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ÖN SÖZ
Lojistik Yönetimi dersi, gerek lisans düzeyindeki programlar gerekse önlisans
düzeyindeki programlarda oldukça popüler olarak okutulmaktadır. Havacılıkta Yer Hizmetleri
Yönetimi programında ise 3. Yy. dersi olarak ders programına eklenmiş olmazsa olmaz
dersler arasındadır.
Lojistik kavramı ilk ortaya atıldığında sadece ulaştırma ya da bir diğer ifadeyle taşıma
olarak kullanılmaktaydı. Zamanla kavram genişletilerek, hammaddeden nihai müşteriye kadar
olan tüm süreçleri içine alan bir boyut kazandı. Bu doğrultuda bir dönem boyunca işlenecek
olan Lojistik Yönetimi dersinde Lojistiğin temel fonksiyonları tek tek açıklanmaya
çalışılacaktır.
Dersin amacı öğrencilerin lojistik yönetiminin temel faaliyetlerine hakim olabilmeleri
ve bunları iş hayatlarında uygulayabilmeleri üzerine kuruludur. Lojistik faaliyetler ya da
fonksiyonlar 13 adet olarak sıralanabilir. Bunlar;
1.

Müşteri Hizmeti

2.

Talep Tahmini

3.

Stok Yönetimi

4.

Lojistik İletişim

5.

Malzeme Elleçleme

6.

Sipariş Süreci Yönetimi

7.

Paketleme

8.

Yedek Parça Desteği

9.

Tesis ve Depo Yer Seçimi

10. Satınalma
11. Tersine Lojistik
12. Dağıtım
13. Depolama
Bu doğrultuda derste de bu konular üzerinde durulacaktır. Konular derste; ders
anlatımı, problem çözümü ve örnek olaylar şeklinde incelenecektir.
Bu incelememize taleple başlayacağız. Öncelikle yönetilecek olan üretim sürecinin
başlatıcısı, var kılıcısı olan talebi inceleyeceğiz. Talepler nasıl tahmin edilebilir? Talep
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tahminine yönelik sözel/nitel ve sayısal/nicel yöntemlere 3 hafta ayıracağız.
Talepten sonra işin stok boyutuna eğileceğiz. Tahmin edilen talebi zamanında
karşılamak için ne kadar malzeme stoklamamız gerekiyor? Malzeme ihtiyacına yönelik
tahminlerde bulunurken nelere dikkat etmeliyiz? İşte bu stoklama işleminin yönetilmesine 4
hafta ayrılacak.
Sonrasında ise, lojistik fonksiyonlardan satın alma üzerinde durulacak ve yap-satın al
kararları incelenecektir.
Günümüzde özellikle sürdürülebilirlik başlığı altında incelenmesi gereken Tersine
Lojistik ve bununla ilgili kavramlara değinilecektir.
Lojistiğin önemli bir faaliyeti olan depolama üzerinde ve depo içerisindeki elleçleme
faaliyetlerine birer hafta ayrılmıştır.
Yine lojistiğin temelini ilk tanımını oluşturan taşımacılık kavramı ve taşımacılık
türlerinin sınıflandırılarak karşılaştırlmasına 1 hafta ayrılmıştır.
Yukarıda da değindiğimiz gibi, üretimin talebi karşılaması için, tedarik zincirinde,
arada ufak bir halka daha bulunuyor. Bu da dağıtım. İşte dağıtım ihtiyaçlarının planlanması
(DRP, distribution requirements planning) da bunu ifade ediyor.
Haftalık ders içerikleri aşağıda şekilde planlanmıştır. Ders notlarının planı da bu
doğrultuda şekillendirilmiş, her hafta bir bölüm şeklinde düzenlenmiştir.
Lojistik Yönetimine Giriş

1 hafta

Talep Tahmini

3 hafta

i.
ii.
iii.

Giriş
Yöntemler
En Uygunu Seçme

Stok Yönetimi

3 hafta

Satınalma

1 hafta

Tersine Lojistik Faaliyetleri

1 hafta

Depolama

1 hafta

Malzeme Elleçleme ve Paketleme

1 hafta

Taşımacılık - Dağıtım

1 hafta

Dağıtım

2 hafta

II

İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ....................................................................................................................................... I
KISALTMALAR ....................................................................................................................VII
YAZAR NOTU ..................................................................................................................... VIII
1. LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ ......................................................................................... 1
1.1. Lojistiğin Önemi ................................................................................................................. 7
1.2. Lojistik Yönetiminin Tanımı ............................................................................................... 7
1.3. Lojistiğin Ekonomideki Rolü .............................................................................................. 9
1.4. İşletmeler Açısından Lojistiğin Önemi ............................................................................... 9
1.5. Lojistiğin Tarihçesi ........................................................................................................... 10
1.6. Lojistik Faaliyetler ............................................................................................................ 11
1.7. Tedarik Zinciri Yönetimi .................................................................................................. 15
2. TALEP TAHMİNİ ............................................................................................................... 22
2.1. Talebin Tanımı ve Çeşitleri ............................................................................................... 28
2.2. Tahminin Tanımı, Gerekliliği ve Zorlukları ..................................................................... 29
2.3. Tahmin Çeşitleri ................................................................................................................ 30
2.3.1. Vadesine Göre Tahmin Çeşitleri ve Ürün Hayat Eğrisi ................................................. 30
2.3.2. Alanına Göre Tahmin Çeşitleri ...................................................................................... 32
2.3.3. Ürün Tipine Göre Talep Tahmin Çeşitleri ..................................................................... 33
2.3.4. Tahmin Yöntemine Göre Tahmin Çeşitleri .................................................................... 34
2.4. Nitel Tahmin Yöntemleri .................................................................................................. 36
2.4.1. Yönetici Kurulu Araştırması / Nominal Grup Tekniği................................................. 36
2.4.2. Satış Elemanları / Satış Gücü Araştırması ..................................................................... 36
2.4.3. Delfi (Delphi) Yöntemi .................................................................................................. 36
2.4.4. Tüketici / Pazar Anketi / Araştırması ............................................................................. 37
2.4.5. Tarihi Bilgi ..................................................................................................................... 37
3. NİCEL TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ ......................................................................... 44
3.1. Nicel Talep Tahmin Yöntemlerine Giriş ........................................................................... 50
3.2. Zaman Serisi Modelleri (Time Series Methods) ................................................................ 51
3.2.1. Basit Yöntem: ................................................................................................................. 52
3.2.2. Hareketli Ortalamalar (Moving Averages, MA) ............................................................ 52
3.2.3. Ağırlıklı (Tartılı) Hareketli Ortalama ............................................................................. 55
3.2.4. Üstel Düzeltme Yöntemi (Exponential Smoothing) ...................................................... 57

III

3.2.5. Trend Analizi/Projeksiyonu ........................................................................................... 60
3.2.6. Mevsimsellik Etkisi Ayrıştırma Yöntemi (Hareketli Toplam Yöntemi) ....................... 64
4. EN UYGUN YÖNTEMİ SEÇME ....................................................................................... 74
4.1. Nedensel Modeller ............................................................................................................ 80
4.1.1. Lineer Regresyon Analizi............................................................................................... 80
4.1.2. Standart Tahmin Hatası .................................................................................................. 82
4.1.3. Regresyon Çizgilerinin Korelasyon Katsayıları ............................................................. 83
4.1.4. Çoklu Regresyon ............................................................................................................ 86
4.2. İzleme Sinyali Yöntemi (Tracking Signal Method) .......................................................... 87
4.2.1. İzleme Sinyali Yönteminin Tanımı ................................................................................ 87
4.2.2. İzleme Sinyaliyle İlgili Terimlerin Tanım ve Formülleri ............................................... 87
4.2.3. İzleme Sinyalinin Hesaplanması ve Kontrol Limiti ....................................................... 89
4.3. MAPE: Ortalama Mutlak Yüzde Hata (Mean Absolute Percentage Error) ..................... 90
4.4. En Uygun Tahmin Yöntemini Seçme Örnekleri ............................................................... 91
5. STOK SINIFLANDIRMASI ............................................................................................. 102
5.1. Stok Yönetiminin Önemi ................................................................................................ 109
5.2. Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi .................................................................................... 109
5.3. İşletmelerin Stok Bulundurmasının Sebepleri................................................................. 110
5.4. Stok Kavramı ve Stokların Sınıflandırılması .................................................................. 111
5.4.1. Arz Talebe Göre Sınıflandırma .................................................................................... 111
5.4.2. Stokların Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırılması ....................................................... 112
5.4.3. Yıllık Kullanım Değerine Göre Sınıflandırma- ABC Sınıflandırması......................... 113
6. STOKLARIN MALİYET YAPISI .................................................................................... 123
6.1. Tedarik Zinciri Bakışıyla Stok Yönetimi ........................................................................ 129
6.2. Stok Problemlerinin Önemli Faktörleri ........................................................................... 129
6.2.1. Talep Faktörü ............................................................................................................... 129
6.2.2. Yenileme Faktörü ......................................................................................................... 130
6.2.3. Tedarik Süresi Faktörü ................................................................................................. 130
6.2.4. Maliyet Faktörü ............................................................................................................ 131
6.3. Bağımsız Talep Yapısı Altında Stok Kontrol Modellerinin Sınıflandırılması ................ 135
6.3.1. Deterministik Modeller ................................................................................................ 136
6.3.2. Olasılıklı Modeller ....................................................................................................... 136
7. YENİLEME MODELLERİ ............................................................................................... 141

IV

7.1. Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) Modeli ....................................................................... 147
7.2. Üretim Durumunda Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli .................................................. 153
8. SATINALMA - MİKTAR ISKONTOSU.......................................................................... 160
8.1. Tüm Birimler İçin Iskonto Modeli .................................................................................. 167
8.2. Marjinal Iskonto Modeli.................................................................................................. 173
8.3. Yap – Satın Al Kararı ...................................................................................................... 174
8.4. Kaynak Kısıtlı, Çok Ürünlü Sistemlerde ESM ............................................................... 177
9. TERSİNE LOJİSTİK ......................................................................................................... 185
9.1. Tanımı ............................................................................................................................. 191
9.2. Tersine Lojistik Türleri ................................................................................................... 192
9.2.1. Tamir ............................................................................................................................ 193
9.2.2. Yenileme ...................................................................................................................... 193
9.2.3. Yeniden Üretim ............................................................................................................ 194
9.2.4. Yamyamlık- Parça Kullanımı....................................................................................... 194
9.2.5. Geri Dönüşüm .............................................................................................................. 194
9.3. Yasal Düzenlemeler ........................................................................................................ 194
9.4. Yeniden Üretim ............................................................................................................... 195
10 DEPOLAMA ..................................................................................................................... 202
10.1. Depolamanın Nedeni ve Kullanımı ............................................................................... 208
10.2. Depolama Türleri .......................................................................................................... 211
10.3.Depolama Operasyonları ve Fonksiyonları .................................................................... 213
11. MALZEMELERİN ELLEÇLENMESİ VE PAKETLEME ............................................ 221
11.1. Malzeme Elleçleme Araçları ......................................................................................... 227
11.1.1. Manuel Sistemler........................................................................................................ 228
11.1.2. Otomatik Sistemler ..................................................................................................... 232
11.2. Paketleme ...................................................................................................................... 233
11.2.1. Paketlemedeki kar-zarar ............................................................................................. 234
11.2.2. Paket Tasarımı ............................................................................................................ 235
12. TAŞIMACILIK ................................................................................................................ 241
12.1. Taşımacılığın Tanımı .................................................................................................... 247
12.2. Taşıma Maliyetleri ve Fiyatlandırma ............................................................................ 247
12.3. Temel Taşıma Türleri .................................................................................................... 248
12.3.1. Karayolu Taşımacılığı ................................................................................................ 249

V

12.3.2. Demiryolu Taşımacılığı.............................................................................................. 250
12.3.3. Havayolu Taşımacılığı ............................................................................................... 250
12.3.4. Denizyolu Taşımacılığı .............................................................................................. 251
12.3.5. Boru Hattı Taşımacılığı .............................................................................................. 251
12.3.6. Taşıma Türünün Seçimi ............................................................................................. 251
12.3.7. Intermodal Taşımacılık .............................................................................................. 252
13. DAĞITIM AĞLARI VE DAĞTIM GEREKSİNİM PLANLAMASI ............................. 258
13.1. Tanım ve Siparişlerin Oluşturulması............................................................................. 264
13.2. Sipariş Büyüklüğünün Belirlenmesi.............................................................................. 266
13.2.1. Gereksinime Göre Yöntemi (Lot for Lot) .................................................................. 266
13.2.2. Ekonomik Sipariş Miktarı Yöntemi (EOQ) ............................................................... 268
13.2.3. Sabit Sipariş Periyodu Yöntemi: ................................................................................ 271
13.2.4. Parça Periyodu Yöntemi ............................................................................................. 272
13.2.5. En Düşük Birim Maliyet Yöntemi ............................................................................. 274
13.2.6. En Düşük Toplam Maliyet Yöntemi .......................................................................... 275
14. DRP UYGULAMASI ...................................................................................................... 279
14.1. Çekme Sistemi............................................................................................................... 285
14.2. DRP Girdileri ................................................................................................................ 285
14.3. DRP Tablolama ............................................................................................................. 287
14.4. Örnek Uygulama ........................................................................................................... 292
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 301

VI

KISALTMALAR


CL- Vagon Yükü



LCL- Eksik Vagon Yükü



TL- Kamyon Yükü



LTL- Eksik Kamyon Yükü



D: demand, talep/satış (gerçek değer)



DRP: distribution requirements planning, dağıtım ihtiyaçlarının planlanması



CFE: cummulative forecast error, toplam tahmin hatası



E: error, hata



ESM: ekonomik sipariş miktarı



F: forecast, tahmin



MAD: mean absolute deviation, ortalama mutlak sapma



MAPE: mean absolute present error, ortalama mutlak yüzde hata



ME: mean error, ortalama hata



MRP: material requirements planning, malzeme ihtiyacının planlanmasına



MSE: mean square error, hata karesinin ortalaması



r: korelasyon katsayısı



RMSE: root mean square error, hata karesinin ortalamasının kökü



RSFE: running sum of the forecast errors, tahmin hataları toplamı



TS: tracking signal, izleme sinyali



ÜKL: üst kontrol limiti



ESM: Ekonomik Sipariş Miktarı



EPP: Ekonomik Parça Periyodu

VII

YAZAR NOTU
Dersimizde lojistik yönetiminin faaliyetleri tek tek açıklanacak ve gerekli tanımlar ve
gerekli araçlar anlatılacaktır. Bu esnada özellikle kavramlar iş hayatında da İngilizce olarak
kullanıldığından her kavramın İngilizce karşılığı da verilecektir. Bu doğrultuda kavramların
kendilerini ve İngilizce karşılıklarını bilmek gerekmektedir.
Bu nedenle kitap içerisinde de her konuda önce genel kavramlar açıklanmış ardından
örneklerle takviye edilmiştir. Dersimizin %60 ‘ı sayısal ağırlıklı olduğundan öğrencilerimizin
hesap makinesi kullanması gerekmektedir. Her konu hakkında formüller bulunduğundan
formüllerin hangisinin nerede kullanılacağını da bilmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin ders
dışı çalışmalarda, kitaptaki soruları değiştirerek, örnekler oluşturup bu örnekleri elle
çözmelerinin yararlı olacağı kanaatindeyim.
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1. LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Lojistiğin Önemi

-

Lojistik Yönetimin Tanımı

-

Lojistiğin Fonksiyonları

-

Lojistiğin Ekonomideki Yeri

-

Lojistiğin Tarihçesi

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Büyük bir ordu sefere çıktığında gıda ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor?
2) Lojistik Faaliyetler olmasaydı, hayatımız nasıl olurdu?
3) Tedarik Zinciri ile Lojistiğin kavram olarak bir farkı var mıdır?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Lojistiğin Önemi

Lojistik Kavramı
hayatımızda ve iş hayatında
neden önemlidir?

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.

Lojistik Yönetiminin
Tanımı

Genişletilmiş lojistik tanımı
kavranacak.

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.

Lojistiğin Fonksiyonları

Lojistik fonksiyonlar
öğrenilecek, arasındaki
ilişki kavranacak.

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar


Müşteri Hizmeti



Talep Tahmini



Stok Yönetimi



Lojistik İletişim



Malzeme Elleçleme



Sipariş Süreci Yönetimi



Paketleme



Yedek Parça Desteği



Tesis ve Depo Yer Seçimi



Satınalma



Tersine Lojistik



Dağıtım



Depolama

5

Giriş
Lojistik gerçekten zor ve büyük bir iştir. İş gücü, para, bilgi, tesis gibi tüm
değişkenlerle ilgilenir ve bunların akışını yönetmeye çalışır. Özellikle 20.yy. ‘ın son
çeyreğinden sonra dünyanın bir köy haline gelmesiyle lojistik faaliyetlerin de önemi bir o
kadar artmıştır. Ayrıca, gelişen teknolojilerle hayatımıza giren “hız” kavramı, tüketicinin tüm
davranışlarına tesir etmektedir. Tüketici hem istediği ürüne ulaşmak istemekte, hem de bunun
çok hızlı bir şekilde olmasını talep etmektedir. Bu açıdan bakıldığında da lojistik önemini
göstermektedir.
Dersimizin birinci haftasında öncelikle lojistiğin önemi üzerinde durulacak, ardından
Lojistik Yönetimi tanımı yapılacak ve bir Lojistik Yöneticisinin hangi işlerle meşgul
olabileceğini anlamak adına lojistik fonksiyonlar tek tek ele alınacaktır. Ayrıca lojistik
maliyetler üzerinde durularak sınıflandırılacaktır.
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1.1. Lojistiğin Önemi
Lojistik süreçler bireyi direkt ya da dolaylı olarak hemen hemen her aşamada
etkilemektedir. Lojistik süreçleri toplum üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sabahları toplu
taşıma ile işe giden bir kişi, metronun saatinde gelmemesi işe geç kalmasına sebep olacaktır.
Ya da bir sebepten uçağın zamanında kalkış ve iniş yapamaması, yolcuların yetişmesi gereken
yerlere yetişememesine sebep olacaktır. Aynı şekilde salgın hastalıklarda ve felaketlerde
bölgeye gıda ve ilaç yardımının zamanında yapılamaması ciddi zararlara hatta insan hayatının
olumsuz etkilenmesine sebep olacaktır.
Lojistiğin müşteriler ve satıcılar açısından da önemli olduğu bilinmektedir. Fakat
müşteriler olarak bizler ihtiyaçlarımızın ve buna bağlı siparişlerimizin zamanında karşılandığı
müddetçe lojistiğin önemini kavramakta güçlük çekeriz. Örneğin, özelikle günümüzde
internet kullanımının artması ile internet üzerinden satışlar da artış göstermektedir.
Tedarikçiler internet kullanıcıların verdikleri siparişleri birkaç gün hatta birkaç saat içerisinde
teslim etmeyi garanti etmektedirler. Bu doğrultuda tüketicinin verdiği sipariş zamanında
ulaşmazsa ya da yanlış bir ürün tüketiciye ulaşırsa bunun sebebi lojistik süreçlerin doğru
yapılandırılmaması ve planlanmamasıdır. Hele ki sipariş doğum günü, yılbaşı gibi hediyeler
için verilmişse teslim zamanının sabit olması gerekir. Bahsedildiği gibi yanlış bir ürünün
ulaşması ise ayrıca hem ürünün geri alma hem de siparişin hızlandırılması ihtiyacı
doğurduğundan satıcı ekstra maliyete katlanmaktadır.
Aynı şekilde lojistik sanayide de önemli bir role sahiptir. Örneğin bir otomobil
fabrikasında kullanılan hammaddenin sevkiyatının zamanında yetişmemesi tüm hattın
durmasına sebebiyet verir.
Lojistiğin başka bir önemi ise güvenlikle ilgilidir. Savaş esnasında ordunun gıda ve
mühimmat gereksinimi zamanında ulaştırılamazsa, ölüm ve savaş kaybetme gibi sonuçlar
doğuracaktır.

1.2. Lojistik Yönetiminin Tanımı
Lojistik yönetiminin ne demek olduğunu anlayabilmek lojistik kavramını anlamak için
yardımcı olacaktır. Lojistik Yönetimi literatürde birçok isimle bilinmektedir. Bunlar;


İşletme Lojistiği (business logistics)



Kanal Yönetimi (Channel Management)



Dağıtım (Distribution)



Endüstriyel Lojistik (Industrial Logistics)



Lojistik Yönetimi (Logistical Management)



Lojistik (Logistics)
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Malzeme Yönetimi (Material Management)



Fiziksel Dağıtım (Physical Distribution)



Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management)

Bunlar arasında en çok kabul görmekte olan terim ise lojistik yönetimidir. Lojistik
Yönetiminin tanımını, 15.000’den fazla lojistik yöneticisinden oluşan Lojistik Yönetimi
Konseyi (CLM) şu şekilde yapmaktadır;
“Tedarik Zinciri sürecinin bir parçası olan lojistik yönetimi; müşteri gereksinimlerini
karşılayabilmek için, kaynaklardan tüketim noktalarına malzemenin, hizmetin ve bilginin
etkin ve verimli akışını planlar, uygular ve kontrol eder. “
Bu tanım, otomotiv, tekstil, kozmetik, beyaz eşya, gıda, uçak gibi hem imalat, hem de
hastane, banka, okul, devlet, toptancı, perakendeci gibi hizmet işletmelerindeki malzeme,
hizmet ve bilgi akışını kapsamaktadır.
Lojistik süreçlerin girdilerini, doğal, insan, finansal ve bilgi kaynakları oluşturur.
Lojistikçiler ise, bu girdileri, hammadde, yarı mamul veya mamul şeklinde planlar, uygular ve
kontrol eder. Lojistik faaliyetlerin verimli ve etkin kullanımıyla lojistik çıktılar oluşur.
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Yönetim Faaliyetleri

Lojistik Girdileri




Lojistik Çıktılar

Planlama, Uygulama, Kontrol




Lojistik Yönetimi
Hammadde, Yarı mamul, Mamul

Müşteriler



Doğal
Kaynaklar
İnsan
Kaynağı
Finansal
Kaynaklar
Bilgi
Kaynağı

Tedarikçiler





Rekabet
Avantajı
Zaman ve
Mekân
Faydası
Müşteriye
Etkin
Hizmet

Lojistik Faaliyetleri







Müşteri
Hizmeti
Talep
Tahmini
Stok
Yönetimi
Malzeme
Elleçleme
Sipariş
Süreci
Paketleme




Tesis ve Depo
Yer Seçimi
Satın alma



Ters Lojistik



Dağıtım



Depolama



1.3. Lojistiğin Ekonomideki Rolü
Küreselleşen ve günümüzde köy olarak nitelendirilen dünyamızda müşteriler çok
farklı ürün ve hizmetleri dünyanın her noktasından temin edebilmektedir. Aynı şekilde,
üretilen mal ve hizmetler, dünyanın her noktasındaki müşterilere dağıtılmakta ve
satılmaktadır. Bu doğrultuda işletmeler tek tesis yerine faklı yerlerde tesis kurmaya
başlamışlardır. Ayrıca, Hedef noktasından tüketim noktasına dağıtım ağlarını da
geliştirmişlerdir. Amerika Birleşik Devletlerinde, lojistik GSMH ‘nın %9,9 una karşılık
gelmektedir.

1.4. İşletmeler Açısından Lojistiğin Önemi
Günümüzde işletmeler müşteri memnuniyetini temel alarak faaliyetlerini
sürdürmektedirler. Bu doğrultuda işletmeler için müşteri ihtiyaçları ve beklentileri en
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öncelikli kavram olmuştur. Amaç müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayarak, müşteri tatminini
sağlamak aynı zamanda da işletme karlılığını maksimum kılmaktır. Başka bir ifadeyle
minimum maliyetle maksimum hizmet düzeyi sağlayabilmektir. Bu amaç doğrultusunda
işletmeler; pazarlamanın 4P sini (Product, Price, Promotion, Place) doğru kullanmalı ve
birbiriyle iyi entegre etmelidirler. Doğru ürüne, doğru tanıtımla, doğru fiyatla, doğru yerde
sahip olmalıdırlar. Lojistik ise bunlar arasında doğru yer, tanımının içerisinde yer almaktadır.
Çünkü müşterinin tatmin olabilmesi için istediği ürüne, istediği yerde ve istediği zamanda
sahip olması gerekir, dolayısıyla doğru yer kavramını sağlamak, zamanında teslim edilen
siparişle ve müşteri hizmet düzeyinin yüksek olmasıyla gerçekleşir. Müşterinin isteğini
karşılayan ürünü, müşteriye ödemeye razı olduğu fiyattan ulaştırırsa, hizmet düzeyi artacak ve
maliyetler de düşecektir. Lojistik faaliyetler de bu bakımdan yer ve zaman faydası
oluşturacaklardır. Dolayısıyla lojistiğe önem veren işletmeler, müşteriyi daha fazla tatmin
ederek amaçlarına ulaşacaklardır. Burada dikkat edilecek nokta sadece mamul ya da hizmet
olarak olaya bakılmaması gerektiğidir. Ayrıca, hammadde, yarı mamul olarak da bu şekilde
bakılabilir. Örneğin üretim başlamadan önce ihtiyaç olan hammaddenin veya yarı mamulün
de stokta olması gerekir ki stok yönetimi lojistik faaliyetlerin başında gelmektedir.
Aynı zamanda işletmenin asıl amacı da kar etmek olduğundan, bunu maliyetleri
düşürerek yapmalıdır. Dolayısıyla ileride detaylı olarak açıklanacağı üzere, stok elde
bulundurma maliyeti, depolama maliyetleri, sipariş hacmi, sipariş maliyetleri gibi lojistik
faaliyetlerdeki maliyeti azaltarak ve etkinliği arttırarak gerçekleştirir.

1.5. Lojistiğin Tarihçesi
Lojistik faaliyetler insanlığın yaratılışından itibaren olmasına rağmen, lojistiğin bilim
olarak incelenmesi zirai ürünlerin dağıtımının incelenmesi ile 1900’lü yılların başına
rastlamaktadır. John F. Crowell, 1901 yılında yayınlanan bir makalede, çiftlik ürünlerinin
dağıtımını etkileyen maliyet ve faktörleri incelemiştir. Daha sonra, Arch W. Shaw, 1916
yılında, lojistiği stratejik bakış açısıyla ele almıştır. Aynı yıl L.D.H. Weld, dağıtım kanalı
kavramını tanıtmıştır. 1922 yılında, Fred E. Clark lojistiğin pazarlama açısından önemine
değinmiştir. 1927 yılındaysa lojistik Ralph Borsodi tarafından bugünkü kullanımına uygun
tanımlanmıştır.
İkinci Dünya savaşının başlamasıyla birlikte, lojistik iyice geliştirildi ve tam anlamıyla
belirginleştirildi. Çünkü lojistik üstünlük, Müttefik Devletlere savaşı kazanmasına katkıda
bulundu. Böylece lojistik tanınmaya ve önemsenmeye başladı.(1941-1945)
1956 yılında hava taşımacılığı ile ilgili yapılan bir çalışmada “Toplam Maliyet
Analizi” ile lojistiğe yeni bir boyut kazandırıldı. Bilindiği gibi hava taşımacılığı taşımacılık
türleri arasında en maliyetli olanıdır. Fakat hava taşımacılığının kullanılması, düşük stok
miktarlarıyla çalışmayı dolayısıyla stok elde bulundurma maliyetini minimize etmeyi ve
müşteriye hızlı gönderimi sağlamaktadır ki bu da hizmet düzeyini arttırmaktadır.
1961 yılında lojistik yönetimi üzerine ilk kitap yazılmıştır. Aynı yıllarda Peter Drucker
da lojistiğin işletmelerin etkinliğini arttırmak için en önemli etkenlerden olduğunu
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belirtmiştir. 1963 yılında Ulusal Fiziksel Dağıtım Yönetimi Konseyi (The National Council of
Physical Distribution Management) kurulmuştur. Bu konseyin 1985 yılında ismi Lojistik
Yönetimi Konseyi (Council of Logistic Management) olarak değişmiştir. Konseyin amacı
lojistik teorisini geliştirmek ve lojistik süreçlerin anlaşılmasını sağlayarak bilinirliğini
arttırmaktı.
1960 lı yıllardan 1980’lere kadar lojistik hakkında bir çok kitap, makale, bildiri ve
çeşitli eserler yazılmıştır. DRP, MRP, Kanban, JIT gibi kavramlar konuşulmuştur. 1972
yılında Michael Shiff, Muhasebe ve Lojistik arasındaki ilişkiyi kitabında incelemiştir.
Ayrıca 1970’ler ile 1980’lerde başta Amerika olmak üzere ülkeler taşımacılıktaki
kısıtlamaları kaldırarak (deregülasyon) hava, tren, kara ve deniz taşımacılığının önü
açılmıştır. Deregülasyonlar, işletmelerin rekabetçi ve serbest bir yapıya geçmelerini
sağlamıştır. Fiyat özgürlüğü, çizelgeleme ve rotalamada esneklik, yeni ve çeşitli hizmetlerin
doğmasının önünü açmıştır.
Yine 1980’lerde bilgisayar teknolojisi muazzam bir şekilde gelişmiş ve hayatın her
alanına yavaş yavaş girmeye başlamıştır. Bu doğrultuda bilgisayarın lojistik hayata girmesi de
gecikmemiştir. Özellikle stok yönetimi, çizelgeleme, sipariş yönetimi ve rotalama alanlarında
oldukça yaygın olarak bilgisayar kullanımı gelişmiştir.
Aynı zamanda dünyada başlayan küreselleşme ile işletmeler, dünyanın her noktasında
hammadde, iş gücü, yedek parça gibi ihtiyaçlarını tedarik etmeye başlamışlardı. Böylece
firmalar dünyanın her noktasına açılabildiler. Bu da beraberinde lojistik faaliyetleri daha da
önemli kılmıştır.

1.6. Lojistik Faaliyetler
Şekilde de belirtildiği üzere lojistik faaliyetleri şu şekilde sıralamıştık.
1.

Müşteri Hizmeti

2.

Talep Tahmini

3.

Stok Yönetimi

4.

Lojistik İletişim

5.

Malzeme Elleçleme

6.

Sipariş Süreci Yönetimi

7.

Paketleme

8.

Yedek Parça Desteği

9.

Tesis ve Depo Yer Seçimi
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10. Satınalma
11. Tersine Lojistik
12. Dağıtım
13. Depolama
Kitabın bu bölümünde bu faaliyetler kısaca açıklanacak diğer bölümlerde ise daha
detaylı bilgi verilecektir.
1. Müşteri Hizmeti: Önceden belirlenmiş maliyet ve hizmet düzeyi dengesinde, tüm
süreçleri müşteri odaklı olarak ele almaktır. Burada temel amaç müşteri memnuniyetini
yakalamak ve sürdürebilmektir. Müşteri daha önce de belirtildiği üzere doğru ürüne, doğru
yerde, uygun koşullarda ve uygun maliyetle ulaşmak ister. Lojistik bu noktada, uygun
maliyetle müşteri memnuniyetini sağlamak için önemli bir süreç haline gelmiştir.
2. Talep Tahmini: Müşterilerin gelecekte ihtiyaç duyacakları ürün ya da hizmetin
miktarının belirlenmesidir. Gelecek döneme ait tahminler, fiyatlama, maliyet, promosyon,
işgücü oranı, üretim planlama, operasyon planlama, bütçeleme, satınalma, çizelgeleme, stok
yönetimi gibi tüm faaliyetleri etkileyecek ve kendisine göre şekillendirecektir. Bu bağlamda
talep tahminleri, lojistik açısından muazzam bir öneme sahiptir. Talebin tahmin edilmesi bir
firmanın ne kadar üreteceğine karar verdikten sonra, üretilen ürünlerin hangi miktarlarda
nerelere dağıtılacağına da karar verir. Talep tahminleri lojistik yöneticisinin karar almasında
temeli teşkil ettiğinden bu kitapta talep tahminleri detaylı bir şekilde incelenecektir.
3. Stok Yönetimi: Stok yönetimi üretim için gerekli olan malzemenin temin edilmesi
olarak başlamakta bu malzemenin de doğru zamanda müşteriye ulaşmasını sağlamaktadır.
Hammadde, yarımamul, mamul şeklinde olan stoklar işletmeler için bir maliyet kalemi
olmaktadırlar. Stoka bağlanan parayı işletmeler alternatif yerlerde kullanamamaktadırlar.
Dolayısıyla stoklar bir işletme için maliyet demektir. İleride açıklanacak olan sipariş, elde
bulundurma gibi maliyetleri dikkate alarak ve maksimum hizmet düzeyini sağlayarak iyi bir
stok yönetimi her işletme için gereklidir. İyi bir stok yönetimi ise bu çerçevede ne kadar
sipariş verilecek ve ne zaman sipariş verilecek sorularına doğru yanıt aramaktır.
4. Lojistik İletişim: Lojistikteki iletişim özellikle işletmeler, tedarikçileri ve
müşterileri arasında ilerlemektedir. Zamanında ve doğru bir iletişim lojistik yönetiminin etkili
olmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda işletmeler bilgisayar teknolojisinden özellikle yüksek
oranda faydalanarak doğru iletişim kurmanın yollarını aramaktadırlar. Kurumsal Kaynak
Planlama (ERP) programlarının günümüzde hemen hemen her işletme tarafından kullanılması
da bunun en büyük göstergelerinden biridir. Hem firma içi, hem firmanın tedarikçi ve
müşterileriyle kurduğu bilgisayar ortamındaki bu türlü iletişim verimliliği arttırmaktadır.
Böylece iyi bir stok yönetim, satınalma ve sipariş yönetimi yapabilmektedirler.
5. Elleçleme: Hammadde, yarı mamul, mamul şeklindeki stokların fabrikada veya
depodaki hareketleriyle ve taşınmalarıyla ilgili faaliyettir. Bu bağlamda minimum Elleçleme,
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minimum taşıma mesafesi amaçlanmaktadır. Çünkü her Elleçleme firmaya maliyet olarak
yansımaktadır. Bunları minimum kılmak maliyetleri de direkt olarak düşürecektir.
6. Sipariş Süreci: Müşteri siparişinin gelmesi direkt olarak lojistik süreçleri
tetikleyecek ve başlatacaktır, bu süreçlerle müşteri talebi karşılanmaya çalışılacaktır. Sipariş
süreci temel olarak üç grupta incelenebilir: birincisi “operasyonel elemanlar” , burada
siparişin girilmesi, çizelgeleme, siparişin taşınması (nakliye) ve faturalamadır. İkincisi
“iletişim elemanları”, bunlar da teklif alma, siparişin izlenmesi, hızlandırılması, ürün
bilgilerinin istenmesidir. Üçüncü grup ise “finans elemanları” dır, burada kredi veya para
bulma süreci, ödeme sürecidir. Bu doğrultuda tüm bu sipariş sürecinin hızlı ve doğru
yapılması, yönetilmesi, müşteri talebinin karşılanmasını sağlayacaktır. Sipariş sürecinin
yönetimi, müşteri tatmininin önemli faaliyetlerinden biri olmaktadır. Bu faaliyette yine
bilgisayar sistemlerinin küçümsenemeyecek önemi bulunmaktadır. Bu sistemler başlangıç
aşamasında firmaya önemli bir maliyet kalemi olarak karşısına çıkmasına rağmen daha sonra
sipariş ve diğer süreçlerin hızlanmasına yardımcı olmaktadır.
7. Paketleme: Paketleme hem pazarlama hem de lojistik süreçler açısından
önemlidir. Paketler, boy, en, ağırlık, renk ve üzerindeki ürün bilgilerinden oluşmaktadır.
Müşterinin ürün hakkında bilgi almasını ve beğenisini etkiler. Lojistikte ise, paketler, hem
ürünün taşınması, elleçlenmesi vs. sırasında korunmasını sağlamaktadır hem de nasıl
taşınacağı, nasıl depolanacağını etkilemektedir. Bu bağlamda taşıma maliyetlerine, depolama
maliyetlerine direkt olarak paket etki etmektedir. Özellikle küreselleşen dünyada uzun mesafe
taşımalarda bunun önemi daha da artmaktadır.
8. Yedek Parça Desteği: Lojistik faaliyetler sadece hammaddenin müşteriye
ulaşması sırasında izlediği yolda değil, tersine yönde hareketlerde de önemlidir. Özellikle
yedek parça temini, yedek parçanın depolanması, taşınması da lojistik faaliyettir. Satış sonrası
oluşabilecek yedek para ihtiyacında, Yedek parçaların müşterilere hızlı biçimde ulaştırılması,
yedek parçanın hızlı temini yine müşteri memnuniyetini arttırmada fayda sağlamaktadır.
9. Depo Yeri Seçimi: Yer seçimi problemi operasyon yönetiminin temel
konularındandır. İster kiralansın ister satın alınsın işletmenin nerede kurulacağı muazzam
derecede önemlidir. Çünkü belirlenen yer, tüm dağıtım ağının nasıl şekilleneceğine,
hammaddenin nasıl temin edileceğine vs. tüm süreçlere etki etmektedir. Bu da yine müşteri
hizmet düzeyini etkilemektedir. Hedef pazara uzaklığı, hammadde kaynağına uzaklığı, devlet
politikaları, işgücüne yakınlık gibi tüm faktörler yer seçimi problemini etkilemektedir.
10. Satına Alma: Her firma dışarıdan hem ürün hem de hizmet satın almaktadır.
Yapılan araştırmalar firmaların gelirlerinin yarısından çoğunun dış kaynak kullanımına
gittiğini göstermektedir. Bu bağlamda yapılan tüm bu alımlar “Satın Alma” başlığı altında
incelenmektedir. Tedarikçi Seçimi, Malzeme, Hizmet seçimi, Fiyat Belirleme, Satınalma
zamanının seçimi ve kabul kontrolü bu başlığa girmektedir.
11. Tersine Lojistik: Yedek Parça desteği başlığında söylediği üzere, malzemenin
müşteriye doğru akışının dışında tersine bir akış da söz konusudur. Sadece tamir bakım için
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değil, ürünler hatalı, kusurlu ya da ekonomik ömürlerini tamamladıktan sonra tedarik
zincirinde tersine hareket yapmaktadırlar. Geri dönüşüm, yeniden üretim, tamir bakım ve
yamyamlaştırma gibi kavramlar bu bağlamda incelenmektedirler. Tersine Lojistik hem
çevrenin korunmasına hem de maliyet azaltmaya yardımcı olan bir faaliyettir. Fakat maalesef
işletmeler günümüzde tersine lojistik faaliyetlerini yeterli düzeyde geliştirememişlerdir.
12. Dağıtım: Lojistik faaliyetlerden belki de en önemlisi ürünün bir noktadan başka
bir noktaya taşınmasıdır. Dağıtım ürünün hareketinin hangi taşıma yöntemiyle yapılacağının
seçimi, (deniz, kara, hava, ray), doğru rotanın tespiti şeklinde karşımıza çıkar. Tüm bu taşıma
esnasında yerel ve uluslararası kuralların ve sınırlamaların da bilinmesi gerekmektedir.
Yüksek bir maliyet kalemi olduğundan yönetilmesi önemli bir faaliyettir.
13. Depolama ve Saklama: Her ürün taşınmayı ya da satılmayı beklemek üzere bir
yerde bekletilir. Üretim ile Tüketim arasındaki süre uzadıkça depolanan miktar da
artmaktadır. Bu doğrultuda, depolama alanlarının yerleşim düzeni, güvenliği, depo içinde
taşıma yönetiminin belirlenmesi gibi konular dikkate alınmaktadır.
Yukarıda sayılan tüm faaliyetler, lojistiğin konusuna girmekte ve iyi bir lojistik
yönetimi ihtiyaca göre bu faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının yönetilmesidir. Tedarik
Zinciri boyunca olan tüm akışı bu faaliyetlerle yönetmektedir. Dikkat edilecek olursa
yukarıdaki faaliyetlerin her biri birbirleriyle etkileşim içerisindedir. Dolayısıyla Lojistik
Yönetimi de bu faaliyetleri bir bütün olarak görmeli ve tümünü yönetme yoluna gitmelidir.
Buradan yola çıkarak Lojistik Maliyetler de ele alındığında tek bir faaliyetin
maliyetini düşürmek yerine, tüm lojistik faaliyetler bir arada düşünülerek Toplam Lojistik
Maliyetini düşürmek hedeflenmelidir. Örneğin az miktarda stok bulundurmak, depo ve elde
bulundurma maliyetini düşürecektir fakat bu, nakliye giderlerini arttırabilir hatta müşteri
hizmet düzeyini düşürebilir. Ya da tersi düşünülerek fazla stoklanmış ürün de stok
maliyetlerini arttıracaktır. Yöneticiler “Toplam Maliyet Analizi” yaparak tüm maliyetleri
düşürmekle yükümlü olmalıdırlar. Bu da Lojistik Faaliyetlere bütünüyle bakmakla mümkün
olmaktadır. Şekilde tüm maliyetler ve lojistik faaliyetlerle ilişkileri verilmiştir. Birini
düşürmek diğerinin artmasına sebep olacağından tümünü bir bütün olarak görmek gereklidir.
Çünkü tüm maliyetler birbirleriyle ilişki içerisindedir. Birbirini etkilemektedirler. Lojistik
faaliyetlerin gerçekleşmesi, faaliyetlerle alakalı maliyetlerin oluşmasına sebep olmaktadırlar.
Bu maliyetleri de Şekilde görüldüğü gibi 6 başlıkta toplamak mümkündür. Bunlar
faaliyetlerden doğan maliyetlerdir.
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Müşteri Hizmet Düzeyi
Maliyeti
 Müşteri Hizmeti
 Yedek Parça
Desteği
 Tersine Lojistik
Taşıma Maliyeti

Stok Bulundurma Maliyeti




Stok Yönetimi
Paketleme



Sipariş Miktarı Maliyetleri





Dağıtım

Depolama Maliyeti

Elleçleme
Satın Alma
Hazırlık Maliyeti




Depolama ve
Saklama
Depo Yer Seçimi

Sipariş Süreci ve İletişim
Maliyeti





Sipariş Süreci
Lojistik İletişim
Talep Tahmini

Örneğin müşteri hizmetlerinin en önemli maliyeti, satış kaybıdır. Sadece o anki
satışları değil gelecek satışları hatta müşteriyi bile kaybedebilirler. Burada önemli olan şey
doğru hizmet düzeyinin seçilmesidir.

1.7. Tedarik Zinciri Yönetimi
İş hayatında ya da toplumun tüm kesimlerinde ürünler sürekli olarak üretildikleri
yerden tüketilecekleri yere doğru sıralı bir akış içerisindedirler. Bu ürünler sürekli olarak
üretici ve tüketici arasında el değiştirirler. Bu el değiştirme ürünün talebi ile tetiklenir
mevcutta olması ile ise el değiştirir. Bu el değiştirme bir çok müşteri ve bir çok üretici
arasında yapılmaktadır. İşte buradaki var olan tüm üretici ve tüketicilerin oluşturduğu sıralı
yapıya “tedarik zinciri”, “talep zinciri” ya da “değer zinciri” denmektedir.
Tedarik Zinciri Yönetimi kavramı 1980’lerden sonra telaffuz edilmeye başlanmış ve
populeritesini de gün geçtikçe arttırmıştır. Fakat bu popülerliğinin yanı sıra tam olarak ne
olduğu, diğer kavramlardan nasıl ayrıldığı ve hangi fonksiyonları kapsadığı tam olarak açıklık
kazanmamıştır. Çoğu zaman “lojistik” kavramıyla eş anlamlı olarak kullanılmış, kimi zaman
da tanımı gereği “üretim ve operasyon yönetimi” ile karıştırılmıştır. Halbuki “tedarik zinciri
yönetimi” kavramı her iki kavramdan da geniş bir tanıma sahiptir.
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“Tedarik Zinciri Yönetimi, bir uçtan bir uca, nihai tüketiciden, ilk tedarikçiye kadar,
tüm paydaşlara değer katan ürün, hizmet ve bilginin iş süreçlerini içermektedir. “
Bu tanım bir önceki bölümde yaptığımız lojistik tanımından bazı farklar içermektedir.
Öncelikle Tedarik Zinciri Yönetimi, aşağıdaki 8 adet iş sürecini yönetmektir:


Müşteri İlişkileri Yönetimi



Müşteri Hizmetleri Yönetimi



Talep Yönetimi



Sipariş Yenileme (İkmal)



Üretim Yönetimi



Satın Alma.



Ürün Geliştirme ve Ticarileştirme



Dönüşlerin Yönetimi (Tersine TZY)
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Bilgi Akışı
ÜRETİCİ
Satın alma
Hammadde
Tedarikçisi

2. düzey
Tedarikçi

1.Düzey
Tedarikçi

Lojistik

Üretim

AR&GE

Satış&Paz
.

Müşteri

Nihai
Müşteri

Finans

Müşteri İlişkileri Yönetimi

TEDARİK ZİNCİRİ İŞ SÜREÇLERİ

Müşteri Hizmetleri Yönetimi

Talep Yönetimi

Sipariş Yenileme

Üretim Yönetimi

Satın Alma

Ürün Geliştirme ve Ticarileştirme

Geri Dönüşler
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde lojistiğin insan hayatını sürdürebilmek için ne kadar gerekli olduğu
konusu üzerinde durduktan sonra Lojistik Yönetiminin tanımı yapılmıştır. Bu kavram
karşımıza farklı şekillerde çıkabilmektedir fakat her nasıl çıkarsa çıksın genel tanımı şu
şekildedir:
“Tedarik Zinciri sürecinin bir parçası olan lojistik yönetimi; müşteri gereksinimlerini
karşılayabilmek için, kaynaklardan tüketim noktalarına malzemenin, hizmetin ve bilginin
etkin ve verimli akışını planlar, uygular ve kontrol eder. “
Lojistiğin tarihçesinden bahsedilmiş ayrıca Lojistik Faaliyetler üzerinde durulmuş ve
Lojistik Faaliyetler 13 başlıkta incelenmiştir;


Müşteri Hizmeti



Talep Tahmini



Stok Yönetimi



Lojistik İletişim



Malzeme Elleçleme



Sipariş Süreci Yönetimi



Paketleme



Yedek Parça Desteği



Tesis ve Depo Yer Seçimi



Satınalma



Tersine Lojistik



Dağıtım



Depolama

Son bölümde ise artık lojistik kavramıyla neredeyse iç içe geçmiş Tedarik Zinciri
Yönetimi kavramından kısaca bahsedilmiş ve fonksiyonları tanıtılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi lojistik yönetimi için kullanılan diğer isimlerden
değildir?
a) Kanal Yönetimi
b) Fiziksel Dağıtım
c) Tedarik Zinciri Yönetimi
d) Dağıtım Gereksinim Planlama
e) Malzeme Yönetimi
2) “Tedarik Zinciri sürecinin bir parçası olan ………; müşteri gereksinimlerini
karşılayabilmek için, kaynaklardan tüketim noktalarına malzemenin, hizmetin ve bilginin
etkin ve verimli akışını planlar, uygular ve kontrol eder. “
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Üretim Yönetimi
b) Perakende Yönetimi
c) Malzeme İhtiyaç Planlaması
d) Tedarik Ağı
e) Lojistik Yönetimi
3) Lojistik
örtüşmektedir?

Yönetimi

pazarlamanın

4P’si

içerisinde

en

uygun

hangisiyle

a) Ürün
b) Üretim
c) Yer
d) Tanıtım
e) Fiyat
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4) Lojistik kavramı bilimsel olarak ilk hangi sektör üzerinde incelenmiştir?
a) Tekstil
b) Otomotiv
c) Beyaz Eşya
d) Zirai
e) Endüstriyel
5) Lojistik kavramını bugünkü tanımına uygun tanımlayan kimdir?
a) Ralph Borsodi
b) John F. Crowell
c) Fred E. Clark
d) Arch W. Shaw
e) L.D.H. Weld
6) Aşağıdaki isimlerden hangisi lojistikte “dağıtım kanalı” kavramını tanımlamıştır?
a) Ralph Borsodi
b) John F. Crowell
c) Fred E. Clark
d) Arch W. Shaw
e) L.D.H. Weld
7) Lojistik Yönetimi kavramının dünya tarafından tanınması ve önemsenmesi hangi
olayla gerçekleşmiştir?
a) Petrol Krizi
b) Birinci Dünya Savaşı
c) Fordizm Akımı
d) Çitleme Hareketi
e) İkinci Dünya Savaşı
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8) Müşterilerin gelecekte ihtiyaç duyacakları ürün ya da hizmetin miktarının
belirlemeye yönelik lojistik faaliyet hangisidir?
a) Talep Tahmini
b) Müşteri Hizmetleri
c) Satın Alma
d) Depolama
e) Dağıtım
9) Yapılan araştırmalar firmaların gelirlerinin yarısından çoğunun dış kaynak
kullanımına gittiğini göstermektedir.
Yukarıdaki ifade hangi lojistik faaliyetin önemini göstermektedir?
a) Talep Tahmini
b) Müşteri Hizmetleri
c) Satın Alma
d) Depolama
e) Dağıtım
10) Önceden belirlenmiş maliyet ve hizmet düzeyi dengesinde, tüm süreçleri müşteri
odaklı olarak ele alan lojistik faaliyet hangisidir?
a) Talep Tahmini
b) Müşteri Hizmetleri
c) Satın Alma
d) Depolama
e) Dağıtım

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) c, 4) d, 5) a, 6) e, 7) e, 8) a, 9) c, 10) b
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2. TALEP TAHMİNİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Talebin Tanımı ve Çeşitleri

-

Tahminin Tanımı, Gerekliliği ve Zorlukları

-

Tahmin Çeşitleri

-

Vadesine Göre Tahmin Çeşitleri

-

Alanına Göre Tahmin Çeşitleri

-

Ürün Tipine Göre Talep Tahmin Çeşitleri

-

Tahmin Yöntemine Göre Tahmin Çeşitleri

-

Nitel Tahmin Yöntemleri

-

Yönetici Kurulu Araştırması

-

Satış Elemanları Araştırması

-

Delfi (Delphi) Yöntemi (Anket Yöntemi)

-

Tüketici Pazar Anketi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sizce bir ürüne yönelik talep rakamları, başka bir deyişle satış sayıları ne gibi
faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir?
2) Bir ürüne yönelik talep sayısal olarak ne tür düzenlilik veya düzensizlikler
gösterebilir?
3) Sizce tahmin nasıl yapılır?
4) Gelecekle ilgili tahminde bulunurken ne tür veri veya kanaatlere dayanırız?
5) Sizce piyasaya yeni sürülecek bir ürünün satış rakamlarını tahmin için ne tür
verilere başvurulabilir?
6) Sizce bir tahminde bulunmanın zorlukları nelerdir?
7) Ortaya atılan tahminden farklı sonuçlar ortaya çıkmasının ne gibi sebepleri
olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Talebin Tanımı ve
Çeşitleri

Talebin tanımını
yapabilmek ve talep
türlerini ayırt edebilmek.

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.

Tahminin Tanımı,
Gerekliliği ve Zorluğu

Tahminin tanımını
yapabilmek, tahminde
bulunmanın niçin gerekli
olduğunu ve önündeki
engelleri kavrayabilmek.

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.

Tahmin Çeşitleri

Tarıma geçişi, tarımın
yayılmasını ve bu yayılımın
sonuçlarını inceleyebilmek.

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar


Talep



Satış



Talep Çeşitleri



Tahmin



Tahmin Çeşitleri



İktisadi Tahmin



Teknolojik Tahmin



Talep Tahmini



Kısa Vadeli Talep Tahmini



Orta Vadeli Talep Tahmini



Uzun Vadeli Talep Tahmini



Nicel Talep Tahmini



Nitel Talep Tahmini



Delfi Yöntemi



Anket Yöntemi
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Giriş
Bu bölümde, öncelikle talep ve tahmin kavramları, tahminin ne olduğu üzerinde
durulacak, daha sonra lojistik yöneticisini ilgilendiren “talep tahmin” yöntemleri ve bu
yöntemlerin seçimi hakkında bilgi verilecektir.
Talebin tanımı ve çeşitlerini takiben, tahmin kavramının tanımı, işletmelerde tahminin
gerekliliği ve zorluklarına değinilecektir. Daha sonra tahminlerin; vade, alan, ürün tipi,
tahmin yöntemi gibi farklı kriterlere göre nasıl tasnif edildiği ele alınacaktır.
Talep tahminleri, tahmin yöntemine göre nicel talep tahminleri ve nitel talep
tahminleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu bölümde ilkine ayrıntılı olarak değinilecektir. Farklı
nitel tahmin yöntemlerinde insanların kanaatlerine ve davranış kodlarına müracaat edilir. Ya
uzmanların birikimlerine, yöneticilerin tecrübe ve sezgilerine, satış elemanlarının
tahminlerine, tüketicilere uygulanan anketlerde ortaya çıkan tüketici davranışlarına
başvurulur.
Nicel talep tahminleri ise çeşitli sayısal verilere dayalı olarak, yine sayısal yöntemlere
dayalı olarak gerçekleştirilir. Bunlar bir sonraki bölümde ele alınacaktır.
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2.1. Talebin Tanımı ve Çeşitleri
Talep tahminlerine giriş mahiyetinde öncelikle kısaca da olsa talep kavramı üzerinde
durmakta yarar vardır.
Talep piyasada bir ürüne yönelik olarak ortaya çıkan satın alma isteği ve davranışı
olarak tanımlanabilir.
Talep aynı zamanda satış demektir. Dolayısıyla talep tahmini yerine satış tahmini
demek de mümkündür.
Talepler, bazı durumlarda bunların karışımı olarak karşımıza çıksalar da, değişkenlik
durumuna göre temelde dört tiptir:
1. Sabit Talep: Bazı mallara yönelik talep miktarı mevsimden mevsime, yıldan yıla
değişiklik göstermez. Örneğin her mevsim eşit miktarda tüketilen gıda ürünleri ancak nüfus
değişikliği veya büyük kıtlıklar gibi nedenler ortaya çıktığında değişim gösterir.
2. Mevsimlik Talep: Bazı ürünlerin satış miktarları mevsimden mevsime değişiklik
gösterir. Örneğin dondurma ya da doğalgaz tüketim miktarları mevsimlerle, hava sıcaklığıyla
orantılı olarak artıp eksilir.
3. Doğrusal Talep: Bazı mallara yönelik talep ürünün ortaya çıkışından başlayarak
belli bir süre için oranlı bir artış, tepe noktasına ulaştıktan sonra da oranlı bir azalış gösterir.
4. Dalgalı/Düzensiz Talep: Bu tür talep gören mallarda, satış rakamları belli bir sabit
rakam, doğrusal bir çizgi yahut bir belli dönemlerde artıp azalan bir eğri etrafında toplanamaz.
Bu talep tipinde tahmin yapmak zordur.

Şekil 1 (Kaynak: Doğruer, 2005, s. 40)
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2.2. Tahminin Tanımı, Gerekliliği ve Zorlukları
Tahminin Tanımı
Gelecek olayların öngörülmesi becerisine tahmin denmektedir. Bu öngörü, kimi
zaman geçmiş verilerin matematiksel olarak analiz edilmesi ile; kimi zamansa sübjektif
yöntemlerle yapılabilmektedir. Bazen de her iki yöntem bir arada, karma yöntemler
kullanılarak tahminler yapılabilmektedir. Genel itibariyle bakıldığında, en iyi tahmini veren
tek bir yöntemin varlığından her zaman söz edilemez. Bir yöntem, bir işletme için çok iyi iken
başka bir işletme için anlamsız hatta hatası yüksek olabilir. Aynı durum aynı işletmenin farklı
departmanları için de geçerlidir. Hatta bir ürün için gelecek tahmininde kullanılan en iyi
yöntem, başka bir ürün için kullanılamaz durumda olabilir. Ayrıca tahmin etmenin ve tahmin
sürecinin devamının sağlanmasının hem zaman hem de parasal olarak maliyeti olacağından
sınırlarının da iyi çizilmiş olması gerekmektedir.
Başka bir deyişle tahmin, gelecekteki olayları öngörme sanatı ve bilimidir. İşin sanat
yönü nitel tahminlerde ortaya çıkar. Nitel tahminlerde, çeşitli sektörlerde uzun yıllar edinilen
tecrübelerin sonucunda sezgi yeteneği gelişmiş bir yöneticinin, yönetici grubunun, uzman
grubunun ya da tüketici grubunun tahminleri esas alınır. İşin bilim yönünü temsil eden nicel
tahminlerde ise geçmişe ya da bugüne ait bazı bilgileri alıp bunları bazı matematiksel
modeller yardımıyla geleceğe uyarlamak söz konusu olur. Önemli olan tahmin sanat ve
bilimini eş zamanlı ve gerektiği kadar kullanıp en iyi tahmine ulaşmaktır. Bu anlamda tahmin
konusunda eklektik çözümlerden söz etmek en doğrusudur.
Tahminin Gerekliliği
Talepteki yani satış miktarındaki bu değişimler öngörülemediği takdirde pazarda o
ürüne yönelen talebin zamanında karşılanamaması söz konusu olabilir. Bu ise işletmeler
açısından zararlı bir durumdur.
Örneğin talebin doğrusal artan bir talep olduğu bilindiğinde, yeni bir tesise ne zaman
ihtiyaç duyulacağı konusunda tahminde bulunmak mümkün hale gelir. Uzun vadeli bir
tahminle, yeni tesisin doğru zamanda üretime hazır hale getirilmesi mümkün olabilir.
Taleplerin mevsimlik olarak artıp eksildiği tahmin ediliyorsa, satışla birlikte üretim
miktarının da azaldığı dönemlerde işsiz kalan işgücü hacminin değerlendirilebileceği farklı bir
üretim alanı planlanabilir. Birbirini tamamlayan iki mevsimlik talep eğrisi yakalandığında
işgücü en verimli şekilde değerlendirilmiş olur.
Çok çeşitli etkiler sonucunda oluşan hızlı talep değişmeleri ise kısa vadeli tahminlerle
öngörülüp buna göre yapılacak değişiklikler için kısa da olsa bir zaman kazanılması söz
konusu olur.
Tahminde Bulunmanın Zorlukları
Tahminde bulunmak oldukça zor bir iştir. Tahminde bulunmanın zorlukları aşağıdaki
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şekilde listelenebilir:
Tahmin için geçmişe dair düzenli ve ayrıntılı kayıtlara ihtiyaç vardır. Çünkü
geleceğe dair yapılacak tahminlerin temel dayanağı, geçmişten bugüne kadarki veriler
olacaktır. Bu da, geçmişin ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınmasını, ilgili verilerin tasnif
edilmesini ve arşivlenmesini gerektirir.
Tek bir tahmin tekniği yoktur. Pek çok farklı tahminde bulunma tekniği vardır. Bu
tahmin tekniklerinden hangisi en iyi tahmin tekniğidir? Bu sorunun cevabı sektörden sektöre,
firmadan firmaya, hatta aynı firmanın bir departmanından farklı bir departmanına değişiklik
gösterir. Bu da farklı tahmin tekniklerini bilmeyi ve tahmin yürütülecek spesifik alanda hangi
tahmin tekniğinin en iyi netice vereceğini tahmin etmeyi gerektirir.
Hiçbir tahmin kusursuz değildir. Üretim sürecinin unsurlarının gelecekte alacakları
görünüşlere ilişkin yapılacak öngörüler, gelecekteki gerçek değerleri tahmin konusunda çok
sınırlı neticeler verir.
Tahmin maliyetli ve zaman alan bir iştir. Tahmin işleminin bu zorlukları, bazı
şirketleri, tahmin için ilave bir çaba sarf etmemeye iter. Tahmin için harcanacak mesai ve
yapılacak masrafın, tahminin sağlayacağı yarardan büyük olduğuna inanılır. Bu şirketlerin
yaptıkları, bekleyip görmekten ibarettir.

2.3. Tahmin Çeşitleri
Tahminler çeşitli açılardan farklı gruplara ayrılabilir. Bunlardan burada
değineceklerimiz, vadesine göre, alanına göre ve mal tipine göre tahminlerdir. İlki ile
başlayabiliriz.

2.3.1. Vadesine Göre Tahmin Çeşitleri ve Ürün Hayat Eğrisi
Tahminler geleceğin öngörülmesi işi olduğundan, gelecek zamanın uzunluğu genelde
tahmin uzunluğunda da kullanılabilmektedir. Çünkü tahminin periyodu ya da vadesi direkt
olarak bu tahmini hangi faaliyette kullanacağımıza karar vermemize yardımcı olacaktır.
Bütün tahminler geleceğe ilişkindir. Fakat gelecekte kapsadığı zaman dilimi ne
kadardır? İşte buna göre tahminler üçe ayrılır:
1. Kısa Vadeli Tahmin:
1 yıldan kısa bir gelecekle ilgili olarak yapılan tahminlere “kısa vadeli tahmin” denir.
Bunların fiiliyatta çoğunlukla 3 aydan kısa bir zaman dilimi için gerçekleştirilir. Genellikle
satın alma, tedarik planlama, iş çizelgeleme, işgücü seviyeleri, iş tahsisi ve üretim seviyesini
planlamada, makine ve işçi atamalarında kısa vadeli tahmine müracaat edilir.
2. Orta Vadeli Tahmin:
3 aydan 3 yıla kadar olan bir süre için yapılır. Genellikle satış planlama, üretim
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planlama ve bütçeleme, nakit bütçeleme ve çeşitli operasyon planlarının analizinde kullanılır.
3. Uzun Vadeli Tahmin:
3 yıl veya daha uzun bir gelecek zaman dilimini kapsar. Yeni ürün kararı, sermaye
artırımı, yeni tesis kurma, araştırma-geliştirme (AR-GE) ve kaynak planlaması ile ilgili
işlerde bu tahmin tipine başvurulur.
Orta ve uzun vadeli tahminler, şu açılardan kısa vadeli tahminlerden farklıdır:
 Daha karmaşık konularla ilgilidirler ve planlama, ürünler, tesisler gibi konulara
ilişkin işletme kararlarını desteklerler. Örneğin yeni bir tesis kurmaya ilişkin karar, görece
uzun bir zaman önceden yapılacak tahmine ihtiyaç duyar, zira yeni bir tesis kurmak, ancak
çok kısa olmayan bir zamanda gerçekleştirilebilecektir.
 Farklı tahmin metodolojileri gerektirir. Kısa vadeli tahminlerde hareketli
ortalama, üstel düzgünleştirme, trend ekstra-polarizasyonu gibi matematiksel teknikler
kullanılırken, orta ve uzun vadeli tahminlerde nitel yöntemlere daha sık müracaat edilir.
Örneğin yeni bir ürünün çıkarılmasının kârlı olup olmayacağı ya da hangi ürünün
çıkarılmasının daha kârlı olacağı gibi görece uzun vadeli bir tahmin söz konusu olduğunda
daha az nicel olan yöntemler daha çok işe yarar.
 Kısa vadeli tahminler kadar yanlışsız değildirler. Örneğin taleple ilgili bir tahmin
söz konusu olduğunda, talebi etkileyen faktörler günden güne değiştiği için, zaman uzadıkça
tahminin sıhhat ve güvenilirliği de o derece azalır. Aynı şekilde talep tahminlerinin de düzenli
olarak yenilenmesi gerekir. Nitekim her satış sezonunun sonunda, talep tahminleri yeniden ele
alınıp gözden geçirilir.
Matematiksel yöntemler çoğunlukla kısa vadeli tahminler için kullanılmaktadır. Orta
ve uzun vadeli tahminler için genelde matematiksel olmayan sübjektif yöntemler veya karma
yöntemler kullanılması daha uygundur. Gelecek periyot uzadıkça tahmin etmek
güçleşeceğinden kısa vadeli tahminler diğerlerine göre daha doğru ya da başka bir ifadeyle
daha az hatalı sonuçlar verirler.
Talep tahmini yapılırken, özellikle orta-uzun vadeli tahmin yapılacaksa, vadenin
uzunluğunun yanı sıra dikkate alınması gereken bir faktör de yine zamanla yakından ilgili
olan “ürünün ömrü” ya da “ürün hayat eğrisi”dir. Ürünler, piyasada kaldıkları süre boyunca
sürekli aynı seviyede satılmazlar. Her ürünün bir ömrü vardır. En başarılı ürünler bile
piyasaya girerler, pazar paylarını büyütür, olgunluğa erişir ve nihayet düşüşe geçerler. Her
ürün “ürün hayat eğrisi” boyunca kabaca 5 aşamadan geçer:
1. Geliştirme
Ürün geliştirme döneminde pazar araştırmaları, araştırma geliştirme, pazar analizi gibi
faaliyetler yürütülmektedir ve dolayısıyla bu dönemde herhangi bir satıştan söz edemeyiz.
Burada kullanacağımız tahmin yöntemleriyse doğal olarak sübjektif yöntemler olacaktır.
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2. Tanıtım
Tanıtım evresi ise reklam, promosyon, ilk satış rakamlarının incelenmesi gibi
faaliyetlerin ağırlıkta olduğu dönemdir, bu dönemde maliyetler yüksek gelir düşüktür. Yine
bu dönemin başlarında sübjektif yöntemler kullanılırken sonrasında matematiksel yöntemlere
geçilmesi uygundur. Bunun sebebi ise ilk satış rakamlarının elimize geçmesi ve geçmiş veriye
artık sahip olmamızdır.
3. Büyüme
Büyüme evresinde, müşteri bilinilirliği artmıştır, satışlar yükselmektedir, rakipler de
belli hamleler yapmıştır. Bu evrede matematiksel yöntemler kullanmak uygundur.
4. Olgunluk
Olgunluk evresinde ise, satışlar en yüksek hacme erişmiştir. Bu dönemde de
matematiksel yöntemler kullanılması uygudur.
5. Düşüş
Düşüş döneminde teknoloji eskimiştir, moda değişmiştir, satışlar düşmeye başlamıştır.
Yine bu dönemde matematiksel yöntemler kullanmak uygundur.
Satış
Miktarı

Geliştirme

Tanıtım

Büyüme

Olgunluk

Düşüş

Zaman
Şekil 2: Ürün Yaşam Eğrisi
Sonuç olarak ürünün yaşam eğrisi tahmin yöntemimizi direkt olarak etkilemektedir.
Hayatının başlarındaki ürünler, sonlarındaki ürünlere göre daha uzun vadeli tahminlerde
bulunmayı gerektirirler. Geliştirme evresinin tamamında ve tanıtım döneminin başlarında
sübjektif yöntemler kullanırken, diğer evrelerde matematiksel yöntemler kullanmak akıllıca
olacaktır. Fakat büyüme döneminde kullanacağımız matematiksel uygun ya da en iyi yöntem,
olgunluk döneminde veya düşüş döneminde kullanacağımız en iyi yöntem olmayacaktır.

2.3.2. Alanına Göre Tahmin Çeşitleri
İşletmeler, halihazırdaki etkinliklerinin gelecekte alacağı biçimi planlarken üç farklı
tahmin tipine müracaat ederler. Bunlar şekilde de görülebileceği gibi ekonomik, teknolojik ve
talebe ilişkin tahminlerdir. Talep Tahminleri ise, bir işletmenin mal veya hizmetinin tahminini
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ortaya koymaktır. Talep Tahmini aynı zamanda satış tahmini olarak da ifade edilebilir.

Şekil 3: Tahmin Çeşitleri
1. Ekonomik Tahminler
Enflasyon oranı, para arzı gibi önemli faktörlere ilişkin tahminlerdir. Makro-iktisat
alanında uzman kişiler tarafından yapılır.
2. Teknolojik Tahminler
Teknolojik gelişmenin seviyesine ilişkin tahminlerdir. Teknoloji ve araştırma
geliştirme uzmanları tarafından yapılacak bu tahminler, yeni ürünlerin geliştirilmesinde ve
üretim tesisinde kullanılan teknolojilerin yenilenmesinde, yeni bina inşaatı, yeni makine ve
donanım temini gibi konularda alınacak kararlarda kullanılır.
3. Talep Tahminleri
Bir işletmenin, piyasaya sürdüğü ürünler ve hizmetlere yönelik talebe ilişkin
tahminlerdir. İşletmenin talep doğrultusunda ne kadar üretim yapmayı planlayıp ne kadar satış
hedeflediğine ilişkin bu tahminlere “satış tahminleri” de denir. İşletmede malzeme stoklama
ve üretim operasyonlarını yöneten kişi, bu tahminlerde de bulunmak zorundadır. Talep
tahminleri, bir işletmenin üretiminin, kapasitesinin ve çizelgeleme sistemlerinin
belirlenmesinde yardımcı olur. Finansman, pazarlama ve personel planlamasına bir girdi
olarak katkıda bulunur.
Ekonomik ve teknolojik tahminler üretim yöneticisinin görevinin dışında olduğundan
bundan sonra tahmin dendiğinde akla “talep tahmini” ya da “satış tahmini”nin gelmesi doğru
olacaktır. Bu bölümde anlatılan tüm konular da bu tahmin çeşidi üzerinden devam edecektir.

2.3.3. Ürün Tipine Göre Talep Tahmin Çeşitleri
Belli bir ürünün piyasa geçmişinin uzunluğu ve kısalığı, daha da önemlisi bu ürünün
piyasa geçmişinin olup olmaması, o ürüne yönelik gelecek bir dönemdeki talepleri ve
muhtemel satış rakamlarını tahmin açısından önem arz eder. Bu açıdan ürün tipine göre iki
talep tahmin tipinden söz edilebilir:
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1. Piyasada Geçmişi Olan Ürünün Satışının Tahmini
Bu tarz mallar için nicel tahmin yapılabilir. Geçmişteki satış rakamları üzerinden
gidilerek çeşitli nicel yöntemler vasıtasıyla tahmin yürütülür.
2. Yeni Ürünün Satış Tahmini
Piyasada geçmişi olmayan bu tarz malların geçmişteki satış rakamları yoktur.
Dolayısıyla buradan hareketle tahmin yapılamaz. Bu durumda karar alıcıların tecrübelerine ve
sezgilerine dayalı öngörüleri, satış elemanlarının kanaatleri, müşteri yoklamaları gibi nitel
veriler üzerinden bir tahmin yürütülmeye çalışılır.

2.3.4. Tahmin Yöntemine Göre Tahmin Çeşitleri
Talep tahmininde kullanılan, nitel ve nicel olmak üzere iki temel tahmin yöntemi
mevcuttur. Tahmin yöntemine göre tahmin çeşitleri de bu doğrultuda iki tanedir:
1. Nitel Tahmin (Öznel Tahmin) Yöntemleri
Nitel analiz yaklaşımında, karar alıcının sezgileri, duyguları, kişisel tecrübesi ve değer
sistemi tahmin sürecine dahil edilir. Kalitatif, sayısal olmayan, yargıya dayalı ya da yargısal
tahmin yöntemleri de denir.
2. Nicel Tahmin Yöntemleri
Nicel analiz yaklaşımı yardımıyla yapılan tahminlerde sayısal verilere dayanılır ve
çeşitli matematiksel modellere dayanılarak tahmin yürütülür. Sayısal tahmin ya da
istatistiksek tahmin de denir.
Dayanılan sayısal veriler iki farklı türdedir ve bunlara bağlı olarak iki farklı şekilde
tahmin yürütme sürecine dahil edilir:
1.

Geçmişteki Verilere Dayalı Tahmin

2.

Nedensel Değişkenlere Dayalı Tahmin

Bazı işletmeler bu iki yöntemden sadece birini kullansa da, ikisini birlikte kullanmak
en elverişli yol gibi görünmektedir. Nitekim çoğu zaman karma tahmin yöntemlerine
başvurulmaktadır.
Tahmin yöntemine göre tahmin çeşitlerine topluca bakıldığında “Talep Tahminleri”nin
ayrıldığı alt başlıklar kısaca şu şekilde ifade edilebilir:
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Talep Tahmini
Nitel Yöntemler
Yönetici
Grup
Araştırm
ası

Satış
Gücü
Araştırm
ası

Delphi
Yöntemi

Pazar
Araştırm
ası

Nicel Yöntemler

Tarihi
Bilgi
Yöntemi

Simülasyon
Modelleri

Regresyon
Analizi

Nedensel
veya Açıklayıcı

Ekonometrik
Modeller

Zaman Serileri

Girdi/Çıktı
Modelleri

Öncül
İndikatörler

Düzeltmeli

Hareketli
Ortalamalar

Tekli Üstel
Düzeltmeler

Basit Hareketli
Ortalamalar

Ayrışımlı

Çiftli Üstel
Düzeltmeler

Toplamsal

Çarpımsal

Ağırlıklı
Hareketli
Ortalamalar

Şekil 4: Talep Tahminlerinin Sınıflandırılması
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2.4. Nitel Tahmin Yöntemleri
Nitel tahminin nasıl bir yol izlenerek yapıldığına bakılarak, 5 farklı nitel tahmin
yönteminden söz edilebilir:

Nitel
Yöntemler

Yönetici
Kurulu
Araştırması

Satış Gücü
Araştırması

Delphi
Yöntemi

Pazar
Araştırması

Tarihi Bilgi

Şekil 5: Nitel Tahmin Yöntemleri

2.4.1. Yönetici Kurulu Araştırması / Nominal Grup Tekniği
Bu yöntemde, bir grup yüksek seviyeli yöneticinin kanaatleri bir havuzda toplanır ve
çoğunlukla istatistiksel modeller yardımıyla grubun talep tahminine ulaşılır.

2.4.2. Satış Elemanları / Satış Gücü Araştırması
Bu yaklaşımda bütün satış elemanları, kendi bölgelerinde yapılacak satışa ilişkin
tahminde bulunur. Bu tahminler gerçekçi olup olmadıkları sınandıktan sonra bölgesel ve
ulusal çapta genel bir tahmine ulaşmak için bir araya getirilir.

2.4.3. Delfi (Delphi) Yöntemi
Delfi yönteminde üç tip katılımcı vardır. Karar alıcılar, asistanlar ve denekler. Karar
alıcılar genelde 5 ila 10 uzmandan oluşur. Bunlar, tahminde bulunacak kişilerdir. Asistanlar,
karar alıcılara, anketleri hazırlama, dağıtma, toplama ve özetleme süreçlerinde yardımcı
olurlar. Denekler ise genellikle farklı bölgelerde yaşayan, karar ve kanaatleri değerlendirilen
bir grup insandır. Bunlar, karar alıcıların tahminde bulunmasına yardımcı olacak verileri
sağlarlar.
Delfi Yöntemi’nin temelini koordinatör ve uzmanlar oluşturur. Farklı alanlardan
seçilecek tarafsız bilim adamlarından oluşan uzmanlar grubu oluşturmak suretiyle güvenilir
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tahminler ortaya koymak mümkün olur. Özellikle gelecekte teknoloji kullanımına ilişkin uzun
vadeli tahminlerde bu tarz paneller oluşturulabilir.
ÖRNEK: Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaletinin ekonomisi petrole
dayanır. Eyaletin bütçesinin %90’ı, Prudhoe Körfezi’nden çıkarılıp boru hattıyla pompalanan
petrolden temin edilir. Alaska eyaleti, uzun vadeli bir ekonomik tahminde bulunmak üzere
Delfi Yöntemi’ne başvurmuştur. Büyük bir Delfi paneline katılan uzmanlardan, devletteki ve
bütün coğrafi bölgelerdeki grupları ve kanaatleri temsil etmeleri istenmiştir. Çeşitli bölgelere
dağıtılan anketlerle, bölgelerin önde gelen kişilerinin kanaatleri toplanmıştır. Böylece panele
katılacak uzmanların çeşitli bölgelere seyahat etmelerine gerek kalmamıştır. Ayrıca çeşitli
bölgelerde yaşayan ve kanaatlerine başvurulan insanların bir araya toplanmaları, gerek
mesafenin fazlalığı gerekse programlarını aksatacak olması dolayısıyla zorken, Delfi Yöntemi
sayesinde bunlardan kaçınılabilmiştir.

2.4.4. Tüketici / Pazar Anketi / Araştırması
Bu yöntemde, müşterilerden yahut potansiyel müşterilerden gelecekteki alışveriş
planlarına dair veri toplanır. Bu anketler müşteri eğilimlerini ve beklentilerini de görme
imkanı vereceği için, talep tahmininin yanı sıra, ürün tasarımı geliştirme ve yeni ürün
planlama süreçlerinde de işe yarar.

2.4.5. Tarihi Bilgi
Bu yöntemde, çeşitli ürünlerin ve benzerlerinin geçmişte nasıl karşılandığına ilişkin
genel izlenimler üzerine dayalı bir tahmin yürütülmesi söz konusudur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, öncelikle talep ve tahmin kavramları üzerinde durulmuş, sonra da talep
tahmin çeşitleri incelenmiştir.
Piyasada bir ürüne yönelik olarak ortaya çıkan satın alma isteği ve davranışı demek
olan talep, değişkenlik tipine göre dört sınıfa ayrılır: (1) Sabit talepte, gıda ürünleri gibi
mallara yönelik talep miktarı mevsimden mevsime, yıldan yıla değişiklik göstermez. (2)
Mevsimlik talep, dondurma ya da doğalgaz gibi, satış miktarı mevsimden mevsime değişiklik
gösteren ürünler için geçerlidir. (3) Doğrusal talepte, bir mala yönelik talep ürünün ortaya
çıkışından başlayarak belli bir süre artar ve tepe noktasına ulaştıktan sonra oranlı bir şekilde
azalır. (4) Dalgalı ya da düzensiz talep gören malların satış rakamları ise değişkendir ve belli
bir rakam, çizgi yahut düzenli artıp azalma eğrisi ile ifade edilemez. Tahmin özellikle
doğrusal talepte işe yarar.
Belli bir ürüne yönelen talebi zamanında karşılamak için, talepteki yani satış
miktarındaki değişimi öngörmek gerekir. Bu da tahminde bulunmayı gerekli kılar. Öte yandan
doğru bir tahminde bulunabilmek için ya satışı etkileyen faktörlerin iyi bir analizini yapmak
yahut geçmiş satış rakamlarına yönelik veri setlerine sahip olmak gerekir. Tahmin her
halükarda maliyetli ve zaman alan bir iştir. Bir seferinde gerçekleşen değere yakın değerler
veren bir tahmin yöntemi gelecekte işe yaramayabilir, tek bir doğru yöntemle tahminlerde
başarı elde etme imkanı yoktur. Her seferinde tahmin yöntemini gözden geçirmek gerekir.
Ayrıca kesin bir tahmin hiçbir zaman mümkün değildir. Bütün tahminler kategorik olarak
hatalıdır.
Tahminler vade, alan, ürün tipi ve tahmin yöntemi gibi farklı kriterlere göre tasnif
edilir.
3 aydan kısa olanlar kısa, 3 yıla kadar olanlar orta, daha uzun olanlar ise uzun vadeli
tahmin olarak isimlendirilir. Orta ve uzun vadeli tahminler, kısa vadelilere göre daha
karmaşık konularla ilgilidirler. Örneğin yeni bir tesis kurma ihtiyacı bu tarz orta ve uzun
vadeli bir tahmin gerektirir. Kısa vadeli tahminler hareketli ortalama, üstel düzgünleştirme,
trend ekstra-polarizasyonu gibi matematiksel tekniklerle yapılabilirken, orta ve uzun vadeli
tahminler nitel tahmin yöntemlerine başvurmayı da zorunlu kılar. Kısa vadeliler tahminler
daha az hata payına sahiptir.
Tahmin vadesinin yanı sıra “ürün hayat eğrisi” de önemli bir faktördür. Bir ürünün
hayatı, geliştirme, tanıtım, büyüme, olgunluk ve düşüş olmak üzere beş alamadan oluşur.
Doğrusal talep eğrisinin göstereceği eğilim, ürünün, ömrünün neresinde olunduğuna göre
değişkenlik gösterecektir. Talep tahmin yöntemleri de ürün hayat eğrisi ilerledikçe nitelden
nicele değişim gösterecektir. Bir başka deyişle, ürünün piyasada bir geçmişinin olup
olmaması başvurulacak tahmin yöntemini etkileyen faktörlerdendir. Yeni bir ürünün satış
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tahmini için nitel yöntemlere başvurulurken, eski bir üründe eldeki sayısal satış verilerine
dayanan bir nicel tahmin yürütülebilir.
Bir başka açıdan tahminler alanlarına göre tasnif edilir. Bunlar iktisadi, teknolojik ve
talebe ilişkin tahminlerdir. Talep tahminleri de kendi içlerinde, tahmin yöntemine göre nicel
talep tahminleri ve nitel talep tahminleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Farklı nitel tahmin
yöntemlerinde insanların kanaatlerine ve davranış kodlarına müracaat edilir. Ya uzmanların
birikimlerine, yöneticilerin tecrübe ve sezgilerine, satış elemanlarının tahminlerine,
tüketicilere uygulanan anketlerde ortaya çıkan tüketici davranışlarına başvurulur.
Nitel yöntemlerin ilki Yönetici Kurulu Araştırması’dır. Bu yöntemde hedef, yüksek
seviyeli yöneticilerden oluşan bir grubun tecrübe ve sezgiye dayalı kanaatinden hareketle
talep tahminine ulaşmaktır. Satış Elemanları Araştırması’nda ise satış elemanlarının
kanaatlerine dayanılır. Delfi Yöntemi’nde farklı bölgelerde yaşayan, karar ve kanaatleri
değerlendirilen bir grup insan üzerinde anket uygulanır. 5-10 uzman, deneklerden toplanan
kanaatleri asistanlar yardımıyla değerlendirir ve tahminde bulunur. Son nitel tahmin yöntemi
de, Tüketici Pazar Anketi’dir. Türketicilerden gelecekteki alışveriş planlarına ilişkin olarak
anketler yardımıyla veri toplanır ve bu veriler değerlendirilerek satış tahmininde
bulunulumaya çalışılır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi değişkenlik durumuna göre talep tiplerinden biri değildir?
a) Sabit Talep
b) Mevsimlik Talep
c) Doğrusal Talep
d) Dalgalı/Düzensiz Talep
e) Günlük Talep
2) Aşağıdakilerden hangisi, talep tahmininde bulunmanın gerekliliğine işaret eden
sebeplerden değildir?
a) Talepteki değişimleri öngörme ihtiyacı
b) Talebin zamanında karşılanmasını sağlama ihtiyacı
c) Tesiste gerekli değişiklikleri zamanında gerçekleştirme ihtiyacı
d) İşgücü hacmiyle ilgili gerekli düzenleme ve hazırlıkları zamanında yapma ihtiyacı
e) İşletmeyi satın almaya yönelik talepleri zamanında öngörme ihtiyacı
3) Aşağıdakilerden hangisi, talep tahminleri sayesinde kolaylaşan yönetim
fonksiyonlarından biri değildir?
a) Şirketin satışına karar vermek
b) İstihdam düzeyine karar vermek
c) Stok seviyesine karar vermek
d) Tesis kapasitesine karar vermek
e) Üretim miktartına karar vermek
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4) Aşağıdakilerden hangisi tahminde bulunmanın zorluklarından biridir?
a) Geçmişe dair düzenli ve ayrıntılı kayıtlara ihtiyaç duyurması
b) Her vaka için her seferinde en uygun tahmin yöntemini bulma gerekliliği
c) Hiçbir tahminin kusursuzluğa ulaşamayışı
d) Tahminin geçerliliğinin ve hata payının ancak sonradan hesaplanabilmesi
e) Tahminin maliyetli ve zaman alan bir iş olması
5) Tahminler, ilişkin oldukları zaman dilimine göre kısa, orta ve uzun vadeli
tahminler olarak üçe ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi orta ve uzun vadeli tahminlerin kısa
vadeli tahminlerden farklarından biri değildir?
a) Daha karmaşık konularla ilgili olmaları
b) 3 aydan uzun bir süreyi kapsamaları
c) Satın alma, iş çizelgeleme, işgücü seviyeleri, iş tahsisi ve üretim seviyesini
planlama için başvurulmaları
d) Nitel tahmin metodolojileri gerektirmeleri
e) Daha az yanlışsız olmaları
6) Aşağıdakilerden hangileri iktisadi tahmin alanına girer?
I– Enflasyon Oranı
II– Para Arzı
III– Uluslararası Ekonomik Krizler
IV– Yeni Teknolojilerin Girişi
V– Talep Miktarları
a) I ve II
b) I, II ve III
c) I, II, III ve IV
d) Yalnız V
e) Hepsi
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7) Aşağıdakilerden hangisi piyasaya yeni sürülen bir ürünün satış tahminine yönelik
olarak yapılan işlemlerden biri değildir?
a) Geçmiş satış rakamlarını incelemek
b) Karar alıcıların tecrübe ve sezgilerine bakmak
c) Kamuoyu yoklamalarıyla tüketicilerin potansiyel ilgilisini ölçmek
d) Benzer ürünlerin satış miktarlarına bakmak
e) Satış elemanlarının kanaatlerini öğrenmek
8) Aşağıdakilerden hangisi nitel tahmin yöntemlerinden biri değildir?
a) Delfi Yöntemi
b) Tüketici / Pazar Araştırması
c) Yönetici Araştırması
d) Üstel Düzeltme Yöntemi
e) Satış Gücü Araştırması
9) Aşağıdakilerden hangisine Delfi Yöntemi’nde başvurulmaz?
a) Uzman analizi
b) Pazar araştırması
c) Uzman görüşü
d) Anket hazırlama
e) Anket sonuçlarının değerlendirilmesi
10) İki ana tahmin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Matematiksel ve istatistiki
b) Yargısal ve nitel
c) Nitel ve nicel
d) Pozitif ve negatif
e) Tarihsel ve mantıksal
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Cevaplar
1) e, 2) e, 3) a, 4) d, 5) c, 6) b, 7) a, 8) d, 9) b, 10) c
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3. NİCEL TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Nicel Talep Tahmin Yöntemlerine Giriş

-

Zaman Serisi Modelleri (Time Series Methods)

-

Basit Ortalama Yöntemi

-

Hareketli Ortalamalar (Moving Averages, MA)

-

Ağırlıklı (Tartılı) Hareketli Ortalama

-

Üstel Düzeltme Yöntemi (Exponential Smoothing)

-

Trend Analizi/Projeksiyonu

-

Mevsimsellik Etkisi Ayrıştırma Yöntemi (Hareketli Toplam Yöntemi)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Belli bir malın belli bir zaman dilimi içindeki satışını tahmin etmek için sizce
hangi yollar izlenebilir?
2) İlgili sektöre yıllarını vermiş yöneticilerin, uzmanların ve tüketicilerin kanaatleri
yapılacak tahmine nasıl katkıda bulunabilir?
3) Sizce hangi ürünlerin satışı mevsimden mevsime değişiklik gösterir?
4) Sizce hangi ürünlerin satışları hava sıcaklığı gibi doğal etkenlere göre değişiklik
gösterir?
5) Sizce hangi ürünlerin satışları daha hızlı, hangi ürünlerin satışları daha yavaş
değişiklik gösterebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Nicel Tahmin Yöntemleri

Lojistik operasyon
kararlarının alınabilmesi
için gerekli olan nicel
tahminleri yapmak üzere
mevcut yöntemleri
kullanabilmek.

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.

Zaman Serisi Modelleri

Belli bir sürece ilişkin satış
verilerine sahip olduğumuz
ürünlerde bu verilere
dayanarak gelecekteki satış
rakamları ile ilgili tahminde
bulunabilmek

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar


Nicel Tahmin Yöntemleri



Zaman Serisi Modelleri



Nedensel Modeller



Hareketli Ortalama



Üstel Düzeltme



Trend Analizi
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Giriş
Buraya kadar talep tahmini konusuna giriş yaptık ve nitel talep tahmin yöntemlerini
inceledik. Şimdi sıra sayısal verilere ulaşma imkanının olduğu durumlarda kullanılabilecek
nicel talep tahmin yöntemlerine geldi.
Bu bölümün amacı, üretim operasyon kararlarının alınabilmesi için gerekli olan nicel
tahminleri yapmak üzere mevcut nicel yöntemlerin öğrenilmesi. Temelde iki tür nicel talep
tahmin yöntemi bulunuyor. Belli bir sürece ilişkin satış verilerine sahip olduğumuz ürünlerde
bu verilere dayanarak gelecekteki satış rakamları ile ilgili tahminde bulunabilmek için “zaman
serisi modelleri”ni kullanıyoruz. Satış miktarıyla hava sıcaklığı gibi dışsal değişkenler
arasında korelasyon tespit edilen ürünlerin gelecekteki satış rakamlarıyla ilgili ise, bu
nedensel ilişkiye dayanarak tahminde bulunmak üzere “nedensel modeller”e başvuruyoruz.
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3.1. Nicel Talep Tahmin Yöntemlerine Giriş
Mamülün hareket yönüyle, talep tahmininde kullanılan bilginin hareket yönü birbirine
aksi istikamettedir. Mamülün hareketi aşağıdaki şekildedir:
Hammadde  Dağıtıcı  Yan Sanayi  Üretici  Satıcı  Nihai Tüketici
Üretimimizi nasıl yapacağımız, hammdde tedarikçisinin ne kadar hammadde ihtiyacı
olacağı hep bilgiye baplıdır. Türketiciden doğru hammadde tedarikçisine bilgi akışı söz
konusudur. Burada tüketici beğeni ya da şikayet, istek ya da sipariş gibi bilgiler sunar. Satıcı
buna göre üreticiye şipariş geçer. Bu bilgi akışı, mamül zincirinin gerideki halkalarına doğru
devam eder.
Mamül zincirinde aksi istikamette gerçekleşen bilgi akışı sırasında “kırbaç etkisi”
(bullwhip effect) denen bir faktör ortaya çıkar. Tüketiciden gelen bilgi hammadde kaynağına
ulaşana kadar tahmin artacaktır. Mesela satıcı, tüketicinin ne kadar mal isteyeceğini (A ± S1)
olarak, üretici de satıcının ne kadar mal isteyeceğini (A ± S1) + S2 olarak tahmin eder.
Piyasa araştırmalarıyla tüketiciye ait bilgiler elde edilir. Bu bilgiler teknik ve
ekonomik açıdan ele alınarak ve tahminlemeler yapılır. Bu tahmin için geçmiş veriler
kullanılabilir. “t” zamanı için “t-1” değerine müracaat edilebilir. İşte asıl sorun, bu geçmiş
verilerin, tahminde bulunulurken nasıl yani hangi yötemle kullanılacağının tespit edilmesidir.
Burada TALEP bağımlı değişkense, talebe etki eden sebepler bağımsız değişkenlerdir.
Talep tahminlemesi yapılırken genellikle, dönemin belirlenmesi, farklı yöntemlerin
denenmesi ve en uygun yöntemin seçilmesi aşamalarından geçilir. Üretilecek olan mal ve
hizmet miktarına/kapasitesine karar verilmesi, talebin zaman ve miktar olarak
tahminlenmesini gerektirir.
TALEP, bir önceki bölümde ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi dört çeşit olabilir: Bazı
durumlarda satış bu dört tipin karışımı olarak belirse de, değişkenlik durumuna göre temelde
Sabit Talep, Doğrusal/Trend Talep, Mevsimlik/Dönemlik/Çevrimsel/Döngüsel Talep, ve
Dalgalı/Düzensiz/Rassal Talep şeklinde sınıfandırılır.
Nicel, sayısal yahut başka bir deyişle istatistiksel tahmin yöntemleri, simülasyon
modelleri, nedensel analiz ve zaman serisi analizi olmak üzere üç başlık alınta ele alınabilir.
Biz burada geniş olarak zaman serisi modelleri ve nedensel modeller üzerinde duracağız.
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Nicel Yöntemler

Simülasyon
Modelleri

Regresyon
Analizi

Nedensel veya
Açıklayıcı

Ekonometrik
Modeller

Zaman Serileri

Girdi/Çıktı
Modelleri

Öncül
İndikatörler

Düzeltmeli

Hareketli
Ortalamalar

Tekli Üstel
Düzeltmeler

Basit Hareketli
Ortalamalar

Ayrışımlı

Çiftli Üstel
Düzeltmeler

Toplamsal

Çarpımsal

Ağırlıklı
Hareketli
Ortalamalar

Şekil 6: Nicel Tahmin Yöntemleri

3.2. Zaman Serisi Modelleri (Time Series Methods)
Zaman serisi modellerinde, talebin yani satışın nasıl bir seyir izleyeceği, geçmişe
bakılarak bulunmaya çalışılır. Talebin yapısı incelenir ve en uygun zaman serisi modeli
seçilmeye çalışılır.
Zaman serisi modelleri, geleceğin geçmişin bir fonksiyonu olduğu varsayımına
dayanır. Diğer bir deyişle, belli bir dönemde ne olduğuna bakılır ve bu geçmiş döneme ilişkin
veriler kullanılarak geleceğe dair bir tahmin yürütülmeye çalışılır.
Örneğin haftalık çamaşır makinası satışlarını tahmin etmek için, geçmişteki haftalık
çamaşır makinası satış miktarlarını kullanırız.
NOTASYON:
D1, D2, D3… Dt: Zamanlarda gözlemlenmiş gerçek talepler (demand)
Ft+1… Ft+r: Daha gerçekleşmemiş olan ve tahmin edilen/tahminî talepler (forecast)
r: Dönem sayısını ifade eder.
et: t zaman noktasındaki hata payı (error)
et, t zamanına ilişkin gerçek talep değerinden (Dt), t zamanına ilişkin tahminî talep
değerinin (Ft) inin çıkarılması sonucu bulunur:
et = Dt - Ft
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3.2.1. Basit Yöntem:
Bir işletmenin kuruluşundan bu yana bir ürünün aylık satış rakamlarının elimizde
bulunduğunu düşünelim. Basit ortalama bütün bu süreçteki rakamların toplanıp ay sayısına
bölünmesi sonucunda elde edilen rakamdır. Basit yöntemde bütün bu sürecin tamamı yerine
tespit edilen beli bir döneme de bakılabilir. Genelde bu bir önceki sezon olur. Bir önceki
sezonda gerçekleşen satışların aritmetik ortalaması alınacak, gelecekteki dönemdeki ortalama
satış miktarı tahmin edilir.
Bu yöntemde bir önceki dönemin gerçek talebi, bir sonraki dönemin tahminî talebi
olur:
Ft = Dt-1
ÖRNEK- Basit Yöntem:
Bir dönemin bir ay olarak alındığını kabul edelim.Tahminler aşağıdaki gibi
olacaktır.Eğer Ekim ayını tahmin etmek istiyorsak, Ekim ayının tahmini 450 birim olacaktır.
Dönem

Gerçek Satış/Talep (Dt)

Tahminî Satış/Talep (Ft)

Ocak

400

-

Şubat

300

400

Mart

600

300

Nisan

550

600

Mayıs

350

550

Haziran

450

350

Temmuz

400

450

Ağustos

500

400

Eylül

450

500

3.2.2. Hareketli Ortalamalar (Moving Averages, MA)
Ürünün piyasaya çıkışından bu yana geçen süre uzunsa ve satışlar son dönemde ciddi
bir değişiklik arz etmişse, basit ortalama ile yapılan tahmin bu uzun dönemin ortalamasını
yansıtacağı için sağlıklı olmayacaktır. Bu durumda en sondaki belli sayıda ayın ortalamasını
alma yoluna gidilir.
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𝑖=𝑡−1

1
1
F (𝑡) = ( ) ∑ D (i) = ( ) [𝐷 (𝑡 − 1) + 𝐷(𝑡 − 2) + 𝐷(𝑡 − 3) + … . + 𝐷(𝑡 − 𝑁)]
𝑁
𝑁
𝑖 =𝑡−𝑁

N: Son kaç dönemin tahmin için kullanılacağıdır.

Mesela 2 periyotlu, 3 periyotlu, N periyotlu hareketli ortalamalar…
ÖRNEK-Hareketli Ortalamalar 1
Yerel bir oto yan sanayi firması, son iki yılda sattığı motorların sayısını, çeyrek yıl
cinsinden 200, 250, 175, 186, 225, 285, 305 ve 190 olarak belirtmiştir. Talep tahminlerini üç
ve 6 periyotlu hareketli ortalama kullanarak bulunuz.
Yıl

I

Dönem

Satılan
Motor
Sayısı

Hareketli Ortalama
MA (3)

Hata
Payı
E (3)

Hareketli Ortalama MA (6)

Hata
Payı
E (6)

1

200

-

-

-

-

2

250

-

-

-

-

3

175

-

-

-

-

4

186

(200+250+175)/3
-22
= 208

-

-

5

225

(250+175+186)/3
21
= 204

-

-

6

285

(175+186+225)/3
90
= 195

-

-

7

305

(186+225+285)/3
73
= 232

(200+250+175+186+225+285)/6
85
= 220

8

190

(225+285+305)/3
-82
= 272

(250+175+186+225+285+305)/6
-48
= 238

9

-

(285+305+190)/3
= 260

(175+186+225+285+305+190)/6
= 228

II

III
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ÖRNEK-Hareketli Ortalamalar 2
Aşağıda bir ürüne ait, son 3 yılın gerçekleşen talepleri veridiğine göre, IV. Yılın 1.
Döneminin tahimini ik, üç ve dört periyotlu hareketli ortalamalar kullanarak bulunuz.
Yıl

Dönem

Satışlar

Hareketli
Ortalama
MA (2)

Hareketli
Ortalama
MA (3)

Hareketli
Ortalama
MA (4)

I

1

3000

-

-

-

2

1500

-

-

-

3

1795

2250

-

-

4

2333

1647,5

2098

-

1

2543

2069

1876

2157

2

1650

2438

2223

2042

3

1800

2096

2175

2080

4

2400

1725

1998

2081

1

2650

2100

1950

2098

2

1800

2525

2283

2125

3

1900

2225

2283

2162

4

2800

1650

2116

2187

II

III
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ÖRNEK-Hareketli Ortalamalar 3
Aşağıda gerçekleşen satışları verilen bir ürüne ait talep tahminlerini, olabilecek tüm
periyotlar için hareketli ortalamlar tekniğini kullanarak bulunuz.
Yıl

Dönem

Satış

2010

1

3500

2

8000

3

5500

4

3000

1

4500

2

6000

3

3000

4

5500

1

5000

2

9600

3

7500

4

15000

1

13500

2

17500

3

18000

4

17600

2011

2012

2013

3.2.3. Ağırlıklı (Tartılı) Hareketli Ortalama
Bu yöntemde belli aylara belli oranlar tayin edilir ve bu oranlara göre ağırlıklı
ortalama alınır. Böylece daha büyük bir oran tayin edilen ayın satış miktarı, tahminde daha
etkili olur.
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Örneğin satışlarımızı son dönem gerçekleşen talep daha çok etkiliyorsa ağırlıklı
hareketli ortalamaya başvururuz.
𝐹(𝑡) =

∑𝑛
𝑡=1(𝑊:𝐷)
∑∞
𝑡=1 𝐷𝑉

=

𝑛

∑𝑡=1( 𝑛.𝑝𝑒𝑟𝑖𝑦𝑜𝑡 𝑖ç𝑖𝑛 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘) 𝑥 (𝑛.𝑝𝑒𝑟𝑖𝑦𝑜𝑑𝑢𝑛 𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑙𝑒ş𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑏𝑖

ÖRNEK- Ağırlıklı Hareketli Ortalama

∑𝑛
𝑡=1 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘

Berk Kundura 2013 yılı gerçekleşen verileri, 3 dönemli ağırlıklı hareketli ortalamaya
göre hesaplanarak, Ocak 2014 yılının tahminini yapmak isteniyor.
Dönem

D

Ocak

10

Şubat

12

Mart

13

Nisan

16

[(13𝑥3)+(12𝑥2)+(10𝑥1)]

Mayıs

19

[(16𝑥3)+(13𝑥2)+(12𝑥1)]

Haziran

23

Temmuz

26

Ağustos

30

23,83

Eylül

28

27,5

Ekim

18

28,33

Kasım

16

23,33

Aralık

14

18,67

OCAK TAHMİNİ
(Değer Taleple ilgili olduğundan yukarı yuvarlanmıştır)

F (3 periyot)

6
6

= 12,17
= 14,33

[(19𝑥3)+(16𝑥2)+(13𝑥1)]
6

20,5

= 17

[(14𝑥3) + (16𝑥2) + (18𝑥1)]
6
= 15,33 = 16

NOT1: Dikkat edilecek olunursa hareketli ortalama değişime hızlı cevap veremiyor.
Ağırlıklı hareketli ortalama ise daha hızlı cevap veriyor.
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NOT1: Dikkat edilecek olunursa sadece Ocak 2014 ‘ün tahminin soruyor fakat her
dönemin tahimini yaptık, bunu yapma sebebi, yöntemin hata payını tespit etmektir.

3.2.4. Üstel Düzeltme Yöntemi (Exponential Smoothing)

𝛼 = 𝐷ü𝑧𝑒𝑙𝑡𝑚𝑒 𝐾𝑎𝑦𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

Yeni Tahmin

𝟎 < 𝜶 ≤𝟏

= [α x (bir önceki dönemin gerçek talebi)] + [(1 − α) x (bir önceki dönemin tahmini)]
Ft = [α x D(t − 1)] + [(1-α)xF(t-1) ]

Ft = F (t-1) + α x [ D (t − 1) − 𝐹 (𝑡 − 1)]
NOT:

Eğer birinci periyot için önceden bir tahmin yoksa birinci dönemin tahmini,
gerçekleşenle eş sayılır.
Farklı α değerleri denenmek suretiyle her birinin sonucunda ortaya çıkan hata payları
bulunur. Bu hata paylarının en düşük olanı profil üzerinde gösterilip seçilir.
ÖRNEK-Üstel Düzeltme
Yukarıda örnek olarak verdiğimiz, oto yan sanayiinde çalışan ve motor satışı yapan
yerel firmayı ele alalım. Birinci dönemin tahmini daha önceden 200 bulunmuş olsun. α = 0,1
için:
Dönem

Satış D)

Tahmin (F)

1

200

200
F2

2

250

= 200x0,1+200x0.9
= 200
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F3
3

175

= 250x0,1 + 200x0,9
=205
F4

4

186

= 175x0,1 + 205x0,9
=202

5

225

201

6

285

203

7

305

211

8

190

220

SORU-Üstel Düzeltme
Talebin durağan miktarda olduğunu varsayalım. Kısa dönemli değişimlerden
etkilenmeyen, elektriğe veya gıdaya yönelik talep gibi bir talep söz konusu olsun. Elektrik
sarfiyatı bazı durumlarda, aylık olarak ani iniş çıkışlar gösterse de, sürekli belli bir ortalamaya
yakın olarak seyredecektir. Bu takdirde α küçük seçilir.
Bir sonraki örnekte bunu açıklmaya çalışacağız.
ÖRNEK- Üstel Düzeltme
Yandaki tabloda bir ürüne ait, Aralık 2013 ile Ağustos 2014 ayları arasında
gerçekleşen talep miktarları verilmiştir. İşletme EYLÜL 2014 ayında kaç adet satacağını
tahmin etmek istemektedir.
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İşletmeye α =0,1; α =0,2 ve α =0,5 değerlerini kullanarak, Eylül 2014 ayı tahminini
yapmaya yardımcı olunuz, cevabı ürünlere göre yorumlayınız.
Dönem

Gerçekleşen
Sonuçlar (D)

Aralık

400

Ocak

380

Şubat

450

Mart

500

Nisan

520

Mayıs

480

Haziran

400

Temmuz

360

Ağustos

340

Talep Tahmini (F)
α = 0,1

α = 0,3

α = 0,5

400

400

400

CEVAP
Aşağıda sorunun çözümü bulunmaktadır.

Dönem

F

F

0,1

0,2

F

D

Aralık

400

400

400

Ocak

380

400

400

Şubat

450

398

396

0
,5
4
00
4
00
3
90
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Mart

500

403

407

Nisan

520

413

425

Mayıs

480

424

444

Haziran

400

429

451

Temmuz

360

426

441

Ağustos

340

420

425

412

408

EYLÜL TAHMİNİ

4
20
4
60
4
90
4
85
4
43
4
01
3
71

Çözüm talosundan dikkat edileceği üzere, Eylül 2014 ayının tahmini, her α değeri için
farklı çıkmıştır. İşletmenin yapacağı üretim ve diğer planlama fonksiyonlarında 412 adeti mi,
408 adeti mi yoksa 371 adeti mi kullanacağı tam olarak belli değildir. Bunu ileride
açıklanacağı üzerehangi yöntemin seçileceğinin tespiti için geliştirilen İzleme Sinyali
Yöntemi ya da MAPE değerlerine bakarak tespit edebiliriz. Buraya kadar bu konular henüz
anlatılmadığından, ürünün kendisine bakmak ya da yaşam eğrisindeki yerine bakmakla da bir
fikir sahibi olabiliriz. Dikkat edilecek olursa α değerinin küçük olması durumunda,
satışlardaki ani değişim tahimin etkilememektedir, değer yükseldikçe tahminin önceki
satışlardan etkilenme düzeyi de artmaktadır.

3.2.5. Trend Analizi/Projeksiyonu
Eldeki satış verilerinde düzenli bir artış veya azalış söz konusu olduğunda bu yönteme
başvurulur.
Bir bağımlı, bir de bağımsız değişken vardır: Satış (y) bağımlı, Zaman (x) bağımsız
değişkendir. Aralarında şöyle bir bağlantı vardır:
𝑦 = 𝑎 + 𝑏x

Burada b eğimi ifade eder, (+) artışı, (-) de azalışı gösterir.
Amaç a ve b’yi bularak, hangi zaman noktasında ne kadar satış olduğunu bulmaktır.
Aşağıdaki her denklem doğru sonuç vermektedir.
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𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 𝑌𝑖 − ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 ∑𝑛𝑖=1 𝑌𝑖
𝑏=
𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 2 − (∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 )2

𝑎=

∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖
∑𝑛𝑖=1 𝑌𝑖
−𝑏
𝑛
𝑛

Korelasyon Katsayısı (r)
Bir bağımsız değişken ile bir bağımlı değişken değişken arasındaki artış veya azalış
ilişkisinin varlığını inceler.
−1 ≤ 𝑟 ≤ 1

(r) (-) ise bağımlı değişken bağımsız değişkenden ters yönde etkilenir, örneğin
bağımsız değişken artıyorsa, bağımlı değişken azalır.
(r) (+) ise bağımlı değişken bağımsız değişkenden aynı yönde etkilenir, örneğin
bağımsız değişken artıyorsa, bağımlı değişken de artar.
Bir genelleme yapacak olursak, %70’in üzerindeki bir korealsyon bu analiz için
geçerlidir.

𝑟=

𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 𝑌𝑖 − ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 ∑𝑛𝑖=1 𝑌𝑖

√[𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 2 − (∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 )2 ][𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑌𝑖 2 − (∑𝑛𝑖=1 𝑌𝑖 )2 ]

Burada 2 ilişki aynı anda incelenmektedir:
(1)

Satış miktarı ile zaman arasındaki ilişki

(2)

Satış miktarı ile başka bir faktör (örneğin sıcaklık) arasındaki ilişki

Örneğin klima satışları hem zaman faktöründen hem de hava sıcaklığından
etkilenmektedir. Öyleyse klima satışlarına bu iki bağımsız değişkenin analize dahil edildiği bu
yöntemi uygulayabilirim.
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ÖRNEK-Trend (Baray, ders notları)
Son 10 hafta içerisinde MOPAR’ın istasyonuna yağ değişimi için gelen müşteri sayısı
verilmiştir. Bir araba için 4 litre yağ harcandığına göre 11. haftada stokta bulundurulması
gereken yağ kaç litredir?

Σ

𝑏=

Hafta (Xi)

Araba (Yi)

(Xi)2

(Yi)2

Xi Yi

1

22

1

484

22

2

21

4

441

42

3

25

9

625

75

4

27

16

729

108

5

35

25

1225

175

6

29

36

841

174

7

33

49

1089

231

8

37

64

1369

296

9

41

81

1681

369

10

37

100

1369

370

55

307

385

9853

1862

(10 × 1862) − (55 × 307) 18620 − 16885
1735
=
=
= 2,10
2
10 × 385 − 55
3850 − 3025
825
62

𝑎=

307
55
− 2,10 ×
= 30,7 − 11,55 = 19,15
10
10
𝑡 = 11

𝑌 = 19,15 + 2,10 𝑡 = 19,15 + 2,10 × 11 = 42,25 ≅ 43

43 araba 4’er litreden hesaplanırsa 172 litre eder. Bu durumda 11. haftada tahminî
talep/satış 172 litre olacağından stoklarda 172 litre yağ bulundurmakta yarar vardır.
Bu yorumun geçerlilik oranını tespit etmek için “korelasyon katsayısı” (r)ye bakarız.
Yukarıda (r) değerinin %70’in üstünde olması durumunda, yapılan tahminin güvenilir kabul
edilebileceğini belirtmiştik.
𝑟=

10 × 1862 − 55 × 307

√(10 × 385 − 552 )(10 × 9,853 − 3072 )

=

%92,32 ≥ %70  Bu analiz kullanılabilir.

1735

√825 × 4281

=

1735
= %92,32
1879,3

ÖRNEK-Korelasyon Katsayısı

Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirket kola şatışlarıyla cips satışları arasında bir
korelasyon olup olmadığını araştırmaktadır. Kola satışları cips satışlarını nasıl etkilemektedir?
Kola (Xi)

Cips (Yi)

Xi2

Yi2

Xi-Yi

75

82

5625

6724

6150

80

78

6400

6084

6240

93

86

8649

7396

7998

65

72

4225

5184

4680

87

91

7569

8281

7917

71

80

5041

6400

5680

98

95

9604

9025

9310

68

72

4624

5184

4896
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Σ

𝑟=

84

89

7056

7921

7476

77

74

5929

5476

5698

798

819

64722

67675

66045

10 × 66045 − 798 × 819

√(10 × 64,722 − 7982 )(10 × 67675 − 8192 )
660450 − 653562
6888
=
=
= %87,2
7898
√(647220 − 636804) (676750 × 670761)

3.2.6. Mevsimsellik Etkisi Ayrıştırma Yöntemi (Hareketli Toplam
Yöntemi)
Bu yöntem, mevsimsellik dalgalanmalarının etkisini ortadan kaldırarak, kısa dönemde
bir olayın zaman içerisindeki gelişmesini gösterir. Tahminler, ne çok eski verilerden etkilenir,
ne de yalnızca bir önceki dönemi yansıtır.
Mevsimsel dalgalanmaların etkisi kaldırılır. Dönemsel olarak, her dönem sonunun
satış gelişmesi incelenir. Böylece yıl içi dalgalanmaların etkisinden uzak kalınır.
Bu biçimde trend ileri yansıtılır.
ÖRNEK-Mevsim Etkisi
Yalova’daki bir kağıt fabrikasının son üç yılda göstermiş olduğu satışları çeyrek yıllık
dönemlerde aşağıdaki gibi varsayalım ve bu verilere dayanarak gelecek yılın 4 dönemine
ilişkin tahminde bulunmaya çalışalım.
Dönem\Yıl

2012

2013

2014

1

1900

2320

2810

2

3500

4250

5160

3

4770

5790

7050

4

2530

3090

3780

Ortalama

3175

3862,5

4700

ÇÖZÜM
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1. Önce yıllık ortalamalar bulunur.
2. Dönemlerin mevsim indeksleri (seasonal index, SI) bulunur.
2810⁄
1900⁄
2320⁄
4700
3175 −
3862,5 −
= 0,5989 ≅ 0,60
𝑆𝐼1 =
3
3500⁄
4250⁄
5160⁄
4700
3175 −
3862,5 −
= 1,10
𝑆𝐼2 =
3
7050⁄
5790⁄
4770⁄
4700
3862,5 −
3175 −
𝑆𝐼3 =
= 1,5
3

3780⁄
2530⁄
3090⁄
4700
3175 −
3862,5 −
𝑆𝐼4 =
= 0,80
3

3. Periyotlar tek tek mevsimsellik etkisinden kurtarılır:

Yıl

Dönem (Xi)

Gerçekleşen
Değerler

SI

Mevsim
Etkisinden
Arındırılmış
Değerler

1

1900

0,6

1900/0,6 = 3167

2

3500

1,10

3500/1,1 = 3182

3

4770

1,5

4770/1,5 = 3180

4

2530

0,8

2530/0,8 = 3163

5

2320

0,6

3867

6

4250

1,10

3864

7

5790

1,5

3860

8

3090

0,8

3863

9

2810

0,6

4683

10

5160

1,10

4693

11

7050

1,5

4700

12

3780

0,8

4725

2012

2013

2014
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13
14
2015
15
16

4. Bu yeni duruma göre trend şekillendirilir:
Dönem

Yi

Xi2

Xi Yi

1

3167

1

3167

2

3182

4

6364

3

3180

9

9540

4

3163

16

12652

5

3867

25

19335

6

3864

36

23184

7

3860

49

27020

8

3863

64

30904

9

4683

81

42147

10

4693

100

46910

11

4700

121

51700

12

4725

144

56700

78

46945

650

329623

(Xi)

Σ

𝑏=

(12 × 329623) − (78 × 46945)
= 171,2
12 × 650 − 782
66

𝑎=

46945
78
− 171,2 ×
= 2799
12
12
𝐹𝑡 = 2799 + 171,2 𝑡

5. 13, 14, 15 ve 16. dönemlere ilişkin tahminler geliştirilir ve tekrar mevsim etkisine
sokulur:
𝐹13 = 2799 + 171,2 × 13 = 5025 Mevsimsellik Etkisi × 0,6 = 3015

𝐹14 = 2799 + 171,2 × 14 = 5196 Mevsimsellik Etkisi × 1,1 = 5716
𝐹15 = 2799 + 171,2 × 15 = 5367Mevsimsellik Etkisi × 1,5 = 8051

𝐹16 = 2799 + 171,2 × 16 = 5538 Mevsimsellik Etkisi × 0,8 = 4430
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Talep tahmini yöntemlerinden nitel olanları bir önceki bölümde incelemiştik. Bu
bölümde nicel talep tahmini yöntemlerine giriş yaptık ve sayısal verilere ulaşma imkanının
olduğu durumlarda kullanılabilen nicel talep tahmin yöntemlerini sınıflandırdık. Bu
sınıflamaya göre, temelde iki tür nicel talep tahmin yöntemi bulunuyor:
(1) Belli bir sürece ilişkin satış verilerine sahip olduğumuz ürünlerde bu verilere
dayanarak gelecekteki satış rakamları ile ilgili tahminde bulunabilmek için kullandığımız
“zaman serisi modelleri”,
(2) Satış miktarıyla hava sıcaklığı, faiz oranı gibi dışsal değişkenler arasında tekli
veya çoklu korelasyona dayanarak tahminde bulunmak üzere başvurduğumuz “nedensel
modeller”.
Bu bölümde zaman serisi modelleri üzerinde durduk ve nedensel modelleri bir sonraki
bölüme bıraktık.
Zaman serisi modellerinde, talebin yani satışın nasıl bir seyir izleyeceği, geçmişe
bakılarak tahmin edilir. Şimdiye kadarki talebin yapısı incelenir ve en uygun zaman serisi
modeli seçilmeye çalışılır. Zaman serisi modelleri, geleceğin geçmişin bir fonksiyonu olduğu
varsayımına dayanır. Diğer bir deyişle, belli bir dönemde ne olduğuna bakılır ve bu geçmiş
döneme ilişkin veriler kullanılarak geleceğe dair bir tahmin yürütülmeye çalışılır. Örneğin bir
dükkanda önümüzdeki hafta kaç çamaşır makinası satılacağını tahmin etmek için, öncelikle
önceki haftalarda gerçekleşen satış rakamlarına bakarız.
Basit Ortalama Yöntemi’nde o haftanın ortalamasını bir sonraki haftaya ilişkin
tahminimizin dayanağı kabul ederiz.
Hareketli Ortalama Yöntemi’nde ise daha geniş veya dar, ama her halükarda spesifize
edilmiş bir dönemin ortalamasını tahminimize dayanak kılarız. Önümüzdeki bir haftalık
sürede gerçekleşecek satışları tahmin etmek için son 3 haftanın satış ortalamasına
bakabileceğimiz gibi, son 6 ayın ortalamasına da müracaat edebiliriz.
Ağırlıklı (Tartılı) Hareketli Ortalama Yöntemi de hem istenen genişlikteki bir döneme
ilişkin istatistikler kullanılır hem de bu periyodun bazı yerlerinde yer alanlar, tahmin üzerinde
daha etkili olacak şekilde ağırlıklandırılırlar. Diyelim ki bir haftalık tahmin için son üç
haftanın satış rakamlarına bakılır. Ama her bir hafta, ortalamada %33 pay sahibi olmaz.
Diyelim ki, son hafta %60, bir önceki hafta %30, en önceki hafta da %10 olarak
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ağırlıklandırılır. Böylece son hafta gerçekleşen değişimler tahmin üzerinde daha etkili olmuş
olur.
Buraya kadar öğrendiğimiz nicel talep tahmin yöntemlerinin hangi durumda daha
sağlıklı tahminlere kapı açtığını anlamak için, belli bir veri setine dayandığımızda, farklı
dönemsel aralıkları alır ve farklı ağırlıklar vererek kullanılan yöntemleri kıyaslarız. Hata payı
en düşük olan sayısal yöntemi tercih ederiz.
Üstel Düzeltme Yöntemi kullanıldığında, son gerçekleşen döneme ilişkin tahmin ve o
tahminde ortaya çıkan hata payına dayanılarak bir sonraki dönemle ilgili tahminde bulunulur.
α değeri düzeltme katsayısını ifade eder.
Bir başka nicel yöntem de Trend Analizi/Projeksiyonu’dur. Eldeki satış verilerinde
düzenli bir artış veya azalış söz konusu olduğunda bu yönteme başvurulur. Bir bağımlı, bir de
bağımsız değişken vardır: Satış (y) bağımlı, zaman (x) ise bağımsız değişkendir.
Korelasyon Katsayısı (r) ise, bir bağımsız değişken ile bir bağımlı değişken değişken
arasındaki artış veya azalış ilişkisinin varlığını inceler.
Mevsimsellik Etkisi Ayrıştırma Yöntemi’nde (Hareketli Toplam Yöntemi) ise,
mevsimsellik dalgalanmalarının etkisinin ortadan kaldırılması amaçlanır. Kısa dönemde bir
olay zaman içerisindeki gelişme gösterir. Tahminler, ne çok eski verilerden etkilenir, ne de
yalnızca bir önceki dönemi yansıtır. Mevsimsel dalgalanmaların etkisi kaldırılır. Dönemsel
olarak, her dönem sonunun satış gelişmesi incelenir. Böylece yıl içi dalgalanmaların
etkisinden uzak kalınır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi talep tahmini sırasında dayanılabilecek verilerden
değildir?
a) İşletmenin geçmişe dair kazanç ve kayıplarının dökümü
b) Uzmanların talep miktarına ilişkin görüşleri
c) Tüketicilerle yapılan anketlerde çıkan talep miktarları
d) Satış miktarını etkileyebilecek dışsal faktörlere ilişkin ölçümler
e) Geçmişe dair düzenli ve ayrıntılı satış kayıtları
2) Korelasyon katsayısı (r) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bir bağımsız değişken ile bağımlı değişken değişken arasındaki ilişkiyi inceler.
b) (-) değerlerde, bağımlı değişken bağımsız değişkenden olumsuz etkilenir.
c) r’nin bulunabileceği aralık 0 ile 1 arasıdır.
d) Bağımsız değişken arttığında bağımlı değişken de artıyorsa 0 < 𝑟 ≤ 1’dir.

e) r değerinin 0 olması, söz konusu iki değişken arasında korelasyon olmadığı
anlamına gelir.
3) Önümüzdeki aya ilişkin satış rakamlarını tahmin etmek için önceki üç aylık
verilere başvuruyorsak ve son aya %50, önceki iki aya ise %25’er pay ayırıyorsak, aşağıdaki
yöntemlerden hangisine başvurmuşuz demektir?
a) Basit Ortalama Yöntemi
b) Hareketli Ortalama
c) Ağırlıklı Hareketli Ortalama
d) Trend Analizi
e) Mevsimsel Etki Ayrıştırma Yöntemi
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4) Korelasyon için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Zaman faktörünün dışındaki faktörleri de değerlendirebilir.
b) Birden fazla bağımsız değişkenle bir bağımlı değişkenin ilişkisini tarif edebilir.
c) Mükemmel korelasyon %100 korelasyon yahut r = 1 şeklinde ifade edilir.
d) Sıfır korelasyon iki değişken arasında ilişkisizlik anlamına gelir.
e) Korelasyon her zaman neden sonuç ilişkisine dayanır.
5) 4 aylık hareketli ortalama kullanılarak Mayıs ayı için aşağıdakilerden hangisi
tahmin edilir?
asım

9

K
ralık

A
cak

O
ubat

Ş
art

3

3

4
8

3
8

6

0

N
isan
4
6

a) 38
b) 41
c) 42
d) 43
e) 46
6) Mevcut talep 64, bu talebe ilişkin önceki tahmin 59, α değeri ise 0,3 ise, basit üstel
düzeltme kullanılarak bir dahaki döneme ilişkin yapılan tahmin aşağıdakilerden hangisi olur?
a) 36,9
b) 57,5
c) 60,5
d) 62,5
e) 65,5
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7) Tahmin hataları -1, 4, 8 ve -3 şeklinde gerçekleşmiş olsun. Bu durumda Ortama
Mutlak Sapma (MAD) değeri kaç olur?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 8
e) 16
8) Mevcut talep 103, bu talebe ilişkin önceki tahmin 97, α değeri ise 0,4 ise, basit üstel
düzeltme kullanılarak bir dahaki döneme ilişkin yapılan tahmin aşağıdakilerden hangisi olur?
a) 94,6
b) 99,4
c) 100,2
d) 102,4
e) 103,0
9) Önceki tahmin ve tahmin hatasının yüzdesine dayanan tahmin aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Basit Tahmin
b) Hareketli Ortalama
c) Ağırlıklı Hareketli Ortalama
d) Üstel Düzeltme
e) Nitel Tahmin
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10) Hangi zaman serisi modeli, yeni tahminde bulunmak için eski tahminleri ve eski
talep bilgilerini kullanır?
a) Basit
b) Hareketli Ortalama
c) Ağırlıklı Hareketli Ortalama
d) Üstel Düzeltme
e) Regresyon Analizi

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) c, 4) e, 5) d, 6) c, 7) c, 8) b, 9) d, 10) d
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4. EN UYGUN YÖNTEMİ SEÇME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Nedensel Modeller

-

Lineer Regresyon Analizi

-

Standart Tahmin Hatası

-

Regresyon Çizgilerinin Korelasyon Katsayıları

-

Çoklu Regresyon

-

İzleme Sinyali Yöntemi (Tracking Signal Method)

-

İzleme Sinyali Yönteminin Tanımı

-

İzleme Sinyaliyle İlgili Terimlerin Tanım ve Formülleri

-

İzleme Sinyalinin Hesaplanması ve Kontrol Limiti

-

MAPE: Ortalama Mutlak Yüzde Hata (Mean Absolute Percentage Error)

-

En Uygun Tahmin Yöntemini Seçme Örnekleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir tahmini gerçekleşen değerlerle sürekli karşılaştırmak suretiyle o tahmini
geliştirmek mümkün müdür?
2) Farklı yöntemler izlenerek üretilen tahmin değerleri, gerçekleşen değerlerle
sürekli karşılaştırılarak hangi yöntemin daha gerçeğe yakın sonuçlar verdiği tespit edilebilir
mi?
3) Sizce bu suretle bulunan en uygun tahmin modeli her zaman geçerli olur mu?
4) Sizce hata değerlerinin toplanması ile hataların mutalak değerlerinin toplanması
arasında nasıl bir fark vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Nedensel Modeller

Satış miktarıyla hava
sıcaklığı gibi dışsal
değişkenler arasında
korelasyon tespit edilen
ürünlerin gelecekteki satış
rakamlarıyla ilgili, bu
nedensel ilişkiye dayanarak
tahminde bulunabilmek

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.

Tahmin Yöntemleri

Üretim operasyon
kararlarının alınabilmesi
için gerekli olan tahminleri
yapmak üzere mevcut
yöntemlerin en uygununu
seçebilmek.

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.

Tahmin Yönetimi ve
Kontrolü

Talep tahmin yöntemleri
arasında karşılaştırma
yapabilmek ve hata payı en
az olanı tespit edebilmek

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.

Hata Analizi

Farklı talep tahmin
yöntemlerinde ortaya çıkan
hataları karşılaştırarak
analiz edebilmek

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar


Basit Regresyon



Çoklu Regresyon



Ekonometrik Model



Hata Analizi



İzleme Sinyali Yöntemi (Tracking Signal Method)



TS (İzleme Sinyali, Tracking Signal)



RSFE (Hareketli Tahmin Hataları Toplamı, Running Sum of the Forecast Errors)



CFE (Tahmin Hataları Toplamı, Cummulative Forecast Error)



MAD: Ortalama Mutlak Sapma (Mean Absolute Deviation)



ME: Ortalama Hata (Mean Error)



MFE: Ortalama Tahmin Hatası (Mean Forecast Error)



MAPE: Ortalama Mutlak Yüzde Hata (Mean Absolute Percentage Error)



MSE: Hata Karesinin Ortalaması (Mean Square Error)



SE: Standart Hata (Standard Error)



RMSE: Hata Karesinin Ortalamasının Kökü (Root Mean Square Error)



ÜKL (Üst Kontrol Limiti)



AKL (Alt Kontrol Limiti)
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Giriş
Tahminde bulunma konusunda nitel, nicel, nedensel ve geçmiş verilere dayalı çok
sayıda yöntem ortaya atılmış olsa da, hangi durumda hangi yöntemin daha elverişli olacağına
karar vermek bile başlı başına zor bir karar alma sürecini ifade eder. Çeşitli tahmin
yöntemlerini bilmek bu anlamda en iyi tahmini gerçekleştirmek için yeterli değildir. Hangi
tahmin yöntemine nerede ve ne zaman başvurmanın daha uygun olacağı konusunda bir
farkındalık geliştirmek gereklidir. Çoğu zaman tek bir yöntemi esas almak yeterli olmaz.
Yahut bir süre sonra yöntemi başka bir yöntemle desteklemek ya da tamamiyle başka bir
yönteme geçmek gerekli olabilir. Bu bölümde en iyi tahmine ulaşmak için kullanılacak
tahmin yöntemlerinin yönetimi ve kontrolü üzerinde durulacaktır.
İzleme Sinyali Yöntemi kullanılarak farklı tahmin yöntemleriyle ulaşılan tahminlerin
hata payları incelenecek, hangi tahmin yönteminin istatistiksel açıdan daha sağlıklı ve anlamlı
sonuçlar verdiği irdelenecektir.
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4.1. Nedensel Modeller
Zaman serisi tahmin modellerinde analize dahil edilen tek bağımsız değişken zaman
faktörüdür. Nedensel tahmin yöntemlerinde ise talep üzerinde etkisi olabilecek birden fazla
faktörün hesaba katılması söz konusu olmaktadır. Bu faktörler tespit edildikten sonra talep
miktarlarını ifade etmek için bir istatistiksel model yazılır ve bu model talep tahmininde
kullanılır. Zaman serisi modelleri sadece zaman faktörünü hesaba katarken, nedensel
modeller, talep miktarı üzerinde etkili olabilecek çeşitli faktörleri hesaba katmaya imkan
verdiği için daha sağlam kabul edilir.
Örneğin bir ürünün satışı, o ürünün pazarlamasına ayrılan bütçe miktarı, ürünün fiyat
seviyesi, rakip ürünlerin fiyat seviyeleri, promosyon stratejileri gibi mikro ekonomik
faktörlerin yanı sıra, ekonominin durumu ve işsizlik oranı gibi makro ekonomik faktörlerden
de etkilenebilir. Bu faktörler bağımsız değişkenleri, ürünün satış miktarı ise bağımlı değişkeni
teşkil eder. Yöneticinin vazifesi işte ürün satışı ile bağımsız değişkenler arasında en iyi
istatistiksel ilişkiyi kurmaktan ibarettir. Nedensel tahmin modelleri temelde iki başlık altında
değerlendirilebilir:
1. Lineer Regresyon Analizi
2. Basit (Tekli) ve Çoklu Korelasyon Analizi

4.1.1. Lineer Regresyon Analizi
Lineer regresyon analizi, sayısal nedensel tahmin yöntemleri arasında en çok
kullanılanıdır. Lineer regresyon analizinde de, trend projeksiyonunda kullanılan matematiksel
yönteme müracaat edilir. Tahmin etmek istediğimiz bağımlı değişkenler yine y ile gösterilir.
Bu defa x değerinin ille de zaman olması gerekmez.
𝑦̂ = 𝑎 + 𝑏𝑥

y: Bağımlı değişken yani satış değeri

a: Satışın y eksenini kestiği seviye yani satışında başlangıç seviyesi
b: Regresyon çizgisinin eğimi
x: Bağımsız değişken
ÖRNEK-Regresyon
A İnşaat Şirketi İstanbul Fatih’teki evlerin yenileme işlerini yürütmektedir. Şirket
yetkilileri zaman içinde, yenileme işlerinin Fatih bölgesinde muhitteki maaşların miktarına
bağlı olduğunu fark etmiştir.
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Yenileme İnşaat Satışı
(Yüz Bin Lira)
2
2
2
3
2,5
3,5

Yenileme İnşaat Satışı (Yüz Bin Lira)

Muhitteki Gelir Seviyesi
(Yüz Milyon Lira)
1
1
2
3
4
7

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

2

4

6

8

Muhitteki Gelir Seviyesi (Yüz Milyon Lira)

Y: Yenileme
İnşaat Satışı
(Yüz Bin Lira)

X: Muhitteki Gelir
Seviyesi
(Yüz Milyon Lira)

X2

XY

2

1

1

2

1

2

1

2

Σ

2

2

4

4

3

3

9

9

2,5

4

16

10

3,5

7

49

24,5

15

18

80

51,5

𝑥̅ =

𝑦̅ =

∑ 𝑥 18
=
=3
6
6

∑ 𝑦 15
=
= 2,5
6
6
81

𝑏=

∑ 𝑥𝑦 − 𝑛 𝑥𝑦
̅̅̅ 51,5 − 6 × 3 × 2,5
=
= 0,25
2
∑ 𝑥 − 𝑛𝑥̅ 2
80 − 6 × 32

𝑎 = 𝑦̅ − 𝑏𝑥̅ = 2,5 − 0,25 × 3 = 1,75

Tahmin edilen regresyon denklemi şu şekilde oluşmaktadır:
𝑦̂ = 1,75 + 0,25 𝑥

𝑆𝑎𝑡𝚤ş = 1,75 + 0,25 × 𝐺𝑒𝑙𝑖𝑟 𝑆𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒𝑠𝑖

Yenileme İnşaat Satışı (Yüz Bin Lira)

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Muhitteki Maaş Seviyesi (Yüz Milyon Lira)
Örneğin Fatih’in Kıztaşı muhitinde önümüzdeki yıl 600 milyon liralık gelir seviyesi
tahmin ediliyor. Bu durumda bu muhitteki yenileme satışları da şu şekilde gerçekleşecektir:
𝑆𝑎𝑡𝚤ş (𝑦ü𝑧 𝑏𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑟𝑎) = 1,75 + 0,25 × 6 = 1,75 + 1,5 = 3,25
𝑆𝑎𝑡𝚤ş = 325.000 𝐿𝑖𝑟𝑎

4.1.2. Standart Tahmin Hatası

Yukarıdaki örnekte 600 milyon liralık gelir seviyesine sahip muhitte 325.000 liralık
bir yenileme satışı yapılacağı tahmin edilmişti. Regresyon tahminlerinin güvenilirliğini
ölçmek için “Standart Tahmin Hatası”nı (Sy,x) hesaplamamız gerekir. Buna “Regresyonun
Standart Sapması” da denebilir. İstatistik kitaplarında bir aritmetik ortalamanın standart
sapması için verilen formüle benzer bir formülle ifade edecek olursak:
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𝑆𝑦, 𝑥 =

y: Her bir veriyi ifade eden y noktası

∑(𝑦 − 𝑦𝑐)2
𝑛−2

yc: Her bir x değeri için hesaplanan bağımlı değişken değeri, tahmin edilen değer
n: Veri noktaları sayısı
Aşağıdaki denklem daha karmaşık görünmekle birlikte yukarıdaki denklemden daha
kolay kullanılabilecek niteliktedir:

ÖRNEK

∑ 𝑦 2 − 𝑎 ∑ 𝑦 − 𝑏 ∑ 𝑥𝑦
𝑆𝑦, 𝑥 = √
𝑛−2

Yukarıdaki inşaat şirketine ilişkin tahminin standart hatasını hesaplayalım. 𝑆𝑦, 𝑥 ’i

bulmak için ihtiyacımız olan ama sahip olmadığımız tek veri ∑ 𝑦 2 . Bu veriyi de hızlı bir

toplamayla 39,5 olarak tespit edebiliriz. Böylece formülümüze uygularsak şu sonucu elde
ederiz:

𝑆𝑦, 𝑥 = √

∑ 𝑦 2 − 𝑎 ∑ 𝑦 − 𝑏 ∑ 𝑥𝑦
39,5 − 1,75 × 15 − 0,25 × 51,5
=√
= √, 09375 = ,306
𝑛−2
6−2

Bu durumda tahminin standart hatası satışlarda 30.600 lira olarak hesaplanır.

4.1.3. Regresyon Çizgilerinin Korelasyon Katsayıları
Regresyon denklemi, iki değişken arasındaki ilişkinin doğasını ifade etmenin
yollarından biridir. Regresyon çizgileri, bir sebep-sonuç ilişkisi anlamına gelmez. Sadece iki
değişken arasında bir ilişki olduğunu dile getirmiş olurlar ve bu ilişkiyi gösterirler. Bu
ilişkinin sebep-sonuç yahut başka türden bir ilişki olduğuna dair bir şey söylemezler. Bir
değişkenin diğer bir değişken üzerindeki etkisinin sayısal bir tasvirinden, betimlenmesinden
ibarettir.
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İki değişken arasındaki ilişkiyi değerlendirmenin diğer bir yolu da korelasyon
katsayısını hesaplamaktan geçer. Bu ölçü, lineer (çizgisel) ilişkinin gücünü ya da derecesini
ifade eder. (r) harfiyle gösterilir.
−1 ≤ 𝑟 ≤ 1

Korelasyon 5 farklı şekilde gerçekleşebilir:

𝑟 = 1  Mükemmel Pozitif Korelasyon: Bütün değerler, yukarıya doğru eğim yapan

tek bir çizginin üzerinde toplanabilir niteliktedir.

0 < 𝑟 < 1  Pozitif Korelasyon: x arttıkça y de artar, ama gerçekleşen değerler,

yukarıya doğru eğim yapan tek bir çizginin üstünde değil daha ziyade çevresinde ve
yakınında yer alır.

𝑟 = 0  Korelasyon Yok: Gerçek değerler herhangi bir çizgi etrafında toplanabilecek

nitelikte değildir.

−1 < 𝑟 < 0  Negatif Korelasyon: x arttıkça y azalır, ama gerçekleşen değerler,

aşağıya doğru eğim yapan tek bir çizginin üstünde değil daha ziyade çevresinde ve yakınında
yer alır.

𝑟 = −1  Mükemmel Negatif Korelasyon: Bütün değerler, aşağıya doğru eğim yapan

tek bir çizginin üzerinde toplanabilir niteliktedir.

Korelasyon Katsayısı’nı hesaplamak için Regresyon Çizgisi’ni hesaplamak ihtiyaç
duyduğumuz verilerin çoğunu kullanırız. Nispeten uzun korelasyon katsayısı denklemi şu
şekildedir:
𝑟=

[𝑛 ∑ 𝑥 2

𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦
− (∑ 𝑥)2 ][𝑛 ∑ 𝑦 2 − (∑ 𝑦)2 ]
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ÖRNEK:
Yukarıdaki örnek için korelasyon katsayısını hesaplayalım.

Σ

𝑟=

Y: Yenileme
İnşaat Satışı
(Yüz Milyon
Lira)

X: Muhitteki
Gelir Seviyesi
(Yüz Bin Lira)

X2

XY

Y2

2

1

1

2

4

2

1

1

2

4

2

2

4

4

4

3

3

9

9

9

2,5

4

16

10

6,25

3,5

7

49

24,5

12,25

15

18

80

51,5

39,5

6 × 51,5 − 18 × 15
309 − 270
39
=
=
= 0,901
[6 × 80 − (18)2 ][6 × 39,5 − 152 ] √156 × 12
43,3

Bu r değeri görüldüğü gibi 1’e yakındır ve dolayısıyla “Mükümmel Pozitif
Korelasyon”a yakın bir korelasyon katsayısı ifade eder. Bu durum, iki değişken arasındaki
ilişkinin yakınlığının bir ispatı olarak görülebilir.
Determinasyon Katsayısı
İki değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için en çok kullanılan ölçü korelasyon katsayısı
olsa da, başka ölçüler de vardır. Determinasyon Katsayısı tabir edilen ölçü, basitçe korelasyon
katsayısının karesidir, r2. Kare değeri her zaman pozitif olacağından Determinasyon
kaysayısının yer alacağı aralık şu şekilde oluşur:
0 ≤ 𝑟2 ≤ 1
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Determinasyon katsayısı değeri korelasyonun pozitif mi negatif mi olduğuna değil,
şiddetine odaklanır. Rakamsal olarak da yüzde ifadesi verir. Örneğin yukarıdaki korelasyon
katsayısının karesi alındığında determinasyon katsayısı olarak %81 elde edilir.

4.1.4. Çoklu Regresyon
Şimdiye kadar basit regresyonda tek bir bağımsız değişkenin bağımlı değişken
üzerindeki etkisi üzerinde duruldu. Halbuki bir bağımlı değişken, çoğu zaman birden fazla
bağımsız değişkenden etkilenir, tek bir değişkene değil pek çok değişkene bağımlıdır.
Yukarıdaki örnek için düşünecek olursak, yıllık faiz oranları da regresyon denklemine dahil
edilebilir. Bu durumda denklem şu şekli alır:
𝑦̂ = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2

y: Bağımlı değişken yani satış değeri

a: Satışın y eksenini kestiği seviye yani satışında başlangıç seviyesi
b1 ve b2: İki bağımsız değişkenin regresyon çizgisinin eğimi
x1 ve x2: Bağımsız değişkenler
ÖRNEK:
Yukarıda verilen veriler esas alınarak yeni bir regresyon denklemi hesaplandığında
sonuç şöyle oluyor:
𝑦̂ = 1,80 + 0,30 𝑥 − 5 𝑥2

Yeni korelasyon katsayısını hesapladığımızda çoklu regresyondaki korelasyon
katsayısının 0,96 olduğu görülüyor. Demek ki, senelik faiz oranlarının yenileme inşaatları
üzerindeki negatif etkisi hesaba katıldığında daha da yüksek bir geçerlik oranına ulaşmış
oluyoruz.
Bu çoklu regresyon sayesinde belli bir gelir seviyesine sahip muhitte ve belli bir
senelik faiz oranı gerçekleştiğinde nasıl bir yenileme inşaatı satışı gerçekleşeceğine dair
tahminde bulunabiliriz. Örneğin 600 milyon liralık gelir seviyesine sahip bir muhitte, faiz
oranının %12 olduğu bir ortamda yenileme inşaatlarına ilişkin bir tahmin yürütelim.
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𝑆𝑎𝑡𝚤ş (𝑦ü𝑧 𝑏𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑟𝑎) = 1,80 + 0,30 × 6 − 5 × 0,12 = 1,8 + 1,8 − 0,6 = 3
𝑆𝑎𝑡𝚤ş = 300.000 𝑙𝑖𝑟𝑎

4.2. İzleme Sinyali Yöntemi (Tracking Signal Method)
4.2.1. İzleme Sinyali Yönteminin Tanımı
Gerek istatistik biliminde, gerekse doğrudan işletme biliminde, bir izleme sinyali
(tracking signal), yapılan tahminleri gerçek değerlerle sürekli karşılaştırır ve tahmin edilen
değerler, gerçek değerlerden, istatistiksel sapma açısından çok uzaklaştığında, sistem
yöneticisini uyarır. Bu teknik burada olduğu gibi talebe veya satışa ilişkin tahminler söz
konusu olduğunda kullanıldığı gibi, stok ya da geleceğa ilişkin diğer kararlarla ilgili
tahminlerde de kullanılabilir.
“İzleme sinyali”, bütün tahmin modellerinin, kendi içlerinde bir zaaf taşıdıklarının en
basit göstergesidir. Kısacası hiçbir tahmin modeli kusursuz yahut mutlak olarak geçerli
değildir. Zaten öyle olsaydı, artık onlara tahmin diyemezdik. İşte izleme sinyali, tahmin
modelinin ne derece geçerli olduğunu ölçmek için müracaat edilen bir yöntemdir.

4.2.2. İzleme Sinyaliyle İlgili Terimlerin Tanım ve Formülleri
İzleme Sinyali Yöntemi ile ilgili terimlerin tanım ve formülleri şu şekilde sıralanabilir:

1.2.2.1.

RSFE: Hareketli Tahmin Hataları Toplamı (Running

Sum of the Forecast Errors)
𝑅𝑆𝐹𝐸 = ∑(𝐷𝑡 − 𝐹𝑡)
NOT: Aynı terim bazı durumlarda CFE (Tahmin Hataları Toplamı, Cummulative
Forecast Error) şeklinde de ifade edilir.
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1.2.2.2.

MAD:

Ortalama

Mutlak

𝑀𝐴𝐷 =

∑|𝐷𝑡 − 𝐹𝑡|
𝑛

Sapma

(Mean

Absolute

Deviation)

1.2.2.3.

ME: Ortalama Hata (Mean Error) veya MFE: Ortalama

Tahmin Hatası (Mean Forecast Error)
𝑀𝐸 = 𝑀𝐹𝐸 =

𝑅𝑆𝐹𝐸 ∑𝑛𝑡=1 𝐸𝑡
=
𝑛
𝑛

NOT: RSFE değerinde (+) ve (-) değerdeki tahmin hataları toplanırken birbirini
götürebilir. ME değeri de bu şekilde hesaplanır. MAD değerinde ise mutlak değerler alındığı
için bütün fark değerleri (+) alınarak birbiriyle toplanmış olur:
𝑀𝐴𝐷 ≠ 𝑀𝐸 =

1.2.2.4.

MSE: Hata Karesinin Ortalaması (Mean Square Error)
𝑀𝑆𝐸 =

1.2.2.5.

𝑅𝑆𝐹𝐸
𝑛

∑𝑛𝑡=1 𝐸𝑡 2
𝑛

SE: Standart Hata (Standard Error) veya RMSE: Hata

Karesinin Ortalamasının Kökü (Root Mean Square Error)
∑𝑛 𝐸𝑡 2
𝑆𝐸 = 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑀𝑆𝐸 = √ 𝑡=1
𝑛
NOT: Amaç yani istenen durum, MAPE, MSE, SE, RMSE ve ME gibi hata
değerlerinin her birinin “0” değerine mümkün olduğunca yakın olmasıdır.
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4.2.3. İzleme Sinyalinin Hesaplanması ve Kontrol Limiti
Sayısal açıdan bakıldığında, “izleme sinyali” (TS, tracking signal), tahmin hatalarının
toplamının (RSFE), ortalama mutlak sapmaya (MAD) bölünmesi sonucunda bulunur.

𝑇𝑆 =

∑(𝐷𝑡 − 𝐹𝑡)
𝑅𝑆𝐹𝐸
=
∑|𝐷𝑡 − 𝐹𝑡|
𝑀𝐴𝐷
𝑛

Bir TS (İzleme Sinyali) değerinin ÜKL (Üst Kontrol Limiti) ile AKL (Alt Kontrol
Limiti) arasında olması beklenir. TS değerinin hangi aralıkta olması en iyisidir? Bu konuda
üretim miktarı, sektör vb. bileşenlere göre farklı bir kontrol limiti tespit edilebilir.
George W. Plossl ve Oliver W. Wight’in “Üretim ve Stok Kontrolü” başlıklı
çalışmasına (1967) göre TS değerleri ürün hacmine yahut üretim miktarına göre
yorumlanır:


Üretim miktarı (n) yüksek olan ürünler için RSFE değeri olarak ± 4 MAD

uygundur. Buna göre TS şu aralıkta olmalıdır:



−4 < 𝑇𝑆 < 4

Üretim miktarı (n) düşük olan ürünler için ise RSFE değeri olarak ± 8 MAD

uygundur. Buna göre TS şu aralıkta olmalıdır:
−8 < 𝑇𝑆 < 8
ÖRNEK:
MAD değerinin 0,8 olduğu bir tahmin varsayalım.
n büyükse  Üst Kontrol Limiti = 4 MAD = 3,2
Alt Kontrol Limiti = -4 MAD = -3,2
n küçükse  Üst Kontrol Limiti = 6,4
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Alt Kontrol Limiti = -6,4
RSFE değerlerinin %89’u ± 2 MAD yani ±1,6 aralığındadır.
RSFE değerlerinin %98’i ± 3 MAD yani ±2,4 aralığındadır.
RSFE değerlerinin %99’u ± 4 MAD yani ±3,2 aralığındadır.
 Bu durumda bu tahmin yöntemiyle yapılan tahminşerin istatistiksel açıdan kontrol
altında olduğu söylenebilir.

4.3. MAPE: Ortalama Mutlak Yüzde Hata (Mean Absolute
Percentage Error)
Ortalama mutlak yüzde hata (mean absolute percentage error, MAPE), özellikle trend
tahmininde, zaman serileri değerleri inşa edilirken kullanılan tahmin yöntemlerinin geçerlilik
ve güvenilirliklerini ölçmek için kullanılan bir ölçüdür. Ortalama mutlak yüzde sapma (mean
absolute percentage deviation, MAPD) olarak da isimlendirilir. Güvenilirliği yüzde olarak
ifade eder. Formülü aşağıdaki gibidir:
𝐴𝑃𝐸 = Mutlak Yüzde Hata =
𝑀𝐴𝑃𝐸 = Ortalama Mutlak Yüzde Hata =

|𝐷𝑡 − 𝐹𝑡|
𝐷𝑡

∑𝑛𝑡=1

|𝐷𝑡 − 𝐹𝑡|
∑ 𝐴𝑃𝐸
𝐷𝑡
=
𝑛
𝑛

(t) zamanında gerçekleşen talebi ifade eden Dt değerinden, aynı (t) zamanına ilişkin
tahminî talebi ifade eden Ft çıkarılır ve gerçek değere bölünür. Böylece tahmin değerinin
gerçek değerinden, gerçek değerin ne kadarı kadar farklılaştığı tespit edilmiş olur. Bu hata
değeri hesaplamalara mutlak değeri olarak katılır çünkü toplama sırasında (-) ve (+)
değerlerinin birbirlerini götürmeleri engellenmelidir. Ulaşılan toplam değeri, zaman serisinde
yer alan dönem sayısına bölünüp 100 ile çarpıldığında, tahminlerin gerçek değerlerden,
gerçek değerlerin yüzde kaçı kadar saptığı belirlenir.
Bir tahmin yönteminin verdiği tahmin sonuçlarının güvenilirliğini test etmenin en sade
ve kolay yollarından biri olan MAPE değerini kullanmanın pratik uygulamalarda bazı
dezavantajları olabilir. Eğer talep değeri herhangi bir zaman biriminde sıfır olarak
gerçekleşirse, sıfıra bölme işlemini gerçekleştirmek gerekecektir ki bu işlem matematiksel
olarak geçersizdir. Eğer tahminî talep değeri ile gerçekleşen talep değeri aynı olursa MAPE
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değeri 0 olur ki bu da üst seviye açısından MAPE’nin herhangi bir sınırlamaya sahip
olmaması anlamına gelir.
Birden fazla zaman serisi için ortalama MAPE değeri hesaplandığında, bu zaman
serilerinden birkaçının diğerlerine göre çok yüksek MAPE değerlerine sahip olması, bir
yönteme dayanılarak yapılan tahmin değerleri ile başka bir yönteme dayanılarak yapılan
tahmin değerlerinin güvenilirlik açısından karşılaştırmasını sağlıksız hale getirebilir. Bu
problemin önüne geçmek için Simetrik MAPE (sMAPE), Ağırlıklı Mutlak Yüzde Hata
(WAPE, weighted absolute percentage error), Gerçek Toplu Yüzde Hata (RAPE, real
aggregated percentage error) ve Göreli Güvenilirlik Ölçüsü (ROMA, relative measure of
accuracy) gibi farklı ölçülere de başvurulmaktadır.

4.4. En Uygun Tahmin Yöntemini Seçme Örnekleri
ÖRNEK
Mutlak
RSFE
Hata
Kümülatifi

TS =
𝑹𝑺𝑭𝑬⁄
𝑪𝑴𝑨𝑫

Dönem

Ft

Dt

Et

1

125

123

-2

-2

2

2

130

141

11

9

11

3

140

132

-8

1

8

4

150

155

5

6

5

5

151

146

-5

1

5

21 + 6
= 6,5
4
6,2

0,16

6

156

150

-6

-5

6

6,17

-0,81

7

160

161

11

-4

1

5,43

-0,74

8

155

155

0

-4

0

4,75

-0,84

9

150

149

-1

-5

1

3,78

-1,15

10

142

145

3

-2

3

4,2

-0,48

MAD
2
=2
1

11 + 2
= 6,5
2
13 + 8
=7
3

1

1,38
0,14
0,92

Yukarıda da belirtildiği gibi, bir TS (İzleme Sinyali) değerinin ÜKL (Üst Kontrol
Limiti) ile AKL (Alt Kontrol Limiti) arasında olması beklenir.
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Diyelim ki TS değeri (=
ÖRNEK

𝑅𝑆𝐹𝐸
𝑀𝐴𝐷

) 2,45 çıksın.

Aylar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A’daki Hata
-450
-274
-40
748
620
458
934
670
378
-858
-740
-630

B’deki Hata
-80
-4
63
791
-140
-300
438
-200
-277
-1282
160
384

Yukarıdaki tabloda iki farklı tahmin yöntemiyle yapılmış tahminlere ait hatalar
verilmiştir. İzleme Sinyali Yöntemi’nden yararlanarak, hangi tahmin yöntemiyle yapılan
tahminlerin istatistiksel olarak kontrol altında olduğunu belirleyelim.
A Yöntemi İçin RSFE, MAD ve TS değerlerini hesaplayalım.

Ay

Hata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-450
-274
-40
748
620
458
934
670
378
-858
-740
-630

RSFE
Hataların
(Hataların
Mutlak
Cebirsel
Değerleri
Kümülatifi)
450
-450
274
-724
40
-764
748
-16
620
604
458
1062
934
1996
670
2666
378
3044
858
2186
740
1446
630
816

Hataların
Mutlak
Kümülatifi
450
724
764
1512
2132
2570
3524
4194
4572
5430
6170
6800

MAD
(Ortalama
Mutlak
Sapma)
450/1=450
724/2=362
254,67
378
426.40
431,67
503,43
524,25
508
543
560,91
566,67

TS (İzleme
Sinyali)
-450/450=-1
-724/362=-2
-764/254,67=-3
-0,04
1,42
2,46
3,96
5,09
5,89
4,03
2,58
1,44

Yukarıda da belirtildiği gibi, büyük üretim miktarlarında, eğer İzleme Sinyali (TS)
değeri -4 ile +4 arasındaysa yöntem istatistiksel olarak anlamlı bir yöntem sayuılmaktadır.
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Yukarıdaki tabloda, A Tahmin Yöntemi’yle yapılan tahminler için gerçekleşen TS
değerinin 8, 9 ve 10. aylarda Üst Kontrol Limiti (ÜKL) değerinin de üstüne çıktığı
görülmektedir.
Şimdi de B Yöntemi için TS değerini hesaplayalım.

Ay Hata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-80
-4
63
791
-140
-300
438
-200
-277
1282
160
384

RSFE

MAD
Hataların Hataların
(Ortalama
Mutlak
Mutlak
Mutlak
Değerleri Kümülatifi
Sapma)

TS
(İzleme
Sinyali)

-80
-84
-21
770
630
330
768
568
291

80
4
63
791
140
300
438
200
277

80,00
84,00
147,00
938,00
1078,00
1378,00
1816,00
2016,00
2293,00

80,00
42,00
49,00
234,50
215,60
229,67
259,43
252,00
254,78

-1,00
-2,00
-0,43
3,28
2,92
1,44
2,96
2,25
1,14

-991

1282

3575,00

357,50

-2,77

-831
-447

160
384

3735,00
4119,00

339,55
343,25

-2,45
-1,30

B Yöntemi’yle yapılan tahminlerde ise TS değerleri bütün aylarda -4 ile +4 aralığında
gerçekleşmekte, Alt Kontrol Limiti’nin altına veya Üst Kontrol Limiti’nin üstüne
çıkmamaktadır. Dolayısıyla tahmin için B Yöntemi’nin kullanılması daha sağlıklı ve anlamlı
olacaktır.
ÖRNEK
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Satışlar
1526
1929
1704
1423
1430
1410
1478
1698
2223
2420
1938

Hafta
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Satışlar
2290
2618
2309
2474
3038
2076
2967
2583
2484
2525
2500
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12
2053
2508
27
13
2412
2254
28
14
1939
1862
29
15
2845
2021
30
Yukarıda bir ürünün son 30 haftadaki satışları görülmektedir. 3 periyotlu-6 periyotlu
ve 12 periyotlu hareketli ortalamalar yöntemlerinin hangisinin gerçekleşen değerlerinin en iyi
olduğuna MAPE değerine bakarak karar veriniz, grafik üzerinde gösteriniz.
ÇÖZÜM
Öncelikle gerçekleşen satışları grafik üzerinde göstermek gerekirse şu şekli alır:
Satışlar
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Hafta

Sonrasında her hesaplama tek tek yapılır:
3 periyotlu Hareketli Ortalama (MA3) 6 periyotlu Hareketli Ortalama (MA6)
Hafta

Satışlar F (MA3) E (MA3) Mutlak E APE (MA3) F (MA6) E (MA6) Mutlak E APE (MA6)

1

1526

2

1929

3

1704

4

1423

1719,7

-296,7

296,7

20,8%

5

1430

1685,3

-255,3

255,3

17,9%

6

1410

1519,0

-109,0

109,0

7,7%

7

1478

1421,0

57,0

57,0

3,9%

1570,3

-92,3

92,3

6,2%

8

1698

1439,3

258,7

258,7

15,2%

1562,3

135,7

135,7

8,0%

9

2223

1528,7

694,3

694,3

31,2%

1523,8

699,2

699,2

31,5%
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10

2420

1799,7

620,3

620,3

25,6%

1610,3

809,7

809,7

33,5%

11

1938

2113,7

-175,7

175,7

9,1%

1776,5

161,5

161,5

8,3%

12

2053

2193,7

-140,7

140,7

6,9%

1861,2

191,8

191,8

9,3%

13

2412

2137,0

275,0

275,0

11,4%

1968,3

443,7

443,7

18,4%

14

1939

2134,3

-195,3

195,3

10,1%

2124,0 -185,0

185,0

9,5%

15

2845

2134,7

710,3

710,3

25,0%

2164,2

680,8

680,8

23,9%

16

2290

2398,7

-108,7

108,7

4,7%

2267,8

22,2

22,2

1,0%

17

2618

2358,0

260,0

260,0

9,9%

2246,2

371,8

371,8

14,2%

18

2309

2584,3

-275,3

275,3

11,9%

2359,5

-50,5

50,5

2,2%

19

2474

2405,7

68,3

68,3

2,8%

2402,2

71,8

71,8

2,9%

20

3038

2467,0

571,0

571,0

18,8%

2412,5

625,5

625,5

20,6%

21

2076

2607,0

-531,0

531,0

25,6%

2595,7 -519,7

519,7

25,0%

22

2967

2529,3

437,7

437,7

14,8%

2467,5

499,5

499,5

16,8%

23

2583

2693,7

-110,7

110,7

4,3%

2580,3

2,7

2,7

0,1%

24

2484

2542,0

-58,0

58,0

2,3%

2574,5

-90,5

90,5

3,6%

25

2525

2678,0

-153,0

153,0

6,1%

2603,7

-78,7

78,7

3,1%

26

2500

2530,7

-30,7

30,7

1,2%

2612,2 -112,2

112,2

4,5%

27

2508

2503,0

5,0

5,0

0,2%

2522,5

-14,5

14,5

0,6%

28

2254

2511,0

-257,0

257,0

11,4%

2594,5 -340,5

340,5

15,1%

29

1862

2420,7

-558,7

558,7

30,0%

2475,7 -613,7

613,7

33,0%

30

2021

2208,0

-187,0

187,0

9,3%

2355,5 -334,5

334,5

16,6%

Tablodaki APE değerlerinin ortalaması alındığında3 periyotlu hareketli ortalamanın
MAPE değeri %12,5; 6 periyotlu hareketli ortalamanın ise %12,8 olarak bulunur. Buna göre
yeni dönem tahimini yapmada 3 periyotlu hareketli ortalamayı kullanmak daha iyi sonuç
verecektir.
Periyot 3
6
MAPE 12,5% 12,8%
Grafik çizilmek istenirse, grafikler aşağıdaki gibi olacaktır:
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MA(3) Tahmini
3500
3000
2500
2000

Satışlar
F (MA3)

1500
1000
500

25

19

13

7

1

0
Hafta

MA(6) Tahmini
3500
3000
2500
2000

Satışlar
F (MA6)

1500
1000
500

25

19

13

7

1

0
Hafta
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Buraya kadar tahminde bulunurken işimize yarayacak nitel, nicel, nedensel ve geçmiş
verilere dayalı çok sayıda yöntemi öğrenmiştirk. Bu bölümde ise hangi yöntemin daha sağlıklı
ve güvenilir sonuçlar verdiğine karar vermemizi kolaylaştıran bir yöntem olan Sinyal İzleme
Yöntemi’ni (Tracking Signal Method) kullanmayı öğrendik.
İzleme Sinyali Yöntemi kullanılarak farklı tahmin yöntemleriyle ulaşılan tahminlerin
hata payları incelenebilmekte, hangi tahmin yönteminin istatistiksel açıdan daha sağlıklı ve
anlamlı sonuçlar verdiği göreülebilmektedir.
Bu işlem sırasında özellikle tahmin edilen değerlerle gerçekleşen değerler arasındaki
farklara odaklanılmaktadır. İzleme Sinyali (TS, Tracking Signal) değeri, RSFE (Hareketli
Tahmin Hataları Toplamı, Running Sum of the Forecast Errors) değerinin MAD (Ortalama
Mutlak Sapma, Mean Absolute Deviation) değerine bölünmesi sonucunda bulunmaktadır.
Konuyla ilgili olarak bölümde öğrenilen diğer kavramlar ise şunlardır:


CFE: Tahmin Hataları Toplamı (Cummulative Forecast Error)



ME: Ortalama Hata (Mean Error)



MFE: Ortalama Tahmin Hatası (Mean Forecast Error)



MAPE: Ortalama Mutlak Yüzde Hata (Mean Absolute Percentage Error)



MSE: Hata Karesinin Ortalaması (Mean Square Error)



SE: Standart Hata (Standard Error)



RMSE: Hata Karesinin Ortalamasının Kökü (Root Mean Square Error)

Bir tahminin sağlıklı sayılması için o tahmin yönteminin TS değerinin Alt Kontrol
Limiti ile Üst Kontrol Limiti arasında yer alması gerekmektedir. Düşük üretim miktarları için
-4 ile +4 aralığı, yüksek üretim miktarları için ise -8 ile +8 aralığı güvenli sayılmaktadır.
Örneğin iki yöntem tahminlerinin sıhhati açısından birbiriyle karşılaştırıldığında, bir
yöntemin TS değerleri -4 ile +4 arasındayken, diğer tahmin yönteminin TS değerleri, sadece
bazı dönemlerde bile olsa, bu Alt Kontrol Limiti’nin altına iniyor yahut bu Üst Kontrol
Limiti’nin üstüne çıkıyorsa, o tahmin yöntemi göreceli olarak sağlıklı sayılır.
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Bölüm Soruları
1) Tahmin modelinin ne derece sağlıklı olduğunu ölçmek için kullanılan yönteme ne
ad verilir
a) İzleme Sinyali
b) Hata Analizi
c) Tahmin Hataları Toplamı
d) Mutlak Ortalama Sapma
e) Ortalama Hata İzleme
2) Aşağıdakilerden hangisi Hareketli Tahmin Hataları Toplamı (RSFE, Running Sum
of the Forecast Errors) formülüdür?
a)

∑|𝐷𝑡−𝐹𝑡|
𝑛

b) ∑(𝐷𝑡 − 𝐹𝑡)
c)

∑(𝐷𝑡−𝐹𝑡)
𝑛

d) ∑|𝐷𝑡 − 𝐹𝑡|
𝐷𝑡−𝐹𝑡

e) ∑𝑛𝑡=1 |

𝐷𝑡

|

3) Aşağıdakilerden hangisi Ortalama Mutlak Sapma (MAD, Mean Absolute
Deviation) formülüdür?
𝐷𝑡−𝐹𝑡

a) ∑𝑛𝑡=1 |

𝐷𝑡

2
∑𝑛
𝑡=1 𝐸𝑡

b) √

|

𝑛

c)

∑|𝐷𝑡−𝐹𝑡|

d)

∑(𝐷𝑡−𝐹𝑡)

e)

∑|𝐹𝑡−𝐸𝑡|

𝑛

∑|𝐷𝑡−𝐹𝑡|
𝑛

𝑛
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4) Aşağıdakilerden hangisi izleme sinyalinin (TS, Tracking Signal) doğru
hesaplanışıdır?
a) RSFE x MAD
b) RSFE + MAD
c) RSFE - MAD
d) |MAD – RSFE|
e) RSFE/MAD
5) MAD değerinin 0,8 olduğu bir durumda, üretim miktarı (n) yüksek olan bir ürün
için, aşağıdaki RSFE değerlerinden hangileri uygun aralıktadır?
a) 5
b) 4
c) -4
d) -3
e) -5
6) Üretim miktarı (n) düşük olan bir ürün söz konusu olduğuna göre, aşağıdaki TS
değerlerinden hangisi uygun aralıkta değildir?
a) 10
b) 5
c) 2
d) 0
e) -5
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7) Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?
a)

∑𝑛
𝑡=1 𝐸𝑡

b)

𝑅𝑆𝐹𝐸

𝑛

𝑛

c) ME
d) MFE
e) MAD
Ay
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hata
-450
-274
-40
748
620
458
934
670
378
-858
-740
-630

TS (İzleme Sinyali)
-1
-2
-3
-0,04
1,42
2,46
3,96
5,09
5,89
4,03
2,58
1,44

8) Yukarıdaki tabloda, büyük üretim miktarlarının söz konusu olduğu bir ortamda, A
tahmin yöntemiyle yapılan tahminlerin hataları ve izleme sinyalleri görülmektedir. Buna göre
hangi aylardaki tahmin güvenilir değildir?
a) 1, 2, 3 ve 4
b) 4
c) 7, 8, 9 ve 10
d) 8, 9 ve 10
e) 7 ve 10
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9) İkinci ayın RSFE değeri nedir?
a) 724
b) 180
c) 362
d) -724
e) -362
10) Üçüncü ayın MAD değeri nedir?
a) 764
b) -764
c) 255
d) -255
e) -40

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) c, 4) e, 5) d, 6) a, 7) e, 8) d, 9) d , 10) c
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5. STOK SINIFLANDIRMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Stok Yönetiminin Önemi

-

Dünyada Ve Türkiye’de Stok Yönetimi Nasıl Gelişti?

-

Stok Kavramı ve Stokların Sınıflandırılması

-

İşletmelerin Stok Bulundurmasının Sebepleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşletmeler depolarında hiç stok bulundurmasaydı ne olurdu?
2) Enflasyondaki dalgalanmalar, işletmelerin stok politikalarını nasıl etkiler?
3) Stok yöneticisi işletmesindeki tüm stok birimlerine tek tek ayrı politika mı
belirlemelidir, her birime gösterdiği özen aynı mı olmalıdır?
4) İşletmeler neden depolarında stok bulundurmak isterler?
5) Üretimde kullanılan makinenin çalışması için gerekli olan “makine yağı” işletme
stoklarından mıdır, nasıl bir stok birimidir?
6) Bir bisiklet üreticisinin fonksiyonuna göre stok sınıflandırmasını örnek vererek
yapınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Stok Yönetiminin Önemi

İşletmelerde stok
yönetiminin neden önemli
olduğunu kavrayabilmek

Dünyada ve Türkiyede
Gelişimi

İşletmelerin Stok
Bulundurmasının Sebepleri

Stok Sınıflandırması

Stok yönetiminin dünyada
ve Türkiyede nasıl
geliştiğini öğrenmek,
sebeplerini kavramak
İşletmeler stoktan kaçmak
isterlerken aynı zamanda
hangi şartlardan dolayı stok
bulundurmak zorundadırı
öğrenmek.
İnsanlık tarihi boyunca
yaşanan iki ekonomik
devrimi açıklayabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.
Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.
Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.
Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar


Stok



Stok Yönetimi



Envanter



ABC Stok Sınıflandırması



Hammadde



Yarımamul



Mamul



Yardımcı Malzeme



Çevrim Stoku



İzdiham Stoku



Emniyet stoku



Beklenti / Tahmin Stoku



Boru hattı stoku



Ayrıştırma Stoku
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Giriş
Üretim dünyasında stoktan daha çok kullanılan bir kavram olmadığı bir gerçektir.
Öyle ki üretimin uygulayıcıları kadar, üretim alanında çalışan akademisyenlerin de olmazsa
olmazıdır stok kavramı. Literatüre bakıldığında stokla ilgili yapılan çalışmaların diğer
konulara göre çokluğunu görmek mümkündür.
Yıllardır gerek akademik çevrenin gerekse iş hayatının üzerinde durduğu nokta ise,
işletme stoklarını azaltmak, azaltırken de müşteriye verilen hizmet düzeyini korumak
olmuştur. Bu iki hedef arasındaki ters ilişkiyi görmek gayet kolaydır, şöyle ki stoklar
azaldığında işletmenin müşteriye sunduğu ürün için yok deme olasılığı artmaktadır. Aynı
durum işletme içerisinde de iç müşteri sebebiyle gerçekleşecektir. Üretim hattındaki bir
sonraki bölüm, bir önceki bölümün iç müşterisi olacağından, ihtiyacı anında kullanması
gereken hammaddeyi ya da yarı mamulü o an elde etmek istemektedir.
Peki işletmeler neden stok bulundurmaktan kaçınırlar, bunun en önemli sebebi stoka
yatırılan paradır. Girişimci bu parayı alternatif bir alanda kullanmak yerine stoka yatırarak,
bekletmektedir. Bu ise kaçırılan fırsatları beraberinde getirmektedir.
Tüm bu doğrultularda, dünyada stok yönetiminin önemi özellikle ekonomik
daralmanın yaşandığı 2. Dünya savaşı ve sonrasında artmıştır. Özellikle kendi adını taşıyan
üretim sisteminin kurucusu Toyota firmasının dünyadaki başarısı, stok yönetimine
odaklanması ve yukarıda bahsedilen stokları azaltıp müşteri hizmet düzeyini yüksek
tutmasıyla olmuştur. İhtiyaç anında sadece ihtiyaç kadar stoklamak ve müşteri isteği kadar
üretim yapmak olmuştur. Toyota’nın bu başarısı daha sonra Amerikan ve Avrupa
endüstrilerine örnek olmuştur.
Stok yönetiminin Türk sanayicileri tarafından dikkate alınması ise maalesef 2000’li
yıllardan sonra başlamıştır. Bunun sebepleri konu başlığında detaylı olarak anlatılmıştır.
Her ne kadar işletmeler stoklamadan kaçsalar da stoklama yapmaları için sebepler de
bir o kadar çok ve gereklidir. İlgili bölümde stoklamanın neden gerekli olduğu üzerinde
durulmuştur.
Konunun en sonunda ise stok kavramı açıklandıktan sonra, belli kriterlere göre stok
sınıflandırılması

yapılmıştır.

Özellikle

ABC

stok

sınıflandırması

üzerinde

detaylı

durulmuştur. Çünkü iyi bir stok yönetimi için işletmelerde ilk uygulama stokların bu
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sınıflandırmaya tabi tutulmaları olarak belirtilebilir. Stok yöneticisinin hangi stok birimlerine
daha fazla özen göstermesine yardımcı olduğundan stok yönetimi açısından önemli bir
sınıflandırmadır.
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5.1. Stok Yönetiminin Önemi
Küreselleşen iş dünyasında işletmeler malzeme tedarik ve dağıtım faaliyetlerini
dünyanın her noktasına ulaştırabilmektedirler. Müşteriler ürünlerini hızlı ve güvenilir biçimde
teslim almak istemektedirler. Eğer geciken bir sipariş varsa başka tedarik kaynaklarına
yönelebilmektedirler. Bu nedenle, son yıllarda stok yönetimi, rekabette başarı kazandıracak
aktörlerden biri olmaya başlamıştır.
Bir başka açıdan stok yönetimi, işletmeye taşıdığı yük olarak da görülebilmektedir.
Özellikle mamul üreten işletmelerde stoklara yatırılan para hiç de küçümsenemeyecek kadar
büyüktür. Üretilen bir ürünün satmaması ya da siparişi verilen bir hammaddenin belli bir
zaman depoda kalması ve üretime sokulamaması işletmeye hem direkt maliyet olarak
yansımakta hem de kaçırılan fırsatlardan ötürü de dolaylı maliyet kalemi olmaktadır. Aynı
şekilde üretilmesi gereken bir mamule ait hammaddenin de depoda bulunmaması, müşteriye
zamanında ürünü teslim edememeye hatta müşteriyi kaybetmeye neden olacaktır. Bu açıdan
da stok yönetiminin ne denli önemli olduğu görülmektedir.
Bilindiği gibi gelişen ülke ekonomilerinde hizmet sektörü imalat sektörünün yerini
almaktadır. İlk bakışta hizmet sektöründe stokların çok önemli olmadığı kanısına varılsa da
detaylı bir inceleme sonucunda böyle olmadığı rahatlıkla görülebilmektedir. Örneğin bir
hastanede, ameliyat için gerekli bir malzemenin ihtiyaç anında olmaması, ya da yine ihtiyaç
anında belirli bir miktarda kanın bulunmaması nelere yol açacaktır. Sivil havacılıkta
arızalanan bir uçağın ihtiyacı olan bir parçası stoklarda yoksa aynı şekilde ciddi bir maliyet
ortaya çıkacaktır. Ya da turizm alanında faaliyet gösteren bir otelde ihtiyaç olan gıda rezervi
yoksa ya da tarihi geçmiş ise müşteri ihtiyaçları nasıl karşılanacaktır. Bu örnekleri uzatmak
mümkündür.

5.2. Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi
Özellikle Japon ve Amerikan endüstrilerinde stok konusu 2. Dünya Savaşından
itibaren üzerinde çalışılan bir konu haline gelmiştir. Bilindiği üzere Japon Otomotiv devi
Toyota’nın Amerikan pazarına girerek Amerikan otomobillerine karşı zafer kazanması bu
yıllardan sonra olmuştur. Toyota’nın bu başarısının arkasındaki en önemli sebeplerden birinin
de başarılı stok yönetimi olduğu aşikardır. Toyota kendi adını taşıyan Toyota Üretim
Sistemi’nin temellerini “sıfır stok” kavramı üzerine oturtmuştur. Amaç ihtiyaç anında sadece
ihtiyaç kadar stoklamak ve müşteri isteği kadar üretim yapmak olmuştur. Böylece yukarıda
bahsedilen stokun tüm dezavantajlarından kendini korumuştur. Toyota’nın bu başarısı daha
sonra Amerikan ve Avrupa Endüstrilerine örnek olmuş ve onlar tarafından da taklit edilmiştir.
Maalesef ülkemizde ise stok yönetime gereken önemin verilmesi son 15 yılda
gerçekleşmiştir. Bunun başlıca nedenleri arasında 2000 ‘li yıllara kadar ülkedeki yüksek
enflasyon, siyasi istikrarsızlık, ekonomik çalkantılar verilebilir. Çünkü böyle bir ortamda
hammaddeye olan spekülasyon ve hammadde karaborsasından kazanılan rant büyük
rakamlara ulaşabilmekteydi. Örneğin sanayicilerimiz, gerçek işi olan üretimi yada kendi
operasyonlarını bir kenara bırakarak, elindeki nakit gücünü kullanmak suretiyle tüm parasını
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hammaddeye yatırıyordu. Zaten istikrarsız olan ve enflasyonu yüksek olan ekonomideki
hammadde fiyatlarındaki artış belli bir süre hammaddeyi stoklayan sanayici için hammaddeyi
daha yüksek karlara satma olanağı veriyordu. Böylece hammadde üretime girmeden daha
yüksek fiyatlarla başka depolara sevk ediliyordu. O yılarda fabrika alanlarından büyük
depolar görmek gayet olağan şeylerdi. Tabii ki öyle bir ortamda stok yönetiminin öneminden
bahsedemeyiz. Yukarıda bahsedilen hammaddeye para bağlamama vurgusunun o yıllarda ne
kadar gereksiz olduğunu vurgulamak gerekir. Fakat son yıllarda gelişen ekonomi, fiyat
istikrarı ve büyük ölçüde azalmış ve kısmen durağan hale gelmiş enflasyon karşısında,
sanayicimiz öz işine dönme yoluna girmiştir. Ve böylece stoklamaktan para kazanma devri
ülkemizde de sona ermiştir. Özellikle bu geçiş döneminde kolay para kazanmayı alışkanlık
aline getiren sanayicilerimizden bir kısmı ya işlerini kapatmış ya da küçülme yoluna gitmiştir.
Stok yönetimi, üretim planlama ve çizelgelemenin ne denli önemli olduğunu kavrayıp kendi
operasyonel faaliyetlerine yönelen sanayicimiz ise ayakta kalmış hatta diğerlerinin yerini
doldurarak büyümüştür.

5.3. İşletmelerin Stok Bulundurmasının Sebepleri
Ölçek Ekonomisi, aynı hattı ya da makineyi farklı stok birimleri kullandığında her bir
stok biriminin makinede üretilebilmesi için hazırlık çalışmaları, makine kurulumu, kalıp
değiştirme gibi faaliyetler yapılmaktadır. Bu faaliyetler, her üretim sürecinden önce
tekrarlanmaktadır. Bu işlemler belli bir zaman aldığından işletmeye bir maliyet olarak ortaya
çıkmaktadır. Dolayısıyla her farklı stok biriminin tek tek üretilmesi düşünülemez, bu sebeple
ortaya çıkan maliyeti karşılayabilecek çok miktarda üretim yapılır. Başka bir ifade ile belli
miktarda üretim yapıp bunun bir kısmını elde bulundurmak daha ekonomik olacaktır. Böylece
sabit olan bu hazırlık maliyetini çok birim üreterek birim başına düşen maliyeti azaltacaktır.
Örneğin farklı türlerde nakış yapan bir tekstil işletmesinde, her stok birimine ait desen ve renk
birbirinden farklıdır. Bu sebeple, makinenin belli bir deseni işleyebilmesi için öncelikle o
desenin makineye yüklenmesi ve işlenecek renkteki iplerin makineye takılması
gerekmektedir. Bu ise desenden desene farklı sürelerde yapılabilmektedir ve işletme için
hazırlık maliyeti olmaktadır. Bu sebeple, tek tek üretim yerine belli bir miktarda üretip stokta
bulundurmak ekonomik hale gelecektir.
Belirsizlik, bir işletmenin elinde stok bulundurması için önemli bir sebeptir. Özellikle
müşteriden gelen talebin belirsiz olması durumunda, müşteri talebini kaybetmemek adına stok
bulundurmak gerekecektir. Eğer müşteri isteği karşılanamazsa, ya talep kaybedilecek
dolayısıyla gelir kaybı olacaktır, ya da müşteri kaybedilecektir. İşte bu noktada elde
bulundurulan stok miktarı, talep belirsizliğine karşı tampon olacaktır. Başka bir belirsizlik ise
tedarik süresince oluşabilir. Tedarik süresindeki dalgalanmalardan korunmak için yine elde
stok bulundurmak gerekir. Diğer belirsizlikler ise, kaynak kıtlığı, fiyat belirsizliği olabilir. Bu
belirsizlikler için de işletme stok bulundurma yoluna gidebilir.
Spekülasyon, bir stok birimine ait fiyat sürekli yükseliyorsa, bu stok kalemini mevcut
fiyattan yüksek adetlerde alıp stoklamak ve elde bulundurmak ekonomik olacaktır. Böylece
gelecekte yüksek fiyattan değerlendirebilme olanağı oluşacaktır.
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Taşıma, özellikle bir işletmenin satmış olduğu fakat tüketiciye henüz ulaşmamış boru
hattı stokları bulunmaktadır. Kıtalar arası ticaret arttıkça mesafe ve tedarik süresi
uzamasından dolayı taşımadaki stok miktarları artmaktadır.
Mevsimsellik, talepteki mevsimsel değişimler nedeniyle işletmeler, talebin düşük
olduğu periyotlarda yüksek talep dönemleri için stok bulundururlar. Böylece üretim
miktarlarını düzenli hale getirmiş olurlar.
Kontrol Maliyetleri, işletmeler, pahalı olmayan stok birimlerini sürekli kontrol
ederek sipariş politikaları oluşturmak yerine, yüksek miktarda alım yaparak stoklamayı tercih
ederler.

5.4. Stok Kavramı ve Stokların Sınıflandırılması
İngilizce “stock” kelimesinden gelen stok sözcüğünün Türkçe karşılığı, kullanım
alanına göre yığılım veya yığımlık olarak ifade edilmektedir. Yığılım kelimesi isim olup “bir
satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü” anlamını taşımaktadır. Yığımlık ise
“bir sanayi dalında yararlanılan ham, işlenmiş veya yarı işlenmiş maddelerin tümü” ve
“satılmamış, istif edilmiş mal” anlamlarında kullanılır. Üretim yönetimi olarak baktığımızda
ikinci tanım bize daha yakın olmaktadır ve işletme içerisindeki tüm malzemeleri
kapsamaktadır.
Literatürde de stok kavramı farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. İlk olarak, belirli
bir andaki dokunulabilir, görülebilir, ölçülebilir ve sayılabilir bir maddeyi ifade eder. İkinci
anlamı, fiziksel varlıkların ayrıntılı listesidir. Üçüncü anlamıysa finans veya muhasebe
alanında kullanılan anlamıdır ki; belirli bir zamandaki malın değerini ifade eder. Bu açıdan
bakıldığında, stok kavramı ilk tanımı karşılarken, diğer tanımlar için envanter kelimesini
kullanmak uygun olacaktır. Literatürde stok yönetimi kavramına envanter yönetimi olarak da
kullanılmasına rağmen yöneticiler ve yönetim bilimciler olarak stok kavramını tercih
etmektedirler.

5.4.1. Arz Talebe Göre Sınıflandırma
İşletmelerde stok dört türde sınıflandırılabilir: hammadde, yarı mamul, mamul (ürün)
ve yardımcı malzeme.
Hammadde, tedarikçiden satın alınarak üretim sürecinde girdi olarak kullanılır ve
belirli işlemlerin ardından bitmiş ürün halini alır.
Yarı mamuller, kısmen bitmiş fakat halen üretim sürecinde olan maddelerdir.
Mamul ya da ürün, üretimden çıkarak satılacak, dağıtılacak veya stoklanacak
maddelere denir.
Yardımcı malzemelerse, ürünün kendinde olmayan fakat sürecin işlemesi için
tüketilen, tamir ve bakım için gerekli malzemeler gibi maddelerdir.
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Burada unutulmaması gereken şey, bir işletme için mamul kabul edilen madde, diğer
bir işletme için hammadde olabilmektedir.
Örneğin bir otomobil teli üreten fabrika için ham olarak bobinlere sarılı olarak gelmiş
çelik tel hammadde olmaktadır. Bu çelik tel çekme işleminin ardından yarı mamul olmakta,
üzerine tüm işlemlerin tamamlanıp belli bir model araç için bagaj açma teli olduğunda yani
müşteriye satılmaya hazır hale geldiğinde ise mamul olmaktadır. Yani hammaddenin mamule
kadar geçirdiği tüm rotalardaki haline yarı mamul demek uygun olacaktır. Örneğin üretimde
kullanılan ekstruder makinasının yağı ise yardımcı malzeme olmaktadır.

5.4.2. Stokların Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırılması
Bu sınıflandırmanın dışında bir diğer sınıflandırma da stokların fonksiyonlarına göre
yapılır. Bu sınıflandırmada beş çeşit stoktan söz edilebilir: çevrim stoku, izdiham stoku,
emniyet stoku, tahmin stoku, boru hattı stoku ve ayrıştırma stoku. Bu ayrımı yapmanın nedeni
ise stok yöneticisinin bu türdeki stoklardan ne kadar üreteceği, sipariş vereceği veya elde
tutacağını bulabilmesine ışık tutması açısındandır.
Çevrim Stoku: Yüksek hazırlık maliyetleri, miktar ıskontoları veya teknolojik
sınırlamalar nedeniyle stok siparişinin ya da üretiminin tek tek yerine belirli bir parti hacmi
kadar yapılması gereken durumlardaki stoklara denir. Belli bir zamandaki çevrim stoku, gerek
siparişle gerekse üretimle yapılan stok yenileme miktarına bağlıdır. Örneğin stok yöneticisi
miktar ıskontosundan faydalanarak belli bir miktarda çevrim stoku sipariş verebilir.
İzdiham Stoku: Limitli kapasite kullanan malzemelerden oluşan stoklardır. Birden
fazla malzeme aynı üretim hattını kullanıyorsa ve özellikle de kurulum zamanları yüksekse,
bu tür stok miktarları üretimi bekleyeceğinden yüksek olurlar.
Emniyet Stoku: Talepte veya tedarikteki kısa dönemli dalgalanmalarda stoksuz
kalmamak için elde bulundurulan stoktur. Amacı hizmet düzeyini yüksek tutmak ve stok
tükenmesi durumunda talebin beklememesini sağlamaktır. Dolayısıyla talebin kesin olarak
bilindiği deterministik durumlarda emniyet stoku bulundurma ihtiyacı yoktur.
Beklenti / Tahmin Stoku: Özellikle mevsim etkisi, kriz beklentisi gibi nedenlerle
belli dönemlerde talepte oluşacak değişiklik için önceden biriktirilmiş stok çeşididir. Örneğin
yıl içinde talebin düşük olduğu aylarda bu stok emniyet ve çevrim stokundan daha fazla
üretilir ve biriktirilir, talebin yükseldiği dönemlerde talep stoktan karşılanır.
Boru Hattı Stoku /Dağıtım Stoku: Tedarik zincirindeki dağıtım kanalları arasındaki
veya birbirine komşu iki montaj hattı arasındaki stoku ifade eder. Stok henüz tüketiciye
ulaşmamış, dağıtım ağındadır.
Ayrıştırma Stoku: Üretimdeki birbirine bağımlı süreçlerin birbirinden daha bağımsız
hale getirilmesi için kullanılan stoka da ayrıştırma stoku denir.
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5.4.3. Yıllık
Sınıflandırması

Kullanım

Değerine

Göre

Sınıflandırma-

ABC

Stok yönetimi genel olarak ürün bazında ya da malzemenin direkt olarak kendisine
uygulanır. Daha açık bir ifade ile her bir malzeme (stok) birimi için ayrı stok yönetimi
uygulanır. Öyle ki, aynı modeldeki farklı iki numara ayakkabı farklı stok birimi olarak
nitelendirilir.
Bu sınıflandırmanın prensibi “Miktar olarak %20’lik stok birimi; yıllık parasal değerin
%80’lik bir dilimi oluşturmaktadır” şeklindedir. Bu prensip nedeniyle her stok birimine
uygulanacak kontrol yöntemi aynı olmayacaktır. Örneğin bir yıl içerisinde yüksek parasal
değere sahip bir stok birimi ile daha düşük parasal değere sahip stok biriminin kontrolünün
aynı olması beklenemez. Bu sebeple parasal değer olarak yapılan ABC sınıflandırması stok
yöneticisinin özellikle konsantrasyonunu hangi birimlerde yoğunlaştıracağına yardımcı olur.
Bununla birlikte aynı gruptaki stok birimlerine benzer ya da aynı stok kontrol politikaları
uygulayabilir.
Bir stok biriminin değeri v olmak üzere, yıllık bu birime olan talep ise D olduğunda,
bu birimin yıllık kullanım değeri Dv olarak bulunur. İşletmedeki tüm stok birimleri için Dv
çarpımları bulunur. Bu değerler azalan sırada, büyükten küçüğe sıralanır. Sıralamanın
ardından kullanım değerlerine ait kümülatifleri (∑ Dv) bulunur.
Bu sınıflandırmanın sonucunda 3 tür stok kalemi ile karşılaşılır;
A Sınıfı Stoklar: En önemli stok birimleridir, stok yöneticisi tarafından üzerine özel
ihtimam gösterilmesi gereken stoklardır. Genellikle stok birimleri içerinde %20’lik bir
kısmını içerir. Bu %20’lik bölüm yıllık kullanım değeri olarak (∑ Dv) tüm stok değerleri
içerisinde; %70-80 değerine karşılık gelir.
B Sınıfı Stoklar: A sınıfı stoklardan sonra orta düzeyde önemli stok birimlerinden
oluşur. Bu stok birimleri de işletmeler için önemlidir. Genellikle tüm stok birimleri içerisinde
%30 ‘luk bir paya sahiptirler. Bu %30luk birim yıllık kullanım değeri olarak (∑Dv) tüm stok
değerleri içerisinde; %15-%25 değerine karşılık gelir.
C Sınıfı Stoklar: Az öneme sahip stok kalemleridir. Yıllık yatırılan parasal değer
içerisinde az bir paya sahiplerdir. Dolayısıyla bu stok kalemlerine yönelik geliştirilen stok
kontrol politikaları olabildiğince basit ve sade olmalıdır. . Genellikle tüm stok birimleri
içerisinde kalan %50lik bir paya sahiptirler. Bu %50lik birim yıllık kullanım değeri olarak
(∑Dv) tüm stok değerleri içerisinde; %5 değerine karşılık gelir.
ÖRNEK (ABC Sınıflandırması)
Tabloda ARSAN Ltd. İşletmesine ait son bir yılda kullanılan stok birimlerine ait
kodlar, bu stok birimlerinin yıllık kullanım miktarları ve birim maliyetleri TL cinsinden
gözükmektedir. ARSAN şirketinin stoklarını ABC yöntemine göre sınıflandırınız.
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Arsan Ltd. Yıllık Stok Kullanım Miktarları
Stok Birim Kodu

Yıllık Kullanım

Birim Maliyet (v)

(D) (Ton)
#01036

100

8,50 ₺

#01307

1200

0,42 ₺

#10286

1000

90,00 ₺

#10500

1000

12,50 ₺

#10572

250

0,60 ₺

#10867

350

42,86 ₺

#11526

500

154,00 ₺

#12572

600

14,17 ₺

#12760

1550

17,00 ₺

#14075

2000

0,60 ₺

ÇÖZÜM
Soruda görüldüğü üzere işletmenin son bir yılda kullandığı 10 tane stok kalemi
bulunmaktadır. Birinci sütunda stok kaleminin işletme içerisinde kullandığı kod verilmiştir.
Kodlar sayısal olarak sıralı verilmiştir. İkinci sütunda ise ilgili stok biriminin bir yıl içerisinde
kaç ton kullanıldığı gözükmektedir. (Kolaylık olması açısından soruda tüm birimlerin ölçü
hacminin ton ile ifade edildiği gözükmektedir. Normalde böyle olması zorunluluk değildir.)
Üçüncü sütunda ise o stok biriminin birim maliyeti verilmiştir. Birim maliyet muhasebe
kayıtlarından çekilerek bulunabilir. Örneğin birinci sıradaki #01036 no’lu stok biriminden
yılda 100 ton kullanılmış ve bu stok birimi ortalama tonu 8,5 TL’den alınmıştır.
Birinci Adım:
“Bir stok biriminin değeri v olmak üzere, yıllık bu birime olan talep ise D olduğunda,
bu birimin yıllık kullanım değeri Dv olarak bulunur”
Bunun için her bir stok kaleminin yıllık kullanım değerleri, ikinci ve üçüncü sütunun
çarpılması ile Tabloda gözükmektedir.
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Birinci Adım Çözümü
Stok Birim Kodu

Yıllık Kullanım

Birim Maliyet (v)

Yıllık Kullanım
Değeri (vD)

(D) (Ton)
#01036

100

8,50 ₺

850,00 ₺

#01307

1200

0,42 ₺

504,00 ₺

#10286

1000

90,00 ₺

90.000,00 ₺

#10500

1000

12,50 ₺

12.500,00 ₺

#10572

250

0,60 ₺

150,00 ₺

#10867

350

42,86 ₺

15.001,00 ₺

#11526

500

154,00 ₺

77.000,00 ₺

#12572

600

14,17 ₺

8.502,00 ₺

#12760

1550

17,00 ₺

26.350,00 ₺

#14075

2000

0,60 ₺

1.200,00 ₺

Toplam

232.057,00 ₺

İkinci Adım:
“Bulunan değerler azalan sırada, büyükten küçüğe sıralanır. Sıralamanın ardından
kullanım değerlerine ait kümülatifleri (∑Dv) bulunur”
Bir önceki tablodaki Dv değerleri en büyükten küçüğe doğru sıralanır, örneğin en çok
kullanımı 3. Sıradaki #10286 kodlu stok birimine geçen yıl harcanan para 90.000,00 ₺
olmuştur ve en yüksek bu kalemdir. Arkasından 77.000,00 ₺ ile #11526 kodlu stok birimi
gelmektedir. Geçen yıl stok için harcanan toplam para ise 232.057,00 ₺ olmuştur. Bu
durumda #10286 kodlu stok biriminin toplam kullanım içerisindeki yüzdesi şu şekilde
hesaplanır:

#𝟏𝟎𝟐𝟖𝟔 𝐲ı𝐥𝐥ı𝐤 𝐤𝐮𝐥𝐥𝐚𝐧ı𝐦𝐝𝐚𝐤𝐢 𝐲ü𝐳𝐝𝐞𝐬𝐢 =

𝟗𝟎. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 ₺
= 𝟑𝟖, 𝟖%
𝟐𝟑𝟐. 𝟎𝟓𝟕, 𝟎𝟎 ₺

Bu hesaba göre en çok para yatırılan #𝟏𝟎𝟐𝟖𝟔 kodlu stok birimine yıllık yatırım
içerisinde %38,8lik bir pay ödenmiştir. Aynı şekilde ikinci en çok para yatırılan #11526 stok
kalemi

de;

𝟕𝟕.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎 ₺

#𝟏𝟏𝟓𝟐𝟔 𝐲ı𝐥𝐥ı𝐤 𝐤𝐮𝐥𝐥𝐚𝐧ı𝐦𝐝𝐚𝐤𝐢 𝐲ü𝐳𝐝𝐞𝐬𝐢 = 𝟐𝟑𝟐.𝟎𝟓𝟕,𝟎𝟎 ₺ = 𝟑𝟑, 𝟐%

şeklinde

bulunur. Bu doğrultuda ilk iki stok biriminin kümülatif harcaması yüzde olarak %38,8 +
%33,2=%72 olacaktır. 10 stok biriminden 2 tanesine yani %20lik stok birimine
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harcanan para toplam içerisinde %72 olmuştur. Tüm stok birimleri için yapılan bu
hesaplama aşağıda gözükmektedir.
İkinci Adım Çözüm Tablosu

Stok Birim
Kodu
#10286

Yıllık
x
Kullanım
(D)
1000

Birim
= Yıllık Kullanım
Maliyet
Değeri (vD)
(v)
90,00 ₺
90.000,00 ₺

Yıllık
Kullanımdaki
Yüzdesi
38,8%

#11526

500

154,00 ₺

77.000,00 ₺

33,2%

#12760

1550

17,00 ₺

26.350,00 ₺

11,4%

#10867

350

42,86 ₺

15.001,00 ₺

6,5%

#10500

1000

12,50 ₺

12.500,00 ₺

5,4%

#12572

600

14,17 ₺

8.502,00 ₺

3,7%

#14075

2000

0,60 ₺

1.200,00 ₺

0,5%

#01036

100

8,50 ₺

850,00 ₺

0,4%

#01307

1200

0,42 ₺

504,00 ₺

0,2%

#10572

250

0,60 ₺

150,00 ₺

0,1%

232.057,00 ₺

Kümülatif
Yüzde
(∑Dv)
38,8%
72,0%
83,3%
89,8%
95,2%
98,8%
99,4%
99,7%
99,9%
100,0%

100,00000%

Üçüncü Adım:
Son olarak sınıflandırma işlemi yapılır. Bu işlem yapılırken bazı stok birimleri
yöneticinin inisiyatifindedir. Örneğin ilk iki birimin A SINIFI stok kalemi olduğu açıkça
gözükmesine rağmen 3. Sıradaki #12760 kodlu birimin kümülatif yüzdesi %83,3 ‘e
dayanmaktadır. Bu birim A Sınıfı olarak da B sınıfı olarak da tanımlanabilir. Bunun kararını
stok yöneticisi işletmedeki tecrübelerine dayanarak verecektir. Burada anlatılmak istenen bazı
birimler özellikle A Sınıfından B Sınıfına veya B sınıfından C sınıfına geçişlerde kesin
çizgilerle ayrılmamıştır, yöneticinin inisiyatifine bırakılmıştır. Bu doğrultuda yapılan
sınıflandırma aşağıda görülebilir.
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Çözüm Tablosu
Stok Birim
Kodu
#10286
#11526
#12760
#10867
#10500
#12572
#14075
#01036
#01307
#10572

Stok
Yıllık
Birim Kullanım
Yüzdesi (D) (Ton)
1000
20%
500
1550
350
30%
1000
600
2000
50%
100
1200
250

x

Birim
=
Maliyet (v)
90,00 ₺
154,00 ₺
17,00 ₺
42,86 ₺
12,50 ₺
14,17 ₺
0,60 ₺
8,50 ₺
0,42 ₺
0,60 ₺

Kümülatif
Yıllık
Yıllık
Kullanım
Kullanımdaki Yüzde
Değeri (vD)
Yüzdesi
(∑Dv)
38,8%
38,8%
90.000,00 ₺
33,2%
72,0%
77.000,00 ₺
11,4%
83,3%
26.350,00 ₺
6,5%
89,8%
15.001,00 ₺
5,4%
95,2%
12.500,00 ₺
3,7%
98,8%
8.502,00 ₺
0,5%
99,4%
1.200,00 ₺
0,4%
99,7%
850,00 ₺
0,2%
99,9%
504,00 ₺
0,1%
100,0%
150,00 ₺
100,00000%
232.057,00 ₺

Sınıf
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C

Tablodan da görüldüğü üzere, A sınıfı stok kalemleri stok birimlerinin %20sini
oluştururken kullanım yüzdesinin %72sini oluşturmaktadır. B sınıfı stok kalemleri ise %30luk
birimi oluşturmakta, kümülatif olarak da %95,2 - %72 = %23,2 luk bir payı oluşturmaktadır.
Kalan %50lik birime sahip C Sınıfı stok kalemleri ise toplam pay içerisinde yaklaşık %4,8lik
bir paya sahiptir.
İşletmeye ait ABC sınıflandırması yüzdesel sonuçları şu şekilde verilebilir:
Stok Sınıfı

Stok Birim Yüzdesi

Stok Sınıfının Yıllık Kullanım İçindeki Payı

A

%20

%72

B

%30

%23,2

C

%50

%4,8
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde stok kavramının ne olduğunu, işletmelerde stok yönetiminin neden
önemli olduğunu gördük. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dünyada, enflasyonun azalması
ve ekonomik istikrarla Türkiye’de de önemli hale geldiğini gördük.
İşletmelerde her bir stok biriminin ne olduğunu ve her stok birimine farklı politikalar
uygulamak gerektiğini öğrendik. Bu doğrultuda da stok sınıflandırmalarının ne denli önemli
olduğunu öğrendik. Stok sınıflandırmasında, arz talebe göre, fonksiyonlarına göre ve yıllık
kullanım değerine göre sınıflandırmaların olduğunu gördük. Özellikle arz talebe göre
sınıflandırma işletme içerisindeki kullanım ile ilgili iken, politika geliştirirken yıllık
kullanıma göre yani ABC sınıflandırmasının önemli olduğuna değindik. Bu sınıflandırmanın
matematiksel olarak nasıl çözüldüğünü örnek yardımıyla gördük.
Ayrıca işletmelerin ölçek ekonomisi, spekülasyon ve belirsizlikten korunmak için stok
tutması gerektiğini açıkladık.
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Bölüm Soruları
1) “Petrol, Orta Doğudan, Avrupa ülkelerine boru hatları ile gitmektedir. Avrupa
ülkeleri bu hatlardaki petrole yüksek para bağlamaktadır.” İfadesi, hangi stok bulundurma
sebebinden olabilir?
a) Mevsimsellik
b) Spekülasyon
c) Taşıma
d) Kontrol Maliyetleri
e) Belirsizlik
2) Aşağıdakilerden hangileri yıllık kullanıma göre yapılan stok sınıflandırmasına bir
örnektir?
a) A Tipi Stoklar
b) Hammadde
c) Çevrim Stokları
d) Emniyet Stoku
e) Boru Hattı Stoku
3) Üretime hazırlık maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle, işletmeler stok
birimlerini tek tek üretmek yerine belli bir miktarda üretirlerse bu stok türüne ne denir?
a) Ölçek Ekonomisi Stokları
b) Çevrim Stoku
c) Mamul
d) Hammadde
e) Boru Hattı Stoku
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4) Talepteki değişimlere önceden hazırlıklı olmak için elde tutulan stok türü
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Tahmin Stoku
b) Çevrim Stoku
c) Ayrıştırma Stoku
d) Boru Hattı Stoku
e) Yardımcı Malzeme
Bir firmanın son bir yılda kullandığı parçalar, yıllık kullanım miktarları ve her
parçanın birim maliyeti aşağıda verilmiştir.
Stok Birim Birim
Kodu
Maliyet (v)

Yıllık
Kullanım (D)

A001

60

90

A002

350

40

A003

30

130

A004

80

60

A005

30

100

A006

20

180

A007

10

170

A008

320

50

A009

510

60

A010

20

120

Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplayınız.
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5) ABC stok sınıflandırması yapıldığında hangi parça kesinlikle A sınıfı stok
kalemidir?
a) A001
b) A010
c) A009
d) A005
e) A007
6) ABC stok sınıflandırması yapıldığında hangi parça kesinlikle C sınıfı stok
kalemidir?
a) A001
b) A002
c) A009
d) A008
e) A007
7) ABC Stok sınıflandırması yapıldığında “yıllık kullanım kümülatif yüzdesi” olarak
%77’ye denk gelen stok birimi hangisidir?
a) A002
b) A003
c) A001
d) A002
e) A010
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8) ABC Stok sınıflandırması yapıldığında aşağıdakilerden hangi stok biriminin
“yıllık kullanım yüzdesi” %4 ‘ün altındadır?
a) A009
b) A008
c) A002
d) A001
e) A006
9) ABC stok sınıflandırması yapıldığında, stok birimlerinin %30’u B sınıfı stok
kalemlerine girdiğine göre, aşağıdakilerden hangisi B Sınıfı Stok kalemidir?
a) A005
b) A002
c) A003
d) A008
e) A007
10) ABC stok sınıflandırmasını açıklayınız, Bu sınıflandırmanın yapılmasının nedeni
nedir?

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) b, 4) a, 5) c, 6) e, 7) c, 8) e, 9) b
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6. STOKLARIN MALİYET YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Tedarik Zinciri Bakışıyla Stok Yönetimi

-

Stok Yönetimi Faktörleri Nelerdir?

-

Stok Maliyetleri Nelerdir?

-

Stok Kontrol Modellerinin Ayrımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Stok yönetiminin üzerinde durduğu iki soru hangileridir?
2) Çok fazla stok birimini elde bulunduran bir işletmenin karşılaştığı maliyetler
nelerdir?
3) Çok az stok bulunduran bir işletmenin karşılaşabileceği maliyetler nelerdir?
4) Müşteriden gelen talep karşılanamadığında yönetici olarak neler yaparsınız?
5) Deterministik ile olasılıklı arasındaki farklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Tedarik Zinciri Bakışıyla
Stok Yönetimi

Tedarik Zinciri kavramını
öğrenmek, tedarik zincirinde
stokun önemini
kavrayabilmek.

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir

Stok Problemlerinin
Önemli Faktörleri

Stok yönetimiyle ilgili,
gözden geçirme, talep, tüm
maliyetler hakkında bilgi
sahibi olmak.

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir

Bağımsız Talep Yapısı
Altında Stok Kontrol
Modellerinin
Sınıflandırılması

Talebin bağımlı olması ile
bağımsız olması arasındaki
fark kavranarak, bağımsız
talepte oluşabilecek stok
modellerini öğrenmek.

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir
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Anahtar Kavramlar


Tedarik Zinciri Yönetimi



Deterministik Talep



Olasılıklı Talep



Bağımlı Talep



Bağımsız Talep



Tedarik Süresi



Birim Maliyet



Sipariş Maliyeti



Hazırlık Maliyeti



Elde Bulundurma Maliyeti



Elde Bulundurmama Maliyeti



Bekletilen Sipariş



Sürekli Gözden Geçirme



Periyodik Gözden Geçirme



Deterministik Stok Kontrol Modeli



Olasılıklı Stok Kontrol Modeli
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Giriş
Stok yönetiminin temelini iki soru aracılığıyla oluşturur (1) Ne zaman sipariş
verilmeli? ve (2) Ne kadar sipariş verilmeli? Bu doğrultuda daha önce sınıflandırması yapılan
stok birimlerine ait özel sipariş veya üretim politikaları geliştirilir. Amacın ne zaman ve ne
kadar sipariş verilmesi gerektiği olduğundan, öncelikle bu siparişin verilmesiyle oluşabilecek
maliyet kalemlerinin bilinmesi gerekir. İşletme dışarıdan satın alma yapıyorsa siparişi verdiği
an bir maliyete katlanacaktır ki, bu sipariş maliyetidir. İşletmenin üretimci olması durumunda
üretime hazırlık maliyeti karşısına çıkacaktır. Stoklanan birim, işletmede kaldığı sürece elde
bulundurma maliyetine neden olacaktır. Eğer ister iç, ister dış müşteri olsun, talep
karşılanamadığı takdirde stok boşalması gerçekleşecek ve elde bulundurmama maliyetiyle
karşı karşıya kalınacaktır.
Stokla ilgili başka bir konu da stokların hangi sıklıkla gözden geçirileceğidir, stoklar
ancak belli aralıklarla sayılabiliyor ve o periyotların sonunda sipariş kararı veriliyorsa bu
takdirde periyodik gözden geçirme söz konusudur. Eğer stoklar sürekli sayılabiliyor ve
zamanın herhangi bir anında sipariş verilebiliyorsa sürekli gözden geçirme söz konusudur.
Siparişi verilen bir stok biriminin depoya girmesi belli bir zaman alacaktır, ya da
üretim emri verilen bir stok biriminin üretilmesi belli bir süreye neden olacaktır ki, bu süreye
tedarik süresi denmektedir. Özellikle tedarik süresince stoksuz kalmak işletmelerin
istemeyeceği bir durumdur.
Bu faktörlerle stok kontrol modelleri deterministik ve olasılıklı diye ikiye ayrılmış ve
buna uygun politikalar geliştirilmiştir. Bahsedilen tüm modeller hem tedarikçiden satın alma
hem de üretim içindeki iş emirlerinde kullanılabilir. Bu bakımdan stok kontrolü ve üretim
planı birbirine eşdeğer olmaktadır.
Bu bölümde tüm bu stok faktörleri incelenmiş ve stok kontrol modelleri ayrılmıştır.
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6.1. Tedarik Zinciri Bakışıyla Stok Yönetimi
Temel olarak tedarik zinciri, tedarikçileri, üreticileri, depo alanlarını, müşterileri ve
bunların arasındaki ilişkileri kapsamaktadır. Tedarik zincirinin yönetimi ise birbiriyle ilişkili
iki sürece ayrılmaktadır:

Üretim planlama ve stok kontrol süreci (üretimi, depolamayı ve bunlarla ilgili
alt süreçleri ifade eder) ile

Dağıtım ve lojistik süreci (ürünlerin bulunması, perakendecilere ve oradan
müşterilere dağıtılması kararlarının verildiği süreçtir).
Dolayısıyla stok kontrolü veya yönetimi, tedarik zinciri yönetiminin önemli
süreçlerinden biridir. Zincir içerisinde üretici konumundaki işletme; farklı tedarikçilerden
hammadde alımını, bu hammaddelerin gerektiğinde depolanması ve üretim planlarına göre
üretime sokulmasını, en son ise bitmiş ürünün belli bir süre depolanmasını sağlamaktadır.
Üreticinin, tedarik zinciri içindeki bu fonksiyonlarına bakıldığında stok yönetiminin ne denli
önemli olduğu dikkate alınmalıdır. Üretici için stok; üretime sokulacak hammadde,
üretimdeki yarı mamul, bitmiş (üretilmiş) mamul, hatta tamir bakımda kullanılan yardımcı
malzeme olarak düşünülebilir. Buradaki temel değişken arz ve talep yönlerinin her stok türü
için farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Her aşamada farklı isimlerle tanımlandığından ve
farklı özelliklere sahip olduğundan, karar verme konumundaki yöneticinin stok kontrolünü,
her aşama için ayrı değerlendirmesi, ayrı politikalar geliştirmesi zaruridir.
Yönetici bu politikaları geliştirirken stok türü ne olursa olsun temelde fazla stok
taşımama düşüncesinden yola çıkar. Dolayısıyla stoklanan mal miktarının düşük olması temel
hedeftir. Bunun yanında, sipariş veya kurulum maliyetinin de düşük olması aranmaktadır.
Tabii ki iyi bir stok yönetimi sadece bu iki koşulu sağlayabilmek olarak düşünülemez,
bunların dışında bir stok kalemi belirli bir periyodun başında üretildiği veya siparişi verildiği
zaman o periyot boyunca oluşan talebi karşılayabilmelidir. Kısacası iyi bir stok yönetimi,
temel olarak bir yandan stok maliyetleri düşürmeyi bir yandan hizmet düzeyini arttırmayı
hedeflemektedir. Ayrıca, birim maliyetin düşürülmesi, yüksek stok devir hızı gibi de alt
hedefleri bulunmaktadır.

6.2. Stok Problemlerinin Önemli Faktörleri
Yöneticinin stokla ilgili karar almasını etkileyen faktörleri dört ana grupta sıralamak
mümkündür. Bunlar, talep faktörü, yenileme faktörü, tedarik süresi faktörü ve maliyet
faktörleridir. Bu faktörler dikkate alınarak farklı stok kontrol modelleri oluşturulur (olasılıklı
– deterministik gibi) ve farklı politikalar geliştirilir.

6.2.1. Talep Faktörü
Stok kontrol modellerinin temel ayrımına yarayan faktördür. Talep miktarı her periyot
için değişmiyor ve biliniyorsa o takdirde stok kontrol modeli deterministik olmaktadır. Talep
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miktarı bilinmiyor, değişiklik gösteriyorsa ve bir olasılık dağılımı olarak ifade edilebiliyorsa
stok kontrol modeli olasılıklı (stokastik) olmaktadır. Talep miktarı; kesikli ve sürekli dağılıma
uyabilmektedir. Literatürde talep miktarı için kullanılan dağılımlar genelde normal veya
poisson dağılımları olarak görülmektedir.
Stok kontrol modellerinde talep faktörünün değerlendirilmesi gereken bir diğer noktası
ise, talebin bağımlı veya bağımsız oluşudur. Bir stok kaleminin bağımsız talebinin olması
demek bitmiş ürün veya mamul olması demektir çünkü talep yapısının bağımlı olduğu başka
bir madde bulunmamaktadır. Bağımlı talep ise, ürün ağaçlarında, mamulün altında olabilecek
tüm yarı mamul ve hammaddedir. Dolayısıyla, bu maddeler için tahminlerin yapılmasına çok
gerek duyulmamaktadır, bağımsız talep yapısına sahip bir ürünün ne kadar üretileceğine karar
verildikten sonra zaten onu üretmek için gerekli olan hammadde ve yarı mamul miktarı ortaya
çıkacaktır.

6.2.2. Yenileme Faktörü
Yenileme faktörünün de bir zaman boyutu bir de miktar boyutu bulunmaktadır.
Yenileme miktarı, stok kontrol modelindeki her siparişte veya üretimde ne kadar sipariş veya
üretim emri verileceği ile ilgilidir. Değişken veya sabit olabilir.
Zaman boyutu ise yenilemenin belli periyotların başında mı yapılacağı yoksa her
hangi bir zamanda mı yapılacağı ile ilgilidir. Bu nedenle de stokun ne sıklıkla gözden
geçirileceği direkt olarak yenilemenin zaman boyutuyla ilgilidir. Örneğin olasılıklı talep
yapısı altında yenileme; belli periyotlarla yapılıyorsa stok kontrol modelinin periyodik gözden
geçirmeye dayalı olduğu ve dolayısıyla da yenileme miktarının değişken olduğu bilinir.
Eğer sürekli gözden geçirme söz konusuysa bu takdirde yenileme zamanın herhangi
bir noktasında yapılabilir, genelde yenileme miktarı sabit olmakla birlikte talep tek birim
bazında gelmediği için değişken de olabilmektedir.
Sürekli gözden geçirme yönteminde, periyodik gözden geçirmeye göre daha az
emniyet stoku tutmak mümkündür, tedarik süresindeki talep dalgalanmasına karşı daha kolay
karşılık verilebilir. Yani sürekli gözden geçirmede, belirsizlik sadece tedarik süresinde iken,
periyodik gözden geçirmede çevrim süresi ve tedarik sürecinde vardır. Periyodik gözden
geçirme yöntemi ise genelde yüksek miktarlı talep yapısına sahip ürünlerde daha sık
kullanılır, çünkü gözden geçirme maliyeti daha düşük olacaktır. Ayrıca farklı ürünlerin
fazlalığı durumunda daha rahat koordinasyonu sağlar.

6.2.3. Tedarik Süresi Faktörü
Tedarik süresi, stok yenileme kararı verildiğinden, siparişi verilen stok miktarının
işletmede kullanılabilir hale gelmesi arasında geçen süreyi ifade eder. Tedarik süresi sadece
taşıma süresi demek değildir. Hatta bir üretim işletmesinden bahsedildiğinde sadece üretim
süresi de değildir. Siparişin veya üretimin hazırlık süresinin, stoka girdikten sonra ki kontrol
süresinin de tedarik süresine eklenmesi gerekir.
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Tedarik süresi de değişken ya da sabit olabilir. Tedarik süresinin değişken olması
durumunda aynı talep yapısında incelendiği gibi, sürenin dağılımının incelenmesi
gerekmektedir. Tedarik süresi L ile gösterilmektedir.

6.2.4. Maliyet Faktörü
Tüm stoklar işletme için maliyet yaratırlar. Bu maliyet bir işletme içinde ortalama
%20’lik bir paya sahiptir.
Çalışmanın ileriki aşamalarında, özellikle ilk iki faktör dikkate alınarak oluşturulacak
stok kontrol modellerinin hepsinde kullanılacak olan maliyet faktörleri, stok kontrol
modelinin kurulmasına ve politikaların geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Maliyetler,
optimum politikaların geliştirilmesi için temel araçlar olmaktadır. Bu sebeple tüm maliyetler
ayrıntılı bir biçimde açıklanacaktır.

6.2.4.1. Birim Maliyet
Birim maliyet 𝑐 ile gösterilir. Birim maliyet üretimde veya satın almada ortaya iki
farklı şekilde çıkar. Eğer dışarıdan bir satın alma varsa; birim satın alma maliyeti, içeride
üretim varsa birim üretim maliyeti olarak ifade edilir. Satın alınan bir malın birim maliyeti
satın almaya verilen fiyat ve taşıma ücretidir. Üretimde ise, direkt işçilik, direkt malzeme ve
genel üretim maliyetleridir. Herhangi bir miktar indirimi söz konusu değilse yenileme miktarı
ile doğru orantılı olarak değişkenlik gösterir. Ayrıca, üretilen birim adedi yükseldikçe,
öğrenme etkisinden ötürü özellikle birim başına direkt işçilik maliyetinde düşme
görülebilmektedir.
Birim maliyet iki sebepten ötürü çok önemlidir. Birincisi, yıllık üretim maliyetinin bu
değere bağlı olması, ikincisi elde bulundurma maliyetinin hesabında kullanılmasıdır. Genelde
yüzdesi olarak kullanılmaktadır.

6.2.4.2. Sipariş / Hazırlık (Kurulum) Maliyeti
Satın almada sipariş maliyeti, üretim durumunda ise hazırlık maliyeti olarak
adlandırılır. Sabit maliyet kalemidir, dolayısıyla yenileme miktarından etkilenmemektedir.
Üretim için hazırlık maliyeti, üretim sürecinin, üretime girecek stok kalemi için
değiştirilmesinin maliyetidir veya bir partinin üretimine başlamak için harcanan maliyettir.
Burada, üretim planlama, çizelgeleme için katlanılan maliyetler de hazırlık maliyetinin içinde
düşünülmelidir.
Satın alma içinse, yetkiliye verilen ücret, posta, pul, telefon maliyeti gibi idari ve diğer
gider unsurlarından oluşmaktadır. Cs veya K İle ifade edilir.
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6.2.4.3. Toplam Sipariş / Üretim Maliyeti
z kadar bir miktarın sipariş / üretim maliyeti C( z ) gibi bir fonksiyonla ifade edilir.

C( z ) = z kadar birimin sipariş veya üretim maliyeti
z0
0
C( z )  
 K  cz z  0
Burada K = hazırlık maliyeti, c = birim maliyettir.

6.2.4.4. Elde Bulundurma Maliyeti
Bir stok kaleminin belirli bir süre stokta kalmasıyla oluşan tüm maliyetlerin toplamını
ifade eder. Bu maliyetler; stoka yapılan yatırımın fırsat maliyeti, stoklama için kullanılan
fiziksel alanın maliyetleri (kira, aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma, depocuya ödenen
ücret) vergiler, sigorta ve fire maliyetleri olarak sıralanabilir. Bunun yanında kısa raf ömürlü
ürünler için bozulma maliyeti de bu maliyetin içindedir.
Elde bulundurma maliyetini, stoka bağlanan para biriminin belli bir süre elde
bulundurulmasıyla katlanılan para birimi cinsinden ifade etmek yerine (örneğin 1 TL’nin bir
yıl elde bulundurma maliyeti 28 Kr), bir birim stok kaleminin belirli bir süre elde bulundurma
maliyetinden bahsetmek daha kullanışlı bir yöntemdir. Dolayısıyla Ch ile gösterilen elde
bulundurma maliyeti, bir birimi belli bir süre (gün, hafta, yıl gibi) elde bulundurmanın para
birimi cinsinden ifadesidir. Bu direk bir pb şeklinde ifade edileceği gibi, birim maliyetin
yüzdesi olarak da ifade edilebilir. Tablo 1’de birim maliyetin yüzdesi olarak ifade edildiğinde,
maliyet kalemlerinin detayı görülebilir. Bu tabloya göre, elde bulundurma maliyetinin en
büyük kısmını fırsat maliyeti veya paranın maliyeti almaktadır. İşletmelerin durumuna göre
de toplamda %19 ile %35 aralığında gerçekleşmektedir.
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Tablo 1 Elde Bulundurma Maliyetinin Birim Maliyet Yüzdesi Olarak Gösterimi
Maliyet

Birim Maliyet

Kalemi

Aralığı %

Fırsat Maliyeti

10-15

Fiziksel Alan Maliyeti

2-5

Fire Maliyeti

4-6

Elleçleme Maliyeti

1-2

Yönetim Giderleri

1-2

Sigorta Giderleri

1-5

Toplam

19-35

Kaynak: Waters, 2003, s. 53.

Elde bulundurma maliyetinin hesaplanmasında en önemli nokta, hangi maliyet
kaleminin ne kadar stok düzeyiyle ilişkilendirileceğidir. Kimi maliyet kalemleri en yüksek
stok düzeyiyle hesaplanırken kimisi de ortalama stok düzeyiyle alakalıdır.
Elde bulundurma maliyetinin diğer önemli noktası ise belirlenen zaman aralığında stok
düzeyinin ne olacağı ile ilgilidir. ( t1 ,t2 ) gibi bir zaman periyodu için elde bulundurma
maliyetinden bahsedilirken, Ch değerini stokta bekleyen birimle çarpmak gerekeceğinden, bu
periyottaki ortalama stok düzeyini bilmek gerekecektir. Periyot boyunca, talep oluştuğunda
stok düzeyi I( t ) düşecek, üretim veya satın alma olduğundaysa stok düzeyi yükselecektir.
Dolayısı ile tüm periyot boyunca stok düzeyinin aynı kalması mümkün olmayacaktır.
Şekilde bu durumu görmek mümkündür.( t1 , t 2 ) periyodundaki ortalama stok düzeyi;
hesaplamak için, eğri altındaki alanın t2

 t1 ’e

bölünmesiyle bulunur. Eğer I( t ) düz bir

çizgiyi ifade ederse ortalama değeri bulmak kolay olacaktır. Fakat I( t ) şekildeki gibi eğri ise
bu takdirde ortalama stok düzeyi, ( t1 , t 2 ) periyodundaki I( t ) ’nin integralinin hesaplanarak,
hesaplanan değerin t2

 t1 ’e bölünmesiyle bulunur.
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Stok Düzeyi

Periyodu
Ortalama
Stok Düzeyi

Şekil 7 Belirli Bir Periyottaki Ortalama Stok Düzeyi
Kaynak: Nahmias, 2004, s. 191.

6.2.4.5. Elde Bulundurmama Maliyeti
Eksiklik veya stok tükenmesi maliyeti olarak da bilinen elde bulundurmama maliyeti,
eldeki stokun oluşan talebi karşılayamaması durumunda ortaya çıkan maliyettir.
Elde bulundurmama maliyeti iki şekilde oluşabilir ve farklı hesaplanır. Talep
karşılanamadığı zaman bekletilebilir (backlogging), karşılanamayan talep kaybolmaz,
bekletilir ta ki bir sonraki normal sipariş gelene kadar. Buradaki maliyet, müşterilerine ürün
sunan biri için müşteri gözündeki değerin kaybı, kârın gecikmeli gelmesinden ötürü kayıp,
ekstra kayıt masrafları şeklinde oluşur. Bir üretim işletmesi içinse bu maliyetler üretimin
gecikmesi olabilir ve üretim prosesi değiştirilir dolayısıyla elde bulundurmama maliyeti iki
hazırlık süresinin maliyetini de kapsamaktadır. Bir de bekletilememe (no backlogging)
durumu vardır; bu durumda bir sonraki siparişi bekleyemeyebilir, bunun yerine ya acil bir
sipariş ile karşılanabilir, ya da karşılanamaz. Birinci durumda, maliyet acil sipariş maliyeti
kadardır örneğin ek nakliye masrafı gibi. İkinci durumda ise yani karşılanamadığında hem
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cirodan-gelirden kayıp olacaktır hem de gelecek dönemlerdeki ticari kayıplar meydana
gelecektir.
Elde bulundurmama maliyeti C p ile gösterilmekte ve bir birim için elde
bulundurmama maliyetini ifade etmektedir. Elde bulundurmama maliyeti, talebin ne zaman
karşılanacağından bağımsız da olabilir bağımlı da olabilir. Örneğin talebin karşılanamaması
üretim hattını durduruyorsa bu takdirde elde bulundurmama maliyeti, birim zamandaki bir
birimi bulundurmamadan oluşur ve zamana bağlıdır. Bu çalışmaya konu olan stok sınıfı
mamul (ürün) olduğundan elde bulundurmama maliyeti zamandan bağımsız kabul edilecektir
ve uygulamada bir birimi elde bulundurmamanın maliyeti olarak düşünülecektir.
Elde bulundurmama maliyeti aynı zamanda talep faktöründen de etkilenmektedir. Eğer
talep bir ürüne ise elde bulundurmama maliyetinin birim maliyet ile ilişkisi güçlü değildir,
genelde kârın kaybı olarak ortaya çıkar. Eğer talep üretim sürecindeki bir sonraki aşamaya
aitse, elde bulundurmama maliyeti birim maliyetle daha yüksek oranda ilgilidir.

6.2.4.6. Ürüne Ait Birim Maliyetin Yapısı
Bir üretim işletmesinde, satın alınan hammadde belli bir üretim sürecinden geçerek
ürün halini almaktadır. Dolayısıyla her stok sınıfında farklı maliyetler oluşmaktadır. Örneğin
hammadde için yalnızca direkt malzeme maliyeti söz konusuyken, bu hammaddenin ürün
haline gelebilmesi için geçirdiği her aşamada malzeme maliyetinin üzerine kümülatif olarak
işçilik maliyeti binmekte ve yarı mamul halini almaktadır en son ürüne ulaşıldığında ise genel
üretim giderleri de yüklenerek birim maliyet elde edilmektedir. Literatürde birim maliyet
üzerine geliştirilmiş birçok yöntem bulunmaktadır. Kitabin konusu bu yöntemlerin
doğruluğunun ispatı veya karşılaştırılması olmadığından çalışmada alınan birim maliyet
“defter değeri” olarak kabul edilmektedir. Diğer detaylar, iyi bir maliyet muhasebesi çalışması
ile öğrenilebilir.

6.3. Bağımsız Talep Yapısı Altında Stok Kontrol Modellerinin
Sınıflandırılması
Stok yönetiminin temel hedefleri baz alınarak ve yukarıda bahsedilen faktörler
kullanılarak birçok stok kontrol modeli oluşturulmuştur. Temel ayrım talep faktörünü dikkate
alınarak yapıldığında, talebin biliniyor olup olmamasına göre, deterministik ve olasılıklı stok
kontrol modelleri ortaya çıkmıştır.
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Ayrıca gözden geçirme ya da yenileme faktörü de önemlidir, bu faktöre göre sürekli
gözden geçirmeye dayalı ya da periyodik gözden geçirmeye dayalı modeller ayrılır.
Deterministik modellerde her şey biliniyor olduğundan dolayı, sürekli veya periyodik diye bir
kavram söz konusu değilken, olasılıklı modellerde ayrımı açıklanacaktır.
Bir diğer konu ise talebin sürekli olasılık dağılımı ya da kesikli olasılık dağılım
özelliği göstermesidir, bu da yine olasılıklı modellerin konusudur.
Ürüne olan talep her an gerçekleşiyor olabilir ki bu ESM (ekonomik sipariş miktarı)
varsayımıdır, ya da MRP (malzeme ihtiyaç planında) görüldüğü üzere talep değişiyor veya
belli dönemlerde olmayabiliyor.
Her stok kontrol modeli “ne zaman” ve “ne kadar” yenileme yapılacağının kararını
veren politikalardan oluşur. Stok kontrolünde amaç; stok kalemine ait doğru stok kontrol
modelinin kurulması ve buna ait politikaların belirlenmesidir. İşte bu politikayı belirlerken
stok kalemine ait daha önce bahsedilen faktörler dikkate alınarak matematik modelleme
yapılmaktadır. Elde edilen tüm maliyetler modele eklenerek en düşük maliyeti veren stok
kontrol modeli değerlerine ulaşılır. İşte bu değerlerde “ne zaman” ve “ne kadar” yenileme
yapılacağının tespitidir. Bu noktaları tespit edilmesi sırasında maliyetlerin belirlenebilmesi
içinse farklı matematiksel yöntemler kullanılabilmektedir.

6.3.1. Deterministik Modeller
Deterministik modellerde talep ve tedarik süresi bilinmektedir ve değişmemektedir.
Deterministik modeller, 1934 yılında Wilson’un formüle ettiği, klasik Ekonomik Sipariş
Miktarı modeli ile literatüre girmiş üzerine birçok çalışma yapılmış ve değişik stok kontrol
modelleri ortaya çıkarılmıştır.
Bir sonraki bölümde deterministik modeller incelenecektir.

6.3.2. Olasılıklı Modeller
Olasılıklı stok kontrol modellerini, önceki alt bölümde açıklanan faktörler dikkate
alınarak sürekli gözden geçirme ve periyodik gözden geçirme diye ayırmak mümkündür. Bu
gözden geçirmelerin sonucunda yenileme kararı verilir; sabit sipariş miktarı veya değişken
sipariş miktarı ile yenileme yapmak mümkündür. Ayrıca bu modellerin birleşiminden doğan
farklı modellerden de söz edilebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, stok kavramı açıklandıktan sonra stok yönetiminin tedarik zinciri
açısından öneminden bahsedilmiştir. Stok kontrol parametreleri aracılığıyla stok modelleri
oluşturulmuş ve maliyet kalemleri tek tek incelenmiştir. Stok yönetiminin temel problemi iki
soru aracılığıyla tanımlanır (1) Ne zaman sipariş verilmeli? ve (2) Ne kadar sipariş verilmeli?
Bu doğrultuda kurulan model parametrelerinin hesaplanması üzerinde durulmuş ve bu
parametrelerin çözümü için literatürdeki yöntemler açıklanmıştır. Stok modellerini belirleyen
temel faktör talebin bilinir olması ya da olasılıklı olması olduğundan stok kontrol modelleri
deterministik ve olasılıklı olarak ikiye ayrılmıştır.
Bahsedilen tüm modeller hem tedarikçiden satın alma hem de üretim içindeki iş
emirlerinde kullanılabilir. Bu bakımdan stok kontrolü ve üretim planı birbirine eşdeğer
olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Bir mağazada nihai müşteriye satılan ürüne olan talep için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
a) Talep süreklidir.
b) Talep kesiklidir.
c) Talep yapısı bağımlıdır.
d) Talep yapısı bağımsızdır.
e) Hiçbiri
2) İşletmelerin stok yönetimi hedefleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Ne zaman sipariş verileceği
b) Stokların azaltılması gerektiği
c) Ne kadar sipariş verileceği
d) Elde bulundurma maliyetinden kaçınılması gerektiği
e) Hepsi
3) Siparişi verilen bir ipliğin tonu 1.560 TL, yıllık elde bulundurma oranı ise %25
ise, bu ipliği bir hafta elde bulundurmanın maliyeti nedir?
a) 15,6 TL
b) 390 TL
c) 75 TL
d) 7,5 TL
e) 39 TL
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4) Aşağıdaki maliyetlerden hangisi elde bulundurma maliyeti içerisinde en yüksek
paya sahiptir?
a) Fire Maliyeti
b) Yönetim Giderleri
c) Fırsat Maliyeti
d) Depo Maliyeti
e) Taşıma Maliyeti
5) Deniz yolu ile taşınan bir hammaddenin acil olarak havayolu ile sipariş verilmesi,
işletmenin hangi stok maliyetiyle karşılaştığından dolayı bu siparişi verdiğinin göstergesidir?
a) Elde Bulundurma
b) Sipariş
c) Elde Bulundurmama
d) Hazırlık
e) Hepsi
6) Bir baskı atölyesinde, yeni bir baskıya geçebilmek için 35 dk harcanmaktadır.
Muhasebe kayıtlarına göre 35 dakika işletmeye 58 TL’ye mal olmaktadır. 58 TL
aşağıdakilerden hangi stok maliyeti olarak kabul edilir?
a) Elde Bulundurma
b) Birim
c) Elde Bulundurmama
d) Hazırlık
e) Hiçbiri
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7) Bir süpermarkete tedarikçiden gelen çocuk bezleri önce sayılmakta ve stoklara
kaydedilmektedir. Müşteriler tarafından satın alınan çocuk bezlerine ait stok kayıtları,
kasadan geçerken güncellenmekte ve stok miktarı belli bir düzeye düştüğünde tedarikçiye
sipariş verilmekte ve tekrardan stok yenilemesi gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda stok
yönetimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Periyodik gözden geçirmeye dayalı stok modelidir.
b) Sürekli gözden geçirmeye dayalı stok modelidir.
c) Yenileme çok hızlı gerçekleşmektedir.
d) Talep deterministiktir.
e) Talep kesikli dağılımla ifade edilir.
8) Stok sınıflandırması ABC yöntemiyle yapıldığında hangi sınıftaki stok
birimlerinin elde bulundurma maliyeti yüksek olur?
9) Tek seferde verilen siparişin yüksek miktarda yapılması ile düşük miktarda
yapılması arasında stok maliyetleri olarak ne gibi farklar vardır.
10) Elde çok stok tutan bir işletme ile stok bulundurmayan bir işletmenin
karşılaşabilecekleri maliyetleri karşılaştırın.

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) d, 4) c, 5) c, 6) d, 7) b
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7. YENİLEME MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli ve Varsayımları

-

Yıllık Stok Maliyetlerinin Hesaplanması

-

Yıllık Toplam Maliyetin Hesaplanması

-

Üretim Durumunda Ekonomik Sipariş Miktarının bulunması

-

Maksimum Stok Düzeyinin Hesaplanması

-

Yeniden Sipariş Noktasının Hesaplanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tedarik süresi ile yeniden sipariş noktası arasında nasıl bir ilişki vardır?
2) Talebin deterministik olması gerçek hayatta mümkün müdür?
3) Tek seferde verilecek sipariş miktarı ne olmalıdır?
4) Birim fiyattaki değişim stok politikasını etkiler mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Ekonomik Sipariş Miktarı
Modeli

Stok yöneticisinin
deterministik talep yapısı
altında kaç adet sipariş
vermesi gerektiği
öğrenilecek

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.

Üretim Halinde Ekonomik
Sipariş Miktarı Modeli

İşletmeler sadece satın alma
yapmadıklarından özellikle
üretim yapan işletmelerde
tek seferde verilecek üretim
emrinin miktarının ne
olduğu tespit edilecek.

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar


Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM)



Stok Maliyetleri



Üretim Modeli



Yeniden Sipariş Noktası



Maksimum Stok Düzeyi



Çevrim Zamanı
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Giriş
Önceki iki bölümde, stok modellerine zemin oluşturması açısından; stok yönetiminin
amacını, maliyetlerini, faktörlerini, gelişimini, kullanıldığı yerleri ortaya koyduk. Bu temel
üzerine bu bölümde geleneksel stok kontrol modellerinin neler olduğu üzerinde durulacaktır.
Öncelikle üretimin olmadığı ortamda stok kontrolü üzerine değinilecektir, bu model detaylı
gösterileceği üzere klasik Ekonomik Sipariş Miktarı modelidir. Bölümün bir sonraki alt
başlığını ise üretim yapılması durumunda Ekonomik Sipariş Miktarının modellenmesi
oluşturmaktadır.
Her iki modelde literatürde Geleneksel Yöntemler olarak adlandırılmaktadırlar, bu
doğrultuda bu yöntemler daha karmaşık modellere temel oluştururlar. İyi bir stok yöneticisi
öncelikle bu modellere çok iyi hâkim olmalıdır. Yine literatürde bu modellerin daha çok B
Sınıfı Stoklara uygulandığı bilgisi yer almaktadır. Kısmen daha az öneme sahip C Sınıfı
Stoklar için karmaşık olmayan modeller, A sınıfı stoklar içinse hibrid modeller
önerilmektedir. Konumuzu B Sınıfı Stoklarla dolayısıyla Geleneksel Yöntemlerle
sınırlandırmaktayız.
Geleneksel yöntemlerin kullanılabilmesi için stok faktörlerinde (parametrelerinde)
durağanlık olması yani zamanla değişime uğramaması ya da küçük değişikliklere uğraması
gerekmektedir. Bu faktörlerden kasıt bir önceki bölümde detaylı anlatılan, maliyet, tedarik
süresi vb. faktörlerdir. Ayrıca talep parametresi, biliniyor olmalı ya da çok az belirsizlik
olmalıdır. Böyle bir durum talep tahmin yöntemlerinde anlatılan ürün hayat eğirişine göre
ürünün olgunluk döneminde olmasına işaret eder. Bu ve bunun gibi bir çok varsayım altında
Ekonomik Sipariş Miktarı yani bir defada verilmesi gereken sipariş miktarı hesaplanabilir.
Varsayımlar bölüm içerisinde detaylı olarak anlatılacaktır. Tüm varsayımlara rağmen
ilerleyen bölümlerde bazı varsayımların esnetildiğini görebileceğiz. Örneğin üretim
modelinde, stokun birden dolma varsayımı, bir sonraki bölümde ise ıskontonun söz konusu
olmama varsayımı esnetilecektir. Ya da konularımız arasında bulunmayan fakat literatürde
karşımıza çıkan elde bulundurmamaya izin verilmez varsayımı esnetilebilir. Ya da zamanla
değişmeyeceği varsayılan maliyet kalemleri değişebilir ve model baştan hesaplanabilir.
Ekonomik Sipariş Miktarını bulurken, çıkış noktamız toplam stok maliyeti
fonksiyonunun minimum kılınması olacaktır. Dolayısıyla varsa diğer amaçlar kitabımızda yok
varsayılacaktır. Modelde kullanacağımız maliyetler bir önceki bölümde açıklanan
maliyetlerdir. Sabit sipariş maliyeti, sipariş verilen birimden bağımsız ve sabittir. Birim
maliyet ise ya satın alma maliyeti ya da hammaddenin üzerine yapılan işlemlerin ya da
montajların değerinin eklenmesiyle ortaya çıkan maliyettir. Elde bulundurma maliyeti ya
birim başına belli bir dönemin maliyetidir, ya da yıllık olarak elde bulundurma oranıdır.
Maliyetler değişmeyeceği varsayımından bulunacak ESM de sabit olacaktır. Ayrıca sipariş,
bekletmeye ya da stok boşalmasına izin verilmeyeceğinden her zaman stok sıfıra düştüğünde
gerçekleşecektir.
Bölümün ikinci alt başlığında ise, satın alma durumu değil üretim durumu
incelenmiştir. Stokun birden dolması hariç, diğer varsayımlar hep aynı kalmıştır.
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7.1. Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) Modeli
ESM Modeli (Ekonomik Sipariş Miktarı), stok modelleri arasında en basiti ve en çok
bilinenidir. Bu modelin uygulanabilirliği pek mümkün olmasa da gelişmiş modellere temel
teşkil etmesi açısından önemini korumaktadır. Model sabit sipariş maliyeti ile elde
bulundurma maliyeti arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır.
Bu modelin varsayımları şunlardır.
 Birim zamandaki Talep hızı d biliniyor, sabit ve süreklidir. Buradaki birim
zamandan kasıt dakika, saat, gün, hafta, ay, yıl vb. olabilir. Kitaptaki problemlerde genel
kullanım yıl olarak alınmıştır. Genellikle ürünlerin olgunluk döneminde karşımıza çıkabilecek
bir durumdur.
 Tüm maliyetler biliniyor ve sabittir. Burada 𝐶ℎ elde bulundurma maliyeti, 𝐶𝑠
sipariş maliyeti, c ise birim maliyettir ve tüm bu maliyetler bilinmektedir ve sabittir.


Tedarik süresi L varsa bilinmektedir ve sabittir.



Elde bulundurmamaya ya da diğer bir ifade ile stok boşalmasına izin verilmez.

 Yenileme biranda gerçekleşir. Buradan kasıt, bir sipariş verildikten sonra
işletmenin deposuna siparişin tamamı biranda gelir, verilen sipariş, bölünerek gelmez.
 Ekonomik sipariş miktarı, tamsayı olmak zorunda değildir ve minimumluk ya da
maksimumluk anlamında bir kısıtlama söz konusu değildir.
 Birim maliyet yenileme miktarından bağımsızdır. Yani satın alma ve ulaşım
(taşıma) maliyetinde bir iskonto söz konusu değildir.


Stok birimi diğer birimlerden bağımsızdır, yani toplu sipariş söz konusu değildir.



Planlama ufku çok uzundur, yani değerler zamandan etkilenmezler.
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Stok Düzeyi

Q
Eğim= -d

s

L

Q/d = T

Zaman

Şekil 8: Deterministik Stok Kontrol Modeli
ESM Modelinde sıfır anında stok sıfıra eşittir, stok boşalmasına izin verilmediğinden
ve talep de sürekli olduğundan stokun sıfır anında dolması gerekir ve stok da verilen sipariş
tek seferde ve anında dolduğundan stok, sipariş miktarı olan Q miktarı kadar dolar. Yani t=0
anında sıfır olan stok düzeyi, biranda gelen siparişle Q kadar dolar. Dolan stok, belli zamanda
d hızı ile azalır, yani sürekli gelen talep stok düzeyini sabit bir şekilde düşürür. Bir sonraki
siparişin gelme anına bakıldığında stok düzeyinin yine sıfıra düştüğünde siparişin geldiği
açıkça görülmektedir. Yine dikkat edilecek olursa stok düzeyi maksimum Q kadar olmaktadır.
𝐼𝑚𝑎𝑥 Stokun alabileceği maksimum düzeyi göstermek üzere bu modelde 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝑄 kadar
olmaktadır.
ESM Modelinde amaç optimum Q miktarının bulunmasıdır. Başka bir ifade ile “ne
kadar sipariş verilecek” sorusunun yanıtıdır. Bu miktar ise birim zamandaki maliyetler
toplamının minimum olduğu nokta olacaktır. Yani öyle bir Q bulunmalıdır ki stok maliyetleri
toplamını minimum kılsın. Eğer birim zaman yıl ise amaç yıllık toplam stok maliyetini
minimum yapmak olacaktır.
Burada bir diğer konu ise çevrimdir, bir çevrim iki sipariş arasında geçen süredir.
Genelde çevrimin uzunluğu Q/d ile bulunabilir.
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Ekonomik Sipariş Miktarı modelinde sabit sipariş miktarının bulunması için değişken
maliyetler göz önüne alınarak işlem yapılır. Bunlardan biri hazırlık maliyeti ( Cs ), bir diğeri
ise elde bulundurma maliyetidir ( Ch ). Yeniden sipariş noktası ise; siparişi vermekle siparişin
gelmesi arasındaki zamanı ifade eden tedarik süresinden (L) etkilenmektedir. Şekil 2’de
görüldüğü gibi birim zamandaki talep  kadardır ve stok düzeyi, yeniden sipariş noktasına
geldiğinde yenileme yapılır ve Q kadar sipariş verilir. Model deterministik olduğundan stok
boşalması mümkün değildir.
Birim zamanda toplam maliyeti bulmak içinse bazı maliyetleri bilmek gerekmektedir.
𝐵𝑖𝑟 Ç𝑒𝑣𝑟𝑖𝑚𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑆𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 = 𝐶𝑠 Olduğuna göre birim zamandaki sipariş
maliyeti şu şekilde olacaktır.
𝐵𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑆𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 =

𝑑
𝐶
𝑄 𝑠

Denklem 1

Burada d birim zamandaki talep olduğundan, talebin sipariş miktarına bölünmesi ile,
birim zamanda kaç defa sipariş verildiği bulunmuş olmaktadır. Sabit sipariş maliyeti 𝐶𝑠 ile
çarpıldığında da birim zamandaki toplam sipariş maliyeti bulunmuş olacaktır.

Bir diğer stok maliyeti ise, elde bulundurma maliyetidir ve birim zamandaki elde
bulundurma maliyeti şu şekilde hesaplanır.

𝐵𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝐸𝑙𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑙𝑢𝑛𝑑𝑢𝑟𝑚𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 =

𝑄
𝐶
2 ℎ

Denklem 2

Bu denkleme göre, işletme stokunda ortalama Q/2 kadar stok bulundurmaktadır ki
kabullenme, ortalama stok düzeyinin Q/2 olduğu şeklindedir. Çünkü her çevrimde stok düzeyi
lineer olarak Q miktarından 0 miktarına düşmektedir. Tüm çevrimler aynı olduğundan
ortalama stok düzeyi için bu söylenir.
Bir diğer maliyet kalemi ise stok birimine ödenen birim maliyettir ve birim zamandaki
toplam birim maliyet ya da satın alma maliyeti aşağıdaki denklemdeki gibi bulunur.
𝐵𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑆𝑎𝑡𝚤𝑛𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 = 𝑑 ∗ 𝑐

Denklem 3

Birim satınalma maliyeti ESM Modelinde eşit olduğuna göre, ESM hesabında
kullanılmamaktadır.
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Tüm bu stok maliyet kalemlerini bir arada topladığımızda aşağıdaki denklem
oluşacaktır.

𝐵𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 =

𝑑
𝑄
𝐶𝑠 + 𝐶ℎ + 𝑑 ∗ 𝑐
𝑄
2

Denklem 4

Birim zamandaki toplam maliyet eğrisi aşağıdaki şekildeki gibi gösterilebilir.
Toplam Stok
Maliyeti

Yıllık Maliyet

Min Maliyet

Elde Bulundurma
Maliyeti

Sipariş Maliyeti

ESM (Q*)

Sipariş Miktarı

Şekil 9: Stok Maliyetleri Grafiği
Amacımız hatırlandığı üzere toplam maliyeti minimum yapan Q değerini bulmaktı.
Buradaki Q ’ya, toplam maliyeti minimum kılan Q* değeri denirse, bu formülün birinci
dereceden türevinin sıfıra eşitlenmesi ile minimum değeri bulunacaktır.
Buradan da ekonomik sipariş miktarı aşağıdaki denklemdeki gibi olacaktır.

2𝑑𝐶𝑠
𝐸𝑆𝑀 = 𝑄 = √
𝐶ℎ

Denklem 5

∗

150

Bu formül, bilinen Ekonomik Sipariş Miktarı Modelidir.
Ekonomik Sipariş Miktarı modelinde sipariş miktarı (Q) sabittir ve sipariş, belli bir
stok miktarına düşüldüğünde verilir. Bu noktaya “yeniden sipariş noktası” (s) denmektedir.
Yeniden sipariş noktasının bulunması ise şekilde görüldüğü gibi sipariş süresi ile direkt olarak
ilgilidir. Öyle bir noktada yeniden sipariş verilmelidir ki, tedarik süresi L geçtiğinde, yani stok
sıfıra düştüğünde tekrar Q kadar birim stoka girsin. İşte bu nokta ise ikinci soru olan “ne
zaman sipariş verilecek” in cevabını vermektedir. Yeniden sipariş noktası aşağıdaki
denklemdeki gibi hesaplanır.
𝑠 =𝑑∗𝐿

Denklem 6

ÖRNEK (ESM)

Bir kitabevinde sürekli satan bir kitaba olan yıllık talep 1000 adettir. Kitabevi her bir
sipariş için 10 TL ödemektedir, bir kitabı bir yıl boyunca stoklamanın maliyetiyse 0,50 TL
dir. Bir yılda 250 iş günü vardır. Bu takdirde kitabevinin stok politikası ne olmalıdır? Yıllık
stok maliyeti nedir? (Tedarik süresi sıfır kabul edilecektir.)
ÇÖZÜM
Bu tür problemleri çözebilmek için öncelikle tüm notasyonu yazmak gerekir, başka bir
ifadeyle problemin içine dikkatlice göz atıp tek tek verilenlerin ayrıştırılması gerekir.
Problemde;
𝐷 = 1000 𝑎𝑑𝑒𝑡 𝑦𝚤𝑙𝑑𝑎

𝐶𝑠 = 10 𝑇𝐿 𝑏𝑖𝑟 𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş

𝐶ℎ = 0,50 𝑇𝐿 𝑏𝑖𝑟 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑏𝑖𝑟 𝑦𝚤𝑙

Tüm bunları ESM Modeli formülüne koyduğumuzda ESM şu şekilde bulunacaktır.
2 ∗ 1000 ∗ 10
2𝑑𝐶𝑠
=√
= 200 𝑎𝑑𝑒𝑡
𝐸𝑆𝑀 = 𝑄 ∗ = √
0,50
𝐶ℎ

Bu formülde çok dikkat edilmesi gereken nokta talep ile elde bulundurma maliyetinin
birim zaman uyumudur. Dikkat edilecek olursa 1000 adetlik talep yıllık alınmış, elde
bulundurma maliyeti de yıllık alınmıştır.
Sorunun ilk cevabı 200 adettir, yani tedarikçi firmaya her seferinde 200 adet sipariş
verilmesi gerekir. Dolayısıyla kitabevi her seferde 200 adet kitap siparişi verirse, kitaba ait
stok maliyetleri minimum olacaktır. Tedarik süresi 0 kabul edildiğinden stok politikasına ait
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ne zaman sorusuna cevap verilememektedir çünkü tedarik sipariş verildiğinde hemen
gerçekleşmektedir.
Bu soruda bir başka bulabileceğimiz şey ise yılda kaç kez sipariş verildiğidir, bu da
birim zamandaki sipariş sayısı formulunden şu şekilde bulunur.
𝐵𝑖𝑟 𝑌𝚤𝑙𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑆𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =

𝐷 1000
=
= 5 𝑑𝑒𝑓𝑎
𝑄
200

Yılda 250 iş günü olduğundan ve 5 kez sipariş verildiğinden bir çevrim süresi
T=250/5=50 gün olarak bulunur.
Sorunun ikinci kısmı yıllık stok maliyetinin hesaplanmasıydı, tüm bilgiler toplam
maliyet denklemine konduğunda aşağıdaki gibi gerçekleşir.
𝐵𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑆𝑡𝑜𝑘 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡

= 𝑆𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 + 𝐸𝑙𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑙𝑢𝑛𝑑𝑢𝑟𝑚𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 = 𝑇𝐶

𝑇𝐶 =

𝑑
𝑄
1000
200
𝐶𝑠 + 𝐶ℎ =
10 +
0,50 = 50 + 50 = 100 𝑇𝐿
𝑄
2
200
2

Görüldüğü gibi stok maliyetinde toplam sipariş maliyeti, toplam elde bulundurma
maliyetine eşit çıkmıştır.
ÖRNEK (ESM)
Aynı örnekte tedarik süresi 10 işgünü olsaydı, yeniden sipariş noktası s, ne olurdu?
ÇÖZÜM
Yıllık talebin 1000 adet olduğu ve yılda 250 işgünü olduğu bilinmektedir, dolayısıyla
günlük talep, 1000/250=4 adettir. Yeniden sipariş noktası formülüne konduğunda ise;
𝑠 = 𝑑 ∗ 𝐿 = 4 ∗ 10 = 40 𝑎𝑑𝑒𝑡

Olarak bulunacaktır. Burada dikkat edilecek olursa tedarik süresi gün olarak ifade
edildiğinden, talep miktarı da gün olarak ele alınmıştır.
Sorunun yeni cevabı incelenecek olursa,
1- Ne zaman sipariş verilecek? Stok 40 adete düştüğünde,
2- Ne kadar sipariş verilecek? 200 adet,
Yani stok politikası “stok 40 adete düştüğünde 200 adet sipariş ver” şeklinde olacaktır.
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7.2. Üretim Durumunda Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
Bir önceki bölümde anlatılan Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli, bir satın alma
modelidir. Varsayımlarından biri siparişin anında gelmesi olduğundan, bir tedarikçiden bir
stok birimini satın alma olarak görülebilir. Bunun yerine işletmenin kendisinin üretim yaptığı
durumda da ESM Modeli biraz değiştirilerek kullanılabilir. Bu modelde işletmenin birim
zamandaki üretim hızı p olarak ifade edilir. ESM Modelinin üretim durumunda
kullanılabilmesi için en önemli nokta üretim hızının talepten büyük olması gerektiğidir. Yani
p>d olmalıdır. Bunun haricindeki tüm varsayımlar ESM ile aynıdır.
Şekilde de görüldüğü üzere, işletmede 𝑇𝑝 gibi belli bir zamanda p hızında üretim
yapılmaktadır. Dolayısıyla 𝑇𝑝 üretim zamanıdır.

Üretim emri olarak tek seferde ESM, yani Q kadar üretim kararı verilir ve Q kadar
birim 𝑇𝑝 gibi bir üretim zamanında üretilir. Fakat üretim devam ederken aynı zamanda talep
de olduğundan stok düzeyi hiçbir zaman Q kadar olmaz, yani maksimum stok düzeyi 𝐼𝑚𝑎𝑥 bu
modelde Q birime eşit değildir. Talebin sürekli ve sabit olduğu varsayımı burada
unutulmamalıdır.
Örneğin günlük üretim hızı 10 birimse, günlük talep de 6 birim olduğunda; her günün
sonunda stoka 10-6=4 adet birim girecektir. Üretim süresi 5 gün kabul edildiğinde,
Q=10*5=50 birim; 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 4 ∗ 5 = 20 birim olacaktır. Yani üretim emri 50 birim verilmesine
rağmen, her gün üretilen 10 birimin ancak 4 birimi depolanabilecektir. Çünkü her gün
gerçekleşen 6 adetlik bir talep söz konusudur.
Dolayısıyla üretim süresi boyunca p-d hızında birim depolanacaktır. Üretim süresi
sona erdiğinde sadece talebin devam ettiği üretimin olmadığı tüketim / talep süresi 𝑇𝑑
başlayacaktır. Tüketim süresi boyunca sadece talep gerçekleşir, hiçbir şekilde üretim bu
sürede söz konusu değildir.
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Stok Düzeyi
Q

Eğim= p-d

Imax

Eğim= -d

Tp

Td

Zaman

T

Şekil 10: Üretim Esnasında ESM Modeli
Çevrim süresi T ise, üretim ve tüketim süreleri toplamından oluşur. 𝑇 = 𝑇𝑝 +

𝑇𝑑 Her çevrimde tüketilen miktar, üretilen miktara eşittir. Yani 𝑝 ∗ 𝑇𝑝 = 𝑇 ∗ 𝑑 = 𝑄
olacaktır.

Üretim esnasında tüketim olduğundan maksimum stok düzeyi 𝐼𝑚𝑎𝑥 ≠ 𝑄

olduğu şekilden de görülmektedir. 𝑇𝑝 = 𝑄/𝑝 Ve

𝐼𝑚𝑎𝑥
𝑇𝑝

= 𝑝 − 𝑑 olduğu şekilde

görüldüğünden, maksimum stok düzeyine ait denklem şu şekilde olacaktır.

𝑑
𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝑄 ∗ (1 − )
𝑝

Denklem 7

Modele ait Toplam Stok Maliyeti formülunde toplam sipariş maliyetinde bir değişiklik
yoktur:

154

𝐵𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑆𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 =

𝑑
𝐶
𝑄 𝑠

Denklem 8

Fakat elde bulundurma maliyeti stoktaki fiziksel olarak bekleyen birimlerle ilgili
olduğundan bekleyen ortalama stok, 𝑰𝒎𝒂𝒙 /𝟐 kadar olacağından Toplam elde bulundurma
maliyeti şu şekilde olacaktır,
𝐵𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝐸𝑙𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑙𝑢𝑛𝑑𝑢𝑟𝑚𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 =
=

𝑑
𝑄
∗ (1 − ) ∗ 𝐶ℎ
𝑝
2

𝐼𝑚𝑎𝑥
𝐶
2 ℎ

Denklem 9

Bu durumda toplam stok maliyeti şu şekilde olacaktır:

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑆𝑡𝑜𝑘 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 =

𝑑
𝐼𝑚𝑎𝑥
𝐶𝑠 +
𝐶
𝑄
2 ℎ

Denklem 10

Toplam stok maliyetinde minimum maliyeti veren Q miktarını bulmak için, toplam
maliyet fonksiyonunun Q ya göre birinci dereceden türevini aldığımızda ESM miktarı
aşağıdaki denklemdeki gibi olacaktır.

∗

𝐸𝑆𝑀 = 𝑄 = √

2𝑑𝐶𝑠

Denklem 11

𝑑
𝐶ℎ ∗ (1 − 𝑝 )

ÖRNEK (Üretim Modeli)
ALSAN, otomobil yedek parça üreten bir firmadır. Üretimini yaptığı bagaj teline olan
yıllık düzenli talep 2.500 birimdir. Üretim hızıysa yıllık 10.000 birimdir. Her bir üretime
hazırlık maliyeti 50 TL, her bir teli ise 2 TL’ye mal etmektedir. Yıllık elde bulundurma
oranıysa %30 olarak belirlenmiştir. Üretilen bagaj teline ait üretim politikasını, iki üretim
arasındaki süreyi, maksimum stok düzeyini ve yıllık stok maliyetlerini bulun.
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ÇÖZÜM
Öncelikle tüm verileri yazmalıyız.
𝐷 = 10000 𝑎𝑑𝑒𝑡 𝑦𝚤𝑙
𝑝 = 2500 𝑎𝑑𝑒𝑡 𝑦𝚤𝑙

𝐶𝑠 = 50 𝑇𝐿 𝑏𝑖𝑟 ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚

𝐶ℎ = 2 𝑇𝐿 ∗ 0,30 = 0,60 𝑇𝐿 𝑏𝑖𝑟 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑏𝑖𝑟 𝑦𝚤𝑙

Tüm bunları ESM Modeli formülüne koyduğumuzda ESM şu şekilde bulunacaktır.

𝐸𝑆𝑀 = 𝑄 ∗ = √

2𝑑𝐶𝑠

𝑑
𝐶ℎ ∗ (1 − 𝑝 )

=√

2 ∗ 10000 ∗ 50
= 745 𝑎𝑑𝑒𝑡
2500
0,60 ∗ (1 − 10000)

Yani her bir üretim emrinde 745 adet bagaj teli üretimi yapılacaktır.

Sorunun ikinci kısmında iki üretim arasındaki süreyi yani çevrim zamanı olan T
zamanını sormaktadır. 𝑇 = 𝑄/𝑑 formülünden 𝑇 = 745/2500=0,298 yıl olacaktır. Üretim
745

zamanı ise 𝑇𝑝 = 𝑄/𝑝 formülünden 𝑇𝑝 = 10.000 = 0,0745 𝑦𝚤𝑙 olacaktır. Burada p ve d yıl
cinsinden olduğundan T değerleri de yıl olarak ifade edilmiştir.

Ardından maksimum stok düzeyini ilgili denkleme koyarak buluruz.
𝑑
2.500
𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝑄 ∗ (1 − ) = 745 ∗ (1 −
) = 559 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚𝑑𝑖𝑟
𝑝
10.000

Soruda son istenen yıllık stok maliyetidir. Yıllık stok maliyetini de denkleme değerleri
koyarak bulabiliriz.
𝑇𝐶 =

𝑑
𝐼𝑚𝑎𝑥
2500
559
𝐶𝑠 +
𝐶ℎ =
50 +
0,60 = 335,41 𝑇𝐿 /𝑦𝚤𝑙
2
745
2
𝑄
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde stok kontrol modellerinin temelini oluşturan Ekonomik Sipariş Miktarı
modelini öğrendik. Modelin varsayımları üzerinde duruldu. Bu varsayımlardan yola çıkarak
stok maliyetleri tek tek gösterilerek, toplam stok maliyeti eğrisine ulaşıldı. Toplam stok
maliyeti eğrisine göre de minimum maliyeti veren sipariş miktarının nasıl bulunacağı
üzerinde duruldu.
Bölümün ikinci alt başlığında, ESM modelinin sürekli tedarik halinde incelenmesine
geçildi, ilk model Satın Alma modeli olarak tanımlanırsa, bu model de üretim modeli olarak
tanımlanabilir. Bu modelde Maksimum Stok Düzeyi ve elde bulundurma maliyeti ilişkisi
incelendi.
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Bölüm Soruları
1) ESM 100 adetse ve günlük talep 10 adetse, tedarik süresi 12 gün olduğunda
yeniden sipariş noktası nedir?
a) 120
b) 12
c) 20
d) 100
e) 10
2) Belli bir modeldeki bilgisayar 2000 TL’ye alınmaktadırç Yıllık elde bulundurma
oranı %30, yıllık talep 10.000 birimdir. Sipariş maliyeti sipariş başına 150 TL olduğuna göre,
yaklaşık ESM nedir?
a) 14
b) 70
c) 100
d) 140
e) 600
3) Tedarik süresinin çevrim zamanından çok olması durumunda yeniden sipariş
noktası nasıl hesaplanır?
4) Birim maliyetin ESM hesabına etkisi nedir. Örneğin fiyat değişiminde ne olur?
5) Ekonomik Sipariş Miktarı modelinde diğer tüm maliyetler sabit kalmak kaydıyla
sipariş maliyeti 2 katına çıkarsa ESM değişimi ne olur?
a) Yaklaşık %100 artar.
b) Yaklaşık %41 artar.
c) Değişmez.
d) Yaklaşık %60 artar.
e) Artar fakat soruya göre oran değişir.

158

6) Bir ürüne olan yıllık talep 1000 birimdir, sipariş maliyeti 20 TL, elde bulundurma
maliyeti ise yıllık 4 TL’dir. Minimum maliyeti veren sipariş miktarına göre,
a) Her siparişte 10 birim verilir.
b) Her 10 günde bir sipariş verilir.
c) Yılda 10 defa sipariş verilir.
d) 1000 adetin hepsi bir defada sipariş verilir.
e) Hiçbiri
7) Stok politikası “stok düzeyi 16 birime düştüğünde 120 adet sipariş ver” şeklinde
ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 16 yeniden sipariş noktası, 120 ekonomik sipariş miktarıdır.
b) 16 emniyet stoku, 120 ekonomik sipariş miktarıdır.
c) 120 tedarik süresinde oluşan talep miktarıdır.
d) 120 yeniden sipariş noktasıdır, 16 ekonomik sipariş miktarıdır.
e) 16 çevrim stok miktarı, 120 ekonomik sipariş miktarıdır
8) Üretim Esnasında ESM modeli, klasik ESM modeli varsayımlarından hangisini
esnetir.
9) Üretim Modelinde talep sürekli midir, kesikli midir?
10) ESM hesabında kullanılan talep miktarı gerçekten %10 söylenmişse, bu takdirde
ESM değişimi ne olur?

Cevaplar
1) c, 2)b, 5)b, 6)c, 7)a

159

8. SATINALMA - MİKTAR ISKONTOSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Tüm Birimler için Iskonto Modeli nedir ve optimum sipariş miktarı nasıl bulunur

-

Miktar ıskontosunun tedarikçi seçim probleminde uygulanması

- Marjinal / Artımlı Iskonto Modeli nedir, bu modele göre yapılan satın almanın
maliyeti hesaplanması.
- Tüm Birimler Iskonto Modeli ile Marjinal Iskonto Modeli maliyet farkının
hesaplanması.
- İşletmeler ürünlerini üreterek mi, yoksa dışarıdan satın alarak mı maliyet
düşürürler, karşılaştırma.
-

Kaynakların kısıtlı olması durumunda stok yönetimi nasıl yapılır?

-

Birden çok ürünün olması halinde ESM hesaplaması nasıl yapılır?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Satın alınan miktar arttıkça indirim uygulanmalı mıdır?
2) Tedarikçilerin en sık uyguladığı ıskonto türü nedir?
3) Miktara bağlı indirimin tedarikçi ve alıcı açısından faydaları nelerdir?
4) Miktar ıskontosunda dikkate alınması gereken tek maliyet kalemi birim maliyet
midir?
5) Tedarikçi seçiminde miktar ıskontosu modeli uygulanabilir mi?
6) İşletmeler bazı ürünleri üretmek yerine neden dışarıdan alırlar?
7) Bir fabrikanın her yarı mamulü ya da yedek parçayı kendi üretmesi doğru mudur?
8) Bütçe kısıtı altında, ESM nasıl hesaplanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tüm Birimler İçin Iskonto
Modeli

Modelin tanımını öğrenmek,
modele göre yapılan indirim
dolayısıyla ESM
hesaplayabilmek,
maliyetlere ulaşabilmek.

Konu; ders anlatımı,
problem çözümü ve örnek
olaylar şeklinde işlenecektir.

Marjinal Iskonto Modeli

Modelin ne olduğunu
öğrenmek, alım maliyetini
hesaplamak (Modelin
optimizasyonu
işlenmemiştir)

Konu; ders anlatımı,
problem çözümü ve örnek
olaylar şeklinde işlenecektir.

Yap – Satın Al Kararı

Yöneticilerin stok
birimlerini fabrika içerisinde
mi üretmeleri yoksa
dışarıdan satın mı almaları
konusunda yardımcı
olabilmek.

Konu; ders anlatımı,
problem çözümü ve örnek
olaylar şeklinde işlenecektir.

Çok Ürünlü Sistemlerde
ESM

Birden fazla ürün olması
durumunda,işetmenin de
kaynaklarındaki kısıtlar
dikkate alınarak ESM
hesaplaması

Konu; ders anlatımı,
problem çözümü ve örnek
olaylar şeklinde işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar


Miktar Iskontosu Modeli



Tüm Birimler için Miktar Iskontosu



Marjinal Miktar Iskontosu



Tedarikçi Seçimi



Ekonomik Sipariş Miktarı



Ekonomik Üretim Miktarı



Çok Ürünlü Sistemler
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Giriş
Günümüzde, aynı ürünü farklı fiyatlardan bulabilmenin ne kadar yaygın olduğunu
hepimiz bilmekteyiz. Alınacak sıfır bir otomobil için araştırma yapıldığında aynı markanın
bayilerinden bile farklı fiyatlar alabilmekteyiz. Ya da farklı süpermarketlerde aynı gıda
ürününü farklı fiyatlardan bulabilmemiz mümkün olmaktadır. Buradaki fiyat farklılığı sadece,
hep düşünüldüğü gibi satıcının karından vazgeçmesi midir? Yoksa başka bir sebebi olabilir
mi?
Her tedarikçi, sattığı ürün ne olursa olsun yüksek adetlerde satmak istemektedir.
Yüksek miktarlarda yapılan satış hem yılsonu satış hedeflerinin tutmasını, hem karın
artmasını, hem de eldeki stoku eritmeyi sağlamaktadır. Ayrıca yüksek satış miktarlarının
Pazar payını arttıracağı da aşikârdır. Fakat konuya alıcı işletme ya da nihai tüketici tarafından
baktığımızda ise farklı bir durum söz konusu olacaktır. Alıcı siparişini verdiği ürüne bir bedel
ödemektedir ve yüksek hacimli alımlarda, parasını ürüne bağlamaktadır. Bu alıcı için daha
önceki bölümlerde açıklandığı üzere yüksek risk taşımaktadır, hem parasını başka yerde
kullanamamakta hem de elde bulundurma maliyetine katlanmaktadır. Dolayısıyla yüksek
hacimli alımlardan kaçmaktadır. İşte bu çıkmazı çözmek adına tedarikçi, yüksek miktardaki
alım yapılması için alıcı işletmelere cazip fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatların en önemlisi de
alıcıya yüksek alım miktarlarında indirim sunmasıdır. Böylece alıcı, eğer aldığı ürünü
üretime sokuyorsa üretim maliyetlerini düşürecek, aldığı ürünü satışa sunuyorsa satış fiyatını
düşürerek aynı kar oranını yakalayacaktır.
Bu bölümün birinci ve ikinci alt başlığında, tedarikçinin sunabileceği iki farklı ıskonto
modeli üzerinde durulacaktır. Bunlardan ilki tüm birimlerin eşit fiyata satıldığı “tüm birimler
için ıskonto modelidir.” Bu model detaylı olarak incelenecektir. İkinci ıskonto modeli ise
“artımlı (marjinal) ıskonto modelidir”. Bu model ise içerdiği karmaşık işlemlerden ötürü
üzerinden kısaca geçilecektir. Unutmamak gerekir ki tedarikçinin alıcıya sunabileceği tek
ıskonto modeli bunlar değildir. Uygulamada farklı ıskonto modellerine de rastlanmaktadır.
Iskonto modellerinde bir diğer nokta ise, okuyucunun kendisini tedarikçi noktasında
değil alıcı yerinde görmesi gerektiğidir. Yani amaçlanan minimum toplam maliyet alıcının
amacıdır. Aynı ESM (Ekonomik Sipariş Miktarı) Modelinde olduğu gibi hedef minimum
maliyeti doğuran sipariş miktarının (Q) belirlenmesidir. Iskontonun varlığı durumunda alıcı
minimum maliyetle ne kadar sipariş vermelidir? Sorusuna yanıt aranmaktadır.
Yine bu bölümün üçüncü alt başlığında, işletme yöneticilerinin günlük hayatta karşı
karşıya kaldıkları bir probleme değinilmektedir. Bilindiği üzere özellikle ülke sınırların
kalkması ve ticaret hacminin kıtalar ötesi boyutlara taşınması ile üretici işletmelerin ürettikleri
ürünleri daha ucuz rakamlara satın almaları mümkün olmaktadır. Bu sebeple işletmeler üretim
maliyeti yüksek olan ürünlerini başka yerlerde üretme yolunu seçebilirler ya da bir kısmını
kendisi üretip bir kısmını dışarıdan satın alma yoluna da gidebilirler. İşte bu alt başlıkta stok
ve üretim maliyetleri ile sipariş maliyetleri bir arada düşünülerek yöneticiye ürünü kendi
işletmesinde üretmesi mi gerektiği yoksa dışarıdan satın alması mı gerektiği hakkında
yardımcı olmaya çalışılacaktır.
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Iskonto modellerine ait sorularda aksi belirtilmedikçe akla tüm birimler için ıskonto
modeli gelmesi gerekmektedir.
ESM modellerinde, hep tek bir stok kalemi varmış gibi işlem yaptık, bu bölümün
dördüncü alt başlığında ise finansal kısıt altında ESM’nin nasıl hesaplandığı üzerinde
durulacaktır.
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8.1. Tüm Birimler İçin Iskonto Modeli
Şu ana kadar işlenen önceki tüm konularda birim maliyet c sipariş hacminden
tamamen bağımsız olarak ele alınmıştır. Başka bir ifade ile ne kadar sipariş verilirse verilsin
birim maliyet hep aynı kalmıştır. Hâlbuki güncel hayatta tedarikçi, yüksek alım miktarları için
farklı indirim oranları uygulamaktadır. Bir stok birimine ait farklı indirim oranlarının olduğu
modellere miktar ıskontosu modelleri denmektedir.
Miktar ıskontosundaki amaç alıcının yüksek miktarlarda alım yapmasıdır.
Uygulamada tedarikçiler birçok indirim modeli sunmaktadırlar. Fakat bunlardan en çok
kullanılanları tüm birimleri kapsayan model ile artımlı ıskonto modelidir. Her modelde birden
fazla fiyat kırım noktası bulunmaktadır.
Tüm birimler için ıskonto modelinde, yapılan indirim satın alınan tüm adet için
geçerlidir. Yani verilen sipariş miktarı hangi fiyat kırım aralığında ise miktar, o fiyat ile
çarpılarak sipariş maliyeti gerçekleşir. Örneğin tedarikçi, 1000 birime kadar alımlarda birim
fiyatı 12 TL olarak belirlerse işletme 900 birim aldığında tedarikçiye ödeyeceği toplam fiyat,
900br*12TL=10.800TL olacaktır. Tedarikçi 1000 birimden fazla alınması durumunda birim
fiyatta bir ıskonto uygulayarak 10 TL’den verebilir. Bu durumda işletme 1350 birim aldığında
1350br*12TL ödeyeceğine 1350br*10TL=13.500TL öder. Burada 1000 birim fiyat kırım
noktasıdır. Eğer tedarikçi 2000 birimden fazla alınması durumunda birim fiyatı 7 TL’ye
düşürürse, bu takdirde işletme 2000 birimin üzerinde vereceği siparişler için 7 TL öder. 2000
birim modeldeki ikinci fiyat kırım noktasıdır. Örnek şu şekilde gösterilebilir.
Tablo 2Örnek Iskonto Modeli
Iskonto Miktarı

Iskonto Nosu

Iskonto Birimi

1

0-999

Yok

12

2

1000-1999

2

10

3

2000 ve üstü

5

7

(TL)

Birim Fiyat (TL)

Bu modelde optimum politikanın bulunması için birkaç adımı takip etmek gerekir,
adımlar şu şekildedir.
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Adım 1:
Tüm indirim aralıkları için aşağıdaki denkleme göre ayrı Ekonomik Sipariş Miktarı
hesaplanır.

Denklem 12

2𝑑𝐶𝑠
𝐸𝑆𝑀 = 𝑄 ∗ = √
𝐶ℎ

Bir önceki örneğe göre her aralık için ayrı ESM hesaplanmalıdır, dolayısıyla 3 farklı
ESM hesaplanır.
Burada dikkat edilecek nokta ESM formülünde birim maliyet olmadığından, eğer elde
bulundurma maliyeti oran değil de sabit ise bu takdirde her ESM birbirine eşit çıkacaktır.
Örneğin elde bulundurma oranı %20 ise, birinci ıskonto nosu için 12TL*%20=2,4 TL, ikincisi
için 10TL*0,20=2 TL, üçüncü ıskonto içinse 7 TL*%20=1,4 TL olacaktır. Dolayısıyla üç
farklı ESM bulunabilir. Eğer elde bulundurma maliyeti sabit 2 TL olsaydı, ESM formülünden
dolayı her sonuç aynı çıkacaktı.
Adım 2:
Her bir aralık için bulunan ESM eğer o aralıktaysa direkt kendisi alınır. Eğer bulunan
ESM ilgili indirim aralığında değilse o indirimin en yakın olanı alınarak düzeltilir.
Örneğin, birinci ıskonto numarası için 𝐸𝑆𝑀1 = 700 çıktığını varsayalım. Bu takdirde
700; indirim aralığı olan 0-999 olduğundan direkt alınır. Bulunan ikinci 𝐸𝑆𝑀2 = 1250
çıkarsa 1250; 1000-1999 aralığında olduğundan direkt kendisi alınır. Eğer üçüncü 𝐸𝑆𝑀2 =
900 çıksaydı, 900; 1000-1999 aralığında olmadığından, ESM 900 olarak alınmaz, çünkü 900
tane sipariş verdiğinde o indirimden faydalanamaz. Dolayısıyla indirim aralığının en küçük
olanı yani 1000 olarak kabul edilir.
Adım 3:
Bulunan her ESM değeri veya düzeltilmiş değer için, aşağıdaki denkleme göre,
Toplam Maliyet bulunur.

𝐵𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑍𝑎𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 = 𝑇𝐶 =

𝑑
𝑄
𝐶𝑠 + 𝐶ℎ + 𝑑 ∗ 𝑐
𝑄
2

Denklem 13

Adım 4:
En düşük maliyeti veren ESM veya düzeltilmiş değer, sipariş politikası olarak seçilir.
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ÖRNEK (Miktar Iskontosu)
ARCAN deri ürünlerin satışını yapan bir mağazadır. Belli bir modeldeki erkek deri
cüzdanı aldığı yurtdışındaki tedarikçisi firmaya yüksek alım yapması halinde ıskonto
yapabileceğini belirtmiştir. Tek seferde vereceği 500 birime kadarki cüzdan siparişi için birim
başına 30 TL istemektedir. 500-1000 birim aralığındaki siparişlerinde ise 29 TL, 1000
birimden fazla siparişler içinse 28 TL olarak belirlemiştir.
Modele ait yıllık talebin 600 adet olduğu bilinmektedir. Muhasebe kayıtlarına göre
sipariş maliyeti sabit ve 800TL’dir. Yıllık elde bulundurma oranı ise %20’dir.
Bu durumda ARCAN’ın tek seferde vermesi gereken sipariş miktarı nedir?
ÇÖZÜM
Örneğimizde 2 fiyat kırımı bulunmaktadır, birincisi 500 birim, ikincisi 1000 birimdir.
Model aşağıdaki gibi özetlenebilir.
30𝑇𝐿 0 ≤ 𝑄 < 500 𝑖ç𝑖𝑛
29𝑇𝐿 500 ≤ 𝑄 < 1000 𝑖ç𝑖𝑛
28𝑇𝐿 1000 ≤ 𝑄 𝑖ç𝑖𝑛

𝑐={

Ayrıca tüm verilerin olduğu tablo şu şekilde olacaktır.

Iskonto

Iskonto

Nosu

Birimi

Iskonto

Birim

Sipariş

Elde

Miktarı

Fiyat

Maliyeti

Bulundurma

(TL)

(TL)

Oranı

Elde
Bulundurma
Maliyeti

1

0-499

Yok

30

(TL) 𝑪𝒔
800

0,20

(TL) 𝑪𝒉

2

500-999

1

29

800

0,20

5,8

3

1000 ve üstü

2

28

800

0,20

5,6

6

Görüldüğü üzere her ıskonto numarasında sipariş maliyeti eşit, fakat elde bulundurma
maliyeti farklıdır.
Bu noktadan sonra çözüme geçilebilir.
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Adım 1: Her aralık için ESM hesapla;

𝐸𝑆𝑀1 = 𝑄 ∗ = √

2 ∗ 600 ∗ 800
2𝑑𝐶𝑠
=√
= 400 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚
6
𝐶ℎ

2𝑑𝐶𝑠
2 ∗ 600 ∗ 800
𝐸𝑆𝑀2 = 𝑄 ∗ = √
=√
= 406 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚
𝐶ℎ
5,8
2𝑑𝐶𝑠
2 ∗ 600 ∗ 800
𝐸𝑆𝑀3 = 𝑄 ∗ = √
=√
= 414 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚
5,6
𝐶ℎ

Adım 2: Her aralık için ESM’leri veya düzeltilmiş değerleri al;

𝑐={

30𝑇𝐿 0 ≤ 𝑄 < 500 𝑖ç𝑖𝑛
29𝑇𝐿 500 ≤ 𝑄 < 1000 𝑖ç𝑖𝑛
28𝑇𝐿 1000 ≤ 𝑄 𝑖ç𝑖𝑛

𝐸𝑆𝑀1 = 400 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚

𝐸𝑆𝑀2 = 406 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 aralıkta olmadığından 𝐷ü𝑧𝑒𝑙𝑡𝑖𝑙𝑚𝑖ş 𝐸𝑆𝑀2 = 500 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚

alınır.

𝐸𝑆𝑀3 = 414 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 aralıkta olmadığından 𝐷ü𝑧𝑒𝑙𝑡𝑖𝑙𝑚𝑖ş 𝐸𝑆𝑀3 = 1000 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 olarak
Adım 3: Her aralık için toplam maliyet hesapla;
𝑑

𝑄

600

400

𝑑

𝑄

600

500

𝑇𝐶(400) = 𝑄 𝐶𝑠 + 2 𝐶ℎ + 𝑑 ∗ 𝑐 = 400 800 +
𝑇𝐶(500) = 𝑄 𝐶𝑠 + 𝐶ℎ + 𝑑 ∗ 𝑐 =
800 +
2
500
𝑑

𝑄

600

2

6 + 600 ∗ 30 =20.400 TL

2

5,8 + 600 ∗ 29 =19.810 TL

𝑇𝐶(1000) = 𝑄 𝐶𝑠 + 2 𝐶ℎ + 𝑑 ∗ 𝑐 = 1000 800 +

1000
2

5,6 + 600 ∗ 28 =20.080 TL

Adım 4: Minimum Maliyeti veren sipariş politikasını seç

Adım 3 sonucuna göre minimum maliyeti veren 500 birim sipariş vermektir. ARCAN
şirketi her seferinde 500 adet sipariş verirse yıllık toplam maliyeti 19.800 TL ile en
uygun olmaktadır.
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İşletme her indirim aralığında da yılda 600 birim kullanmaktadır, stok maliyetleri
hakkında bilgisi olmayan bir yönetici için 3. Seçenek her zaman daha iyi gibi gözükecektir.
Çünkü 600 birim için sırasıyla verilen birim maliyetler, 600 birim* 30 TL= 18.000 TL; 600
birim*29 TL=17.400 TL ve 600*28 TL= 16.800 TL olmaktadır. Halbuki stok maliyetlerini de
koyunca aşağıdaki tablo oluşacaktır.

Toplam Elde

Toplam

Toplam

Bulundurma

Sipariş

Satınalma

Maliyeti

Maliyeti

Maliyeti

400 birim

1200 TL

1200 TL

18000 TL

20400 TL

500 birim

1450 TL

960 TL

17400 TL

19810 TL

1000 birim

2800 TL

480 TL

16800 TL

20080 TL

Sipariş
Politikası

TOPLAM
MALİYET

Tablodan da görüleceği üzere, tek seferdeki siparişin sayısını arttırmak, toplam
satınalma maliyetini düşürmektedir. Fakat elde bulundurma maliyetiniyse yükseltmektedir.
Aynı şekilde sipariş maliyeti de artmaktadır.
ÖRNEK (Tedarikçi Seçimi)
Bir elektronik firması belirli bir parçadan yılda 3.000 birim sipariş vermektedir. Her
siparişte sabit 250 TL ödemektedir. Yıllık elde bulundurma maliyeti ise birim satın alma
maliyetinin %25 dir. A tedarikçisi sipariş miktarı ne olursa olsun bir birim için 10 TL
istemektedir, B tedarikçisi ise 600 birimin altında sipariş kabul etmemekte ve birim başına 9,5
TL istemektedir. C tedarikçisi de parça başına 9 TL’den minimum 800 birim sipariş kabul
etmektedir. Firma hangi tedarikçiyi kullanmalı ve her seferde kaç birim sipariş vermelidir?
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ÇÖZÜM
Öncelikle tüm maliyetleri hesaplamak gerekir, 3 farklı tedarikçi ve 3 farklı fiyat
modeli var, bu haliyle modelin miktar ıskontosu modelinden bir farkı yoktur.

Tedarikçi

Iskonto
Birimi

Birim

Sipariş

Elde

Fiyat

Maliyeti

Bulundurma

(TL)

(TL) 𝑪𝒔

Oranı

Elde
Bulundurma
Maliyeti (TL)
𝑪𝒉

A

Her
birim

10

250

0,25

2,5

B
C

600 üstü
800 üstü

9,5
9

250
250

0,25
0,25

2,375
2,25

Bu noktadan sonra çözüme geçilebilir.
Adım 1: Her aralık için ESM hesapla;
2 ∗ 3000 ∗ 250
2𝑑𝐶𝑠
=√
= 775 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚
𝐸𝑆𝑀𝐴 = 𝑄 ∗ = √
2,5
𝐶ℎ
𝐸𝑆𝑀𝐵 = 𝑄 ∗ = √
𝐸𝑆𝑀𝐶 = 𝑄 ∗ = √

2 ∗ 3000 ∗ 250
2𝑑𝐶𝑠
=√
= 795 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚
2,375
𝐶ℎ

2 ∗ 3000 ∗ 250
2𝑑𝐶𝑠
=√
= 817 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚
2,25
𝐶ℎ

Adım 2: Her aralık için ESM’leri veya düzeltilmiş değerleri al;

𝑐={

10 𝑇𝐿 0 ≤ 𝑄 𝑖ç𝑖𝑛
9,5 𝑇𝐿 600 ≤ 𝑄 𝑖ç𝑖𝑛
9 𝑇𝐿 800 ≤ 𝑄 𝑖ç𝑖𝑛

Dikkat edilecek olursa, bulunan her değer kendi aralığındadır.
𝐸𝑆𝑀𝐴 = 775𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚

𝐸𝑆𝑀𝐵 = 795 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚

𝐸𝑆𝑀𝐶 = 817 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 olarak alınır.
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Adım 3: Her aralık için toplam maliyet hesapla;
𝑑

𝑄

3000

𝑑

𝑄

3000

𝑑

𝑄

3000

𝑇𝐶(𝐴) = 𝐶𝑠 + 𝐶ℎ + 𝑑 ∗ 𝑐 =
𝑄
2
𝑇𝐶(𝐵) = 𝑄 𝐶𝑠 + 2 𝐶ℎ + 𝑑 ∗ 𝑐 =
𝑇𝐶(𝐶) = 𝐶𝑠 + 𝐶ℎ + 𝑑 ∗ 𝑐 =
𝑄
2

775

250 +

795

250 +

817

250 +

775
2

2,5 + 3000 ∗ 10 =31.936,49 TL

2

2,375 + 3000 ∗ 9,50 =30.387,46 TL

2

2,25 + 3000 ∗ 9,50 =28.837,12 TL

795
817

Adım 4: Minimum Maliyeti veren sipariş politikasını seç

Adım 3 sonucuna göre minimum maliyeti veren 817 birim siparişi C Tedarikçisinden
vermektir.

8.2. Marjinal Iskonto Modeli
Bu modelin kullanılan bir diğer adı da “artımlı ıskonto modelidir.” Bu modelde
tedarikçi, alıcıya fiyat kırımlarının üzerindeki miktar için indirim sunmaktadır. Halbuki tüm
birimler için ıskonto modelinde fiyat kırımından sonraki birimler için değil, tüm aldığı
birimler için indirim sunmaktaydı.
Örneğin tedarikçi, 1000 birime kadar alımlarda birim fiyatı 12 TL olarak belirlerse
işletme 900 birim aldığında tedarikçiye ödeyeceği toplam fiyat, 900br*12TL=10.800TL
olacaktır. Yani ilk fiyat kırımına kadar “tüm birimler için ıskonto modeli” ile arasında hiçbir
fark yoktur.
Tedarikçi 1000 birimden fazla alınması durumunda birim fiyatta bir ıskonto
uygulayarak 10 TL’den verebilir. Bu durumda işletme 1350 birim aldığında, eğer “tüm
birimler için ıskonto modeli” uygulanıyorsa 1350br*10TL=13.500TL öder. Fakat konumuz
olan marjinal ıskonto modeli uyguluyorsa bu takdirde alıcı işletme, ilk 999 birim için 12 TL,
kalan 1350-999=351 birim için 10 TL öder. Hesaplama şu şekilde yapılır;
 Öncelikle işletme ilk fiyat kırım noktasına kadar ki tüm birimlerin ödemesini
indirimsiz fiyattan yapar yani (999 birim * 12 TL) =11.988 TL öder.
 Kırım noktasından kalan miktarın üstünü ise indirimli fiyattan alır yani 1350
birim aldığından kalan 351 birimi 10 TL’den alır. (351 birim*10TL)=3510 TL
 İki değer toplanarak işletmenin tedarikçiye ödeyeceği toplam tutar ortaya çıkar,
11.988 TL + 3510 TL= 15.498 TL ödemiş olur.
Dikkat edilecek olursa marjinal ıskonto modeli ile satınalma durumu, işletme için daha
maliyetli olmaktadır.
Eğer tedarikçi 2000 birimden fazla alınması durumunda birim fiyatı 7 TL’ye
düşürürse, bu takdirde işletme 2000 birimin üzerinde vereceği siparişler için 7 TL öder. Fakat
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ilk 999 birim için 12 TL, kalan 1999-999 = 1000 birim için 10 TL, 2000 birimin üzerindeki
siparişi için ancak 7 TL öder. Eğer işletme 2500 birim sipariş verirse, “tüm birimler için
ıskonto” modelinde tedarikçiye, 2500 birim * 7 TL = 17.500 TL öder. Fakat ıskonto modeli
marjinal olduğunda hesaplama şu şekilde yapılır.
 Öncelikle işletme ilk fiyat kırım noktasına kadar ki tüm birimlerin ödemesini
indirimsiz fiyattan yapar yani (999 birim * 12 TL) =11.988 TL öder.
 İkinci fiyat kırım noktası olan 2000’e kadarki yani 1999. Birim dahil olmak üzere
1999-999= 1000 birime ise 10 TL öder. 1000 birim* 10 TL=10.000 TL
 En son kalan 2500-1999=501 birime 7 TL öder, 501 birim*7 TL= 3.507 TL öder
 Tedarikçiye yapılan toplam ödeme bu takdirde 11.988+10.000+3.507= 25.495TL
olarak gerçekleşir.
Bu örneğe ait farklı iki ıskonto modelinin karşılaştırması Tabloda verilmiştir.
Tablo 3Iskonto Modellerinin Maliyet Karşılaştırması

Iskont
o Nosu

Iskonto
Birimi

Birim
Fiyat
(TL)

Sipariş
Miktar

Tüm
Birimler
İçin
Iskonto
Modeli
Maliyeti

1

0-999

12

900

10800 TL

10800 TL

2

1000-1999

10

1350

13500 TL

15498 TL

3

2000 ve üstü

7

2500

17500 TL

25495 TL

Marjinal
Iskonto
Modeli
Maliyeti

Marjinal Iskonto Modelinin de literatürde optimizasyonuna ait hesaplamalar
bulunmasına rağmen, hesaplamaların karmaşık olması nedeniyle bölümümüzde bu
hesaplamalara yer verilmemiştir.

8.3. Yap – Satın Al Kararı
Günümüzde işletmelerin ürettikleri ürünleri daha ucuz rakamlara satın almaları
mümkün olmaktadır. Bu sebeple işletmeler üretim maliyeti yüksek olan ürünlerini başka
yerlerde üretme yolunu seçebilirler ya da bir kısmını kendisi üretip bir kısmını dışarıdan satın
alma yoluna da gidebilirler. İşte bu alt başlıkta stok ve üretim maliyetleri ile sipariş
maliyetleri bir arada düşünülerek yöneticiye ürünü kendi işletmesinde üretmesi mi gerektiği
yoksa dışarıdan satın alması mı gerektiği hakkında yardımcı olmaya çalışılacaktır.
Bazı işletmelerse özellikle kendi işlerine yönelmek adına ürünleri için gerekli yarı
mamulleri dışarıdan almak isteyebilirler. Örneğin bir otomobil üreticisi, sadece otomobil
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motorunu kendisi üreterek tüm iş konsantrasyonunu buraya verebilir. Otomobilin diğer
parçalarını ise dışarıdan satın alabilir.
Üretim kararının ya da dışarıdan satın alma kararının toplam maliyet olarak incelenip
karşılaştırılması gerekmektedir.
Önceki bölümlerde görüldüğü üzere satın alma durumunda işletme, birim satın alma
maliyetine ilave olarak sipariş maliyetine ve elde bulundurma maliyetine katlanacaktır. Satın
alacağı bir diğer ifade ile sipariş vereceği miktarı ise basit Ekonomik Sipariş Miktarı
denklemi ile bulacaktır. Dolayısıyla satın alma durumunda kullanılacak ESM ve Toplam
Maliyet Denklemleri şu şekilde olacaktır.

2𝑑𝐶𝑠
𝐸𝑆𝑀 = 𝑄 = √
𝐶ℎ

Denklem 14

∗

𝑇𝐶𝑠𝑎𝑡𝚤𝑛𝑎𝑙𝑚𝑎 =

𝑑
𝑄
𝐶𝑠 + 𝐶ℎ + 𝑑 ∗ 𝑐
𝑄
2

Denklem 15

Eğer işletme üretim yapacaksa, bu takdirde birim üretim maliyetinin yanında hazırlık
maliyeti ve elde bulundurma maliyetine katlanacaktır. Dolayısıyla önceki bölümlerden
hatırlanacağı üzere üretim modelini kullanarak ESM hesaplanacak, bu miktar tek seferde
üretilmesi gereken miktarı verecektir. Yine modele ait toplam maliyet hesaplanacaktır.
Kullanılacak denklemler aşağıdaki gibi olacaktır.

∗

𝐸𝑆𝑀 = 𝑄 = √

𝑇𝐶ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 =

2𝑑𝐶𝑠

Denklem 16

𝑑
𝐶ℎ ∗ (1 − 𝑝 )

𝑑
𝐼𝑚𝑎𝑥
𝐶𝑠 +
𝐶 + 𝑑. 𝑐
𝑄
2 ℎ

Denklem 17
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Bulunan satın alma maliyetiyle, üretim maliyeti kıyaslanarak düşük olan yönünde
yönetici karar alacaktır. Burada üretim yapabilmek için yatırım maliyetinin yok sayıldığını da
belirtmek gerekmektedir.
ÖRNEK (Yap-Satın Al Modeli)
Bir bilgisayar üreticisi, X009 model bilgisayarda bir adet kullandığı dahili hoparlörü
tanesi 25 TL’den başka bir tedarikçiden satın alabilmektedir. Her bir siparişte 5 TL gibi bir
sabit maliyete katlanmaktadır. Firma yöneticisi yaptığı çalışma neticesinde, bilgisayarın
firmasında üretilmesi durumunda, yıllık 10.000 birim üretim hızıyla 23 TL’ye mal edileceğini
bulmuştur. Fakat bu durumda her üretime hazırlık için 50 TL maliyete katlanılacaktır. X009
model bilgisayara olan yıllık talep 2500 birimdir, ayrıca yıllık elde bulundurma oranı da %10
olarak hesaplanmıştır. Firma yöneticisine, dahili hoparlörü üretip üretmeme kararına yardımcı
olunuz.
ÇÖZÜM
Firma yöneticisi iki durumla karşı karşıyadır, ya hoparlörü üretecek ya da dışarıdan
tedarik etmeye devam edecektir. Soruda bir bilgisayar için bir hoparlör gerektiğinden
bilgisayara olan talep aynı zamanda hoparlöre olan talebi de belirlemektedir ve birbirine
eşittir.
Her iki durum ayrı ayrı incelenmeli ve maliyet olarak karşılaştırılarak karar vermelidir.
1.

Durum Satın Alma

Bu durumda gerekli olan değerler şu şekildedir,
𝐷 = 2500 𝑎𝑑𝑒𝑡 𝑦𝚤𝑙𝑑𝑎

𝐶𝑠 = 5 𝑇𝐿 𝑏𝑖𝑟 𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş

𝐶ℎ = 0,10 ∗ 25 = 2,5 𝑇𝐿 𝑏𝑖𝑟 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑏𝑖𝑟 𝑦𝚤𝑙

Tüm bunları ESM Modeli formülüne koyduğumuzda ESM şu şekilde bulunacaktır.
𝐸𝑆𝑀 = 𝑄 ∗ = √

2𝑑𝐶𝑠
2 ∗ 2500 ∗ 5
=√
= 100 𝑎𝑑𝑒𝑡
𝐶ℎ
2,50

Yani satın alma durumunda her sipariş 100 adet olmalıdır. Toplam maliyet ise şu
şekilde hesaplanır ve yıllık toplam maliyet 62.750 TL olarak bulunur.
𝑇𝐶 =

𝑑
𝑄
2500
100
𝐶𝑠 + 𝐶ℎ + 𝑐. 𝑑 =
5+
2,50 + 2500 ∗ 25 = 125 + 125 + 62500
𝑄
2
100
2
= 62.750 𝑇𝐿
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2.

Durum Üretme

Bu durumda gerekli olan değerler şu şekildedir,
𝐷 = 2500 𝑎𝑑𝑒𝑡 𝑦𝚤𝑙

𝑝 = 10000 𝑎𝑑𝑒𝑡 𝑦𝚤𝑙

𝐶𝑠 = 50 𝑇𝐿 𝑏𝑖𝑟 ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚

𝐶ℎ = 0,10 ∗ 23 = 2,30 𝑇𝐿 𝑏𝑖𝑟 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑏𝑖𝑟 𝑦𝚤𝑙

Tüm bunları ESM Modeli formülüne koyduğumuzda ESM şu şekilde bulunacaktır.
𝐸𝑆𝑀 = 𝑄 ∗ = √

2𝑑𝐶𝑠

𝑑
𝐶ℎ ∗ (1 − 𝑝 )

=√

2 ∗ 2500 ∗ 50
= 380,69 = 381 𝑎𝑑𝑒𝑡
2500
2,30 ∗ (1 −
10000)

Yani her bir üretim emrinde 381 adet hoparlör üretimi yapılacaktır.

Ardından maksimum stok düzeyini ilgili denkleme koyarak buluruz.
𝑑
2.500
𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝑄 ∗ (1 − ) = 381 ∗ (1 −
) = 285,75 = 286 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚𝑑𝑖𝑟
𝑝
10.000

Yıllık toplam maliyeti de denkleme değerleri koyarak bulabiliriz.
𝑇𝐶 =

𝐼𝑚𝑎𝑥
2500
286
𝑑
𝐶𝑠 +
𝐶ℎ + 𝑐. 𝑑 =
50 +
2,30 + 23 ∗ 2500 = 328 + 328 + 57.500
2
381
2
𝑄
= 58.156

Görüldüğü gibi üretim maliyeti yıllık olarak daha düşük çıktığından firma hoparlörü
kendisi üretmelidir.

8.4. Kaynak Kısıtlı, Çok Ürünlü Sistemlerde ESM
Şu ana kadar gördüğümüz tüm ESM modelleri, tek bir stok birimi için geçerli idi. Eğer
birden fazla stok birimi varsa, her bir birim için ayrı ESM hesaplayabiliriz. Fakat bu
hesaplamaların sonuçları, stoka yatırılacak parasal miktara da eşit ya da daha az olmalıdır.
Bilindiği gibi her işletmenin finansal kaynakları kısıtlıdır, C, stoka yatırılabilecek finansal
kaynak olmak üzere aşağıdaki ifade gerçekleşmelidir:
𝑐1 ∗ 𝑄1 + 𝑐2 ∗ 𝑄2 + ⋯ + 𝑐𝑛 ∗ 𝑄𝑛 ≤ 𝐶

Yani her bir stok biriminin, birim maliyetlerinin sipariş miktarları ile çarpımı, yani
toplam birim maliyetler, parasal kısıttan küçük veya eşit olmalıdır.
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ÖRNEK (Nahmias)
Bir fabrikada 3 farklı ürün üretilmektedir. Yönetim, bir seferde 3 ürün için en fazla
30.000 TL bütçe ayırmıştır Elde bulundurma oranı %25 ‘tir. Diğer talep bilgileri, birim
maliyet ve hazırlık maliyetleri aşağıda verildiğine göre, işletme bütçesini aşmadan her
seferinde kaç adet üretilmelidir?
Ürün No

1

2

3

Yıllık Talep

1850

1150

800

Birim Maliyet

50

350

85

Hazırlık Maliyeti

100

150

50

ÇÖZÜM
Öncelikle her bir ürün için ayrı ESM hesaplayıp, finansal kısıtı geçip geçmediğine
bakmalıyız.
2𝑑𝐶𝑠
𝐸𝑆𝑀 = √
𝐶ℎ

2 ∗ 1850 ∗ 100
𝐸𝑆𝑀1 = √
= 172 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚
50 ∗ 0,25
𝐸𝑆𝑀2 = √

2 ∗ 1150 ∗ 150
= 63 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚
350 ∗ 0,25

2 ∗ 800 ∗ 50
𝐸𝑆𝑀3 = √
= 61 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚
85 ∗ 0,25

Eğer bulunan ESM lerde üretim yapılırsa toplam üretim maliyeti şu şekilde olacaktır:
172 ∗ 50 + 63 ∗ 250 + 61 ∗ 85 = 35.835 𝑇𝐿

Görüldüğü üzere, ayrılan bütçeden çok daha fazla bir tutar karşımıza çıkmakta, bu
durumda; ESM değerlerini, 30.000/35835=0,8372 oranıyla çarparız:
𝐸𝑆𝑀1 = 172 ∗ 0,8372 = 144 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚
𝐸𝑆𝑀2 = 63 ∗ 0,8372 = 52 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚
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𝐸𝑆𝑀3 = 61 ∗ 0,8372 = 51 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚

Bulunan ESM lerde üretim yapılırsa, maliyet 29.970 TL olmakta ve ayrılan bütçeyi
aşmamaktadır.
144 ∗ 50 + 52 ∗ 250 + 51 ∗ 85 = 29.970 𝑇𝐿
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde miktar ıskontosunun ne olduğu hakkında bilgi verildi. Tedarikçilerin ve
alıcıların hangi sebeplerden ötürü miktar ıskontosuna sıcak baktığı anlatıldı. Miktar
ıskontosunda oluşan maliyet kalemleri hakkında bilgi verildi.
Miktar Iskonto Modelleri, “tüm birimler için ıskonto” ve “marjinal/artımlı ıskonto”
modelleri olarak ikiye ayrıldı. Öncelikle Tüm Birimler İçin Iskonto Modelinin üzerinde
durularak, optimum sipariş politikasının bu modelde nasıl hesaplandığı örnek yardımıyla
gösterildi. Her bir fiyat kırım aralığı için ayrı ESM hesaplandığı, bu değerlerin aralıkta
olanları için kendisinin alındığı olmayanlar içinse en küçük fiyat kırım miktarının alınacağı
öğretildi. Tüm ESMlere ait toplam maliyetler hesaplanarak en uygun sipariş miktarının nasıl
seçileceği gösterildi.
Bir diğer ıskonto modeli olan “marjinal ıskonto modeli”nin ne olduğu anlatılarak, bu
modelde alıcının ne kadar maliyete katlandığı üzerinde duruldu. Modelin optimum sipariş
politikasının olduğu fakat karmaşık işlemlerinden ötürü buraya konu edilmediği üzerinde
duruldu. Bunun yerine Tüm Birimler Iskonto Modeli ile Marjinal Iskonto Modeli
maliyetlerinin karşılaştırılması gösterildi.
Üçüncü olarak ise işletmelerin bir ürünü veya yarı mamulü üretip üretmeme kararı
üzerinde duruldu. Bu karar için daha önceki bölümlerde anlatılan ESM modellerinin her
ikisinin de kullanıldığı ve karşılaştırması olduğu üzerinde duruldu.
En son bölümde ise, birden çok ürün olması durumunda ESM modeli incelendi, her bir
ürün için ayrı ayrı ESM hesaplanabileceği gösterildi. Fakat stoka yatırılan kaynakların kısıtlı
olması durumunda, ESM değerlerinde belli oranla düzeltme yapılabileceği gösterildi.

180

Bölüm Soruları
Bir montaj hattında kullanılmakta olan 3 adet parça aynı tedarikçiden alınmaktadır.
Tedarikçi firma, bir parçadan 100 birim ve üzeri alınması durumunda, birim maliyette %2
ıskonto uygulamaktadır. Üç parçaya ait veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

(TL/birim)

𝑪𝒔

(TL)

(TL/TL/yıl)

416

14,20

1,50

0,24

B1

104

3,10

1,50

0,24

C1

4160

2,40

1,50

0,24

Stok Birimi

D

C

(yıl)
A1

𝑪𝒉

Aşağıdaki 6 soruyu bu bilgilere göre yapınız.
1) A1 için tek seferde verilmesi gereken sipariş miktarı kaçtır?
a) 19
b) 10
c) 100
d) 119
e) 81
2) A1 için Ekonomik Sipariş Miktarındaki toplam yıllık maliyet kaçtır?
a) 5972,42 TL
b) 5962,29 TL
c) 5689,87 TL
d) 4600,42 TL
e) 5975,29 TL
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3) B1 parçasında indirim olmasaydı, tek seferde verilmesi gereken sipariş miktarı
kaç olacaktır?
a) 28
b) 20
c) 100
d) 120
e) 80
4) B1 parçasının ekonomik sipariş miktarına ait, toplam maliyet formülünde bir
birimi bir yıl elde bulundurmanın maliyeti kaç TL olarak alınmalıdır?
a) 0,24
b) 3,10
c) 3,038
d) 0,729
e) 0,744
5) C1 parçasından tek seferde kaç adet sipariş verilmelidir?
a) 149
b) 49
c) 100
d) 51
e) Hiçbiri
6) C1’in indirimli fiyatı kaç TL’dir?
a) 2,40
b) 1,92
c) 2.352
d) 2,448
e) 1,50
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Bir firma kendi markası olan ayakkabı tabanını günde 500 birimlik üretim hızıyla 20
TL hazırlık maliyetine katlanarak üretebiliyor ve birimini 1,23 TL’ye mal ediyor. Aynı tabanı
3 TL sipariş maliyetine katlanarak, 1,26 TL’ye başka bir tedarikçiden alabiliyor. Yıllık talep
10.000 birim, 1 yıl 250 işgünü ve elde bulundurma oranı 0,24 TL/TL/yıldır.
Aşağıdaki soruları verilen bilgilere göre cevaplayınız.
7) Günlük talep kaç birimdir?
a) 250
b) 400
c) 40
d) 25
e) 100
8) Ayakkabı tabanını üretmesi durumunda bir defada kaç adet üretilmelidir?
a) 446
b) 1117
c) 1214
d) 10000
e) 500
9) Ayakkabı tabanını tedarikçiden satın alması durumunda bir defada ne kadar
sipariş vermelidir?
a) 446
b) 1117
c) 1214
d) 10000
e) 500
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10) Firma ayakkabı tabanını,
a) Üretmelidir.
b) Satın almalıdır.
c) Fark etmez.
d) Yarısını üretmeli yarısını satın almalıdır.
e) Hiçbiri

Cevaplar:
1) c, 2) b, 3) b, 4) d, 5) a, 6) c, 7) b, 8) c, 9) a, 10) a
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9. TERSİNE LOJİSTİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Tersine Lojistik Nedir?, niçin önemlidir?

-

Tersine Lojistik Türleri nelerdir?

-

Tamir, yeniden imalat, geri dönüşüm nedir?

-

Yeniden imalatın faydası nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir atık nasıl yok edilir?
2) Kullanılmayan bir buzdolabı, ekonomiye nasıl kazandırılır?
3) 1990 model arabanızı fabrika geri alsa ve size aynı arabayı sıfırlayarak geri verse
ne kadar ödemeye razı olurdunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Tersine Lojistik Tanımı

Terisne lojistik ve ileriye
doğru lojistiğin farklarını
ayırdetmek

Konu; ders anlatımı şeklinde
işlenecektir

Tersine Lojistik Türleri

Tersine Lojistik Türlerini
öğrenerek aralarındaki
farkları kavramak.

Konu; ders anlatımı şeklinde
işlenecektir

Yasal Düzenlemeler

Tersine Lojistikle ilgili
dünyadaki yasal
düzenlemelere değinmek.

Konu; ders anlatımı şeklinde
işlenecektir

Yeniden Üretim

Güncel bir konu olan
yeniden üretimi ve
faydalarını kavramak

Konu; ders anlatımı şeklinde
işlenecektir

188

Anahtar Kavramlar


Tersine Lojistik



Yeşil Tedarik Zinciri



Yeniden İmalat



Tamir



Yenileme



Kullanılmış Parça Takmak- Yamyamlaştırma



Geri Dönüşüm
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Giriş
Geri dönüşümü mümkün olan ürünlerin tüketim noktasından toplama noktalarına
taşınması ile başlayan ve zaman içerisinde yeniden imalat ve yeniden kullanım gibi geri
kazanım faaliyetleriyle zenginleştirilen bu anlayış, adı geçen faaliyetlerin bütünsel bir yapı
içerisinde incelenmesini konu alarak, tersine lojistik yönetimi olarak adlandırılmıştır.
Tersine lojistik özellikle çevrenin korunması, sürdürülebilirlik açısından
günümüzde özel bir öneme sahiptir. Normalde malzemenin akışı hep ileri yöndedir. Ve
tüm işletme bilimi yakın geçmişe kadar hep bu akış ile ilgilenmiş olup, tersine akış üzerine
yapılan çalışmalar oldukça yenidir.
Bu bölümde tersine lojistiğin tanımını yapıp, önemi üzerinde durulacaktır. Ardından
türleri tanıtılarak, aralarındaki farklar belirtilecektir. Sonrasında ise dünyadaki yasal
düzenlemelere kısaca değinilecektir.
En son bölümde ise tersine lojistiğin çok önemli bir kısmını oluşturan ve henüz
ülkemizde gerekli ilgiyi göremeyen yeniden üretim üzerinde durulacaktır.
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9.1. Tanımı
Geleneksel üretim koşullarında, son ürün, tek bir kaynaktan bir merkeze
ulaştırılmaktadır ki bu ileriye doğru dağıtım olarak ifade edilebilir. Kullanım fonksiyonunu
tamamlayan ürünler ise, bir kaynaktan tek bir merkeze ulaşmaktadır ve bu da geriye doğru
dağıtım olarak belirtilmektedir. İleri doğru lojistikte, bir ürüne gereksinim olduğunda, bu
ürün, ilk olarak dağıtım merkezine, dağıtım merkezinden de perakende satış merkezine
gönderilmektedir. Geriye doğru lojistik faaliyetleri, genellikle, işletmedeki planlama ve
karar verme faaliyetlerinin sonucu olarak başlamamakta, bu faaliyetleri başlatan müşteriler
veya ağ üzerinde bulunan daha ilerideki bir nokta olmaktadır. Geri dönüşümü mümkün
olan ürünlerin tüketim noktasından toplama noktalarına taşınması ile başlayan ve zaman
içerisinde yeniden imalat ve yeniden kullanım gibi geri kazanım faaliyetleriyle
zenginleştirilen bu anlayış, adı geçen faaliyetlerin bütünsel bir yapı içerisinde
incelenmesini konu alarak, tersine lojistik yönetimi olarak adlandırılmıştır.
Tibben-Lembke ve Rogers (2002); ileri doğru ve geriye doğru lojistiğin
farklılıklarını belirtmişlerdir. Bu farklıklar Tablo’da verilmiştir.
Tablo 4: İleriye Doğru ve Tersine Lojistiğin Farkları
İleriye Doğru

Geriye Doğru

Tahmin yapılması daha kolaydır.

Tahmin yapılması daha güçtür.

Bir noktadan çok merkeze.

Bir merkezden tek bir noktaya.

Ürün kalitesi sabittir.

Ürün kalitesi değişkendir.

Ürün ambalajı sabittir.

Ürün ambalajı genellikle tahrip olmuştur

İzlenecek rota nettir

İzlenecek rota net değildir.

Dağıtım seçenekleri nettir.

Dagitim seçenekleri net değildir.

Fiyatlandırma sabittir.
Hız önemli bir faktördür.
Dağıtım maliyetleri sıkı takip edilir.
Stok yönetimi sabittir.

Fiyatlandırmada fazla sayida faktör
etkilidir.
Hız, genellikle, bir öncelik değildir.
Geriye doğru maliyetlerin belirlenmesi
daha güçtür.
Stok yönetimi sabit değildir.

Ürün yaşam eğrisi yönetilebilir.

Ürün yaşam eğrileri daha karmaşıktır.

Taraflar arasında görüşmeler açıktır

Üyeler ile görüşmeler daha karmaşıktır.

Pazarlama yöntemleri net olarak
bilinmektedir.
Ürünü izlemek için zaamamnda bilgi
sağnabilmektedir.

Pazarlama yöntemleri çeşitli faktörlerden
dolayı daha karmaşıktır.
Surecin görselliği daha azdır.
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Lund’un (1998) yapmış olduğu çalışmaya göre ileri ve geri yöndeki hareketlerin neler
olduğu Şekildeki gibidir. Şekilde, mamul zincirinin üretim sürecini ve bu süreçteki tamir,
geri dönüşüm, yeniden kullanma ve yeniden üretim basamakları gözükmektedir. Bu
basamaklarda halkası en yüksek olan işlem en yüksek maliyete sahiptir. Yani tamir (repair) en
düşük maliyete sahipken, yeniden üretim (remanufacturing) daha yüksek maliyete, en yüksek
maliyet ise geri dönüşümdür (recycle).

Kaynak: Lund 1998
Şekil 11
Thierry vd. ise (1995) yaptıkları çalışmada geriye doğru lojistiği öncelikle direk
yeniden kullanım, ürün kurtarma veya geri kazanma ve atık yönetimi olarak belirlemişlerdir.
Yeniden üretimin de içinde olduğu ürün geri kazanma faaliyetlerini de beş alt başlıkta
toplamışlardır. Bunlar demonte edilme derecesine göre sırasıyla; tamir, yenileme
(refurbishing), yeniden üretim, yamyamlaşma (cannibalization) ve geri dönüşümdür. Bu
faaliyetler arasındaki ana fark demonte işleminde gerçekleşmektedir. Fakat ilk üçünü geri
kazanma içinde teknoloji ve kalitenin artırımı faaliyeti olarak da görebilmek mümkündür.

9.2. Tersine Lojistik Türleri
Tersine Lojistiğin türleri aşağıda sırasıyla verilmiştir. Ayrıca Şekilden de
anlaşılabilmektedir.
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2
Servis

Parça
İmalatı

Ürün
Montajı

Birim
Montajı

Dağıtım

Kullanıcı

1

6

5

4

3

İleriye
Akış

7,8

Geriye
Akış
ATIK
YÖNETİMİ

ÜRÜN GERİ
KAZANMA YÖNETİMİ

DİREK YENİDEN
KULLANIM

2: Tamir
3: Yenileme
7: Yakmak
8: Gömmek

4: Yeniden Üretim

1: Direk Yeniden
Kullanım/

5: Yamyamlık-parça
kullanımı
6: Geri Dönüşüm

9.2.1. Tamir
Tamirin asıl hedefi ürünü çalışır duruma sokmaktır. Tamir sonundaki kalite, yeni
ürünün kalitesine göre düşük olmaktadır. Burada yapılan şey bozuk parçanın onarılması veya
değişimidir fakat diğer parçalar bu tamirden etkilenmezler, bu sebeple tamir kısıtlı parçaların
demontesi ardından yeniden montesini içerir.

9.2.2. Yenileme
Yenilemenin esas gayesi kullanılmış ürünleri belirlenen bir kalite düzeyine
çıkarmaktır. Kullanılmış ürün öncelikle birimlere (modül) ayrılır, her bir kritik birim kontrol
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edilir ve onarılır veya değiştirilir. Bu birimler ardından yenilenen ürüne tekrar monte edilir.
Yenileme genellikle teknolojisi eskimiş parçaların yeni teknolojiye sahip olanlarıyla
değiştirilmesi işlemini içermektedir. Askeri alanda oldukça sık yapılan bir işlemdir. İşlem
sonunda kalite artırımı olmasına rağmen, hizmet süresi yenisinin hizmet süresine göre
oldukça düşüktür.

9.2.3. Yeniden Üretim
Yeniden üretimin esas amacı kullanılmış ürünü yeni ürün kalitesine dönüştürmektir.
Bu işlem esnasında tüm birimler ve parçalar sökülür ve kontrol edilir. Bozulmuş veya zamanı
geçmiş parçalar tek tek yenileriyle değiştirilir. Tamir edilebilir olanları tamir edilerek sıkı
kontrollere tabi tutulur. Öncelikle parçalar birimleri oluşturacak şekilde monte edilir, ardından
da birimler yeniden üretilmiş ürünü oluşturur. Yani daha düşük bir maliyetle yeni üretilmiş
mamulün kalitesi yakalanır. Örneğin BMW yeniden üretim faaliyetini motorlara, marş
motorlarına ve alternatörlere kullanmaktadır.

9.2.4. Yamyamlık- Parça Kullanımı
İlk üç faaliyet amaç olarak kullanılmış parçaların tekrar kullanımına yönelikti,
yamyamlıkta ise bu oran azalmaktadır. Amacı, kullanılmış üründeki kullanılmış parçaların
geri kazanımıdır. Örneğin eskiyen bir aletin kullanılabilir parçasını başka bir alete monte
işlemidir.

9.2.5. Geri Dönüşüm
Bundan önceki geri kazanım faaliyetlerinin hepsi gerçekleşirken ürünün fonksiyonu ve
de benzerliği değişmemekteydi. Geri dönüşümde ise kullanılmış ürünün bu iki özelliği de
kaybolmaktadır. Ürün sökülerek birimlere ayrılır onlar da en küçük parçalara yani malzemeye
ayrılır. Bu ayrılan en küçük parçalar başka bir üretimde kullanılır. Örneğin kullanılmayan
araçların tüm metalleri tekrar kullanılabilir.

9.3. Yasal Düzenlemeler
Avrupa’da bulunan ya da Avrupa Birliği çatısı altında faaliyet gösteren şirketlere,
geri kazanımlı operasyonlar için teşvikler verilmektedir. Alman Geri Dönüşüm ve Atık
Kontrol Kanunu, üreticilerin atık oluşumunu önleyen teknikler ve ürünler bulmak için aktif
olarak araştırma yapmalarını ve kaçınılmaz olarak ortaya çıkan atıkların yeniden üretimini
öngörmektedir. Buna ek olarak, hurda haline gelen ürünler kullanım ömürleri sona erdiğinde
geri alınmalı ve geri dönüştürülmeli, yeniden kullanılmalıdır. Bu kanun Almanya’da
faaliyet gösteren şirketlere de, Alman şirketlerine de uygulanmaktadır. Japonya da
mamüllerin geri dönüşümünü kolaylaştıracak malzeme, dizayn ve montaj yapılması
gerektiği yönünde kanun koyarak Almanya’yı takip etmiştir . Avrupa Birliği de; yeniden
kullanıma ilişkin sert yasalar koyan Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, İtalya,
Hollanda, İspanya ve İsveç örneklerinde olduğu gibi hızlı bir şekilde Almanların
inisiyatifini takip etmektedir. ABD’de de, çok sayıda eyalet atık miktarını azaltmaya yönelik
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yasalar koymuştur ya da bu yasaları görüşmektedir. Massachusetts eyaleti “cathode ray
tube”lerin (CRT’lerin, katot lambalarının) toprağa gömülmesini ya da yakılmasını
yasaklamıştır. Minnesota’da elektronik eşyaların kontrolüne yönelik olarak sıkı gerekliliklerin
getirilmesi önerilmiştir. California’da ise üreticilerin plastikle ilgili sorumluluklarını kontrol
altına alan yasalar teklif edilmiştir .

9.4. Yeniden Üretim
Çevreye duyarlı üretim faaliyetlerinin önem kazanması ile birlikte, işletmelerin de
geri dönüşüm, tekrar kullanım ve yeniden üretim faaliyetlerine olan ilgileri artmıştır (Yüksel
ve Çelikoğlu, 2004: 152).
Yeniden üretim; kurtarma faaliyetleri içinde mamulün parçalanma (demonte),
temizlenme, kontrol edilme, montaj veya parça ekleme işlevlerinin ardından yenisi gibi olma
özelliği kazandırma işlemidir. Bu üretim çeşidine örnek olarak, kişisel fotoğraf makinaları,
imalat tezgahları, tıbbi malzemeler, fotokopi makinası, otomobil motorları, bilgisayarlar,
havacılık teçhizatları, telefon donatımları ve lastik verilebilir (Teunter vd., 2006: 4378).
Yeniden üretim “... sonuna-kadar-kullanılmış ürünlerin yeni durumuna getirildiği bir
endüstriyel işlemdir. Kullanılamaz hale gelmiş bir ürün, bir fabrika ortamında
gerçekleştirilen bir dizi endüstriyel işlem sonucunda tamamen söküp parçalarına ayrılır.
Kullanılabilir parçalar temizlenir, yeni hale getirilir ve stoğa eklenir. Bundan sonra,
performans ve öngörülen kullanım ömrü açısından orijinal yeni ürüne tam olarak denk ya da
ondan daha üstün bir ürün oluşturmak üzere, eski parçalardan ve gerektiğinde yeni parçalar
da ilave edilerek yeni ürün toplanır” (Lund, 1983).
Yeniden üretim, tamir operasyonlarından tamamen farklıdır. Çünkü ürünler tümüyle
parçalarına ayrılır ve bütün parçalar yeni-gibi duruma getirilir.Yeniden üretim, malzemeyi
geri kazanma (yani geri dönüşüm) yerine katma değeri geri kazanıma odaklanan ileri bir
yeniden kullanım biçimidir. Ayrıca bir atık oluşumunu önleme biçimidir çünkü ürünler
atılmak yerine yeniden kullanılır. Atılan ürünlerse çoğunlukla, hiçbir değeri kalmayacak
şekilde toprağa gömülür. Yeniden üretim aynı zamanda, üründe malzeme, enerji ya da emek
halinde kalan katma değeri muhafaza eder.Yeniden üretim tamir işleminden de tamamen
farklıdır, çünkü tüm birimler sökülür ve yeni yeni gibi bir duruma ulaşır.
Lund (1998) rutin olarak yeniden üretime tabi tutulan 75 farklı ürün tespit etmiş ve
ürünlerin yeniden üretime uygunluğunu tespite yönelik olarak çeşitli kıstaslar belirlemiştir.
Söz konusu kıstaslar yedi tanedir: (1) ürün işlevini (hurda veya ıskarta) yitirmiştir, (2) ürün
bir dayanıklı maldır, (3) ürün standarttır ve parçaları değiştirilebilir niteliktedir, (4) kalan
katma değer yüksektir, (5) bozulan ürünü elde etme maliyeti, kalan katma değere kıyasla
düşüktür, (6) ürün teknolojisi sabit/bozulmazdır ve (7) tüketici yeniden üretilen ürünlerin
mevcut olduğundan haberdardır.
Yeniden üretimin Nasr vd. (1998) tarafından ortaya konduğu şekliyle ortalama kâr
marjinleri %20’dir ve bu durum aynı zamanda kazançlı olduğunu göstermektedir.
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Dünya’da bir çok firma ürün geri kazanımı yönünde çalışmalar yapmaktadır.
Volswagen Almanya’da hem yeniden üretim hem de geri dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesi
için montaj atölyesi kurmuştur (Guide ve Srivastava, 1996: 38). Ayrıca BMW 1990 yılından
itibaren Almanya’da yürüttüğü geri kazanım çalışmalarını farklı alanlarda yapmaktadır. İlk
alan araçların malzemelerine ait geri dönüşümün yapılmasıdır. Özellikle bir araçta %10
oranında bulunan plastik malzemenin geri dönüşümü esas alınmıştır, sonuçta da %80 ‘lik bir
başarıya ulaşılmıştır. Hatta bazı yeni tasarımlarda da geri dönüşüme uğramış plastik
kullanılmıştır. Bu çalışmalara başlamadan önce kullanılmış plastik toprağa
gömülmekteydi.Yine aynı firma tarafından; marş motoru, motor, dinamo gibi pahalı parçalar
yıllardır yeniden üretime tabi tutulmaktadır. Her bir birim sökülerek, temizlenmekte, tamir
edilmekte ve standartlara uygun şekilde test edilerek tekrar montajı yapılarak yeni parçanın
garanti kapsamında ve kalitesinde, %50,%70 ucuz fiyat aralığında satılmaktadırlar. BMW’nin
geri kazanım alanındaki bir diğer çalışması da yeni üretilecek araçların dizayn ve işçiliğinin
yeniden kullanıma uygun şekilde yapılabilmesi yönündedir.
IBM ise geri kazanım çalışmalarına yine 1990 yılında, ilk olarak İsviçre ardından
Almanya, İngiltere ve Hollanda olmak üzere başlamıştır. 1992 yılında Almanya’da IBM ‘in
geri dönüşüm departmanı 4.000 tonluk kullanılmış kişisel bilgisayar ve anabilgisayarları
işlemiştir. Bunun 800 tonu müşteriden 3.200 tonu ise kendi ıskartalarından gelmiştir. Tabiki
burada en önemli olan şey anabilgisayarlardır, çünkü kullanılmış anabilgisayarların taşınma
ve diğer toplama maliyetleri en yüksek maliyetleri oluşturmaktadır.
Üretim planlama ve kontrol yönetim faaliyetleri, geleneksel üretimdeki yönetim
faaliyetlerinden büyük ölçüde farklılaşabilir. Alınan mamüllerin parçalarının geri kazanım
oranınındaki olasılıklı yapı, Malzeme Planlamayı direk etkileyerek belirsizliğe sokar. Ayrıca
geri kazanımdaki parçanın da durumunun bilinmezliği veya değişikliği teslimat süresini ve
üretim süresini de olasılıklı kılmaktadır. Ayrıca yeniden üretim için gerekli olan tamir ve
onarım faaliyetlerinin de süreleri olasılıklı olduğundan yeniden üretim sürecine de bu şekilde
etki eder. Ayrıca yeniden montaj esnasında bazı ürünler için seri numarası da büyük bir sıkıntı
yaratmaktadır çünkü sökülen parçalar montaj sırasında aynı birime takılmalıdır. Özellikle
havacılık yeniden üretiminde ve müşterinin aynı ürünü istediği (motor gibi) yeniden üretim
faaliyetlerinde büyük bir sorun oluşturmaktadır.
Üretim yönetimi ve kontrol faaliyetleri yeniden üretim yapan şirketlerde, stokastik
ürün iadeleri, iade ve talep oranlarındaki dengesizlikler ve iade edilen ürünlerin bilinmeyen
durumları yüzünden normalden daha karmaşıktır. Guide (2000) çalışmasında bu karışıklığı
gidermek adına üretim kontrolü ve planlaması aşamalarında ciddi değişiklik gösteren yedi
karakteristik özelliği ele almıştır. Bu özellikleri ele alırken de önceki yapılan çalışmalarda
üzerinde durulan özellikleri baz almıştır.
1) İade Edilen Mamülün Zaman ve Miktar Belirsizliği; Ürüne ait zaman ve
miktarın belirsizliği aynı ürünün ömrünün belirsiliğinin bir sonucudur. Ürünün yaşam
döngüsü ve teknolojik gelişmeler iade oranını etkilemektedirler.
2) Yeniden Üretilen Mamüle Talep ile İadenin Dengelenmesi; İade oranı ile talep
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oranınının denk olması yine ürünün beklenen ömrü ve teknolojik gelişmelerin bir
fonksiyonudur. Firma müşteriden gelen iade ile yeniden üretilmiş ürüne olan talebi
dengeleyip karı maksimum kılmalıdır. Firma bu noktada iadenin talebi geçtiği stok
birikmesine izin vermemeli aynı zamanda talebin de stoğu geçmesiyle oluşan düşük hizmet
düzeyine izin vermemelidir.
3) Demonte; Ürün yeniden üretilmeden önce sökülüp parçalara ayrılmalıdır. Sökme
işleminin sonuçları, üretim kontrolü, programlama, malzeme ihtiyaç planlaması işlevlerine
etki eder. Sökme tekrar montaj işlemiyle orantılı olmalıdır ve yine düşük hizmet düzeyi
yaratmamalıdır.
4) İadelerdeki Parçaların Belirsiziliği; Geri gelen parçalar koşullarına göre farklı
alanlarda yeniden kullanılabilir. Bu belirsizlik stok politikasını ve satın alma işlevini oldukça
güçleştirir.
5) Ters Lojistiğin Yapısı; Buradaki sorun ürünlerin nasıl toplanacağı ve hangi geri
kazanım işlemine nasıl yollanacağı üzerinedir. Bu aşama bir çok karar sürecini içermektedir.
Örneğin toplama merkezi nerede kurulacak, geri dönüşüm için verilecek bir teşvik olacak mı,
nasıl olacak, taşıma yöntemi nasıl olacak? gibi.
6) Parçaların Eşleşme Gereksinimi; Bu yaklaşım müşterilerin sahip oldukları
ürünün aynısının döneceği gerekliliğidir. Bu gereklilik müşteri odaklı bir yaklaşımdır.
Müşteri ürünü, yeniden üretimi için teslim ettiğinde aynı ürünün dönmesini talep eder.
7) İşleme Süresi ve Malzeme Rotasındaki Belirsizlikler; Rotadaki belirsizlik, geri
dönen birimin durumunun belirsizliğinin sonucudur.
Bunların yanında üretime ait planlama ve kontrol problemleriyle ilgili bir çok çalışma
yapılmıştır.Krupp (1992), yeniden üretimde, eskiyen ve geri kazanıma gelen ürünlerin
tahminlemeleri üzerinde durmuştur. Guide ve Srivastava (1996) sipariş stratejileri üzerinde
durmuşlardır.
Bunun yanında yeniden üretim tesisleri üç bağımlı alt sistem olarak düşünülebilir. İlk
alt sistem demonte atölyesidir, burada m farklı tipteki ürün, n türde bileşene ayrılır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle terine lojistiğin tanımı yapıldı ardından terine lojistik ile ileriye
lojistik arasındaki farklara değinildi.
İkinci bölümde ise terisine lojistiğin türleri tek tek açıklandı. Bunlar, tamir, yenileme,
yeniden üretim, parça kullanımı (yamyamlık) ve geri dönüşüm olarak sıralandı. Aralarındaki
farklar ortaya konarak anlaşılması sağlandı.
Üçüncü bölümde ise dünyadaki yasal düzenlemelerden kısaca bahsedildi.
Dördünü bölümde özellikle yeniden üretim üzerinde duruldu. Detaylı olarak tüketici
ve üretici açısından ne anlam ifade ettiği açıklandı.
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Bölüm Soruları
1) Tersine Lojistik nedir?
2) İleriye ve Geriye Lojistik farkları nelerdir?
3) Tersine Lojistik Türlerini açıklayınız?
4) İşletmedeki planlama ve karar verme faaliyetlerinin sonucu olarak başlamayan
aksine bu faaliyetleri başlatan müşteriler veya ağ üzerinde bulunan daha ilerideki bir nokta
olan lojistik türünün genel ismi hangisidir?
a) Çevik Üretim
b)

İleri Lojistik

c) Geri Dönüşüm
d) Tersine Lojistik
e) Satış
5) Aşağıdakilerden hangisi terisne lojistiğin özelliklerindendir?
a) Ürün kalitesi sabittir.
b) Ürün ambalajı sabittir.
c) Hız genellikle bir öncelik değildir.
d) İzlenecek rota belirlidir.
e) Dağıtım seçenekleri bellidir.
6) Amacı bozuk parçanın onarılması ya da değiştirilmesi olan, diğer parçaların bu
işlemden etkilenmediği tersine lojistik türü nedir?
a) Geri dönüşüm
b) Tamir
c) Parça kullanımı
d) Yeniden Üretim
e) Yakmak
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7) Kullanılmış ürün öncelikle birimlere (modül) ayrılır, her bir kritik birim kontrol
edilir ve onarılır veya değiştirilir, İşlem sonunda kalite artırımı olmasına rağmen, hizmet
süresi yenisinin hizmet süresine göre oldukça düşük olur.
Yukarıda tanımlanan tersine lojistik türü nedir?
a) Yeniden Üretim
b) Tamir
c) Yenileme
d) Geri Dönüşüm
e) Parça Kullanımı
8) Tüm birimler ve parçalar sökülür ve kontrol edilir. Bozulmuş veya zamanı geçmiş
parçalar tek tek yenileriyle değiştirilir, işlem sonunda daha düşük maliyetle yeni ürün kalitesi
yakalanır.
Yukarıda tanımlanan tersine lojistik türü nedir?
a) Yeniden Üretim
b) Tamir
c) Yenileme
d) Geri Dönüşüm
e) Parça Kullanımı
9) Eskiyen bir aletin kullanılabilir parçasını başka bir alete monte işlemine ne denir?
a) Yeniden Üretim
b) Tamir
c) Yenileme
d) Geri Dönüşüm
e) Parça Kullanımı
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10) Ürün sökülerek birimlere ayrılır onlar da en küçük parçalara ayrılır. Bu ayrılan en
küçük parçalar başka bir üretimde kullanılır.
Yukarıda tanımlanan tersine lojistik türü nedir?
a) Yeniden Üretim
b) Tamir
c) Yenileme
d) Geri Dönüşüm
e) Parça Kullanımı

Cevaplar
4)d, 5)c, 6)b, 7)c, 8)a, 9)e, 10)d
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10 DEPOLAMA

202

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Depolama nedir, neden önemlidir

-

Depolama Türleri

-

Depolama Operasyonları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ambar ne demektir?
2) Bir fabrika ürettiği bir ürünü saklarken hangi tür depoyu kullanmalıdır?
3) Çin’den Türkiye’ye gelen bir mamul, Türkiye’de hangi tür depolarda saklanır?

204

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Depolamanın Nedeni ve
Kullanımı

Depolama Türleri

Depolama Operasyonları
ve Fonksiyonları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İşletmeler depoların nasıl
kullanıldığı hakkında bilgi
sahibi olmak ve depolama
kavramını anlamak.

Konu; ders anlatımı, örnek
olaylar şeklinde işlenecektir

Genel, Özel depolar, çapraz
sevkiyat gibi depolama türleri
öğrenilecektir.

K Konu; ders anlatımı, örnek
olaylar şeklinde işlenecektir

Hareket, Saklama ve Bilgi
Aktarımı ile üçe ayrılan
fonksiyonların detayları
öğrenilecek.

Konu; ders anlatımı, örnek
olaylar şeklinde işlenecektir
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Anahtar Kavramlar


Üretim Destek Depoları



Ürün Karıştırma Depoları



Birleştirme Depoları



Ayrıştırma Depoları



Doğrudan Teslimat



Genel Depolama



Özel Depolama



Çapraz Sevkiyat



Sözleşmeli Depolama



Hareket



Saklama



Bilgi Aktarımı
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Giriş
Ambar, depo, Antrepo, Dağıtım Merkezi gibi isimlerle anılan depo, geleneksel
anlamda malzeme ve ürün stoklarının tutulduğu, saklandığı ve korunduğu yerdir. Depolama
ise lojistik sistemlerin önemli bir fonksiyonudur. Çünkü istenen müşteri hizmet düzeyini
sağlamada ve minimum maliyet hedefine ulaşmada önemlidir. Ayrıca üretici ve tüketici
arasında önemli bir bağlantıdır.
Depolama faaliyeti, yıllar geçtikçe önemini arttırmış ve lojistik sisteminin en önemli
parçalarından biri olmuştur. Depolama, kaynak noktasından tüketim noktasına tüm
malzemelerin saklanması; bu malzemelerin durumu ve koşulları hakkında bilgi akışının
gerekli yerlere sağlanmasıdır. Depolar, malzemenin dört aşaması ile ilgilenir; kabul,
depolamak (saklamak), yüklemek ve toplamak.
Bu bölümde depo ve depolama hakkında genel bilgi verilecek ve çeşitli depo türleri
kıyaslanacaktır.
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10.1. Depolamanın Nedeni ve Kullanımı
Depolamak tüm lojistik süreç sırasında malzemelerin stoklanması amacıyla kullanılır.
Basitçe, 2 tip stok bulunur: (1) hammaddeler, bileşenler ve parçalar (fiziki arz); ve (2) son
ürünler (fiziksel dağıtım). Bunlara ek olarak yarı mamul ürünleri de bulunabilir ancak yarı
mamuller şirketlerin stoklarına yaptıkları yatırımın çok küçük bir kısmını kapsar.
Niye stokları depoda tutmak gereklidir? Genel olarak niye stokları depolamanın
gerekli olduğu aşağıda verilen nedenlerle açıklanmıştır:
1. Dağıtım ücretlerinden kazanç elde etmek
2. üretim ücretlerinden kazanç elde etmek
3. Miktar iskontolu alımlardan yararlanmak
4. tedarik kaynağının devamını sağlamak
5. firmanın müşteri hizmetleri ilkelerini desteklemek
6. değişen pazar koşullarına ayak uydurmak (ör: sezonsal değişimler, talep
dalgalanmaları, rekabet)
7. üreticiler ve tüketiciler arasındaki zaman ve mekan farklılıklarına aşmak
8. istenilen müşteri hizmetine mümkün olan en az lojistik masraflarıyla ulaşmak
9. tedarikçi ve müşterilerin “tam zamanında” programlarına destek olmak
Şekil 12’de bir lojistik sisteminde depolamanın kullanımlarını gösteriyor. Depolar,
üretime katkı sağlamak için farklı üretim tesislerinden olan ürünleri birleştirip tek bir
müşteriye göndermek için, birçok müşterinin ihtiyacını karşılamak için büyük bir ürün
nakliyatını parça yüklere bölmek için ve küçük ürün nakliyatlarını birleştirip daha yüksek
ticaret hacmine dönüştürebilmek için kullanılabilir.
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ÜRETİM DESTEK DEPOLARI
Tedarikçi A
Tedarikçi B
Depo

Fabrika

Tedarikçi C
Tedarikçi D
CL veya TL

Şekil 12: Üretim Destek İşlemi
Üretime katkı sağlaması açısından çoğu zaman depolar, tedarikçilerden gelen malzeme
nakliyatlarının birleşme noktası olarak kullanılır. Şekil 12’de gösterildiği gibi firmalar
hammadde, malzeme, parça, bileşen ve materyalleri farklı tedarikçilerden sipariş ediyorlar.
Bu tedarikçiler tesise yakın olan bir depoya kamyon yükü (TL) veya vagon yükü (CL) olarak
naklediyorlar. Gelen nakliyat daha sonra üretim yapan tesislere transfer ediliyor.

ÜRÜN KARIŞTIRMA DEPOLARI
Müşteri A

Ürün A, Ürün B, Ürün C

Fabrika A

Müşteri B

Ürün A, Ürün B, Ürün C

Karıştırma
Deposu

Fabrika B

Müşteri C

Ürün A, Ürün B

Fabrika C

Müşteri D

CL veya TL

Ürün A, Ürün C

CL veya TL veya LTL

Şekil 13: Ürün Karıştırma İşlemi
Ürün Karışım Depo Ürün karıştırma (Şekil 13) yapabilmek için çoğu zaman ürünleri
(A, B, C ürünleri) merkezi bir depoya aktaran farklı üretim noktaları (A, B, C tesisleri)
gerekmektedir. Her tesis, toplamda ortaya çıkacak ürünün sadece belirli bir kısmını üretir.
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Nakliyatlar genelde büyük oranlarda (TL veya CL) merkezi depoya gönderilir. Tüketiciler bu
depodan karışık veya birleşmiş ürünü sipariş ederler.

BİRLEŞTİRME DEPOLARI
Müşteri A

Fabrika A

Müşteri B

Birleştirme

Fabrika B

Müşteri C

Deposu

Fabrika C

Müşteri D

CL veya TL
TL veya LTL

Şekil 14: Birleştirme İşlemi
Birleştirme deposu Bir depo birleşme (Şekil 14) için kullanıldığında, TL veya CL
nakliyatlar birçok farklı üretim noktalarından merkezi bir tesise yollanır. Depo bu noktadan
sonra ürünleri müşteri için tek bir nakliyat amacıyla birleştirir.

AYRIŞTIRMA DEPOLARI
Müşteri A

Müşteri B

Ayrıştırma
Deposu

Fabrika B

Müşteri C

Müşteri D

CL veya TL
LTL
Şekil 15: Ayrıştırma İşlemi

Ayrıştırma depoları (Şekil 15), üretim yapan tesislerden büyük nakliyat alan yerlerdir.
Çünkü üretim genelde büyük hacimlerle yapılır. Küçük boyuttaki farklı müşteri siparişleri
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birleştirilerek tek taşımaya dönüştürülüp fabrikadan depoya yollanır. Depo bu nakliyatı
aldığında, deponun hizmet ettiği coğrafi alanlardaki müşteriler için parça yük haline getirir ve
LTL boyutunda dağıtılır.
Taşımacılık ekonomisi; hem tedarik hem de dağıtım sistemleri için geçerlidir. Tedarik
durumunda, birkaç tedarikçiden gelen küçük siparişler, asıl tedarikçinin yakınındaki
birleştirme deposuna nakledilebilir. Böylece üretici siparişlere bir TL ya da CL nakliyatı
kadar uzak olacaktır ki normalde depo tesise çok daha fazla uzak olur. Depo tedarik
kaynağına yakın olur böylece parça yük ücretleri kısa mesafe için karşılanır ve iş hacmi
seviyesi depodan tesise olan uzun mesafe için kullanılır.
Depolar, fiziksel dağıtım sisteminde de nakliye masraflarını düşürmek amacıyla
kullanılabilir. Paketlenmiş mal endüstrisinde, üreticiler çoğu zaman birkaç farklı tesis
kullanırlar ve bu tesislerden her biri şirketin ürün yelpazesinden belli bir miktarını barındırır.
Bu tür şirketler genelde saha depoları kullanır. Bu depolardan şirketin karıştırılarak
nakledilmiş tüm ürün yelpazesi tüketicilere yollanmak üzere hazır hale gelir. Tesislerden saha
depolarına aktarım çoğu zaman her tesiste üretilen ürünlerin tam vagon yükleri olarak
doldurulup tren yolu üzerinden sağlanır. Ürün yelpazesinden çeşitli ürünleri kapsayan tüketici
siparişleri TL ya da parça yükleme (LTL) yapılarak kamyon ile nakledilir. Saha depolarının
kullanımı tüketicilere direk nakliye etmektense daha düşük maliyet sağlar. Depolama arttıkça
doğrudan bağlantılı olduğu ürün nakliye ücretleri de artar. Buna rağmen kazanç elde edilen
miktarlar çoğu zaman artan ürün taşıma ücretlerinden oldukça fazladır.

10.2. Depolama Türleri
Genellikle, şirketlerin birkaç depolama alternatifleri vardır. Bu alternatifler aşağıda
sıralanacaktır.
Doğrudan Teslimat Bazı şirketler ürünlerini müşterilere pazarlayabilir (doğrudan
teslimat denilen bir süreç) ve bu şekilde sahada bir depo ihtiyacını elerler. Posta sipariş ile
çalışan katalog şirketleri, depolamayı sadece satış merkezi veya bir tesis gibi başlangıç
noktasında kullanan endüstriye örnektir.
Bir şirket ürünlerini sahada depolamaya karar verdiğinde, bir depo kiralayabilir
bunlara genel depolar denir ya da kendisine ait bir depo kurabilir bu tür depolara da özel
depolar denir.
Şirketler genel ya da özel depolardan birine karar vermeden önce müşteri hizmetlerini
ve finansal değerlendirmeleri yapmaları gerekmektedir.
Genel Depolama, genel depolama faaliyetini seçen bir işletme 6 çeşit genel depo
türünden birini kullanır : 1) üretilen ürünler için genel ürün deposu, 2) soğuk hava deposu, 3)
gümrük depoları ya da antrepolar, 4) ev eşyaları ve mobilya depoları, 5) özel madde deposu
ve 6) dökme mallar depoları. Her birisi farklı hizmetler sunmaktadır.
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Genel ürün deposu büyük ihtimalle en yaygın olandır. Üreticiler, distribütörler ve
müşteriler tarafından her türlü ürünü depolamak için kullanılır.
Soğuk hava deposu sıcaklık kontrollü bir çevre sağlar. Genellikle meyve, sebze gibi
bozulabilir ürünler için kullanılır. Ancak donmuş yiyecek ürünleri, bazı ilaçlar, fotoğraf
makinesi filmleri, kürkler gibi eşyalar da bu tür bir depoda saklanması gerekir.
Bazı genel depolar ve özel madde depoları, gümrük deposu/ antrepo olarak bilinir.
İthal sigara ve alkollü içecekler bu tür depolarda saklanır. Ancak Gümrük İdaresi bu malların
dağıtımına kadar kontrollerini alıkoyar. Zamanı geldiğinde ithalatçı malların gümrük
vergilerini ödemelidir. Gümrük depolarının avantajı mal satılana kadar vergi bedellerini
ödemenizin gerekmemesidir.
Ev eşyaları depoları, ürünlerden ziyade kişisel eşyaların saklanmasında kullanılır.
Mülk belirli bir süre geçici konaklama seçeneği olarak burada depolanır. Bu depo
kategorisinde farklı depolama seçenekleri vardır. İlki açık depolamadır. Eşyalar depo
zemininde ay başı metreküp başına ücretlendirilerek depolanır. Ev eşyaları genelde bu şekilde
depolanır. Bir başka tür ise özel depodur. Burada kullanıcılara eşyalarını güvence altına
almaları için özel bir oda veya kasa verilir. Son seçenek ise konteynır depodur. Eşyalarını
koyması için konteynır verilen kullanıcıların eşyaları açık depolamadansa daha güvendedir.
Özel madde depoları bilhassa tahıl, yün ve pamuk gibi tarım ürünleri için
kullanılmaktadır. Normal olarak her bir depo tek tip ürünü depolamaya yöneliktir ve o ürünle
ilgili özel hizmetler sunar.
Döküm depolama, sıvı maddeler için tanker ve kömür, kum ve kimyasallar gibi
maddeler için açık ya da korunaklı depolama sunar. Bu tür depolar tarafından sunulan
hizmetler içinde yığınlardan bidonlara madde doldurmak veya farklı kimyasalları birleştirerek
yeni bir madde ya da karışım elde etmeyi kapsar.
Çapraz sevkiyat (aktarma) depolama genel depolamaya çapraz sevkiyat ve
sözleşmeli depolama gibi alternatif seçenekler de mevcuttur. Çapraz sevkiyat, ürünlerin
depoda geçirdikleri zamanı azaltmaya yöneliktir. Özünde, depo bir dağıtma merkezi haline
gelir. Ürünler yığın olarak buraya gelir ve hemen müşterilere nakliye amacıyla siparişlere
uygun küçük parçalara bölünür. Teknik olarak ürünler hiç depoya uğramaz ya da bekletilmez.
Genelde en fazla bekleme süresi 24 saattir.
Çapraz sevkiyat birçok perakendeci için çok önemli bir seçenek haline gelmiştir.
Örneğin, üçüncü parti bir depolama şirketi belli markadaki ürünleri etiketliyor, kancalara
asıyor ve Ürünler Wal-Mart dağıtım merkezine gitmek için yola çıkıyor ve bu merkezde
ürünlerin her bir mağaza için kamyonlara çapraz sevkiyatı gerçekleştiriliyor. Bazı
mağazalarda koliler açıldığı gibi ürünler raflara konacak seviyede hazır geliyor.
Sözleşmeli depolama sözleşmeli depolama, depo hizmeti sağlayıcısı ile kullanıcısı
arasındaki anlaşmadır. Şu şekilde tanımlanmıştır:
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Uzun süreli, karşılıklı çıkar sağlayan bir anlaşma. Bu anlaşma tek bir müşteri için o
müşteriye özel olarak hazırlanmış ve eşsiz bir depolama ve lojistik hizmetleri sunmaktadır.
Bu anlaşmaya göre operasyondan oluşabilecek riskler her iki tarafın da sorumluluğundadır.
Ücret ve hız yerine üretkenlik, hizmet ve verimlilik konusuna dikkat çekilir.
Sözleşmeli depolama genel olarak genel depolamayı geçmiş durumdadır ve bu
büyüme yakın gelecekte de devam edeceğe benzemektedir.

10.3. Depolama Operasyonları ve Fonksiyonları
Depolama şirketlerin lojistik sistemlerinde önemli bir yere sahiptir. Diğer
operasyonlarla birleşince, firmanın müşterilerine kabul edilir hizmet sunmaktadır.
Depolama görevleri depoların uyguladığı hizmetler şunlardır:
-

Malların alınması, saklanması

-

Depolama, stok takibi

-

Sipariş girişi

-

Toplama, derecelendirme, kamyonlara yükleme

-

Çapraz sevkiyat

-

İade işlemleri

-

Paketleme

-

Hafif montaj, onarım, teçhizat

-

Etiketleme, paket küçültme

-

Promosyonları tanıtma

-

Yığını parçalara ayırma ve birleştirme

-

Nakliye ( kendi filosu ile ya da dışarıdan)

-

İthal/ihraç hizmetleri

-

Nakil teslim kanıtı

-

Müşterileri hizmetlerini ve faturalandırmalarını takip etme

-

Hizmet raporu/ kurye gözetimi

-

Yer bildirme
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-

Gayrimenkul işlemleri

-

İletişim ağı analizi

-

Sistem geliştirme

Tüm bu hizmetler öncelikli olarak ürün akışından ziyade depolanmasını hedef alır.
Büyük miktarlardaki hammaddenin, parçaların ve bitmiş ürünlerin depo içinde hızlı ve etkili
hareketi, depolanmış ürünler hakkında zamanlı ve net bilgilerle birleştiğinde depolama
yönetiminin amacı gerçekleşmiş olur.
Depolamanın üç fonksiyonu depolama üç temel işleve sahip; hareket, saklama
(depolama) ve bilgi aktarımı. Son zamanlarda organizasyonlar stok yönetimi ve
üreticilerden varış noktalarına siparişleri hızlandırmaya odaklanmışken en çok ilgi gören işlev
hareket işlevi olmuştur.
Hareket. Hareket işlevi belli faaliyetlere bölünebilir. Bunlar:
-

Mal alımı, kabul ya da teslim alma.

-

Transfer veya istifleme

-

Müşteri sipariş talebi/toplama

-

Çapraz sevkiyat

-

Taşıma

Mal alımı aynı zamanda nakliyat aracından malların indirilmesini de kapsamaktadır.
Aynı zamanda depo stok kayıtlarının takibini, hasar denetimini ve ürünlerin sipariş ve
nakliyat sonrası sayımının doğrulanmasını da kapsamaktadır.
Transfer veya istiflemek, ürünlerin depolama için depoya, birleştirme gibi belirli
hizmetler için belli bölgelere ve nakliyat için çıkış hareketlerini kapsar. Müşteri sipariş
toplama ya da sipariş talebi ürünleri müşterilerin istediği şekilde gruplandırma hareketidir.
Sevk irsaliyeleri bu noktada hazırlanır.
Sipariş toplama üç kategoriye ayrılabilir: gizli toplama, grup toplama, bölge toplama.
- Gizli toplama tek bir sipariş toplamak anlamına gelir. Bir sipariş toplayıcı tek bir
siparişi alır ve başından sonuna kadar onu yapar.
Grup toplamada, sipariş toplayıcısı bir grup siparişi alır, bu sayı bazen 10-12’yi
bulabilir. Tüm grubun stok birimlerin bulunduğu bir liste hazırlanır. Sipariş toplayıcısı, daha
sonra grubu alıp yükleme noktasına götürür. Burada grup tekli siparişlere dönüştürülür.
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- Bölge toplama yönteminde her bir sipariş toplayıcısına deponun bir bölgesi
verilir. Bölge toplama planı altında, bir sipariş toplayıcısı kendisine verilen koridordaki
siparişleri yapar ve sırayı başka bir sipariş toplayıcısına devreder. Devrettiği kişi başka bir
koridoru halleder ve bu böyle devam eder. Bu sistemde sıra nerdeyse her zaman en az iki kişi
ile yürütülür.
Çapraz sevkiyat çapraz sevkiyat, malları, kabulünden, gideceği yük rampasına
aktararak depolama etkinliğini atlar. Tam anlamıyla bir çapraz sevkiyat operasyonu istifleme,
depolama ve sipariş seçimi evrelerini atlar. Nakliyelerin çok yakından ve koordine çalışması
gerektiği için bilgi transferi devasa bir önem taşır hale geliyor. Bu uygulama, maliyete ve
müşteri hizmetlerine yaptığı etki nedeniyle depolamada oldukça önemli bir hale geldi.
Ürünlerin depoda trasfer/istifleme işlemini eleyerek, hem maliyeti hem de depoda geçen
zamanı azaltmış olunur. Böylece müşteri hizmetleri seviyesi artar
Son hareket faaliyeti, nakliyat ya da taşıma, ürünleri ve siparişleri fiziksel olarak
götürülecekleri araca yükleme, stok kayıtlarını hazırlama ve nakliye edilecek siparişleri
kontrol etmekten oluşur. Aynı zamanda bazı müşteriler için malların dizilip paketlenmesini de
kapsayabilir. Ürünler kutulara ya da diğer kaplara konur; paletlere yerleştirilir, streçle kaplanır
(örneğin plastik film ile kaplanır), ve nakliyat için gerekli üretildiği yer, varış noktası,
nakliyeci, alıcı (örneğin müşteri) ve paket içeriği gibi bilgi ile işaretlenir.
Saklama. Depolamanın ikinci işlevi, saklama, geçici olarak ya da uzun dönemli
yapılabilir. Geçici saklama deponun hareket işlevine odaklanır ve sadece temel stok yenileme
için gerekli ürünlerin saklanmasını kapsar. Geçici stok saklanmasının genişliği lojistik
sisteminin dizaynına ve teslim süresi ile talebin çeşitliliğine dayanır. Çapraz sevkiyatın
amaçlarından biri de deponun sadece geçici saklama özelliğinin kullanılmasıdır.
Uzun süreli saklama uzun süreli saklama, normal stok yenilenmesi için gerek stoktan
daha fazla mal tutulmasıdır. Çoğu zaman tampon ya da güvenli stok olarak da kullanılır. Bu
çeşit depolamaya yönelten koşullar şunlardır: 1) mevsimsel talep, 2)değişken talep, 3)meyve
ve et gibi ürünlerin koşulları, 4)yatırım yapma veya vadeli satın alma, 5)özel indirimler
Bilgi aktarımı. Bilgi aktarımı depoların üçüncü işlevidir ve depolama hareketleriyle
eş zamanlı gerçekleşir. Tüm depo faaliyetlerini yönettikleri için yöneticilerin her zaman
zamanlı ve kesin bilgiye ihtiyaçları vardır. Stok seviyeleri, verimlilik seviyeleri (örneğin
depodan hareket eden mal miktarı), stok yerleri, gelen ve giden nakliyeler, müşteri verileri,
tesis yeri kullanım oranı ve personel hakkındaki bilgiler deponun faaliyetlerinin başarısında
çok önem taşır. Firmalar gittikçe daha fazla bilgisayarlar üzerinden yapılan bilgi alışverişini
kullanmaya başlıyorlar. Elektronik veri transferi (EDI), internet ve barkod kullanarak bilgi
transferinin hem hızı hem de kesinliğinin artmasını sağlıyorlar.
Firmaların kağıt işini azaltma çabalarına rağmen, kağıt işi hala çok fazla. Bu ve daha
birçok nedenden dolayı, firmalar büro işlerini olabildiğince otomasyonla yenilemeye
çalışıyorlar. Bütün depo faaliyetleri için, elektronik iletişim (örneğin e-mail), bürosal işlerin
azaltılmasında temel yere sahiptir.
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Deponun tüm faaliyetlerinin başarıyla tamamlanması daha önce de bahsedildiği gibi
kontrol etmeyi gereksiz kılıyor. Ancak hatalar tüm depo faaliyetlerinde gerçekleşir ve
genellikle daha önce yapılmış faaliyetlerin kontrolü önemlidir. Bazı durumlarda bu faaliyet
depo içinde çalışanlar kendi kontrol mekanizmaları haline geldiğinde en aza indirilebilir.
Bireylerdense takımlar olarak çalışmak da buna katkı sağlayabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, lojistik sistemlerinde depolamanın önemini işledik. Ölçek ekonomisi,
maliyetler ve müşteri hizmetleri göz önünde bulundurulan en önemli fonksiyonlardır. Bir
firmanın mevcut seçenek çeşitleri kamu ve özel depolamayı içerir. Lojistik yöneticileri,
optimum yönetim kararları için her seçeneğin avantajlarını ve dezavantajlarını bilmeleri
gerekir.
Depolamanın önemli fonksiyonları taşıma, depolama ve bilgi aktarımıdır. Taşıma;
transfer, nakliye, sipariş seçimi, mal kabul'den meydana gelir. Depolama, geçici ya da yarı
kalıcı olabilir. Bilgi transferi depoda yer alan tüm aktivitelerin arasındaki bağlantıdır. Bu
aktiviteler yurtiçi ya da uluslararası olarak gerçekleştirilebilir.

217

Bölüm Soruları
1) Depolamanın nedenlerini açıklayınız.
2) Miktar iskontoları neden depolamak için bir sebeptir? Detaylı açıklayınız.
3) Bir üretici hangi türde depolama alternatifleri kullanabilir? Açıklayınız.
4) Depolamanın üç temel fonksiyonunu açıklayınız.

Müşteri A

Ürün A, Ürün B, Ürün C

Fabrika A

Müşteri B

………….
Deposu

Fabrika B

Ürün A, Ürün B, Ürün C

Müşteri C

Ürün A, Ürün B

Fabrika C
CL veya TL

Müşteri D

Ürün A, Ürün C

CL veya TL veya LTL

5) Yukarıdaki şekilde ortada bulunan depo hangi amaçla kullanılmıştır?
a) Üretim
b) Ürün Karışım
c) Ayrıştırma
d) Birleştirme
e) Çapraz Sevkiyat
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Müşteri A

Fabrika A

Müşteri B

…….

Fabrika B

Müşteri C

Deposu
Fabrika C

Müşteri D

CL veya TL
TL veya LTL

6) Yukarıdaki şekilde ortada bulunan depo hangi amaçla kullanılmıştır?
a) Üretim
b) Ürün Karışım
c) Ayrıştırma
d) Birleştirme
e) Çapraz Sevkiyat
Müşteri A

Müşteri B

….Deposu

Fabrika B

Müşteri C

Müşteri D

CL veya TL
LTL

7) Yukarıdaki şekilde ortada bulunan depo hangi amaçla kullanılmıştır?
a) Üretim
b) Ürün Karışım
c) Ayrıştırma
d) Birleştirme
e) Çapraz Sevkiyat
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8) Depoda ürünlerin beklemediği, deponun bir dağıtım merkezi halini aldığı depo
türüne ne denir?
a) Özel Depo
b) Genel Depo
c) Çapraz Sevkiyat
d) Sözleşmeli Depo
e) Antrepo
9) Soğuk Hava Deposu, Dökme Mallar Deposu gibi depolara verilen genel depo ismi
hangisidir?
a) Özel Depo
b) Genel Depo
c) Çapraz Sevkiyat
d) Sözleşmeli Depo
e) Antrepo
10) Bazı şirketler ürünlerini müşterilere direk pazarlayabilir ve bu şekilde sahada bir
depo ihtiyacını elerler. Bu tür bir operasyona ne denir?
a) Doğrudan Sevkıyat
b) Hareket
c) Saklama
d) Antrepo
e) Sözleşmeye Dayalı Depolama

Cevaplar
5)b, 6)d, 7)c, 8)c, 9)b, 10)a
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11.

MALZEMELERİN ELLEÇLENMESİ VE PAKETLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Otomatik olan ve olmayan çeşitli taşıma sistemleri

-

Forkliftler

-

Raf Sistemleri

-

Lojistik ve depolamada paketlemenin rolü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir forklift en fazla ne kadar yük taşıyabilir?
2) Eğer kütüphanenizdeki rafları yeniden yerleştirmek isteseydiniz, en çok kitabı
alacak raf sistemini nasıl kurardınız?
3) Ürünü satın alırken sizin için paketinin güzelliği ne kadar önemli ? Aynı iki
ürünün paketleri farklı olsaydı hangisini tercih ederdiniz?
4) Elleçleme ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Malzeme Elleçleme
Araçları

Manuel ve Otomatik
elleçleme araçları ,
kullanılan kavramlar
öğrenilecek.

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.

Paketleme

Tanımı, ekonomisi ve etki
eden unsurlar öğrenilecek.

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar


Elleçleme



Forklift



Raf Sistemleri



Paketleme



Karşı Ağırlıklı Forklift



Çekici (Tow-Tractor)



Transpalet



Reach Truck



Carousel
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Giriş
Pazarlama ve lojistik stratejilerinde depolamanın önemi artmaktadır. Depolamayı
rekabette öne geçmek için bir araç olarak görenler, bilgi akışını da içermek üzere bu kavrama
karşı olan genel bakış açısını genişletmektedirler. Günümüz depolarında bilgisayarlı
otomasyon, lojistik başarı ve rekabet avantajı için olmazsa olmazlar arasındadır.
Bu bölüm, deponun veya depoların otomasyonu, Elleçleme sistemleri, paketleme ve
bilgisayar desteği ile geliştirme gibi konulardan oluşmaktadır.
Bu doğrultuda öncelikle elleçlemenin detaylı tanımı yapılmıştır. Daha sonra elleçleme
ekipmanları tanıtılmıştır. Manuel ve Otomatik sistemler olarak elleçleme elemanları
ayrılabilir. Bu bölümde manuel elemanlardan forkliftler ve çeşitleri üzerinde durulmuştur
ayrıca raflama sistemleri hakkında bilgi verilmiştir.
Lojistikteki bir diğer önemli konuysa paketlemedir, paketlemenin lojistik açısından
önemi anlatılmış ardından paketlemeyle ilgili bilgi verilmiştir.
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11.1. Malzeme Elleçleme Araçları
Lojistik depo yönetimi konusunda kullanılmakta olan terimlerin başında "malzeme
Elleçleme (material handling)" gelmektedir. Malzeme Elleçleme, malzeme ve ürünlerin
hareketleri ve bulundurması ile ilgili tüm işlemleri kapsamaktadır. Malzemelerin taşıt
araçlarına yüklenmesi, indirilmesi, depo içerisinde transferi, istiflenmesi, ayrıştırılması,
birleştirilmesi, raflara konması, alınması gibi tüm işlemleri kapsamaktadır. Şu işlemlerden
oluşmaktadır:
• Mal kabul, seçerek ayırma,
• Teslim-tesellüm,
• Paket açma,
• Bölme,
• İstifleme,
• Yerleştirme,
• Yerini değiştirme,
• Yenileme-eksik tamamlama,
• Toplama,
• Yükleme
• Düzenin oluşturulması ile ilgili faaliyetleri içermektedir.
Amerika Malzeme Elleçleme Enstitüsü (The Material Handling Institute of America)
ise malzeme elleçlemeyi şu şekilde tanımlamaktadır: "Malzeme elleçleme, doğru malzemenin
doğru yere, doğru miktarda doğru koşullarda doğru sıklıkla doğru yönlendirme ile doğru
zamanda doğru yöntem kullanımı ile doğru maliyette sağlayan sanat ve bilimdir."
Malzeme Elleçleme ekipmanları ve sistemleri, genellikle bir kurumun giderlerinin
büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Depoların sayısı, büyüklüğü ve konumunun yanı sıra,
malzeme taşımaya dair kararlar da lojistik işletmelerini birçok açıdan etkiler.
Ekipmanlar, yaptıkları işlere göre sınıflandırılabilir:
1- Saklama ve sipariş toplama,
2- Taşıma ve sınıflandırma,
3- Nakliyat.
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11.1.1. Manuel Sistemler
Doğrudan el ile ya da çeşitli araçlar yardımı ve insan gücü ile çalışan elleçleme
sistemleridir. Manüel yada otomatikleştirilmemiş materyal taşıma ekipman ve araçları,
alışılagelmiş depoların vazgeçilmezidir ve otomasyona geçilen depo sayısı artmakta olsa bile
önemini korumaktadır. En esnek kullanıma sahip oldukları için, manüel sistemler sipariş
seçiminde de esneklik sağlar.
Saklama ve sipariş toplama ekipmanları, rafları (rack), raf malzemelerini, dolapları ve
forklift gibi operatör tarafından kontrol edilen araçları içerir.
Forklift, bir yükün yatay ve dikey hareketini yapan bir istifleme aracıdır. Forklift (istif
makinesi), herhangi bir yükü çatallı kolları ile alıp kaldırarak belirli bir mesafeye taşıyıp istif
etmeye yarayan taşıma ve kaldırma makineleridir. Forkliftlerin yük kaldırma kapasiteleri 1-40
ton arasında değişir. Genelde yük kaldırma yükseklikleri 3-7 metredir. Özel maksatlarla 8-9
metreye yük kaldıran modelleri vardır. Dolgu veya havalı lastikler kullanılabilir. Havalı lastik,
operatör konforu sağlar ve ekonomiktir ancak çivi veya metal çapakların bulunduğu
mekânlarda patlayacağından bu tür mekânlarda dolgu lastik kullanmak daha mantıklıdır.
Direksiyon donanımı, arka lastiklere kumanda eder ve dönme işlemi arka tekerleklerle yapılır.
Özellikle kaldırma ve istif için dizayn edildiklerinden forkliftlerin uzak yerlere yük taşınması
mümkün değildir. Kapalı alanlarda 4-8 km/h, açık alanlarda ise 10-15 km/h hızda kullanılır.
Şekil 16 ’da Karşı ağırlıklı istif makinesi (forklift), yaygın kullanıma sahip bir forklift tipidir.
Sıvı propan, elektrik, benzin ya da dizel yakıtlı varyasyonları vardır. Bu araçların genellikle 3
veya 4 lastiği vardır ve bu lastikler hava dolu veya dolgulu olabilir.

Şekil 16: Karşı Ağırlıklı Forklift
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Çekiciler, vagon veya arabaları çekmek için kullanılan, operatör tarafından yönetilen
araçlardır.

Şekil 17: Çekici (Tow-Tractor)
Transpalet; insan kontrollü, yaya (manuel transpalet) veya motor (motorlu transpalet)
gücüyle çalışan paletlere yüklenmiş yükleri hidrolik pompa gücüyle kaldırarak yatay olarak
taşımaya yarayan araçlardır. İki adet çataldan oluşurlar ve paletlerin üzerindeki boşluklara bu
çatalların girmesi ve çatalların yukarı doğrultuda kaldırılmasıyla yükleme yapılmış olur. Palet
taşıyıcılar, basit bir yük taşıyıcısıdır. Paletler, 4,5 ton’a kadar ağırlıkları taşıyabilirler.

Şekil 18: Transpalet
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Dar koridorlu depolarda, dar koridor forklifti (reach truck); taşıma, saklama ve
materyalleri saklandığı yerden geri alma amaçları için uygun bir araçtır. 8 metre ve daha
yüksek olan çok dar koridorlu depolarda ise yan-yüklemeli kaldırma ve istif araçları
tasarlanmıştır.

Şekil 19: Reach Truck
Saklama rafları normalde palete konmuş veya paketlenmiş malzemeleri saklamak için
kullanılır. Genellikle, materyaller bu raflara operatör tarafından kontrol edilen forklift benzeri
araçlar yardımıyla yerleştirilir. Saklama rafları birçok depo işletmesinde bulunmaktadır.
Kalıcı veya geçici kullanımlara sahip olabilirler ve bir depoya materyallerin saklanması için
yerleştirilirler. Bir deponun standart ekipmanları sayılabilirler. Tüm bu raflar forklift gibi bir
taşıma aracı için kolayca ulaşılabilecek yerlerdir.
Şekil 20 ’de gösterilen akış raflama, kendi ağırlığıyla öne kayan raf sistemleri,
genellikle yüksek talep gören materyallerin saklanmasında kullanılır. Aynı boyut ve şekli
taşıyan ürünler bu raf dizilimi için son derece uygundur. Ürünler öne eğimli bir rafa
yerleştirilir ve sonrasında materyaller alındıkça arkadaki ürünler personele doğru kayar.

Şekil 20: Akış Raflama
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Şekil 21: Akış Raf Sistemi
Küçük ürünler için gözlü raflarda depolama (bin shelving) sistemleri uygun
görülmektedir. Şekil 22 , tipik bir hazneli raf konfigürasyonunu göstermektedir. Ürünler elle
alınır, bu yüzden rafın yüksekliği, çalışanların erişebileceği kadar olmalıdır. Doğal olarak, bir
rafın tüm hacmi kullanılamaz. Bu yüzden biraz hacim boşta kalacaktır. Hazneli raf sistemleri,
diğer saklama sistemleriyle karşılaştırıldığında ucuzdur. Ancak küçük parçaların saklanması
dışında pek bir kullanım alanına sahip değildir.

Şekil 22: Gözlü Raflama Sistemi
Siparişi alacak olan personel, raflarda, dolaplarda ve çekmecelerde olan ürünleri
taşımak veya sıralamak için birçok insan gücüyle çalışan ya da kendi gücünü kendisi sağlayan
araçtan yararlanabilir. Bu araçlara forkliftler, vinçler, sepetler, platform (düz kasalı)
kamyonlar ve el arabalarını örnek gösterebiliriz. Bu araçlar taşıma ve sıralama dışında çeşitli
amaçlar için de kullanılabilir. (Örneğin sipariş seçmek)
Ürünlerin manuel olarak sınıflandırılması ve yerleştirilmesi, bir depo işletmesindeki en
çok işgücü isteyen işlemlerden biridir. Seçilen ürünlerin ayrılması ve müşterinin verdiği
siparişlere göre tekrar gruplandırılmasını içerir.Personeller ürünleri inceler ve onları
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müşterilere gönderilmek üzere paletlerin, kayma önleyici plakaların üzerine veya
konteynerlerin içine koyar. Bunlar zaman alıcı işlemlerdir ve insan hatasına açıktırlar. Bunun
sonucunda, birçok firma, mümkün olduğunda manuel sıralamanın önüne geçer.
Ürünlerin müşterilere gönderilmesi işlemi, ürünlerin gönderime hazırlanması ve
taşıyıcı araçlara yüklenmesi adımlarını içerir. Daha önce bahsi geçen insan gücüyle çalışan ve
kendi gücünü kendisi sağlayan araçlar kullanılır. Buna ek olarak, paletler, bağlama araçları ve
streç filmler son derece önemlidir. Genellikle manuel veya otomatikleştirilmemiş araçlar
otomatik araçlarla kombinasyon halinde kullanılır.

11.1.2. Otomatik Sistemler
Otomatik sistemler, bilgisayar kontrollü depolama ve elleçleme sistemleridir. Bu
sistemler, malzeme hareketinin önceden programlanabildiği, tekrarlayan hareketlerin olduğu
depolarda kullanılır. Otomatik saklama ve geri alma sistemleri (AS/RS) (Automated storage
and retrieval system); konveyör, karuzel (Carousel) robotlar ve tarama sistemleri depo
işletmelerinde kullanılmaktadır. Bunun sonucunda, birçok şirket üreticilik ve verimlilikte
büyük artışlar sağlamıştır.
Otomatik depolama sistemlerinin avantajları şunlardır:
•

Ürünlere ilişkin sayım bilgileri tutarlılığı, stok doğruluğu

•

Doğrudan ve dolaylı işçilik tasarrufu

•

Yanlış ürün çekişlerinin ve yinelemelerin ortadan kaldırılması

•

Depolama alanı tasarrufu

•

Müşterilere hizmet hızının artışı

•

Aydınlatma ve ısıtma gereksinimlerinin en aza inmesi

•

Daha az enerji tüketimi

•

İnsan sağlığına zararlı ürünlerin depolanabilmesi

•

Stok devir hızını arttırması

•

Stok taşıma maliyetlerinde azalma
Otomatik depolama sistemlerinin dezavantajları ise şunlardır:

•

Kurulum maliyetlerinin yüksek, kurulum sürelerinin uzun olması

•

Bakım-onarım giderlerinin yüksek olması

•

Bilgi-işlem altyapısının güçlü olmak zorunda olması
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Otomatik sistemler, manuel sistemlerle benzer şekilde sınıflandırılabilir: saklama ve
sipariş toplama, taşıma ve sınıflandırma ve gönderimdir.
Otomatik taşıma araçlarını seçen firmalarının sorunları; başlangıçta yaşanan maddi
kayıp, ekipmanların arızaları, bakım amaçlı aksamalar, yazılımla alakalı problemler, kapasite
problemleri, değişen çevreye uyum sağlama eksikliği, bakım ücretleri otomatik sistemlerin
dezavantajı olarak ele alınabilir. Yatay ve dikey olarak hareket edebilen bir saklama-geri alma
makinesinin koridor başına maliyeti genellikle 150,000 dolar ve 300,000 dolar arasındadır.
Bir diğer saklama-geri alma aracı hareketli banttır. Hareketli bantlar, ürünleri
barındıran ve onları geri alma için belirli bir rotada çeviren mekanik araçlardır. En çok
kullanılan hareketli bant sistemleri yatay ve dikey olanlarıdır. Hareketli bant sistemleri bir çok
organizasyonda başarıyla kurulmuştur.
Otomatik depolama sistemlerinden olan yatay ve düşey carouseller, hareketli raf ve
sıralara sahiptir. Yükleme ve boşaltma işlemleri bu raf ve sıralara / sıralardan yapılır. Bütün
raf ve sıra sistemi, istenen malın boşaltılacağı konuma ya da boş rafın yükleneceği konuma
geleceği bir düzen içinde dönerler. Yükleme ve boşaltma hareketi manuel veya otomatik
olabilir. Manuel yükleme / boşaltma 20 kg’a kadar çıkan yükler, otomatik sistemlerde 50
kg’ye kadar olan yükler için kullanılırlar. Bu depolama sistemleri çok maksatlı olarak
kullanılabilirler (yedek parça, alet, mastarlar, kalıplar vs.) Yatay carousel ayarlanabilir
raflardan oluşan, altında veya üstünde konumlandırılmış bir motor vesilesiyle çalışan ve
birbirine bağlı sepetlerdir. Rotasyon, dakikada yaklaşık 25 metre hızla gerçekleşir. Yatay
bantların fiyatı 7,000 dolardan başlayıp, 30,000 doları aşabilir. Bazı durumlarda, bu ürünler
ikinci el olarak çok daha ucuza mal edilebilir. Dikey carousel birbirine tutturulan metal
plakalardan oluşan dikey yerleştirilmiş bantlardır. Yatay bantlarda olduğu gibi, bir operatör
bir veya birden fazla bandı kullanabilir.
Bandın operatörü, bandı otomatik olarak, bilgisayar yardımıyla ya da manuel olarak
kontrol edebilir. Dikey bantların fiyatı 10,000 dolardan başlar. Taşıma ve sıralama işlemleri
genellikle saklama ve sipariş seçme kombinasyonu ile gerçekleştirilir.
Robot, materyal taşıma alanındaki birçok adımda sıkça kullanılan başka bir
ekipmandır. Robotlar, bir süredir üretim alanında kullanılmaktadır. Ancak, robot
teknolojilerindeki ilerleme robotların birçok farklı alanda kullanılmasının önünü açmıştır.
Materyal taşıma robotları birçok uygulama alanında kullanılmaya devam edecektir.

11.2. Paketleme
Paketleme, bir depo işletmesinin verimliliğini etkileyen en önemli konulardan biridir.
İyi bir paketleme, hizmet maliyetini düşürür ve hizmeti kolaylaştırır, deponun verimliliğini
artırırken düzenine de katkı sağlar. Paketlemenin iki ana işlevi vardır: Pazarlama ve Lojistik
Pazarlama fonksiyonu göz önüne alındığında, müşterilere ürünle ilgili bilgi verir ve
ürünün reklamına kullanılan renklerle ve paketin büyüklüğüyle katkı sağlar. Paket, “sessiz
pazarlamacıdır” ve şirketle müşteri arasındaki son kişidir. Müşteriler genellikle bir ürünü
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imajı için alırlar. Bu yüzden paketin üstündeki marka ve renkler son derece önemlidir.
Lojistik açıdan bakacak olursak, paketin işlevleri ürünü veya materyali düzenli tutmak ve
tanımlamaktır. Bu işlevleri gerçekleştirebilmek için gereken bir hacmi ve ağırlığı vardır.
Paketlemeyi endüstriyel düzeyde kullananlar, paketlemenin avantajlarından yararlanıp
dezavantajlarını olabildiğince azaltmaya çalışmaktadırlar. Oluklu kutular, streç filmler ve
bağlama kayışları dâhil olmak üzere birçok paketleme şeklinde ideal forma yaklaşıyoruz.
Ayrıca, çevreyle ilgili koşullar da bizim için önemlidir.
Paketlemenin genel işlevleri 6 tanedir:
1. İçerme: Ürünler bir yeren başka bir yere taşınmadan önce paketlenmelidir. Eğer
paket açılırsa ya da kırılırsa, ürün hasar alabilir veya ürün zehirliyse çevre zarar görebilir.
2. Koruma: Paketin içindeki ürünler nem, toz, böcekler gibi dış etkenlerden
korunmalıdır.
3. Paylaştırma: Ürünlerin endüstriyel düzeydeki topluüretimden müşterilerin
ihtiyaçlarına göre indirgenmesi ve küçük miktarlara ayrıştırılması gerekir.
4. Üniteleme: Birincil paketler ikincil paketlere üniteler halinde yerleştirilebilir.Bu
paketler de paletlere, nihayetinde ise bu paletler konteynerlere yüklenir. Bu işlemler bir
ürünün taşınacağı sefer sayısını azaltır.
5. Kolaylık: Bu işlev ürünlerin müşteri tarafından fazla efor sarf edilmeden kolayca
kullanılmasını sağlar.
6. İletişim: Evrensel ürün kodları gibi semboller kullanarak herkesin ürünü kolayca
tanımasını sağlar.
Paket, en etkili saklamayı sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir. İyi bir paketleme,
işletmenin materyal taşıma ekipmanıyla uyum sağlar ve hem saklama alanında hem de taşıma
ağırlığı ve hacmi alanlarında verimliliği artırır.

11.2.1. Paketlemedeki kar-zarar
Lojistikte kararlar alınırken kar-zarar değiş tokuşları genellikle göz ardı edilmektedir.
Ancak, tüm lojistik kararlar gibi, paketleme hem maliyeti hem de müşteri memnuniyetini
etkiler. Maliyet bakımından, bir şirketin 12x12x16 yerine 12x12x8 ebatlarındaki bir kartonu
kullandığını varsayalım. Küçük kartonun 50 kuruş daha ucuz olduğunu varsayarsak kapladığı
yerdeki azalma da 1 lira tasarruf sağlasa, küçük karton başına şirket 1,5 lira tasarruf eder.
Yüzlerce, binlerce, milyonlarca paketin yıllık olarak dağıtıldığı göz önünde
bulundurulduğunda, tasarruf miktarı gözler önüne serilir. Maliyetler azaltılırken hizmet
seviyesi artar çünkü aynı üründen daha az yer kaplayarak daha çok miktarda saklanılabilir.
Müşteri de daha az sayıda gönderi alacaktır çünkü bir gönderide iletilen ürün miktarı
artacaktır. Etkili paketleme yöntemlerini kullanmak şirketlere birçok alanda kar sağlayacaktır.
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Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:


Daha hafif paketler taşıma maliyetini azaltır

 Paket büyüklüğü ve hacminin hesaplanması boşlukların doğru kullanımını
kolaylaştırır.


Daha koruyucu paketler hasarı ve taşımada gösterilmesi gereken özen miktarını


geliştirir.

Ekolojik olarak zararsız paketlemeler atık maliyetini azaltır ve firmanın imajını

azaltır.

 Tekrar kullanılabilir konteynerlerin kullanımı hem ekolojik hem maddi olarak
fayda sağlar.
 Doğru paketleme yöntemleri ile sağlanan maddi tasarruf ve müşteri memnuniyeti
artışı aşağıdakileri içermektedir:
 Bir dondurulmuş yiyecek şirketi paketleme yöntemlerini değiştirerek 3 milyon
dolar, bir fırınlar zinciri ise 1 milyon dolar tasarruf sağlamıştır.
 Bir ilaç dağıtım şirketi, paketleme yöntemini değiştirerek, ürünlerin korumasında
bir azalmaya sebep olmadan taşıma maliyetinde yüzde 25 tasarruf sağlamıştır.
 Bir elektronik parça dağıtım şirketi, paketleme sistemini müşterilerin talebine göre
değiştirerek hem müşterileri kendisine bağlamış hem de taşıma ve paketleme maliyetlerini
azaltmıştır.

11.2.2. Paket Tasarımı
Paker tasarımını etkileyen faktörler
İyi paket tasarımını etkileyen faktörleri “standartlaştırma, ücretlendirme, ürün ve
paketin adapte olabilinirliği, koruma seviyesi, idare etme yeteneği ve ürünün
paketlenebilirliği” sıralayabiliriz. Günümüzde tekrar kullanılabilirlik ve geri dönüşüm de
endişeler arasındadır. Bir şirketin bu faktörlerin her birine verdiği önem endüstri ve coğrafik
konum açısından farklılık gösterir.
Ürünler arasındaki farklılıklardan (fiyat ve fiziksel özellikler gibi) dolayı bir besin
işleme firması nakil ve depolama bedelini en aza indirecek bir paket yapmaya bilgisayar
firmasından daha çok önem verir. Bilgisayar üreticisi ise paketinin koruyuculuk özelliğine
önem verir. Başka bir örnek de tamamen otomatik bir deponun yapımını yeni bitirmiş bir
şirket olabilir. Böyle bir tesis taşıma yeteneğine, alan kullanımına ve bilgilerin aletlerin
anlayabileceği bir şekilde iletilmesine daha çok önem verir.
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Bunun tersine, Avrupa Birliği ya da Almanya’yla iş yapan bir şirket katı çevreci
yasalardan dolayı paketin tekrar kullanımı ve geri dönüşümü özelliğine önem verir. Paketleme
kararı üretim bedelinin tamamını görmek için sistematik bir yaklaşım gerektirir.Ürün paketini,
ürünün dağıtım şekli ve kurumsal gereksinimler gibi birçok faktör şekillendirir.Bu durum
perakende satışlarda çoğu zaman görülür.
Temel amaç; servis, tutar ve elverişlilik faktörlerini pazarlama ve lojistiğin bütün
elementleri için en iyi şekilde kullanacak bir paket oluşturmaktır. En genel anlamda iyi
paketleme ürünün dizaynıyla başlar ve paketin tekrar kullanımı yada atılmasıyla sona erer.
Daha özel anlamda ise taşıma konteynırına odaklanır ki bu oluklu bir kutu, kargo kafesi,
kamyonet kasası ya da kamyon olabilir. Ayrıca kişisel tüketici paketinin yanında diğer bütün
iç konteynır yada koruyucuları kapsar.
Paketin dizaynının düzgün bir ürün açıklaması gerektirir. Bunun için pakette ürünün
boyutu, tipi, ürün kodu ya da evrensel ürün kodunun yanı sıra doğru seçim, ayırma ve nakli
sağlayacak paket bilgileri olmalıdır. Paket yoğunluğuyla taşıma ve elverişli alan kullanımını
kolaylaştırır. İyi palet ve yeterli alan kullanımı için depo gereksinimlerini boyut ve
istiflenebilirlikle karşılar. Mekanikleşme ve otomatikleşmenin farklı türleriyle uyumluluk ve
yük dengesi açısından materyal düzenlemeyide etkiler. Son olarak ürünleri alıp kendi
depolama sistemlerine ekleme yetenekleri açısından müşteriye dağıtım sistemleri üzerinde de
etkisi vardır. Dağıtım paketlemesinin etkileşimleri ürün korumayla beraber daha karmaşık
hale geldi ki bu koruma sadece üreticinin deposunu değil demir yolu ya kamyon ya da diğer
taşıma türlerini, makineleşmiş ve otomatikleşmiş materyal düzenlemeye sahip müşteri
depoları ve tüketiciye ulaştığı diğer çevreleri de kapsar. Paketlemede lojistik giderleri, paketin
açılması, atılması, birleştirme ve diğer ürün hazırlıklarının giderlerini göz önüne almalıdır.
Paketin üretiminin ve malzemelerinin ücreti de tabii ki her paket sistemi için çok
önemli bir faktördür ama en ideal sistem şimdiye kadar belirttiğimiz faktörlerin hepsini en
düşük giderle ortaya koyandır. Tabii ki bu basit bir dizayndan daha iyi bir antlaşmayı içeriyor.
Buda çelişkileri ortadan kaldırıp, takasları değerlendirip kabul edilebilir bir dengeye
ulaşmanız gerektiği anlamına gelir.
Depolama ise nakil ve taşıma ücretlerini, paketleme ücretleriyle karşılaştırıp bunların
hepsini de ürün korumasıyla karşılaştırmanız gerektiği anlamına gelir. Üretim yeterliliği ve
pazarlama kararlarını bayi ve perakendeci ihtiyaçları ile karşılaştırmanız gerekmektedir.
Örneğin kompakt diskler ilk çıktığında perakendecilerin endişesi küçük boyutlarından dolayı
çalınma potansiyeliydi. Bu endişeleri çözmek için büyük, çevre dostu olmayan paketler
kullanıldı. Yağ endüstrisindeyse ilk başlarda plastik şişelerde paketlenmiş yağı satmak zor
oluyordu. Perakendeciler ürünü stoklamak istememekteydi çünkü eski karton kutuların raf
alanı daha elverişli olduğunu düşünüyorlardı. Bu örneklerde minimum paketleme tutarı başka
endişeler için takas edilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde malzeme elleçlemeden ve elleçleme ekipmanlarından bahsettik. Hem
otomatik hem otomatik olmayan ekipman sorunlarını inceleyip depoculukta genellikle
kullanılan başlıca ekipmanlara örnekler verildi. Ekipmanların temel fonksiyonlarını, Saklama
ve sipariş toplama, Taşıma ve Sınıflandırma ve Nakliyat olarak belirtildi.
Ayrıca, raf sistemleri hakkında bilgi verildi. Manuel ve Otomatik raflardan bahsedildi.
Bölümün sonundaysa paketleme ve önemi hakkında bilgi verilerek, ekonomik olarak
incelendi.
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Bölüm Soruları
1) …, malzeme ve ürünlerin hareketleri ve bulundurması ile ilgili tüm işlemleri
kapsamaktadır.
Yukarıdaki boşluğa gelen en uygun kelime hangisidir?
a) Malzeme Elleçleme
b) Dağıtım
c) Taşıma
d) Lojistik Yönetimi
e) Depolama
2) Malzeme Elleçleme aşağıdaki operasyonların hangisini kapsamaz?
a) İstifleme
b) Yükleme
c) Mal Kabul
d) Dağıtım
e) Paket Açma
3) Doğrudan el ile ya da çeşitli araçlar yardımı ve insan gücü ile çalışan elleçleme
sistemlerinin genel ismi nedir?
a) Forklift
b) Raf
c) Manuel Sistem
d) Otomatik Sistem
e) Akış Rafları
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4) Raflar, malzeme taşıma araçlarının hangi işlevini yerine getirir?
a) Saklama
b) Sınıflandırma
c) Nakliyat
d) Saklama ve Sınıflandırma
e) Hepsi
5) Herhangi bir yükü çatallı kolları ile alıp kaldırarak belirli bir mesafeye taşıyıp istif
etmeye yarayan taşıma ve kaldırma makinelerine ne denir?
a) Forklift
b) Raf
c) Vagon
d) Palet
e) Kamyon
6) Özellikle depoların içinde vagon veya arabaları çekmek için kullanılan, operatör
tarafından yönetilen araçlara ne denir?
a) Reach Truck
b) Transpalet
c) Karşı Ağırlıklı Forklift
d) Tow Tractor
e) Kamyon
7) Özellikle dar koridorlu depolarda kullanılan malzeme taşıma aracı hangisidir?
a) Reach Truck
b) Transpalet
c) Karşı Ağırlıklı Forklift
d) Tow Tractor
e) Kamyon
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8) Aynı boyut ve şekli taşıyan ürünler bu raf dizilimi için son derece uygundur.
Ürünler öne eğimli bir rafa yerleştirilir ve sonrasında materyaller alındıkça arkadaki ürünler
personele doğru kayar.
Yukarıda tanımı yapılan raflama sistemi hangisidir?
a) Çift Kutu Raflama
b) Akış Raflama
c) Gözlü Raflama
d) Sırt Sırta Raflama
e) Normal Raflama
9) Otomatik depolamanın avantajlarını sıralayınız.

Cevaplar
1) a; 2) d, 3)c, 4)a, 5)a, 6)d, 7)a, 8)b
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12. TAŞIMACILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Taşımacılığın Tanımı ve Önemi

-

Taşımacılığa etki eden maliyetler

-

Taşımacılık Türleri

-

Türlerin kıyaslanması

-

İntermodal Taşıma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İnternet üzerinden yurtdışından verdiğiniz bir sipariş sizlere nasıl ulaşıyor?
2) Petrol, doğalgaz farklı ülkelere nasıl taşınıyor?
3) Havayolu sadece insan taşımacılığında mı kullanılır?
4) Bir gemi en fazla kaç konteyner alabilir?
5) Birbirinden farklı taşıma türleri bir arada kullanılabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Taşımacılığın Tanımı

Taşımacılık tanımı ve
önemini kavramak

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar şeklinde
işlenecektir

Taşıma Maliyetleri ve
Fiyatlandırma

Taşıma maliyet ya da
fiyatlandırmaya etki eden
faktörleri öğrenmek

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar şeklinde
işlenecektir

Taşımacılık Türleri

Tşımacılık tülerine hakim
olmak ve birbirleriyle
kıyaslayabilmek.

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar şeklinde
işlenecektir
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Anahtar Kavramlar


Karayolu Taşımacılığı



Demiryolu Taşımacılığı



Havayolu Taşımacılığı



Deniz Taşımacılığı



Boru Hattı Taşımacılığı



Treyler



TIR



Çekici
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Giriş
Endüstrileşmiş bir toplum, etkin bir taşımacılık sistemi olmadan düşünülemez. Bir
fabrikanın üretime gireceği esnada hammadde eksiğini görmesi tüm üretimi durduracak ve
ciddi makine, işçi kaybına hatta söz verilen ürünün teslimatında gecikmeye ve dolayısıyla
ceza ödemelerine sebep olabilecektir.
Aynı şekilde internetten sipariş verdiğimiz bir ürünün bir an önce elimize ulaşmasını
isteriz. Peki bu ürün üreticiden bize nasıl ulaşmaktadır? Artık şu bir gerçektir ki ürünü
üretmek tek başına bir şey ifade etmemektedir. Tüketici tercihlerini yaparken kendisi için
kaliteli olduğunu düşündüğü ürünü isterken bir yandan da ürünün eline hızlı ulaşmasını
istemektedir. Bu doğrultuda taşımacılığın önemi çok büyüktür. Dolayısıyla taşımacılık
günümüzde ürüne yüksek bir değer katan bir faaliyet olarak düşünülmelidir.
Taşımacılık öneminin yanı sıra maliyet yapısı gereği de üreticilere büyük bir ekonomi
oluşturmaktadır.
Bu doğrultuda bu bölümde taşımacılığın tanımı yapılarak, ekonomideki önemi,
maliyet ve fiyat yapısı hakkında bilgi verilecektir. Ardından temel taşımacılık tipleri tek tek
açıklanarak, örnekler verilecektir.
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12.1. Taşımacılığın Tanımı
Başlıca lojistik operasyonlardan olan taşımacılığın temel işlevi malların ve insanların
bir yerden, bir başka yere transfer edilmesidir. Endüstrileşmiş bir toplum, etkin bir taşımacılık
sistemi olmadan düşünülemez. Üretilen bir ürün, eğer kullanılacağı veya tüketileceği yere
götürülmemiş ise, o ürünün müşteri gözünde değeri yoktur. Taşımacılık, ürünü, değer
kazanacağı yere götürmek yoluyla tedarik zincirinde bir değer yaratır. Hammadde, malzeme
ve bitmiş ürünlerin, tedarik zinciri içindeki bir sonraki aşamaya geçebilmesi, o malın bir
sonraki operasyonun yapılacağı yere getirilmesi ile sağlanabilir. Malların bu şekilde coğrafi
olarak yer değiştirilmesi ve konumlandırılması hareketi taşımadır. Taşımacılık, bu işlevi ile,
tedarik zincirinin halkalarını, birbirine fiziksel olarak bağlar.
Taşımacılık, yer ve zaman kullanımı açısından da önemlidir. Hammadde, yarı mamul
ve mamuller, kaynak noktadan tüketim noktasına doğru hareket halindedirler. Yani üretim
noktasından tüketim noktasına doğru giderler. Taşımacılık ise bu hareketi sağlar. Eğer bir
ürün istenilen zamanda ele geçmiyorsa bir anlamı olmamaktadır, Ürünlerin, gereksinme
duyulan coğrafi yerlere ulaştırmakla, yer(mekan)kolaylığı sağlar.
Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel
hareketi ile ilgilidir.
Taşıma sistemi, coğrafik olarak farklı yerlerde bulunan ayrı birey ve/veya işletmeleri
birbirlerine bağlar. Taşıma, tedarik zincirinde sözü edilen zaman ve yer faydasının elde
edilmesini kolaylaştırır. Taşıma, işletmelerin finansal performansları açısından oldukça
önemlidir.
Aynı şekilde taşımacılık, pazarlama açısından da çok önemlidir. Özellikle pazarlama
açısından mekan ve zaman faydası inkar edilemez boyuttadır. Aynı şekilde, taşıma yeteneği
hangi ürünün üretileceğine de karar vermede önemlidir. Ayrıca önemli bir maliyet kalemi
olduğundan ürünün fiyatına da etki etmektedir. Hedef pazarın belirlenmesinde de aktif rol
oynar.

12.2. Taşıma Maliyetleri ve Fiyatlandırma
Taşıma maliyetlerine ve fiyatlandırmasına etki eden faktörleri iki grupta toplamak
doğru olacaktır. Birincisi, ürünle ilgili faktörler, ikincisi ise Pazar ile ilgili faktörler.
Ürünle ilgili Faktörler, yoğunluk, istif edilebilirlik (stowability), Elleçleme kolaylık
ya da zorluğu ve sorumluluktur.
Yoğunluk, bir ürünün ağırlığının hacmine oranıdır. Çelik, yapı malzemeleri, konserve
gıdalar gibi ürünlerin, ağırlık / hacim oranı yüksek olduğundan yoğunlukları yüksektir.
Elektronik ürünler, tekstil ürünleri, oyuncakların ise ağırlık / hacim oranı düşük olduğundan
yoğunlukları da düşüktür. Genel olarak, düşük yoğunluktaki ürünlerin, kilogram başına
taşıma maliyetleri, fazla hacimli olduklarından daha fazladır.
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İstif edilebilirlik ya da küp kullanımı, taşıma aracındaki mevcut yerin, ürün tarafından
doldurulma derecesi ile ilgilidir. Örneğin, tahıl, madenler, sıvı döküm petrol gibi ürünler bir
konteyneri tamamıyla doldurabildiklerinden, istif edilebilirliği yüksektir. Otomobil, insan gibi
ürünler ise istif edilebilir değillerdir. Yani bir ürünün istif edilebilirliği, şekliyle, boyutuyla vs.
ilgilidir.
İstif edilebilirlikle ilgili olarak ürünün Elleçleme kolaylığı ya da zorluğu karşımıza
çıkar. Elleçleme zorluğu olan ürünlerin taşıma maliyetleri yüksektir. Şekil ve boyut olarak
aynı özelliklere sahip ürünlerinse elleçlemesi daha kolay olacağından taşıma maliyetleri de
daha azdır.
Bir diğer ürünle ilgili taşıma maliyetlerine ve fiyatlandırmasına etki eden faktör ise,
sorumluluktur. Değerli ürünler (Değer/ağırlık oranı yüksek ürünler), çabuk zarar gören
ürünler, çalınma riski yüksek ürünlerin sorumlulukları da yüksektir. Dolayısıyla taşınma
sorumluluğu da yüksektir. Ve bu sebeple de taşınma maliyetleri ve fiyatları da yüksek
olacaktır.
Pazar ile ilgili faktörler de taşıma maliyetlerine ve fiyatlandırmasına etki etmektedir.
Bunlar, rekabetin derecesi, pazarın bulunduğu yer, devletin düzenlemeleri, pazardaki yük
trafiği, mevsimsellik, iç hatlarla mı uluslararası mı taşınacağı. Tüm bu faktörler taşıma
maliyetlerine ve fiyatlandırmasına etki etmektedir. İşte tüm bu faktörler taşıyanın taşıma fiyatı
belirlerken, hizmetin maliyetine göre mi yoksa hizmetin değerine göre mi fiyatlandıracağını
belirler.
İlk fiyatlandırma türü, hizmetin maliyetine göre fiyatlandırmadır. Bu fiyatlandırma,
taşıyıcının sabit maliyet, değişken maliyetine kar oranının eklenmesiyle oluşur. Bu yaklaşım
oldukça caziptir. Fakat bir çok zorluğu da beraberinde getirmektedir. Bir kere taşıyıcı, sabit ve
değişken maliyetlerini çok iyi hesaplamalıdır. Fakat bir çok taşıyıcı bu maliyetlerini güvenilir
düzeyde hesaplayamamaktadır. Ayrıca sabit maliyetlerin her bir taşıma faaliyetine çok iyi
yüklenmesi gerekmektedir. Örneğin her taşıma faaliyeti arttığında sabit maliyetin birim
başına düşen kısmı artacaktır. Eğer düşerse de bu takdirde birim başına maliyet artacaktır.
Bunun için taşıyıcı firmanın çok iyi bir talep tahmini yapabilmesi gerekmektedir. Ayrıca
taşıma maliyetleri, uzaklık ve hacimle değişmektedir. Uzaklık arttıkça taşıma maliyeti de
artacaktır.
İkinci fiyatlandırma türü ise hizmetin değerine göre fiyatlandırmadır. Bu
fiyatlandırmada, pazarın katlanabileceği fiyata göre fiyatlandırma yapılır. Dolayısıyla
pazardaki taşımaya olan talep ve rekabet çok önemlidir. Örneğin bir üretici pazarın bulunduğu
bölgede üretim yapıyor ve bir ürünü 4,5 TL’den satıyor ve 1 TL kar elde ediyor olsun. Başka
bir üretici aynı ürünü aynı maliyetle üretiyor fakat pazara 800 km uzakta olsun. Bu durumda
bu üreticinin taşıma için ödeyebileceği maksimum rakam 1 TL olacaktır.

12.3. Temel Taşıma Türleri
Temel taşıma türleri 5 başlıkta incelenebilir. Bunlar;
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Karayolu Taşımacılığı



Demiryolu Taşımacılığı



Havayolu Taşımacılığı



Deniz Taşımacılığı



Boru Hattı Taşımacılığı

12.3.1. Karayolu Taşımacılığı
Özellikle 1960’lı yıllardan sonra demiryolu taşımacılığının yerini almıştır ve en çok
kullanılan taşımacılık türü olmuştur. Zirai ürünler, fırınlar, sigara, içki, saat, ayakkabı, kilim,
halı, ilaç gibi direkt olarak nihai tüketiciyi ilgilendiren ürünlerin çoğu bu yolla taşınmaktadır.
Küçük hacimli ürünlerde havayolu taşımacılığı ile, yüksek hacimli ürünlerde ise demiryolu
taşımacılığı ile rekabet etmektedir. Özellikle 1500 kmden daha kısa mesafeler için havayolu
taşımacılığından daha etkilidir. Demiryolu taşımacılığında ise Kamyon Yükü (TL) miktarına
kadar rekabet edebilir. Ortalama 45 tona kadar olan ürünlerde karayolu daha etkilidir.
Karayolu taşımacılığında kullanılan taşıma, treyler ya da römork (trailer) olarak
adlandırılan, bir çekici (tractor) ile çekilen araçlar yardımıyla ya da bir kamyonun üzerine
konan konteyner (container) yardımıyla yapılmaktadır.

Şekil 23: Treyler / Römork Örneği
Kara yolu eşya taşımacılığında yükler araç kapasitelerine göre iki ana gruba ayrılabilir.
Bunlar: Tam kamyon yükü FTL ( full track loading) ve eksik kamyon yükü (Parsiyel) (less
than track loading - LTL) yüklerdir.


Tam Kamyon Yükü - FTL

Dolu kamyon yüküdür. Bir müşteriye ait tam kamyon dolusu yükün, genellikle tek
teslim yerindeki alıcısına teslim edilmesi şeklindedir. Aynı teslim yeri olduğunda aynı kara
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yolu konşimentosu, farklı teslim yerleri olduğunda farklı kara yolu konşimentosu
düzenlenmektedir.


Eksik Kamyon Yükü - LTL

Parsiyel yükler İngilizce bir kamyonu doldurmayan yük anlamına gelmektedir. Aynı
taşıma güzergâhı üzerinde bulunan, farklı göndericilere ait küçük hacimdeki yüklerin
birleştirilerek aynı kamyon ile sevk edilmesidir.
Herkes tarafından (yanlış) bilinen anlamı ile, TIR; şehirlerarası veya uluslararası yük
taşımacılığında, karayolu üzerinde taşıma yapan uzun ve geniş araçlardır. Fakat aslında TIR,
kamyon, otobüs, tren gibi bir araç ismi değildir. Fransızca "Uluslararası Karayolu
Taşımacılığı" anlamına gelen Transports Internationaux Routiers'in baş harflerinden
oluşturulan bir kısaltmadır. Zamanla TIR plakası taşıyan bütün araçlar için ortak bir isim
olarak da kullanılmaya başlanan TIR, bugün artık treyleri olan uzun nakliye araçlarının tek
ismi gibi kullanılmaktadır.

12.3.2. Demiryolu Taşımacılığı
İkinci dünya savaşının sonlarına kadar en çok kullanılan taşımacılık türü olmuştur.
Karayolu kadar yaygın olmasa da dünyanın önemli şehirlerine demiryolu taşımacılığı yapmak
mümkündür. Aynı şekilde karayolu kadar esnek de değildir. Dolayısıyla bu taşımacılık türü
noktadan noktaya (evden eve) taşıma yapamamaktadır, aynı havayolu ve denizyolunda
olduğu gibi ancak terminalden- terminale taşıma yapabilmektedir. Fakat kara ve deniz yolu
taşımacılığına göre daha az maliyetlidir.
Demiryolu taşımacılığında da aynı karayolunda olduğu gibi yük miktarları vagon yükü
ile ifade edilir.


CL – (carload) bir vagonu kapsayan yük miktarı ya da Vagon Yükü

 LCL- (less-carload) bir vagondan daha az miktardaki yük yani Eksik Vagon Yükü
olarak adlandırılır.

12.3.3. Havayolu Taşımacılığı
En pahalı taşıma türü olmakla birlikte, genellikle değerli eşyaların taşınmasında
kullanılmaktadır. Uluslararası havayolu kargo taşımacılığı özellikli bir taşımacılık türü olup
uzun mesafeler arasında küçük hacimli ve kıymetli kargoların taşınmasında sıklıkla
kullanılmaktadır. Bu taşıma türünün en büyük avantajı süratli teslimatlardır. Günümüz
modern kargo uçakları saatte 500-600 mil yapabilmektedir. Böylece hem iç hem de dış hatlara
oldukça hızlı ulaşabilmektedir. Yurtiçi taşımalarda, karayolu ile yurtdışı taşımalarda ise demir
ve deniz yolu ile rekabet etmektedir.
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Bu taşıma türünün değeri yüksek ürünleri taşıma sebebi ürün maliyetine eklenecek
olan taşıma maliyetidir. Zaten değeri düşük olan bir ürünü havayolu ile taşıdığınız takdirde bu
sefer taşıma maliyeti ürünün kendi maliyetini geçecektir.

12.3.4. Denizyolu Taşımacılığı
Bu taşımacılık türü iç sular ve uluslar arası sular olmak üzere ikiye ayrılır. İç sular
dediğimiz, iç denizler, nehir, göl taşımacılığıdır. Denizyolu taşımacılığı, insanların ve
malların denizde hareket eden araçlar vasıtasıyla bir yerden diğer bir yere taşınması olarak
tanımlanabilir. Günümüzde dünya ticareti % 90 itibariyle denizyolu ile gerçekleştirilmektedir.
Önemi gün geçtikçe artan ve bu sebeple de ülke ekonomilerinde önemli yer tutan deniz
taşımacılığı, limanlar ve deniz araçlarının önemini de artırmıştır. Taşımacılıkta; maliyetlerin
ucuzluğu, taşınan mal miktarı ve güvenlik en önemli unsurlardır. Günümüzde bütün bu
sayılan unsurlar açısından denizyolu taşımacılığı diğer taşıma türlerine oranla, daha fazla
tercih edilen bir konuma gelmiştir. Uluslararası anlamda en yaygın kullanılan taşıma türüdür.
Deniz taşımacılığı; özellikle sanayi hammaddesini oluşturan çok büyük miktarlardaki
yüklerin bir defada bir yerden diğer bir yere taşınması imkanını sağlaması, güvenilir olması,
sınır aşımı olmaması, mal zaiyatının minimum düzeyde olması, diğer kayıpların hemen
hemen hiç olmaması, hava yoluna göre 14, karayoluna göre 7, demiryoluna göre 3,5 kat daha
ucuz olmasından dolayı dünyada en çok tercih edilen ulaşım şeklidir.
Deniz taşımacılığı üretim maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamaktadır. Deniz
yoluyla sınır aşımı sorunu olmaksızın çok büyük miktarda yükün güvenli ve hızlı bir şekilde
taşınması mümkündür. Deniz taşımacılığı akaryakıt tasarrufu sağlamaktadır, çevre kirliliğini
azaltmaktadır. Taşınan birim yük başına salınan CO2 emisyonu dikkate alındığında deniz
yolları demir yollarının ardından en çevreci ikincil ulaşım türü olarak kabul edilmektedir.

12.3.5. Boru Hattı Taşımacılığı
Boru Hattı taşımacılığının en basit örneği evlerimizde kullandığımız su, doğalgaz vb.
ürünlerdir. Aynı mantık ile özellikle doğalgaz ve petrol ülkeler arasında çok ciddi manada
taşınmaktadırlar. Boru Hattı taşımacılığının faydaları, kayıplar asgari düzeydedir, iklimsel
değişikliklerden etkilenmemektedir, birim işletim maliyetleri düşüktür.

12.3.6. Taşıma Türünün Seçimi
Bahsedilen 5 taşıma türü de farklı amaçlar ve farklı pazarlar için uygun olabilir, seçim
yaparken önemli olan hangi ürünün nereye taşınacağı sorusuna yanıt aramak faydalı olacaktır.
Bu bağlamda aşağıdaki tablo işe yaramaktadır.
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Tablo 5: Taşıma Türlerinin Kıyaslanması
Karayolu

Demiryolu

Havayolu

Denizyolu

Boru Hattı

Maliyet

Orta

Düşük

Yüksek

Düşük

Düşük

Pazara Ulaşım

Noktadan
noktaya

Terminalden
Terminale

Terminalden
Terminale

Terminalden
Terminale

Terminalden
Terminale

Rakip Sayısı

Çok fazla

Orta

Orta

Az

Az

Taşınan Ürün Tüm türler
Özellikleri

Düşük-orta
Yüksek
değer; orta Değer;
yüksek
Düşük-orta
yoğunluk
yoğunluk

Düşük değer, Düşük değer,
Yüksek
yoğunluk

Yüksek
yoğunluk

Orta-uzun

Ortalama
Taşıma
Mesafesi

Kısadan
uzuna

Orta-uzun

Orta-uzun

Orta-uzun

Taşıma
Kapasitesi (ton)

10-25

50-12.000

5-125

1.000-60.000 30.0002.500.000

Hız

Orta

Yavaş

Hızlı

Yavaş

Yavaş

Esneklik
(Uygunluk)

Yüksek

Orta

Orta

Düşük

Düşük

Tutarlılıkteslim zamanı

Orta-yüksek

Orta

Yüksek

Düşük-orta

Yüksek

Kayıp-Fire

Düşük

Orta-Yüksek

Düşük

Orta-düşük

düşük

12.3.7. Intermodal Taşımacılık
Beş temel taşıma türüne ilaveten minimum 2 taşıma türünün kullanıldığı taşımacılık
türüne verilen isimdir. Bu türde, taşıma türleri değiştirilirken yük üzerinde herhangi bir
değişiklik yapılmamaktadır. En önemlileri Vagon Üstünde Treyler –TOFC (Trailer-onflatcar), Vagon Üstünde Konteyner- COFC (Container-on-flatcar) gibi sırtta taşıma
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(piggyback) olarak adlandırılan taşıma türleri ile, hem karada hem demir yolunda gidebilen
römorklardan oluşan roadrailer taşıma bu türe girer.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
-

Taşımacılık Tanımı

-

Taşımacılıkta Fiyatlandırma ve Maliyetlendirmeye Etki Eden Unsurlar

-

Karayolu Taşımacılığı

-

Demiryolu Taşımacılığı

-

Denizyolu Taşımacılığı

-

Boru Hattı Taşımacılığı

-

Taşımacılık Türünün Seçimi

-

İntermodal Taşımacılık
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Bölüm Soruları
1) Taşımacılığın önemini açıklayınız.
2) Taşımacılığın yer ve zaman açısından önemini açıklayınız.
3) Taşıma maliyetlerine etki eden faktörler nelerdir?
4) Aşağıdakilerden hangisi taşıma maliyetlerine etki eden ürünle ilgili faktörlerden
değildir?
a) Yoğunluk
b) İstif Edilebilirlik
c) Elleçleme Kolaylığı
d) Sorumluluk
e) Yeterlilik
5) Bir kilograma düşen Oyuncağın hacmi konserveye göre fazla olduğundan,
kilogram başına taşıma maliyeti daha yüksekse, bu hangi faktörle ilgilidir?
a) Yoğunluk
b) İstif Edilebilirlik
c) Elleçleme Kolaylığı
d) Sorumluluk
e) Yeterlilik
Pazar ile ilgili faktörler de taşıma maliyetlerine ve fiyatlandırmasına etki etmektedir.
Bunlar, rekabetin derecesi, pazarın bulunduğu yer, devletin düzenlemeleri, pazardaki yük
trafiği, mevsimsellik, iç hatlarla mı uluslararası mı taşınacağı.
6) Aşağıdakilerden hangisinin istif edilebilirliği diğerlerine göre daha fazladır?
a) İnsan
b) Otomotiv
c) Petrol
d) Oyuncak
e) Tekstil Ürünleri
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7) Değer/ağırlık oranı yüksek ürünlerin taşıma maliyetleriyle ilgili aşağıdakilerden
hangi faktörle ilgilidir?
a) Yoğunluk
b) İstif Edilebilirlik
c) Elleçleme Kolaylığı
d) Sorumluluk
e) Yeterlilik
8) Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık fiyatı belirlerken etkili olan Pazar ile ilgili
faktörlerden değildir?
a) Rekabetin Derecesi
b) Pazarın yeri
c) Devlet Düzenlemeleri
d) Malzeme taşıma kolaylığı
e) Mevsimsellik
9) Taşımacılık fiyatlandırmada, taşıyıcının sabit maliyet, değişken maliyetine kar
oranının eklenmesiyle oluşan fiyatlandırma türü nedir?
a) Hizmetin Değerine Göre Fiyatlandırma
b) Hizmetin Maliyetine Göre Fiyatlandırma
c) Rekabete Göre Fiyatlandırma
d) Alıcıya Göre Fiyatlandırma
e) Zaman Bazlı Fiyatlandırma
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10) Minimum 2 taşıma türünün kullanıldığı taşımacılık türüne verilen isim nedir?
a) İntermodal
b) Havayolu
c) Karayolu
d) Denizyolu
e) Boru Hattı

Cevaplar
4)e, 5)a, 6)c, 7)d, 8)d, 9)b, 10)a
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13. DAĞITIM AĞLARI VE DAĞTIM GEREKSİNİM
PLANLAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Dağıtım Gereksinim Planlamanın (DRP) ne olduğu

-

DRP ‘nin lojistik sistem içerisindeki yeri

-

Sipariş büyüklüklerinin tespiti

.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
ulaşır?

1) Konya’da üretilen bir lastik İstanbul’daki bir otomobil kullanıcısının eline nasıl

2) Aynı lastik için Balıkesir’de oluşan bir talep, Konya’daki fabrikanın üretimini
nasıl etkiler?
3) Bir deponun bağlı olduğu merkez depodan verdiği belli bir ürüne ait sipariş
miktarı nasıl hesaplanır?
4) İzmit’te üretilen belli miktardaki araçlar, hangi bölgeye ne kadar yollanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Tanım ve Siparişlerin
Oluşturulması

Dağıtım Gereksinim
Planlamanın ne olduğunu
öğrenmek, lojsitik sistem
içerisindeki yerini
kavramak.

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.

Sipariş Miktarlarının
Belirlenmesi

DRP’de tek seferde
verilecek olan sipariş
miktarını belirlemeye
yönelik yöntemlerin
kazanımı.

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar


MRP



DRP



Dağıtım Ağı



Tedarik Ağı



Sipariş Büyüklüğünün Belirlenmesi



L4L
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Giriş
Üretim işletmesi lojistik ağ içerisinde merkez kabul edilerek, hammadde
tedarikçisinden ürünün oluşacağı üretim işletmesine kadar geçen tüm aktörlere tedarikçiler ve
oluşturduğu sisteme tedarik ağı diyebiliriz. Bu süreç, merkezdeki üretim işletmesi tarafından
yürütülürken işletmeye ait Ana Üretim Programı, Malzeme İhtiyaçlarına parçalanarak,
Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) yoluyla gerek üretim emri gerekse satın alma emirlerini
açar.
Diğer taraftan ürün üretildikten sonra ürünün nihai müşteri ile kavuşması
beklenmektedir. Böylece satış ortaya çıkar. Bunun olabilmesi için üretim merkezinde üretilen
ürünlerin, depolar, mağazalar aracılığıyla müşteriye ulaştırılması sağlanmaktadır. İşte
üretimden nihai kullanıcıya kadar tüm aktörlerin oluşturduğu ağa da dağıtım ağı denebilir. Bu
ağda da aynı Malzeme İhtiyaç Planlamasında olduğu gibi, dağıtımın belli bir mantık
çerçevesinde yapılması gerekmektedir Bunu da zaman bazlı, siparişlere çeviren ve
miktarlarını belirleyen Dağıtım Gereksinim Planlaması (DRP) dir. , DRP, Dağıtım ağının her
şebekesi için kullanılan zaman aşamalı stok ikmal planıdır.
Öte yanda başka bir sorunsa dağıtım ağında olan tüm aşamalardaki yenileme
miktarının ne olacağıdır, başka bir ifadeyle her kademede, bir seferde kaç adet sipariş
verileceğidir. Bu konunun detayı stok konularında işlenmekle birlikte buradaki talebin kesikli
olduğu dikkate alınırsa, tam olarak ESM hesaplamaları mümkün olamamaktadır. Bu sebeple
konunu ikinci bölümünde sipariş büyüklükleri üzerinde durulmuştur.
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13.1. Tanım ve Siparişlerin Oluşturulması
Dağıtım Gereksinim Planlama, Dağıtım ağının her şebekesi için kullanılan zaman
aşamalı stok ikmal planıdır.
Örneğin İstanbul ilinde bir buzdolabı üreten bir fabrikayı ele alalım, fabrikanın ürettiği
bir çok farklı model buzdolabı olacağı aşikardır. Çift kapılı, No-Frost belli bir modeldeki
SM350 modelinde bir buzdolabını düşünelim. Bu buzdolabının üretilmesi için küçük bir
montaj vidasından, buzdolabı motoruna, kapaklarına, plastik parçalarından cam raflarına
kadar yüzlerce farklı parçaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu fabrikanın tüm bu ihtiyaç duyulan
malzemeleri kendisinin üretebilmesi neredeyse olanaksızdır. Çoğu malzemeyi satın
almaktadır yani tedarik etmektedir. SM350 modelinin üretimini düşündüğünüzde, bir tane
buzdolabının bile üretilebilmesi için ne kadar muazzam bir tedarik ağının kurulması
gerektiğini düşünelim. İhtiyaç duyulan her parça, ihtiyaç anında üretim hattında olmalıdır.
Tedarik olarak adlandırdığımız bu işlemler, tedarik zincirinin belli bir ayağını
oluşturmaktadır. Onlarca tedarikçi, fabrikanın üretim yapması için sürekli malzeme tedariki
sağlamaya çalışmaktadır. Fabrika bu Tedarik Ağını modellerken, ilk olarak hangi üründen
hangi hafta ne kadar üretileceğini tespit etmelidir ki bu da Ana Üretim Programı (Master
Production Scheduling- MPS) yardımıyla olabilmektedir. Örneğin SM350 modelinden yılın
36. Haftasında 3000 adet üretileceğini An Üretim Programında görebilmektedir. 3000 adeti
üretebilmek için kaç vida, kaç kapak, kaç cam raf, kaç yumurtalık, gerekmektedir? İşte
malzemelerin bu şekilde planlanmasına ise MRP yani Malzeme İhtiyaç Planlama
denilmektedir. (Material Requirement Planning). Şekilde bir üreticinin tedarik ağı
görülmektedir.

Bilgi Akışı
ÜRETİCİ
Satın alma
Hammadde
Tedarikçisi

2. düzey
Tedarikçi

1.Düzey
Tedarikçi

Üretim

Lojistik

AR&GE

Satış&Paz
.
Finans

Malzeme Akışı

Şekil 24: Tedarik Ağı
Tabi burada temel sorun SM350 Modelindeki buzdolabının 36. Haftada 3000 adet
üretmenin kararı nasıl verilmiştir? Sorusu akla gelmelidir. Neden 35. Hafta değil, neden 30.
Hafta değil de 36. Hafta? Kısacası Ana Üretim Programı nasıl şekillenmiştir. Bu iki şekilde
olabilir ya fabrika önceki bölümlerde olduğu gibi gerek sayısal gerekse nitel tekniklerle talep
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tahmini yapmıştır. Ya da sipariş toplamıştır. Talep konusunu daha önce detaylı biçimde
incelemiştik. Peki siparişleri kimden, nasıl toplar?
Şu bir gerçektir ki hiçbir fabrika direkt olarak evlerimizde kullandığımız buzdolabını
bizlere direkt olarak yollamaz, evimizin Gaziantep’te olduğunu düşünelim ve yukarıda bahsi
geçen SM350 kodlu buzdolabından alacağımızı düşünelim. İstanbul’a gidip fabrikadan
buzdolabını alamayacağımıza göre, Gaziantep’te bu model satan mağazaya gideceğimiz.
Mağazaya dolabı sorduğumuzda ne olacak? Muhtemelen mağaza stoklarında varsa birkaç
güne evimize teslim edecek. Eğer stoklarında yoksa, bağlı bulunduğu bölge depodan
isteyecek teslim süresi biraz daha uzayacak. Şans bu ki maalesef bölge deponun stoklarında
da istediğimiz model bulunmamakta bu durumda ne olacak? Muhtemelen bölge depo
fabirkanın stoklarına bakacak eğer varsa buradan temin edecek ve sonra mağazaya yollayacak
mağaza da bize. Fakat fabrikanın da stoklarında yoksa bu durumda fabrika bu ürünü tekrar
üretmesi gerekmektedir. Fakat sadece bizim için SM350 modelinden bir adet üretebilmesi
mümkün olmadığına göre nasıl üretecektir? Bizim gibi Türkiye’nin her noktasındaki
mağazalardan tek tek taleplerin gelmesi gayet doğaldır, her mağazanın kendi talepleri
birikecek ve onların verdiği siparişler de bölge depoların taleplerini oluşturacak. Bölge
depoların siparişleri ise Türkiye’nin her yerinden gelen taleplerle fabrikaya iletilecek ve toplu
olarak üretimi yapılacak. Örneğimizde 36. Hafta 3000 adet üretilme kararı işte bu yolla
oluşabilecek ve direkt olarak fabrikanın Ana Üretim Programını oluşturacaktır. Peki bu
dağıtım sistemi nasıl organize ediliyor. İşte burada devreye DRP giriyor. İşin dağıtım ağını
planlayan bu kısma DRP diğer adıyla dağıtım gereksinim planlama denilmektedir. Dağıtım
Gereksinim Planlama ile modellenen dağıtım ağı talepleri birleşerek fabrikanın üretim planını
oluşturuyor. Üretilen 3000 adet ise bu dağıtım planına göre farklı bölge depolara dağıtılıyor.
Belki bizim Hatay Bölge depoya bunun 700 adedi geliyor, bu 700 adet de farklı mağazalara
dağıtılıyor. Gaziantep Mağazaya ise belki de bunun 15 adedi yollanıyor ve süreç bu şekilde
devam ediyor. Aşağıdaki şekilde ise fabrikaya ait dağıtım ağı gözükmektedir.

Bilgi Akışı
ÜRETİCİ
TEDARİKÇİLER

Satın alma
Üretim

Lojistik

AR&GE

Satış&Paz
.
Finans

Bölge Depo
(Hatay)

Mağaza
(Gaziantep)

Müşteri
(Gaziantep)

Malzeme Akışı

Şekil 25: Dağıtım Ağı
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Şimdi tanıma geri dönecek olursak DRP’yi” Dağıtım ağının her şebekesi için
kullanılan zaman aşamalı stok ikmal planıdır.” Şeklinde tanımlamıştık. İşte şekilde de
gözüktüğü gibi dağıtım ağını planlayan ve zaman bazlı yani ne zaman ürün nerede olacak? Ne
zaman üretilecek? Sorularını yanıtlayan bir ikmal planıdır. İkmalden kasıt stok yenilemesidir.

13.2. Sipariş Büyüklüğünün Belirlenmesi
Dağıtım Gereksinim Planlamasında, en önemli konulardan biri aynı stok yönetiminde
olduğu gibi, bir seferde kaç adet sipariş verileceği ile ilgilidir. Örneğimizi düşünecek olursak
dağıtım ağındaki her bir aşama (depo, mağaza ve fabrika) sipariş miktarları ne olacak. Fabrika
tek seferde 3000 adet üretmeye karar verdi. Gerçekten gelen tüm talepler 3000 adet miydi
yoksa daha mı azdı? Hatırlanacağı üzere stok yönetiminde bir seferde verilmesi gereken
sipariş miktarını incelemiştik. Fakat o bölümde talebin sürekli ve sabit olma kuralı vardı.
Bağımlı ya da bağımsız talep olsun her iki durumda da sipariş/hazırlık maliyeti ile elde
bulundurma maliyetinin minimum kılınması amaçlanmaktadır.
Bilindiği üzere klasik stok yöntemlerinde, talebin sürekli olması ve sabit olması
gerekiyordu, DRP ‘de ise, ürüne olan planlanan teslimatlar ya da talep tahminleri sürekli
olmayabilir. Örneğin bir hafta talep varken, diğer hafta olmayabilir (sürekli) ya da her hafta
talep olsa da hepsi aynı olmayabilir (sabit). Bu nedenle DRP’ deki talep için kesikli
diyebiliriz. DRP kayıtlarını oluştururken verilecek sipariş ya da planlanan sipariş satırının
hesaplanmasında kullanılan yöntemler ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır.

13.2.1. Gereksinime Göre Yöntemi (Lot for Lot)
Sipariş miktarının, yalnızca ihtiyaç miktarıyla sınırlandığı yöntemdir. O periyottaki
ihtiyaç ne ise o kadar sipariş verilir. Sipariş miktarı, talep miktarına eşittir. Sipariş veya
üretim miktarı sürekli değişlik gösterecektir.
Dolayısıyla her sipariş için sipariş maliyeti oluşur. Stoklama söz konusu olmadığından
elde bulundurma maliyeti bulunmayacaktır. Sipariş / hazırlık maliyetinin çok düşük olduğu
durumlarda en iyi sonucu vermesi beklenir.
Örnek
Bir üretim işletmesinde, ihtiyaca göre planlanmış olan, 12 aylık sipariş miktarları
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dönem başında eldeki stok miktarı sıfırdır.
Bu işletmenin yeni bir sipariş vermesi için katlanacağı maliyet 200 TL iken, elde
bulundurma maliyeti birim başına aylık 1 TL ‘ dir. Tedarik süresini sıfır kabul ederek Lot for
Lot yöntemi ile toplam sipariş maliyetini hesaplayınız.

266

Aylar
Brüt
Gereksinim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

85

80

55

40

35

30

30

35

45

45

50

65

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

80

55

40

35

30

30

35

45

45

50

Çözüm:
12

Aylar

1

Brüt
Gereksinim

85

Gelen
Sipariş

85

80

55

40

35

30

30

35

45

45

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85

80

55

40

35

30

30

35

45

45

50

65

Eldeki
Stok
Planlanan
Sipariş

65
65

Sipariş miktarı ne olursa olsun bir yıl içerisinde toplam 12 sipariş verilmiştir. Bir
siparişin işletmeye maliyeti 200TL olduğundan, 12 siparişin maliyeti 200*12=2 400 TL
olarak hesaplanır.
Yalnızca ihtiyaç kadar sipariş verildiği için elde hiçbir zaman stok kalmayacağından
elde bulundurma maliyeti 0 TL olacaktır.
Dolayısıyla toplam stok maliyeti 2 400 TL olur.
Sabit Sipariş Miktarı Yöntemi
Bu yöntemde, belirlenen sabit sipariş miktarları, net ihtiyaçları karşılayacak şekilde
ayarlanır ve dönemlere dağıtılır. Eğer herhangi bir dönemin ihtiyacı, daha önceden tespit
edilmiş olan sipariş miktarının üzerinde olursa, sabit sipariş miktarı bu değere yükseltilir.
Sipariş miktarının dönemlere dağıtılması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Örnek
Bir işletmenin bir ürününe ait 6 aylık brüt gereksinimleri tabloda verilmiştir. Tedarik
süresini ve dönem başı eldeki stoku sıfır kabul ederek sabit sipariş miktarı yöntemi ile
aşağıdaki tabloda görülmektedir.
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Görüldüğü üzere 5 dönem talep vardır, ama 3 defa sipariş maliyetine katlanılmıştır.
Fakat elde bulundurma maliyeti oluşmuştur. Örneğin birinci dönem sonunda 25 birim stok
elde kalmıştır.
Aylar
Brüt
Gereksinim
Gelen
Sipariş
Eldeki

1
25

3

20

40

50

13.2.2.

4

5

6

10

30

50

50
25

Stok
Planlanan
Sipariş

2

5

15

Toplam
125

50
15

5

50

25

50

150

Ekonomik Sipariş Miktarı Yöntemi (EOQ)

DRP ‘de kullanılmak üzere geliştirilmemiştir. Fakat; kolaylıkla bu plana
uygulanabilen ve stok kontrolünde kullanılan en eski ve en yaygın yöntemlerdendir. Yöntem
aşağıdaki şekilde gözükmektedir.
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Stok Seviyesi

Talep Hızı

Zaman
Yeniden Sipariş Verme
Noktası
Sipariş Verme
Zamanı

Tedarik
Süresi
Sipariş Gelme Zamanı

ESM denklemi ise önceki bölümlerden hatırlanacağı üzere aşağıdaki gibidir:
𝐸𝑆𝑀 = 𝑄 ∗ = √

2𝑑𝐶𝑠
𝐶ℎ

Fakat daha önceki bölümlerde üzerinde durulduğu gibi denklemin geçerliliği için bazı
varsayımların olması gerekmektedir, bu varsayımların başında talebin sabit, biliniyor olması
gelmektedir. Fakat DRP ürüne olan talep örneklerde olduğu gibi sabit değildir.
Bu durumda talep sabitmiş gibi düşünülerek formüle edilir ve o şekilde çözüm yoluna
gidilir.
ÖRNEK:
Bir fabrikanın belli bir modeldeki buzdolabına olan haftalık talep miktarları 10
haftalık periyotta verilmiştir. Hazırlık maliyeti 100 TL ve haftalık elde bulundurma maliyeti
1 TL’dir. Bu verilerden yararlanarak işletme için ekonomik sipariş miktarını bulunuz.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

35

30

40

0

10

40

30

0

30

55

Hafta
Brüt
Gereksinim

ÇÖZÜM
10 haftalık talep toplamı 270 adettir, her hafta farklıdır, fakat ESM için her hafta
sabitmiş gibi düşünerek haftalık ortalama 27 adet talep olduğunu bulabiliriz. Bu durumda,
𝐷 = 27 𝑎𝑑𝑒𝑡 ℎ𝑎𝑓𝑡𝑎

𝐶𝑠 = 100 𝑇𝐿 𝑏𝑖𝑟 𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş
𝐶ℎ = 1 𝑇𝐿 𝑏𝑖𝑟 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑏𝑖𝑟 ℎ𝑎𝑓𝑡𝑎

Tüm bunları ESM Modeli formülüne koyduğumuzda ESM şu şekilde bulunacaktır.

𝐸𝑆𝑀 = 𝑄 ∗ = √

2𝑑𝐶𝑠
2 ∗ 27 ∗ 100
=√
= 73 𝑎𝑑𝑒𝑡
𝐶ℎ
1

Bu sonuca göre her seferinde 73 adet sipariş vermek gerekmektedir. Ve DRP kayıtları
aşağıdaki şu şekilde oluşur:

Hafta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Brüt
Gereksinim

35

30

40

0

10

40

30

0

30

Gelen
Sipariş

73

73

8

41

41

31

64

55

73

73

Eldeki
38

10

34

34

4

22

Stok
Planlanan
Sipariş

73

73

73

73
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Sabit Sipariş Periyodu Yöntemi:

13.2.3.

Stoklar, önceden belirlenmiş belirli zaman dilimlerinde (haftalık, aylık vb.) sipariş edilir. Bu
yöntemde siparişin ne zaman verileceği belirli iken; sipariş miktarı o dönemki talebe/ihtiyaca
göre değişmektedir.
Yani siparişler arası geçen süre sabit ve belli bir değer olmasına karşın; sipariş miktarları
önceden bilinmeyen, değişken bir değerdir. Dolayısıyla bu sistemde sabit sipariş miktarı
modelinden daha fazla stok bulundurmak gerekmektedir.
Şekilden de anlaşılacağı üzere, sabit sipariş periyodu yönteminde;
t sipariş periyodu sabittir.



 Tüketim hızı her periyotta farklı olabilir. Bu nedenle verilecek sipariş miktarı Q1,
Q2, Q3, Q4 değişkenlik göstermektedir.

Miktar
Q1

Q

Q3

Q4

Zaman
t

t

t

ÖRNEK:
Aşağıda bir ürüne ait 5 periyotluk talep tahminleri gözükmektedir. İşletme 2 periyotlu
sipariş yöntemini kullanmaktadır. Eldeki stok ve tedarik süresi sıfırdır.

271

1

2

3

4

Brüt
Gereksinim

70

50

1

80

Gelen
Sipariş
Eldeki

120

5

Periyot

4
4

81

50

0

80

0

1

Stok
Planlanan
Sipariş

120

120

13.2.4.

Parça Periyodu Yöntemi

Sipariş ve elde bulundura maliyeti arasında dengelemeyi hedefleyen bir yöntemdir.
Parça periyodu kavramı, parça(lar)ın belli bir sayıdaki periyot boyunca elde tutulmalarını
ifade eder. Örneğin, 10 parça iki periyot boyunca tutuluyorsa, 10*2=20 parça periyodu
olacaktır. Ekonomik Parça Periyodu (EPP) oranı, sipariş maliyetinin, bir birimi bir periyot
boyunca elde bulundurma maliyetine bölünmesi ile bulunacaktır ve aşağıdaki gibi olacaktır:
𝐸𝑃𝑃 =

𝑆𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑦𝑜𝑡 𝑖ç𝑖𝑛 𝐵𝑖𝑟𝑖𝑚 𝐸𝑙𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑙𝑢𝑛𝑑𝑢𝑟𝑚𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖

Bulunan EPP değeri, sipariş miktarının bulunmasında kullanılır, planlama ufkundaki
her sipariş miktarının ayrı ayrı parça periyotları bulunarak, Ekonomik Parça Periyoduna en
yakın sipariş verilir.
ÖRNEK- Parça Periyodu (Stevenson;1993)
Aşağıda, 8 haftalık talep miktarları verilen ürünün sipariş miktarını “parça periyodu”
yöntemiyle bulun. Hazırlık maliyeti, 47 TL, elde bulundurma maliyetiyse, bir birimi bir hafta
için 0,56 TL’dir.

Hafta
Talep

1

2

3

4

5

6

7

8

60

40

20

2

30

-

70

50

272

ÇÖZÜM
Adım 1: Öncelikle Ekonomik Parça Periyodu bulunur. Parça periyodu 84 birimdir.
𝐸𝑃𝑃 =

47
= 83,93 = 84
0,56

Adım 2: Talebin kümülatifleri bulunur. Bunun bulunma sebebi her sipariş miktarının
tek tek incelenmesi nedeniyledir. Çünkü sipariş miktarı tahmin edilen talep kadar olmalıdır.
Hafta

Talep
Kümülatif
Talep

1

2

3

4

5

6

7

8

60

40

20

2

30

-

70

50

60

100 120 122 152 152 222
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Adım 3: Sipariş miktarı için, kümülatif talepler tek tek denenir. (60 ‘dan başlayarak).
Her sipariş miktarı için parça periyodu hesaplanır, EPP değerine en yakın parça periyodunu
veren değer, sipariş olarak verilir. Çözüm aşağıdaki gibi olur:

1
2
3

60
40
20

60
100
120

Elde
Kalan
Stok
(Taşınan)
0
40
20

4

2

122

2

5
6

30
0

30
30

7

70

100

8

50

Periyot
Talep
(Hafta)

Sipariş
Miktarı

50

*
*
*

Kaç
Dönem
Elde
Kaldığı
0
1
2

*

3

x

=

Parça
Periyodu

Kümülatif
Parça
Periyodu

=
=
=

0
40
40

0
40
80

=

6

86

0
0

* 0
* 1

= 0
= 0

0
0

70
0

* 2
* 0

= 140
= 0

140
0

EPP 'ye en yakın
değer

EPP 'ye en yakın
değer

Dikkat edilecek olursa 1. Dönemde ilk dört hafta için 122 adet sipariş verildi, 5.
Dönemde üç hafta için sipariş için 100 birim sipariş verildi. 8. Dönem ne kadar sipariş
verileceğinin bulunması içinse sonraki dönemleri bilmek gerektiğinden sipariş hakkında bir
şey söyleyemeyiz.
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Peki tablo nasıl okunacak? 1. Satırda, sipariş miktarının 60 olduğu yazıyor, bunun
anlamı ilk haftanın talebi kadar sipariş verirsem yani 60 adet sipariş verirsem, ilk hafta 60
adet talep stoku eriteceğinden, eldeki kalan stok 0 olmuştur ve bu sıfır stok hiçbir zaman bir
sonraki döneme taşınmamıştır. İkinci satırda sipariş miktarı 100 yazıyor, yani birinci hafta
başında 100 adet sipariş verirsem ne oluru açıklıyor. 100 adetin 60 tanesi birinci hafta gitti,
elde 40 adet kaldı, o 40 tane de 1 hafta elde tutuldu, bu takdirde, parça periyodu=elde kalan
stok*taşınan periyot olduğundan, 2.haftanın parça periyodu 40 oldu. Kısacası 100 adet sipariş
verirsek 2. Hafta sonunda toplam parça periyodu 40 oluyor.(0+40 olduğuna dikkat edelim).
Üçüncü satırdaki sipariş miktarı ise 120 adettir, yani birinci haftada (ilk siparişte), 120 adet
sipariş verilirse, ilk hafta 60’ı gider, 60 adet hiç taşınmayacağından parça periyodu sıfırdır,
kalan 60 adetin, 40 adeti de ikinci hafta da tükenir, 40 adet sadece 1 hafta taşınır, parça
periyodu 40 ‘dır. Kalan 20 adet ise 3. Hafta tüketileceğinden, sipariş de ilk hafta verildiğinden
2 hafta elde tututlur, 2*2=40 da 3. Haftanın talebinin parça periyodudur. 4. Satırdaki 122 adet
sipariş ilk hafta verilirse, sırasıyla 60 adet, 40 adet, 20 adet ve en son 2 adet tüketilir. Son 2
adet 3 hafta elde kalacağından ise, 2 adetin parça periyodu, 2*3=6 ‘dır. 122 adetlik tek seferde
verilecek siparişin parça periyodu ise, 0+40+40+6=86 olarak bulunur. Ekonomik Parça
periyodumuz 84 olduğuna göre ya 80 ‘i ya da 86 ‘yı seçeceğiz. Bunlardan 86 daha yakın
olduğu için 86 ‘yı seçeriz, 86 ile ilgili sipariş miktarıysa 122 adettir. Dolaysıyla birinci
dönemde ilk sipariş olarak 122 adet veririz.
İlk sipariş, birinci hafta verilip, 4. Haftanın sonunda tüketildiğinden ötürü, 5. Haftanın
başında başka bir sipariş gelmelidir. Dolayısıyla aynı işlemler tekrar başlar. Beşinci hafta
başında 30 tane sipariş verilirse, ilk hafta hepsi tüketilir ve parça periyodu sıfır olur. 6.
Haftanın talebi 0 olduğundan verilecek sipariş miktarı 30+0=30 dur. 6. Hafta başında sıfır
kalacağından yine ikinci haftalık parça periyodu da sıfır olur. Eğer 7. Haftanın talebini de
kapsayacak şekilde, 5. Haftada 100 adet sipariş verilirse, 30 tanesi ilk hafta tüketilir, kalan 70
tane 2 hafta taşınır, parça periyodu 70*2=140 olur, 100 adetlik tek seferde verilen siparişin
parça periyoduysa 0+0+140=140 olur, EPP değeri 84 olduğundan, Ya 0 seçilecek ya da 140
seçilecek, 140 daha yakın olduğundan ise parça periyodu 140 olan 100 birimlik sipariş
vermeyi tercih ederiz. Sonuçta 5 haftada 100 adet sipariş verilir. 8. Hafta içinse aynı işlem
devam eder.
Dikkat edilecek olursa, ilk sipariş EPP değerine çok yakındı (86) ile, diğeri ise çok
uzak (140); ilk siparişin daha az maliyetli olduğu gözükmektedir.

13.2.5. En Düşük Birim Maliyet Yöntemi
Bu yöntemde hem sipariş verme miktarın hem de sipariş periyodu sabit olmayan,
serbest bir değerdir. Bir çeşit deneme yanılma yöntemi olan En Düşük Birim Maliyet
Yöntemi, her dönem için ayrı ayrı birim maliyeti en küçükleyen sipariş miktarı ve periyodu
üzerinden hesap yapar. Bunun nedeni birim maliyetlerin dönemden döneme ve partiden
partiye değişkenlik göstermesidir.
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13.2.6. En Düşük Toplam Maliyet Yöntemi
Tüm partiler için hazırlık maliyetleri ve stok taşıma maliyetleri toplamının minimize
edilmesine dayanan bir sistemdir. Bu sistemde de En Düşük Birim Maliyet Yönteminde
olduğu gibi, sipariş verme periyodu ve sipariş miktarı sabit bir değer değildir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Dağıtım Gereksinim Planlamanın ne olduğu açıklanmış, Malzeme
ihtiyaç Planlaması ile benzerlikleri ortaya konmuştur. Konunun anlaşılabilir olması açısından
bir örnek üzerinden gidilmiştir.
İkinci bölümde ise bir seferlik sipariş miktarının ne olması gerektiği konusu üzerinde
durulmuş ve detaylı olarak yöntemler incelenmiştir. Bu yöntemlerden en iyi sonucu veren
şudur diyebilmek pek mümkün değildir. Önemli olan talebin dağılımı ve maliyet yapısıdır. Bu
faktörlere göre her problemde iyi sonucu veren sipariş yöntemi değişebilmektedir. Dolayısıyla
en iyi sonucun bulunabilmesi için tüm denemelerin yapılması gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1) DRP nedir? Lojistikteki önemini açıklayınız.
2) Bağımsız talep ve bağımlı talep kavramlarını açıklayarak, birer örnek veriniz.
3) Aşağıda verilen sipariş miktarı belirleme yöntemlerinden hangisinde, sipariş
verilme aralığı belli ve sabit bir değerdir?
a) Sabit Sipariş Miktarı Yöntemi
b) Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
c) Sabit Sipariş Periyodu Yöntemi
d) En Düşük Birim Maliyet Yöntemi
e) En Düşük Toplam Maliyet Yöntemi
4) Bir gıda firmasında belirli bir ürüne ait olan yıllık talep miktarı 200 adettir. Sipariş
maliyeti 20 TL ve yıllık elde bulundurma maliyeti birim başına 5 TL dir. Buna göre
Ekonomik Sipariş Miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 54
b) 20
c) 42
d) 40
e) 32
5) 4. Sorudaki verilere göre yıllık sipariş sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5
b) 4
c) 8
d) 2
e) 10
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Bir tekstil işletmesinde, bir ürüne ait toplam yıllık talep 400 adettir. Sipariş maliyeti
sipariş başına 40TL ve elde bulundurma maliyeti birim başına yıllık 5 TL’dir.
6)

Ekonomik Sipariş Miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 50
b) 80
c) 70
d) 10
e) 20
7) Yıllık sipariş sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10

Cevaplar
3)c, 4)d, 5)a, 6)b, 7)a
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14. DRP UYGULAMASI

279

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Talebin Brüt Gereksinime Çevrilmesi

-

Dağıtım Ağı Çizilmesi

-

Planlanan Siparişlerin Oluşturulması

- Dağıtım Ağına ait Dağıtım Gereksinim Planlama tablosunun çizimi ve
oluşturulması

280

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir üretim işletmesinin Ana Üretim Planı nasıl oluşur?
2) Çekme sistemi ile itme sistemi arasındaki fark nedir?

281

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

DRP Uygulaması

Bir firmaya ait DRP
planının nasıl oluşturulacağı
kavranacak.

Konu; ders anlatımı, problem
çözümü ve örnek olaylar
şeklinde işlenecektir

282

Anahtar Kavramlar


Brüt Gereksinim



Eldeki Stok



Gelen Sipariş



Planlanan Sipariş



İtme Sistemi



Çekme Sistemi
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Giriş
Dağıtım Gereksinim Plnlama (DRP), önceki bölümde de açıklandığı üzere, dağıtım
ağının her aşaması için kullanılbilen stok planıdır. DRP esas itibariyle dağıtım merkezlerinin
her birinin ürün ihtiyaçlarının belirlenmesini amaçlar. Her aşama için talepler oluşturulur ve
bu talepler eldeki stok yapısına göre, siparilere dökülür tabi siparişler oluşurken bir önceki
bölümde açıklanan spariş miktarı belirleme yöntemlerinden biri veya birden fazlası denenir.
Bu bölümde sipariş büyüklükleri direkt olarak verilecek, tek tek deneme yapılmayacaktır.
Bu bölümde, genel hatlarıyla bir DRP planının nasıl işlediği hangi tablolar aracılığıyla
oluşturulduğu ve taleperin nasıl brüt gereksinimlere çewvrileceği üzerinde durulacaktır.
Ayrıca DRP’yi elde etmek için hangi bilgilerin elimizde olması gerektiği, bunların
tablolara nasıl işleneceği ve DRP’nin amaçları anlatılacaktır. Yapılan örnekler, sadece çekme
sistemine uygun olacaktır.
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14.1. Çekme Sistemi
Geleneksel üretim işletmeleri, ürettikleri ürünlerin depolara oradan mağazalara
dağıtımını, talebe bakmaksızın üretim miktarlarına uygun olarak dağıtımını
yapmaktaydılar. Tarihi gelişim incelendiğinde, talebin sonsuz, arzın da talepten az olduğu
dönemler düşünüldüğünde bu gayet mantıklı bir işlem olarak karşımıza çıkmaktaydı.
Örneğin 1900’lü yılların başında 1. Nesil Ford ‘da olduğu gibi ürettiğini satan bir durum
varken, fabrika ürettiği her ürünü dağıtmakta serbestti. Bu tür bir sistemi itme sistemi
olarak tanımlamak mümkündür. Yani Tedarik Zincirindeki ürün akış miktarına fabrikanın
yani üreticinin karar verdiği bir sistemdir. Bu sistem de dağıtımın da ne olacağına üretici
ya da bir diğer ifadeyle zincirdeki bir önceki halka karar verir.
Özellikle 2. Dünya savaşı sonrası yaşanan ekonomik krizler şunu gösterdi ki artık
seri üretimin ürettiği her mamul satılamaz olmuştu. İşte bu yıllarda ortaya çıkan Toyota
Üretim Sistemi, dünya literatürüne Müşteri Odaklı yaklaşımı sokmuştur. Bu yaklaşımda
soru hep aynıdır: “müşteri ne istiyor, ne kadar ödemeye razı?” İşte bu yıllardan sonra bu
soruyu soran ve üretimlerini dağıtımlarını buna göre şekillendiren işletmeler hep
kazanmıştır, kazanmaya devam etmektedir.
Müşteri Odaklılık beraberinde bir çok yenilik getirirken bunlardan en önemlisi de
talebe göre üretim yapma yaklaşımı olmuştur. Bu yaklaşıma göre müşteri istedikçe üretim
ve stok yapmanın gerekliliği esastır. Konu olan dağıtım ağı düşünüldüğünde, dağıtım
ağının son aşaması olan nihai müşteri bütün sistemi tetikler denebilir. Nihai müşteri
mağazadan ister, o depodan, depo fabrikadan ve müşterinin tetiklemesiyle fabrika üretime
girer, yine aynı müşteri talebi fabrikanın tedarik ağını tetikler ve satın alma kararları da
buna göre verilir. İşte talebin tüm sistemi harekete geçirdiği bu sisteme de çekme sistemi
denmektedir.
Maalesef günümüzde ülkemizde halen itme sistemi ile agresif satış yapmaya kalkan
tüm yükü perakendecinin omzuna yükleyen, yönetimin sadece üretebildiğin kadar üret
mantığıyla devam ettiği işletmeler oldukça fazladır. Fakat unutulmaması gereken bir şey
vardır ki o da müşteri ancak ve ancak istediği zaman satın alır.
Bu doğrultuda, DRP planlarını yaparken çekme sistemini dikkate alacağız.
Dolayısıyla bizim için müşteri talebini bilmek tüm ağı tetikleyecektir savına uygun hareket
edeceğiz.

14.2. DRP Girdileri
DRP oluşturabilmek için bazı girdilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Talep Tahmini / Sipariş, burada perakendecinin ya da mağazanın talep tahmini
kastedilmektedir. Çünkü nihai müşterinin talep ettiği yer burasıdır, dağıtım ağının bu zinciri
ya müşteriden direkt olarak sipariş almıştır ya da müşteriyi iyi bildiği için uygun bir talep
tahmini yapmıştır. İşte zincirin son halkasının talep tahmini ve / veya siparişleri o dağıtıcının
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brüt gereksinimini oluşturmaktadır. Brüt gereksinim bilindiğinde bir önceki aşama olan
depodan ne kadar isteyeceği de bilinebilir. Dolayısıyla perakendeci depoya sipariş verir. Bu
siparişe planlanan sipariş adı verilmektedir. Fakat şu bir gerçek ki planlanan sipariş her
zaman brüt gereksinime eşit değildir. Hatta çoğu zaman farklıdır. Çünkü Brüt Gereksinim
geleceğe yönelik tahmin edilmiştir ve gelecekte de perakendecinin kendi stoklarında istenen
üründen olabilme ihtimali yüksektir. Bu durumda Brüt Gereksinimin eldeki stok miktarından
çıkarılarak, net ihtiyaçlara çevrilmesi gerekir. Örneğin elimizde 80 adet var ve o dönemin de
brüt gereksinimi 50 adet olsun. Dönemin sonunda elimizde 30 adet kalır, bir sonraki dönemin
brüt gereksinimi 100 adet ise bu takdirde 70 adetlik net ihtiyaç ortaya çıkar, dolayısıyla o
dönemin planlanan siparişi (eğer sipariş yöntemi gereksinime göre ise) 70 adettir, yani brüt
gereksinimden farklıdır.
Tabi planlanan sipariş zincirdeki bir önceki halkadan istenen tarihtir. Bu tarih doğal
olarak tedarik süresinin bilinmesini gerektirir. Ayrıca eğer varsa sipariş verme yönteminin
de bilinmesi gerekebilir. Bu konuda sipariş verme yöntemini gereksinime göre almaktayız.
Ayrıca işletme kendi stoklarında olabilecek bir dalgalanmaya karşı emniyet stoku
bulundurma ihtiyacı hissedebilir. Bu durumda emniyet stokunun da bilinmesi gerekir.
Tabi DRP’yi oluşturabilmek için en önemli noktalardan biri de dağıtımın yapısını
bilmektir. Şekilde bir dağıtım ağı örneği görülmektedir. Örneğin fabrikaya bağlı iki depo
vardır, 1. Depoya bağlı mağaza1 ve mağaza2; 2. Depoya bağlı mağaza3 ve mağaza 4 vardır.

Fabrika
Depo1
Mağaza1

Depo2
Mağaza3

Mağaza2 mağaza4
Şekil 26: DRP Dağıtım Ağı Örneği
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14.3. DRP Tablolama
Ayrıca DRP planlarının yapılabilmesi için tüm bu bilgileri yanında bu bilgilerin
hepsinin oluşturulacağı tablolara ihtiyaç vardır bu tablolara örnek aşağıdaki tabloda
verilmiştir. Tabloya göre Mağaza 4’ün DRP planı yapılmaya başlanmıştır. Zaten çekme
sistemi gereği mağaza 4 ve mağaza 3 ‘ün planlanan siparişleri depo 2’nin brüt gereksinimi
oluşturacağından Mağazalardan işe başlamak gayet doğaldır. Mağazaya ait tüm bilgiler alt
tarafında yazmaktadır. DRP planı 5 haftalık yapılmak istenmektedir. Başlangıç stoku yani 1.
Haftanın başındaki stok miktarının 100 olacağı verilmiştir, tedarik süresi 2 haftadır. Bu şu
demektir, mağaza 4, kimden tedarik eder? Bir önceki şekle göre Depo 2 ‘den ister. Yani depo
2 ‘den ürünü istedikten sonra ancak 2 haftada Mağazanın stoklarına ürün girmektedir. Ayrıca
sipariş yöntemi gereksinime göredir. Yani ne kadar ihtiyaç varsa o kadar tedarik edebilme
yeteneği vardır.
Örnekteki planlamada, mağazaya ait, brüt gereksinimler verilmiştir. Örneğin birinci
haftanın ihtiyacı 55 birimdir, başlangıç stoku 100 birim olduğundan, 1. Haftanın eldeki stok
miktarı 45 ‘e düşer, 2. Hafta brüt gereksinim 30 olduğundan eldeki 45 adet stok 15 adete
düşer, 3. Haftaya gelindiğinde ise, eldeki stok 15 dir, ve ihtiyaç 40 ‘dır, dolayısıyla net ihtiyaç
40-15=25 adettir, yni 25 adete daha ihtiyaç vardır, sipariş yöntemi gereksinime göre
olduğundan 3. Hafta 25 adet gelen sipariş olmalıdır, fakat siparişin 3. Hafta gelebilmesi için,
depo2’den 2 hafta önce yani 1. Hafta sipariş verilmesi gerekir. Kısacası Depo2’den 1. Hafta
25 adet istenecek ve 2 hafta sonra Mağaza4’e ulaşacak, Mağaza4’ün elinde 3. Hafta başında
15 adet kalmıştı, 25 adet daha geldi, 40 adet oldu, aynı hafta 40 adet ihtiyaç olduğundan hepsi
satıldı, tüketildi ve 3. Haftanın eldeki stoku sıfırlandı. 4. Hafta herhangi bir talep
olmadığından stok sıfır olarak devam etti.5. haftanın brüt gereksinimi 70 adet fakat 5. Hafta
başında elde hiç stok yok (4. Haftanın altındaki eldeki stok miktarından görülüyor), bu
durumda 5. Haftanın net ihtiyacı 70 adet, sipariş yöntemi de gereksinime göre olduğundan
gelen siparişin net ihtiyaca eşit olması gerekir. Bu durumda Gelen Sipariş 70 olacaktır, 5.
Hafta Mağaza4’e 70 adet gelebilmesi için 3. Hafta sipariş verilmesi gerekmektedir. Bu sipariş
miktarı 70 adet olacak ve Depo2’ye verilecektir. Sonuçta Mağaza 2, toplamda 2 defa sipariş
vermiştir. Biri 25 adet biri 70 adettir. Bu siparişlerin hepsini bağlı bulunduğu Depo ‘’den
istemiştir. Eğer maliyetler bilinseydi Mağaza 2, iki kez sipariş maliyetine katlanmıştır, 1
haftalık elde bulundurma maliyeti bilinseydi de toplam 45+15=60 adet stok elde
bulundurmuştur. 60 ‘la elde bulundurma maliyeti çarpılabilirdi.
Mağaza 4 ‘den sonra planlamaya Depo 2 ile devam edilemez. Çünkü her aşama
bitmeden bir sonrakine geçilmez. Bunun için öncelikle Mağaza 3 DRP planı yapılmalı
arkasından Depo2 ‘nin planı yapılmalıdır. Çünkü Mağazaların Planlanan Siparişleri bağlı
bulunduğu deponun brüt gereksinimini oluşturacaktır.
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Tablo 6 DRP Plan Örneği Mağaza4

1

2

3

55

30

40

70

25

70

Mağaza 4

Brüt Gereksinim

L= 2 hafta

Gelen Sipariş

Sipariş
Miktarı=
GG

Eldeki Stok

45

Planlanan Sipariş

25

15

4

0

5

0

70

Başlangıç
Stoku=100

Mağaza 4’den sonra diğer mağazanın da DRP kayıtları oluşturulmalıdır. Burada
önemli olan nokta, her aşama bitmeden bir sonraki aşamaya geçilmeyeceği kuralıdır,
dolayısıyla Mağaza4’ü önce kayıtlamanın Mağaza3’e göre bir önceliği yoktur. Önce Mağaza
3 de kayıtları tutulabilirdi. Mağaza 3’e ait bilgilerin verildiğini düşünelim. Bu bilgilere göre, 5
haftalık brüt gereksinimleri verilmiştir. Ayrıca Tedarik Süresi 1 hafta, Sipariş Miktarı ESM
‘ye göre veriliyor ve her seferinde 125 adet ve katları olacak şekilde. Başlangıç Stoku ise 85
adet. Aşağıdaki ilk tabloda verilen bilgiler gözükmektedir.
Tablo 7: DRP Plan Örneği Mağaza3- Verilen Bilgiler

Mağaza 3

Brüt Gereksinim

L= 1 hafta

Gelen Sipariş

Sipariş
Miktarı=
125

Eldeki Stok

1

2

3

4

5

60

20

35

30

20

Planlanan Sipariş

Başlangıç
Stoku=85

Verilen bu bilgilere göre kayıtlar oluşturulmuştur. Bir sonraki sayfadaki Tabloda
görülmektedir. Dikkat edilecek olursa, bu kez sipariş yöntemi Gereksinime Göre değildir,
Ekonomik Sipariş Miktarıdır ve ESM 125 adet olarak belirlenmiştir. Yani Net İhtiyaç kaç
olursa olsun eğer sipariş verilecekse 125 ve katları olarak verilmesi gerekmektedir. Örneğin 3.
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Hafta başında eldeki stok 5 adettir fakat 3. Hafta gereksinimi 35 adettir, bu durumda net
ihtiyaç 35-5=30 olarak bulunmuştur. Fakat bir siparişi 30 adet olarak veremeyeceğimizden
125 adet olarak Gelen Sipariş olmalıdır. 125 adetlik sipariş ise 1 hafta öncesinden yine Depo
2’den verilmiştir. Bu durumda Mağaza 3’e ait kayıtlara bakıldığında bir defa sipariş
verilmiştir.
Tablo 8: DRP Plan Örneği Mağaza3- kayıtlar oluşturulmuş

1
Mağaza 3

Brüt Gereksinim

L= 1 hafta

Gelen Sipariş

Sipariş
Miktarı=
125

Eldeki Stok

Başlangıç
Stoku=85

2
60

3
20

4
35

5
30

20

65

45

125
25

Planlanan Sipariş

5

95

125

DRP kayıtlarında Mağaza 3 ve Mağaza 4 kayııtlamaları bittiğine göre Depo 2’nin
kayıtlarına geçilebilir. Öncelikle Depo 2 ile ilgili bilinen girdiler aşağıdaki tabloda görülebilir.
Dikkat edilecek olursa, Tedarik Süresi, Sipariş Politikası ve Başlangıç Stoku verilmesine
rağmen Brüt Gereksinimler verilmemiştir. Bunun sebebi Depo 2’nin Brüt Gereksinimini
Mağazaların planlanan siparişlerinin oluşturacak olmasıdır.
Tablo 9: DRP Plan Örneği Depo2 – Verilen Bilgiler

1
DEPO 2

Brüt Gereksinim

L= 1 hafta

Gelen Sipariş

Sipariş
Miktarı=
GG

Eldeki Stok

2

3

4

5

Planlanan Sipariş

Başlangıç
Stoku=30
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Tablo 10: DRP Plan Örneği Depo2 – kayıtlar oluşturulmuş

1
DEPO 2
L= 1 hafta
Sipariş
Miktarı= GG
Başlangıç
Stoku=30

Brüt Gereksinim

2
25

Gelen Sipariş

3

4

125

70

115

70
0

Eldeki Stok

10

0

Planlanan Sipariş

115

70

5

0

0

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği üzere, 3 farklı kayıt gelmiştir. 1. Haftanın brüt
gereksinimi için Mağaza 3 ve Mağaza 4’ün 1. Hafta planlanan sipariş satırlarına bakılır.
Mağaza 3 ‘ün sıfır, Mağaza 4 ‘ün ise 25 adettir. Bu durumda Depo 2’nin 1. Hafta Brüt
Gereksinimi = 25+0=25 adettir. Ve diğer haftalar da bu şekilde hesaplanır. Dikkat edilecek
olursa 2 defa sipariş verilmiştir. Peki siparişi kime verir? Hemen bir önceki halkaya
bakıldığında Depo 2 siparişi Fabrikaya verir.
Kısacası Depo 1’ de aynı şekilde yapılır. Depo 1 kayıtlarını oluşturabilmek için
Mağaza 1 ve Mağaza 2 kayıtlarını tamamlamak gerekir. Mağaza 1 ve 2 nin planlanan
siparişleri de Depo 1 ‘in Brüt Gereksinimini oluşturur.
Fabrikanın DRP kayıtlarını oluşturabilmek içinse Depo 1 ve Depo 2’nin Planlanan
Siparişlerini bulmak gerekir. Bu Planlanan Siparişler toplamı da fabrikanın Brüt
Gereksinimlerini oluşturur. Fabrikanın DRP kayıtlarında dikkat edilecek olursa en altta
Planlanan Sipariş değil MPS yani Ana Üretim Planı yazmaktadır. Bu daha önceki bölümde
detaylı olarak açıklanmıştır. Yine örneğe göre fabrikanın tedarik süresi 3 hafta olarak
gözükmektedir. Fabrika bir yerden tedarik etmeyeceğine göre bu fabrikanın üretim süresidir
ve bir seferde 250 adet üretebilme yeteneğine sahiptir.
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Tablo 11: DRP Plan Örneği Fabrika – Verilen Bilgiler

1
FABRİKA

2

3

4

5

Brüt Gereksinim

L= 3 hafta
Sipariş
Miktarı= 250
Başlangıç
Stoku=135

Gelen Sipariş

Eldeki Stok

MPS

Bir sonraki tabloda tüm ağa ait örnek bir DRP kayıt örneği görülmektedir.
Tablo 12: Dağıtım Ağının Tamamına Ait DRP Kayıt Örneği

Mağaza3

Mağaza4

Depo 2

Mağaza 1

Mağaza 2

Depo 1

Brüt Gereksinim
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Planlanan Sipariş
Brüt Gereksinim
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Planlanan Sipariş
Brüt Gereksinim
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Planlanan Sipariş
Brüt Gereksinim
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Planlanan Sipariş
Brüt Gereksinim
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Planlanan Sipariş
Brüt Gereksinim
Gelen Sipariş

1

2

3

4

5

6

7
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8

FABRİKA

Eldeki Stok
Planlanan Sipariş
Brüt Gereksinim
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Ana Üretim Planı

14.4. Örnek Uygulama
Bölümde belli bir soru üzerinden gidilmiş önceki bölümlerde anlatılanlar bir soru
üzerinde toplanarak çözüm üzerinde gösterilmiştir.
Soru:
Aşağıda, fabrikası Gaziantep’te olan, üç düzeyli bir dağıtım ağı verilmiştir.
Gaziantep’e bağlı 2 depo bulunmaktadır, bunlar Adana ve Konya depodur. Adana depoya
bağlı, Mersin ve Osmaniye Mağazaları ile Konya depoya bağlı Antalya ve Ankara Mağazaları
bulunmaktadır.
Aşağıdaki tabloda Mağazaların haftalık talepleri, tüm düzeylerin eldeki stok miktarları
verilmiştir. Tedarik süreleri eşit ve 1 haftadır. Sipariş yöntemi ise Gereksinime Göredir.
Sadece fabrikada sipariş /üretim miktarı tek seferde 90 adettir. Buna göre dağıtım ağının
çekme yöntemine göre DRP kayıtlarını oluşturun.

Gaziantep
Fabrika
Konya
Depo

Adana
Depo

Antalya
Mağaza

Osmaniye
Mağaza

Ankara
Mağaza

Mersin
Mağaza

Şekil 27: Üç Düzeyli Dağıtım Ağı
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Tablo 13: Mağaza Haftalık Talepleri
TALEPLER
Merkezler

1

2

3

4

5

6

Antalya
Mağaza

6

8

10

4

12

8

Ankara
Mağaza

14

10

12

11

13

12

Osmaniye
Mağaza

16

15

19

11

14

15

Mersin
Mağaza

20

22

24

26

18

22

Tablo 14: Tüm Düzeylerin Stok ve Tedarik Süresi Bilgileri
Merkezler

Tedarik Süresi (hafta)

Eldeki Stok

Gaziantep Fabrika

1

80

Konya Depo

1

65

Adana Depo

1

50

Antalya Mağaza

1

12

Ankara Mağaza

1

19

Osmaniye Mağaza

1

18

Mersin Mağaza

1

32
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Çözüm:
Tablo 15: Örnekte Verilen Değerlerin Tablolaştırılması

Ankara Mğ
L=1
Eld. Stok=19
Sipariş= GG

Brüt Gereksinim

Antalya Mğ.
L=1
Eld. Stok=12
Sipariş= GG

Brüt Gereksinim

KONYA DEPO
L=1
Eld. Stok=65
Sipariş= GG

Brüt Gereksinim

Osmaniye Mğ
L=1
Eld. Stok=18
Sipariş= GG

Brüt Gereksinim

Mersin Mğ.
L=1
Eld. Stok=32
Sipariş= GG

Brüt Gereksinim

ADANA DEPO
L=1
Eld. Stok=50
Sipariş= GG

Brüt Gereksinim

GAZİANTEP
FABRİKA
L=1
Eld. Stok=80
Sipariş= GG

Brüt Gereksinim

1

2

3

4

5

6

14

10

12

11

13

12

6

8

10

4

12

8

16

15

19

11

14

15

20

22

24

26

18

22

Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Planlanan Sipariş
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Planlanan Sipariş
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Planlanan Sipariş
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Planlanan Sipariş
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Planlanan Sipariş
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Planlanan Sipariş
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Ana Üretim Planı
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Tablo 16: Örneğin Çözümü- DRP Kayıtları

Ankara Mğ
L=1
Eld. Stok=19
Sipariş= GG
Antalya Mğ.
L=1
Eld. Stok=12
Sipariş= GG
KONYA DEPO
L=1
Eld. Stok=65
Sipariş= GG
Osmaniye Mğ
L=1
Eld. Stok=18
Sipariş= GG
Mersin Mğ.
L=1
Eld. Stok=32
Sipariş= GG
ADANA DEPO
L=1
Eld. Stok=50
Sipariş= GG
GAZİANTEP
FABRİKA
L=1
Eld. Stok=80
Sipariş= 90

Brüt Gereksinim

1

2

3

4

5

6

14

10

12

11

13

12

5

12

11

13

12
0

Gelen Sipariş
Eldeki Stok

5

0

0

0

0

Planlanan Sipariş

5

12

11

13

12

Brüt Gereksinim

6

8

10

4

12

8

2

10

4

12

8
0

Gelen Sipariş
Eldeki Stok

6

0

0

0

0

Planlanan Sipariş

2

10

4

12

8

Brüt Gereksinim

7

22

15

25

20

4

20

21

0

0

0

4

20

15

19

11

14

15

13

19

11

14

15
0

Gelen Sipariş
Eldeki Stok

58

36

Planlanan Sipariş
Brüt Gereksinim

16

Gelen Sipariş
Eldeki Stok

2

0

0

0

0

Planlanan Sipariş

13

19

11

14

15

Brüt Gereksinim

20

22

24

26

18

22

10

24

26

18

22
0

Gelen Sipariş
Eldeki Stok

12

0

0

0

0

Planlanan Sipariş

10

24

26

18

22

Brüt Gereksinim

23

43

37

32

37

16

37

32

37
0

0

24

24

Gelen Sipariş
Eldeki Stok

27

0

0

0

Planlanan Sipariş

16

37

32

37

Brüt Gereksinim

16

37

36

57

Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Ana Üretim Planı

90
64

27

81

24

90
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle DRP kayıtlarını oluşturabilmek için hangi girdilerin elde olması
gerektiği üzerinde duruldu. Bunlar mağazalara ait talep bilgileri ve dağıtım ağındaki tüm
düzeylerdeki elemanlara ait, eldeki stok, sipariş yöntemi, tedarik süresi ve varsa emniyet
stoku bilgileridir.
DRP kayıtlarını oluşturabilmek için çekme ve itme sisteminden bahsedildi. Günümüz
yöntemlerinin başında çekme sistemi yani müşteri odaklı dağıtım ağının ve üretim
planlamanın yapıldığı üzerinde duruldu.
Basit bir dağıtım ağının üç düzeyli olabileceği bu düzeylerin fabrika, depolar ve
depolara bağlı mağazalardan oluşabileceği gösterildi. Böyle bir dağıtım ağına ait DRP
kayıtlarının nasıl oluşturulacağı, girdilerin nasıl tabloya döküleceği anlatıldı.
Bölümün sonunda ise üç düzeyli bir dağıtım ağında DRP kayıtlarının nasıl
oluşturulacağı ile ilgili bir örnek uygulama yapıldı.
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Bölüm Soruları
1) Müşteri Odaklılık beraberinde birçok yenilik getirirken bunlardan en önemlisi
de talebe göre üretim yapma yaklaşımı olmuştur.
Yukarıda bahsedilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) İtme Yöntemi
b) MRP Yöntemi
c) DRP Yöntemi
d) Çekme Yöntemi
e) İtme-Çekme Yöntemi
2) Dört aşamalı bir dağıtım ağının en üstünde bulunan bir fabrikanın Brüt
Gereksinim satırının doldurulması için aşağıdaki hangi bilgiler toplanır?
a) Mağazalara ait eldeki stok miktarları
b) Ana depolara ait planlanan sipariş miktarları
c) Fabrikaya ait eldeki stok miktarı
d) Mağazaya ait brüt gereksinimler
e) Ana depolara ait brüt gereksinimler
3) DRP kayıtlarının oluşturulması için aşağıdaki verilerden hangisi kesin olarak
gerekmez?
a) Talep
b) Sipariş Miktarı
c) Tedarik Süresi
d) Emniyet Stoku
e) Hepsi
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4-10 arası soruları aşağıdaki tabloya göre yapınız.

1
Mağaza

Brüt Gereksinim

60

2
65

3
70

4
35

5
40

L= 2 hafta
Sipariş
Miktarı=
125

Gelen Sipariş

Başlangıç
Stoku=100

Eldeki Stok

Planlanan Sipariş

4) İlk stok ihtiyacı hangi hafta oluşmuştur?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
5) İlk sipariş hangi hafta verilmedir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
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6) Tedarik süresi kaç haftadır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
7) Kaçıncı hafta eldeki stok miktarı sıfıra düşer?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) Hiçbir zaman
8) Dördüncü haftanın başında stok kaç adettir?
a) 70
b) 55
c) 20
d) 0
e) 15
9) Dördüncü haftanın sonunda eldeki stok kaç adettir?
a) 70
b) 55
c) 20
d) 0
e) 15
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10) Toplam kaç kez sipariş verilmiştir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)d, 4)c, 5)a, 6)b, 7)b, 8)b, 9)c, 10)b
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