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ÖZET 

Yem girdisi, hayvansal üretim maliyetleri içerisinde en önemli 
yeri tutmaktadır. Yem girdi maliyetlerinin azaltılması, işletme karının 
maksimum düzeye ulaştırılabilmesi açısından önemlidir. Doğrusal 
programlama yönteminin uygulamaya aktarılmasından sonra hayvan 
beslemeciler de bu yöntemi yoğun bir şekilde kullanmaya 
başlamışlardır. Çünkü, rasyon hazırlama tipik bir doğrusal 
programlama problemidir. 

Bu çalışmada, rasyon formülasyonu ile uğraşan kişiler 
tarafından yaygın olarak kullanılan Excel paket programı ortamında, 
doğrusal programlama çözümlerinin ne şekilde yapılabileceğinin 
uygulamalı olarak anlatılması amaçlanmıştır.  

 

ABSTRACT 

Feed input occupies the most significant place in animal 
production costs. Reducing feed input cost is very important in terms 
of obtaining maximum farm profit. Animal feeders have used linear 
programming method very extensively  after it has been adopted to the 
practice. Because diet formulation is a typical linear programming 
problem.  

In this study it is aimed to explain how linear programming 
solutions can be accomplished in Excel worksheet environment by 
people dealing with diet formulation.   
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Yem girdisi, hayvansal üretim maliyetleri içerisinde en önemli 
yeri tutmaktadır. Yem girdi maliyetlerinin azaltılması, işletme karının 
maksimum düzeye ulaştırılabilmesi açısından önemlidir. Klasik 
yöntemlerle yemlerin hazırlanması, hem beslenme normlarının yerine 
getirilmesinde ve hem de ucuz yem hazırlanmasında zorluklar 
taşımaktadır.  

Doğrusal programlama yönteminin uygulamaya aktarılmasından 
sonra hayvan beslemeciler de bu yöntemi yoğun bir şekilde 
kullanmaya başlamışlardır. Çünkü, rasyon hazırlama tipik bir doğrusal 
programlama problemidir. Değişken ve kısıt sayısının fazlalaşması 
klasik yöntemlerle çözüm imkanlarını güçleştirmektedir. Bu nedenle, 
son yıllarda doğrusal programlama problemlerinin çözümünü 
sağlayacak bilgisayar paket programları geliştirilmiş ve yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu paket programlarının çoğu özel 
bir amaca yönelik olarak hazırlanmakta, piyasada yüksek fiyatlarla 
satılmakta ve ihtiyaç duyan kişiler tarafından kolayca elde 
edilememektedir.  

Bu çalışmada, rasyon formülasyonu ile uğraşan kişiler 
tarafından (araştırmacı, öğrenci, yetiştirici, küçük yem ünitesi 
sahipleri vb.) yaygın olarak kullanılan Excel paket programı 
ortamında, doğrusal programlama çözümlerinin ne şekilde 
yapılabileceğinin uygulamalı olarak anlatılması amaçlanmıştır.  

Bu çalışmada, Microsoft Excel for Windows Sürüm 7.0 
programının solver modülü kullanılmış ve örnek olarak kuzu besi 
rasyonu hazılanmıştır. Hazırlanan rasyonda, 2,4  Mcal ME/kg, 160 g 
HP/kg, %0,8-2,0 Ca, %0,5-1,0 P ve %0,18-0,3 Na bulunması 
öngörülmüştür. Rasyon, %10 yonca samanı dahil edilerek 
hazırlanmıştır.  

 

Rasyonun Çözümü 

Excel ortamında, en düşük maliyetli rasyonların 
hazırlanmasında "Solver" sihirbazından yararlanılır. Bunun için Excel 
tablo ortamında girilmesi ve düzenlenmesi gereken birtakım veriler 
bulunmaktadır.  

Rasyon optimizasyon işleminin ilk aşaması Şekil 1'de olduğu 
gibi tamamlanmalıdır. Burada kuzu yemi rasyon çözümü ile ilgili bir 
örnek yer almaktadır. Bu örnekte, öncelikle rasyon kompozisyonu 
verilmektedir. Rasyonda bulunması istenen minimum ve maksimum 
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normlar burada dikkatli bir şekilde tanımlanmalıdır. Şekil 1'de yer 
alan örnekte, ME kısaltması metabolizabl enerjiyi temsil etmektedir. 
Bir ton yemdeki metabolizabl enerjinin minimum ve maksimum 2.400 
Mcal olması, diğer bir ifade ile 2.400 Mcal değerine eşit olması birinci 
kısıt olarak girilmiştir. Yine benzer şekilde, Na değerinin en az %0,18 
ve en fazla %0,3 oranında rasyonda yer alması gerektiği belirtilmiştir.  

Şekil 1'de rasyon kompozisyonunun yanısıra amaç fonksiyon 
da tanımlanmıştır. Bununla ilgili açıklamalar ilerideki bölümlerde yer 
alacaktır.  

 
Şekil 1. Yem rasyonunun kompozisyonu ve kısıtlar. 

 

Rasyon çözümünün ikinci aşamasında, Şekil 2'de görüldüğü 
üzere rasyonda karışıma alınan maddelerin değerleri tanımlanır. Kuzu 
yemi olarak hazırlanan örnek rasyonda kullanılan yemler, arpa, kepek, 
PTK, yonca samanı, mineral, vitamin, mermer tozu ve tuzdur. 
Bunlarla ilgili normlar sütunlarda yer almaktadır. Hazırlanacak 
rasyonun minimum maliyetli olması açısından, bu şekildeki çizelgenin 
en son sütunda, bu yemlerin fiyatları belirtilmiştir.  
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Şekil 2. Rasyonda karışıma alınan maddelerin değerleri. 

 

Solver (çözümleyici) sihirbazının çalıştırılabilmesi için, Tools 
ana menüsünden Solver... seçeneği işleme konmalıdır (Şekil 3).  

 

 
Şekil 3. "Solver" sihirbazının çalıştırılması. 
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Çözümleyici sihirbazının çalıştırılması sonucunda Şekil 4'de 
ekran görüntüsü verilen Solver Parameters (çözümleyici 
parametreler) penceresi ortaya çıkmaktadır. Bu pencere üzerinde yer 
alan parametrelerle ilgili gerekli tanımlamalar yapılmalıdır.  

Bu pencere üzerinde yer alan ilk parametre Set Target Cell 
(hedef hücre belirleme) parametresidir. Bu parametre amaç fonksiyon 
tanımını içeren hücredir ($G$7) ve Şekil 1'de yer almaktadır. Bu 
hücrede yer alan formülün ayrıntısı aşağıda görüldüğü gibidir.  

 

Yukarıdaki formülde belirtilen referanslar incelendiğinde, bu 
değerlerin karışıma alınan yemlerin fiyatları ile miktarlarının 
çarpımından oluştuğu anlaşılmaktadır.  

İkinci parametre olan Equal to (...e eşittir) ile Min 
(minimizasyon) seçeneği işaretlenmiştir. Çünkü, yapılan doğrusal 
programlamada minimizasyon işlemi yapılmaktadır. Eğer herhangi bir 
faaliyette, örneğin karın maksimizasyonu hedefleniyor ise bu durumda 
Max (maksimizasyon) seçeneği seçilmelidir.  

Tanımlanması gereken diğer bir parametre ise By Changing 
Cells (hücreler değiştirilerek) parametresidir. Şekil 4'de yer alan 
örnekte, bu parametre için $G$30: $G$37 alan tanımı yapılmıştır. Bu 
alan, Şekil 3'de belirtilen ve rasyonda yer alacak olan yemlerin 
miktarlarını tanımlamaktadır. Diğer bir ifadeyle, analiz sonucunda 
karışıma girecek olan yem miktarları bu alanda elde edilmektedir.  

Optimizasyon işlemi için tanımlanması gereken diğer bir 
parametre ise kısıtlardır (Subject to Constraints). Kısıtların 
tanımlanmasında kullanılmak üzere pencere üzerinde Add (ekle), 
Change (değiştir) ve Delete (sil) olmak üzere üç adet buton yer 
almaktadır.  

Add butonuna bilgisayarın faresi ile tıklandığında, Şekil 5'de 
yer alan pencere ortaya çıkmaktadır. Burada, Cell Reference (hücre 
referansı) alanında, hangi hücre değerinin ne ile sınırlandırılacağı 
belirtilmektedir. Şekil 6'da verilen örnekte toplam metabolizabl 
enerjinin (B$38$), Şekil 1'de yer alan kısıta, yani B$6$'da belirtilen 
miktara eşit olması gerektiği tanımlanmaktadır.    
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Daha önceden tanımlanmış bulunan herhangi bir kısıtın 
değiştirilmesi için Change butonu ve tamamen silinmesi için ise 
Delete butonu kullanılır.  

Guess (tahmin et) butonu, Solver Parameters penceresini 
kapatmadan sonucun tahmin edilmesi içindir. Solve (çöz) butonu, 
tanımlanan parametrelere göre çözüm işlemini yapar ve bir sonraki 
aşamaya geçer (Şekil 7). Close (kapat) butonu ise optimizasyon 
işlemini yapmaksızın pencerenin kapatılmasını sağlar.  

Options (seçimlikler) butonuna fare ile tıklandığında, Şekil 
6'da yer alan pencere ortaya çıkar. Bu pencere üzerinde, maksimum 
işlem zamanı ve iterasyon adedi, işlem hassasiyeti, tolerans, modelin 
kaydedilmesi ve yüklenmesi gibi işlem parametreleri yer almaktadır.  

Şekil 4'deki pencerede yer alan diğer bir buton Reset All 
(tamamını sıfırla ve boşalt) seçeneği, yapılan tüm tanımlamaları 
kaldırır. Help (yardım) butonu ise bu pencerede yer alan işlemler ile 
ilgili kullanıcıya yardım sağlar.  

  
Şekil 4. Çözümleyici parametleri penceresi. 

 

  
Şekil 5. Optimizasyon için kısıt ekleme. 
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Şekil 5. Optimizasyon için kısıt ekleme örneği. 

 

  
Şekil 6. Çözümleyici ile ilgili seçimlikler.  

 

Şekil 4'deki Solve butonuna tıklandığında, eğer herhangi bir 
tanımlama hatası sözkonusu değilse, Şekil 7'de görülen pencerenin 
ortaya çıktığı bir sonraki aşamaya geçilir. Solver Results (çözümleyici 
sonuçları) penceresinde, tanımlanan probleme bir çözüm bulunduğu, 
belirtilen tüm kısıtların ve optimallik şartlarının sağlandığı 
belirtilmektedir. Keep Solver Solution (çözümleyici sonuçlarını 
muhafaza et) ile yeni çözüm sonuçları Excel tablosu üzerinde yerini 
alır. Restore Original Values (orijinal değerleri yeniden yükle) 
seçeneği ise önceki değerlere dönülmesi, yeni değerlerin geçersiz 
olması içindir.  

Aynı pencerede Reports (raporlar) başlığı altında hangi tür 
raporların istendiği sorulmaktadır. Burada Answer (cevap), Sensitivity 
(duyarlılık) ve Limits (sınırlar) raporları istenildiğinde elde 
edilmektedir. Bu seçeneklerle ilgili örnek çıktılar eklerde verilmiştir.  
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Save Scenario... (senaryoyu kaydet) butonu mevcut senaryo 
tanımlarını kaydeder. OK (tamam) butonu ile çözümleyici 
sihirbazından çıkılır ve Excel tablo ortamına dönülür.  

 

 
Şekil 7. Çözümleyici sihirbazının tamamlanması. 

 

Şekil 8'de, bu noktaya kadar yapılan işlemler sonucunda elde 
edilen rasyonun sonuçları yer almaktadır. Buna göre, hazırlanan 
rasyon 1 ton'dur. Rasyona giren yemler ve miktarları ise şu şekildedir: 
Arpa 520 kg, kepek 116 kg, PTK 243 kg, yonca 100 kg, mineral 
maddeler 1 kg, vitamin 1 kg, mermer tozu 15 kg ve tuz 4 kg. Bu 
sütunun solunda yer alan sütunlarda ise hangi normların ne kadarının 
hangi yemlerden karşılandığı ortaya konulmaktadır.  

 

 
Şekil 8. Optimum rasyon sonuçları. 
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Ekler 
 
Microsoft Excel 7.0 Answer Report   

Worksheet: [LP2.xls]LP (4)   

Report Created: 10.3.97 8:02   

    

Target Cell (Min)   

 Cell Name Original Value Final Value   

 $G$7 HP 15.242.770 15.242.770   

    

Adjustable Cells   

 Cell Name Original Value Final Value   

 $G$30 ARPA Miktar (kg) 519,87 519,87   

 $G$31 KEPEK Miktar (kg) 116,27 116,27   

 $G$32 PTK Miktar (kg) 243,46 243,46   

 $G$33 YONCA Miktar (kg) 100,00 100,00   

 $G$34 MİNERAL Miktar (kg) 1,00 1,00   

 $G$35 VİTAMİN Miktar (kg) 1,00 1,00   

 $G$36 MER. TOZU Miktar (kg) 14,88 14,88   

 $G$37 TUZ Miktar (kg) 3,53 3,53   

    

Constraints   

 Cell Name Cell Value Formula Status Slack 

 $B$38 TOPLAM ME (Mcal/kg) 2400,00 $B$38=$B$6 Not Binding 0,00 

 $C$38 TOPLAM HP (%) 160,00 $C$38=$B$7 Not Binding 0,00 

 $D$38 TOPLAM Ca (%) 8,00 $D$38>=$C$8 Binding 0,00 

 $D$38 TOPLAM Ca (%) 8,00 $D$38<=$B$8 Not Binding 12,00 

 $E$38 TOPLAM P (%) 5,50 $E$38>=$C$9 Not Binding 0,50 

 $E$38 TOPLAM P (%) 5,50 $E$38<=$B$9 Not Binding 4,50 

 $F$38 TOPLAM Na (%) 1,80 $F$38>=$C$10 Binding 0,00 

 $F$38 TOPLAM Na (%) 1,80 $F$38<=$B$10 Not Binding 1,20 

 $G$38 TOPLAM Miktar (kg) 1000,00 $G$38=1000 Not Binding 0,00 

 $G$33 YONCA Miktar (kg) 100,00 $G$33=100 Binding 0,00 

 $G$34 MİNERAL Miktar (kg) 1,00 $G$34=1 Binding 0,00 

 $G$35 VİTAMİN Miktar (kg) 1,00 $G$35=1 Binding 0,00 

 $G$30 ARPA Miktar (kg) 519,87 $G$30>=0 Not Binding 519,87 

 $G$31 KEPEK Miktar (kg) 116,27 $G$31>=0 Not Binding 116,27 

 $G$32 PTK Miktar (kg) 243,46 $G$32>=0 Not Binding 243,46 

 $G$36 MER. TOZU Miktar (kg) 14,88 $G$36>=0 Not Binding 14,88 

 $G$37 TUZ Miktar (kg) 3,53 $G$37>=0 Not Binding 3,53 
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Microsoft Excel 7.0 Sensitivity Report 

Worksheet: [LP2.xls]LP (4) 

Report Created: 10.3.97 8:02 

Changing Cells 

   Final Reduced 

 Cell Name Value Gradient 

 $G$30 ARPA Miktar (kg) 519,87 0,00

 $G$31 KEPEK Miktar (kg) 116,27 0,00

 $G$32 PTK Miktar (kg) 243,46 0,00

 $G$33 YONCA Miktar (kg) 100,00 0,00

 $G$34 MİNERAL Miktar (kg) 1,00 0,00

 $G$35 VİTAMİN Miktar (kg) 1,00 0,00

 $G$36 MER. TOZU Miktar (kg) 14,88 0,00

 $G$37 TUZ Miktar (kg) 3,53 0,00

Constraints 

   Final Lagrange 

 Cell Name Value Multiplier 

 $B$38 TOPLAM ME (Mcal/kg) 2400,00 13850,01

 $C$38 TOPLAM HP (%) 160,00 11058,65

 $D$38 TOPLAM Ca (%) 8,00 56064,60

 $D$38 TOPLAM Ca (%) 8,00 0,00

 $E$38 TOPLAM P (%) 5,50 0,00

 $E$38 TOPLAM P (%) 5,50 0,00

 $F$38 TOPLAM Na (%) 1,80 55511,37

 $F$38 TOPLAM Na (%) 1,80 0,00

 $G$38 TOPLAM Miktar (kg) 1000,00 -21204,55

 

Microsoft Excel 7.0 Limits Report  

Worksheet: [LP2.xls]LP (4)  

Report Created: 10.3.97 8:02  

 Cell Target Name Value  

 $G$7 HP 15.242.770  
   

  Adjustable  Lower Target Upper Target 

 Cell Name Value Limit Result Limit Result 

 $G$30 ARPA Miktar (kg) 519,87 519,87 15242769 519,87 15242769 

 $G$31 KEPEK Miktar (kg) 116,27 116,27 15242769 116,27 15242769 

 $G$32 PTK Miktar (kg) 243,46 243,46 15242769 243,46 15242769 

 $G$33 YONCA Miktar (kg) 100,00 100,00 15242769 100,00 15242769 

 $G$34 MİNERAL Miktar (kg) 1,00 1,00 15242769 1,00 15242769 

 $G$35 VİTAMİN Miktar (kg) 1,00 1,00 15242769 1,00 15242769 

 $G$36 MER. TOZU Miktar (kg) 14,88 14,88 15242769 14,88 15242769 

 $G$37 TUZ Miktar (kg) 3,53 3,53 15242769 3,53 15242770 
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