA BL ES 
I NT EGER VAR lA .BL ES 
ELEMENT S 
DEN SITV 

• •• • • 

ı8 
54 
7Z 
54 

417 
0 36.80 

••• COMPUTATIONAL 

FUNCTIONAL IMINJ 
RESTRAINTS 
SOUNDS " 

ELEMENTS •••• 

MALIYET 
RHST 

PAGE 13 88/0it-3 

•••••••••ENVIRONMENT••••••••• 

c.P.u. 
CORE ALLOCATEO 
OPERATING SYSTEM 

380904 
os 

1--------------------------I--------------ı--------------I--------------I---------------ı----------------------------------------I 
I I TIME I ITERATION NO.I NOOE NO. I FUNCTIONAL I S T R A T E G Y I 
I ISINCE 1'4IXSTARTI SINCE SETUP I I VALUE I I 
I I I I I I I 
I--------------------------ı--------------1--------------I--------------I---------------I----------------------------------------I 
I I I I I I I 
I CONTINUOUS O PTIMUM I I ı6 I ı I 207.7044 I I 
I I I I I I I 
I--------------------------I--~-----------I--------------I--------------I---------------I----------------------------------------I 
I I I I I I I 
I FIRST INTEGER SOLUTION I 0.00 I ı7 I 2 I 208.0000 I I 
I I I I I I I I-------------------------I------------- I--------------I ---•----------I---------------I----------------------------------------I 
I I I I I I I 
I OPTIMAL INTEGER SOLUTION I 0.00 I ı7 I 2 I 208.0000 I I 
I I I I I I I 
1--------------------------ı--------------ı----·---------I--------------I--------~-----ı----------------------------------------I 
I I I I I I I 
I OPTIMALITY PROVEO -I o.oı I 22 I 3 I I I 
I I , I I I I I 
1--------------------------I--------------ı--------------I--------------I---------------ı----------------------------------------I 
I I I I I I I 
I TIME OF SEARCH I o.oı I 22 I 3 I 1 PURE I 
I I I I I I I 
ı--------------------------I--------------ı--------------I--------------I---------------ı----------------------------------------1 

.NUMBER OF INTEGER VARIABLES NOT lhTEGER AT CONTINUOUS OPTIMUM = 2 

NUMBER OF INTEGER SOLUTIOI\S FWIIıD = ı 

BRANCHES ABANCONEO WHILE COMPUT ING =\ 2 

.--...J 
~ 

~ 

... 

,. 

,. 

... 

, 



MPS:X/370 R.l .1 . HPSCL EXECUTICN 

INTEGER NOOES 
ı----------~~~-~-ı~-~----------1 
I 
I 
ı 

NOOE 
I 

. I 

I 
2 

I 
I 
I 

ı----------------ı .... ------------.1 
ı 
ı 
ı 

FUNCTI ONAL 
ı 
l 
I 

ı 
208.0000 I 

I 
C: I----------------I-- ...... -.--------1 

ı 
ı 
I 

ESTIMATION 
I 
I 
ı 

I 
ıNTEGER ı 

I 
ı-------------~--ı--~-~-~------1 
I 
1 
1 
I 
I 

37=Xl 9 
45=X27 
57=X39 

ı 
ı 
I 
I 
I 

ı 
l• 0000 I 
ı. 0000 I 
ı. 0000 I 

I 
I---.--------------I--------.. -----I 

72 

. ı 



MPSX/370 Rl .7 11PSCL EXECUTICN 

MIXFIX - TIME = o.o5 

IN.TEGER VARIABLES ARE FIXEO AT 

VAR. NO AC Thi TY VAReNO AC Tl VITY VAR. NO ACTIVITY 

ı9 o 20 o ~ı o 
25 o 26 . o 27 o 
3ı o 3Z o 33 o 
37 ı 38 o 39 o 
43 o 44 o 45 ı 

49 o 50 c 51 o 
55 o 56 o 57 ı 

6ı o 62 o 63 -o 
67 o 68 o 69 o 

EXIT - TIME = o.os 

VAR.NO ACTIVITY VAR.NO ACTIVITY 

z2 o l3 o 
28 o 29 o 
34 o 35 o 
40 o 41 o 
46 o 47 o 
52 o 53 o 
58 o 59 o 
64 o 65 o 
70 o 71 o 

# 

PAGE 

VAR.NO 

24 
30 
36 
42 
46 
54 
60 
bb 
72 

15 88/0~3 

ACTIVITY 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

-....:ı 
\).i 
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EK.2. Anket Formu 

Aşağıda verilen yemek gruplarından en çok istediğinize 
(1) vererek l'den n'e kadar sıralayınız. 

I • KAP YEJ:.'1EKLER 

I. 1. ET Y:WlEKLERİ I. 2. ETLİ SEBZE YEMEKLERİ 

( ) Terbiye li Köfte ( ) Kabak Dolma 
( ) İzmir ll ( ) Kıyma lı Biber Do lma 
( ) Izgara ll ( ) Türlü 
( ) Kadınbudu " ( ) Kıyma lı Patates 
( ) Taskebabı ( ) Kuru Fasülye 
( ) Bahçe Kebabı ( ) Kuru Nohut 

c ) Gilveç ( ) Yumurtalı Ispanak 
( ) Ro s to Et (Patates Kız.) ( ) Patlıcan Husakka 
( ) Rosto Et (Patates Pür.) ( ) Kıyınal ı Ispanak 

c ) Fırında Koyun ( ) Kıyma lı Bezelye 
( ) Patlıcan Kebap ( ) Kıyma lı Taze Fasülye 
( ) Haşlama Tavuk ( ) Kıyınal ı Karnıbahar 

( ) Karnıyarı k 

(n=l2) (n==-13) 



EK.2A. Anket Sonucuna Göre 3t Yemekleri Tercihleri 

Yem e .K .\ l ercın 
Türleri Sırası •. ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ı 12 
1 

~erbiyeli Köfte 6 i 1 
3 3 ı 3 3 12 ı 9 ı 25 9 ! 

ı 
ı 1 
i 1 

İzmir " - - 9 - 10 : 27 1 23 ı 19 

1 ı~ 
9 

1 

ı ll i 
Izgara 26 13 110 " 17 10 ı 12 13 20 

i 1 i 
28. ı ı 

ı 10 
i 

Kadınbudu " 19 13 1 6 ı 10 ı 19 1 7 ı 10 3 ı 

!36 
1 

i 17 1 Taskaba bl. 12 13 17 ı 14 1 12 7 -5 6 
i ı 

ı 16 
1 

· Bahçe<Kebabı - 3 7 23 1 10 ~ 10 1 24 12 17 
ı ı 

i 20 
ı 

Güveç - 13 20 24 ı 6 ı 13 3 13 12 

ı 14 ı 20 Rost·o Et (Pat. k.) 24 29 16 ! 3 3 20 6 6 

ı 10 
ı 

ı 10 Rosto Et (Pat. k.) 29 17• 14 1 3 10 6 25 9 
' 

ı 16 
ı 

ı ld 
i ! 

Fırında Koyun 20 15 24 i 3 1 - 1 6 6 6 
ı ' ! i ı ' Patlıcan Kebap - 3 ı o 9 ı 23 6 i 17 3 ı 2 ı 26 ' ı 

} 
ı ı 

f ~ 
1 13 Haşlama Tavuk ll 12 12 13 ı 17 13 7 t 7 ! 17 

ı i 

Ankete katılan toplam kişi sayısı 
' 

--

ı. 

ll 

1 
ı 26 
! 
ı 18 
i 
1 
1 -1 19 

"6 

12 

14 

-
lll 13 

ı 16 
4 

1 10 

12 

32 

ı 26 
ı 
ı 2 
1 

ı ~ı 
·--
10 

1 6 

ı 3 

ı -i 
ı 
ı 16 

ı 25 ~ 

10 

~~er c ın 
3:siTun. 

143 

144 

144 

145 

145 

144 

144 

144 

144 

1 

143 

143 

142 

145 

""-J 
\J1 
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EK.2B. Anket Sonucuna Göre Etli Sebze Yemekleri Tercihl.eri 

.Yemek~ Tercih.' 
Türleri sırası 

ı 2 3 ~ 4 l 
\ 

5 6 ı 7 8 9 1(., ll 1 12 ·13 ~:ercih 
! I!'d. Ton 

1 ı ' 1 
1 ı 1 

8 
1 

26 ' Kabak Dolma 27 25 3 25 ı 10 3 3 - 3 2 lO 145 
' 

ı Biber 30 17 1 
ı 

3 6 
ı 

" 41 ll 19 12 ı 2 3 144 ' i l - - -
ı ! 

' 1 
1 ı~ Türlü 3 3 25 ı 23 

8 17 ı 18 13 3 - 8 12 141 
8 • 1 20 1 15 Kıy. Patates 4 . 5 

1 
13 12 14 3 ll 19 4 138 1 ! ı 

' ı ı ı4 Kuru Fasi.Uy e 14 ll 

lı~ 
ı 15 7 6 i 7 13 15 ll 7 8 136 
1 

Kuru Nohut 7 ı 6 18 18 1 6 8 18 12 13 13 139 - 1 
r 7 

Yumurtalı I sp. ll 3 j 4 3 10 i 20 16 14 17 7 13 18 136 - ı 7 Patlıcan Musakka 10 16 19 16 22 6 J ıo 7 lO 3 7 ll 144 
ı 16 Kıy. Ispanak - - - 3 13 

ı ı~ 
ll . 16 15 22 17 14 7 137 

Kıy. Bezelye ll 7 1 12 14 3 20 20 ı 14 12 -12 ı - 144 

ı 14 Kıy. Taze Fasülyeı 3 ll l 14 i 12 ı 14 18 14 14 6 14 6 

1 

- 140 
i ] 

ı . ' i 

ı Kıy. Karnı bahar 3 7 -
1 

- t 20 t - i ll 18 i 6 3 23 18 29 138 

1 6 
ı 

1 3 
ı ı Karnıyarık 35 24 25 3 1 16 7 ı 5 

1 7 ll ı 2 145 • 1 . ~ 

~~ete katılan tonlam kişi savısı 
... ... Co# 145 

------ ----

... 
( 
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EK. 2B. Anket Sonucuna Göre Etli Sebze Yemekleri Tercihl.eri 

.Yemek ~~ercih' 
Türleri sırası 

ı 2 3 1 4 l 5 
1 

6 7 8 9 ı c ll 1 12 13 i~ercih 
ı İ~i Ton 

25 1 
i ı ı 

i i 
1 

127 8 

1 

26 ı 3 
1 

Kabak Dolma 
ı 

25 i 10 3 3 - 3 2 10 145 . 
ı Biber ı 41 ! 1 n 30 17 ll 19 12 1 3 2 6 3 - 144 i - -1 ı 1. 

1 

ı 
ı 

ı 1 Türlü 3 3 25 

ı 
23 8 17 ı 18 13 6 3 - 8 12 141 

ı 

8 
f 

ı 20 ı 15 ı 10 138 Kıy. Patates 4 . 5 13 12 14 3 ll 19 4 

ı ı~ 
' 1 ı i 

j 

ı l 14 Kurı.ı Fasülye 14 ll ı 15 7 6 7 13 15 ll 7 8 136 ı 

ı 1 ı 1 

Kuru Nohut 7 ı 6 18 18 6 8 ı 7 18 12 13 13 139 - 1 . - 1 

1 14 1 i 20 Yumurtalı Isp. ll 3 i 4 3 10 16 17 7 13 18 136 -
ı 7 Patlıcan Musakka ı o 16 19 16 22 6 1 10 7 lO 3 7 ll 144 
1 16 Kıy. Ispanak . - - 3 13 

ı ı: 
ll 16 15 22 17 14 7 137 

Kıy. Bezelye ll 7 12 14 3 20 20 ı 14 12 ·12 ı - 144 
j ı 14 ! 

Kıy. Taze Fasülye! 3 ll l 14 \ 12 ı 14 18 ı 14 14 6 14 6 ı - 140 

i 
ı 

ı ' ' ı 
i i 

ı Kıy. Karnı bahar 3 7 - ı - i 20 - ı ll 18 i 6 3 23 18 29 138 • 

t 3 ı ' 25 

~ ı ı 
Karnıyarı k 35 24 ı 3 1 6 1 16 7 5 7 ll ı 2 145 

ı t 1 . ı 1 

.~ete katılan toplam kişi sayısı 145 
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