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ÖNSÖZ
Günümüzde işletmelerin yoğun rekabet ortamında sürdürülebilir bir karlılık elde edebilmesi ve
pazardaki varlığını sürdürebilmesi için sürekli olarak değişen müşteri ihtiyaçlarını en uygun
maliyetle, doğru zamanda, doğru miktarda ve uygun kalitede karşılayabilmesi gerekmektedir.
Tedarik zinciri ürünlerin hammadde halinden nihai müşteriye ulaşıncaya kadar izlediği bütün
aşamalardaki faaliyetleri düzenleyen, bilgi, ürün ve finansal kaynakların çift taraflı akşını sağlayan
bir sistemdir. Gelişen teknoloji ve bilgi sistemleri firmalar arasındaki rekabetin tedarik zincirleri
arasındaki rekabete dönüşmesini sağlamıştır. Firmaların bu rekabet ortamında başarılı olabilmesi
için tedarik zincirlerini en iyi şekilde yönetmesi gerekmektedir. Stok maliyetleri tedarik zinciri
içerisindeki en önemli maliyet kalemlerinden birisidir. Bu sebeple tedarik zincirinde stok
yönetiminin özel olarak ele alınarak zincir maliyetlerini en aza indirecek ve müşteri taleplerinin
sorunsuzca karşılanmasını sağlayacak stok politikalarının belirlenmesi gerekmedir.
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KISALTMALAR

ESM: Ekonomik Sipariş Miktarı
ERP: Kurumsal Kaynak Planlama
JIT: Stoksuz Malzeme Yönetimi
MRP: Malzeme İhtiyaç Planlama
TSM: Toplam Stok Maliyeti
TZY: Tedarik Zinciri Yönetimi
3PL: Üçüncü Parti Lojistik
4PL: Dördüncü Parti Lojistik
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YAZAR NOTU
Tedarik zinciri ve stok yönetimi günümüzde firmaların rekabet avantajı elde edebilmesi ve
pazarda varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan iki önemli kavramdır. Tedarik zinciri yönetimi
bakış açısıyla ürünlerin hammadde halinden müşterilere sunulduğu son haline gelinceye kadar
geçtiği süreçleri bir bütün olarak ele alan firmalar müşterilerinin gereksinimlerini en uygun
fiyatla ve kalitede karşılayabilmektedir.
Stok maliyetleri toplam tedarik zinciri maliyetleri içerisinde çok önemli bir paya sahiptir ve
firmalar tarafından belirlenecek olan stok politikaları ile bu maliyet kalemini stratejik avantaj için
kullanmak mümkündür. Firmaların hem müşteri ihtiyaçlarını zamanında karşılayamaya yetecek
kadar fazla, hem de gereksiz maliyet artışlarını engelleyecek kadar az stok bulundurmaları
gerekmektedir.
Bu kitap tedarik zinciri ve stok yönetimi konularına ilişkin bilgiler vermekte, tedarik zinciri
kavramı, tedarik zinciri yönetimi ve stok yönetimi konularının işletmeler için önemini
vurgulayarak ,firmaların stratejik avantaj elde etmesini sağlamaya yönelik kararların alınmasında
yönetici adaylarına yardımcı olacak temel bilgileri içermektedir.
Tüm öğrencilere faydalı olması dileğiyle...
Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Sündüs Dağ ve Yrd. Doç. Dr. Nihan Kabadayı
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1. TEDARİK ZİNCİRİ KAVRAMI VE UNSURLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1

Tedarik Zinciri Kavramı

1.2

Tedarik Zinciri Tanımı

1.3

Tedarik Zinciri Yapısı

1.4

Tedarik Zinciri Stratejileri

1.5

Tedarik Zincirinde Bilgi Paylaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•

Günümüzde ticarette ülke sınırlarının kalkmasıyla birlikte firmaların genişleyen
ticaret alanlarında etkin faaliyet gösterebilmesi için nasıl bir strateji izlemesi
gerekmektedir?

•

Günümüzün global dünyasında bir firma sadece kendi maliyetlerini düşürerek
başarılı olabilir mi?

•

Firmaların bir ürünü oluştururken tek bir sistem olarak hareket etmesi ne gibi
avantajlar sağlayabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tedarik Zinciri Kavramı

Tedarik zinciri kavramının
ortaya çıkışını ve yapısını
kavrayabilmek

Tedarik Zinciri Tanımı

Tedarik zincirinin tanımı ve
bileşenleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Tedarik Zinciri Yapısı

Tedarik zinciri yapısına
bağlı olarak tedarik zinciri
elemanlarının
görev
ve
sorumlulukları
hakkında
bilgi sahibi olmak

Tedarik Zinciri Stratejileri

Firmaların rekabet avantajı
elde
edebilmek
için
izlemeleri gereken tedarik
zinciri stratejileri hakkında
bilgi sahibi olmak

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

zincirindeki
Tedarik Zincirinde Bilgi Tedarik
faaliyetlerin
sorunsuzca
Paylaşımının Önemi
işlemesi
için
zincir
elemanları arasındaki bilgi
alışverişinin
stratejik
öneminin anlaşılması
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Anahtar Kavramlar

•

• Tedarik zinciri
Tedarik Zinciri Elemanları
• Strateji
• Bilgi
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Giriş
Günümüzde küreselleşme ve teknolojideki gelişmelerle birlikte ticarette ülkeler arasındaki
sınırlar kalkmıştır. Bu durumda artık firmaların rakipleri sadece kendileriyle aynı yerel
pazarda faaliyet gösteren rakip firmalar değil, bütün dünya pazarında faaliyet gösteren
global firmalar olmuştur. Günümüzün rekabetçi pazarlarında, artık rekabet firmalar arasında
değil tedarik zincirleri arasındadır. Bir ürünün hammadde halinden son tüketiciye ulaşmasını
sağlayan bütün faaliyetleri kapsayan tedarik zinciri içerisinde yer alan firmaların rol ve
hedeflerinin doğru belirlenmesi önemlidir.
Lojistik kavramı ürünleri ihtiyaç oldukları yere taşınmasını, depolanmasını sağlayan
faaliyetleri kapsarken, tedarik zinciri müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi, ürünlerin ekonomik
bir şekilde üretilmesi, depolanması, dağıtılması gibi faaliyetlerin koordinasyonunu
hedefleyen daha kapsamlı bir kavramdır.
Firmaların tedarik zinciri stratejilerini belirlerken bu stratejilerin firmaların rekabetçi
stratejisi ile uyumlu olmasına özen göstermesi gerekmektedir. Aksi takdirde tedarik zinciri
stratejisi ile yönetilen operasyonel süreçler rekabetçi stratejinin ihtiyaçlarını
karşılayamayacak ve beklenen rekabet avantajı elde edilemeyecektir.
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1.1.TEDARİK ZİNCİRİ KAVRAMI
Tedarik zinciri kavramının temelleri, fiziksel dağıtım kavramına dayanmaktadır. Fiziksel
dağıtımda amaç, ürünlerin fabrikadan mağazaya, mağazadan son tüketiciye en uygun
maliyetle ve en kısa zamanda teslimatının yapılmasıdır. 1980’lerde yapılmış olan
düzenlemelerle birlikte uluslar arası ticaretteki bir takım engeller kaldırılmış ve uluslar arası
taşımacılık yaygınlaşmaya başlamıştır. Bunun sonucunda firmalar daha karmaşık hale gelen
taşımacılık faaliyetlerini kontrol edebilmek için iç ve dış lojistik faaliyetlerini koordine etme
ihtiyacı duymaya başlamıştır. Firmalar bu koordinasyon sayesinde uluslararası taşımacılığın
dezavantajlarını azaltabilmiş, taşımacılık maliyetlerini azaltabilmiş, etkin ve verimli hizmet
sunumuyla müşteri memnuniyetlerini arttırabilmiştir.
1990’lardan sonra gelişen teknoloji ve yaygınlaşan bilgi paylaşımı ile iç ve dış lojistik
faaliyetlerinin koordinasyonu olan bütünleştirilmiş lojistik kavramı yerini daha kapsamlı
olan tedarik zinciri kavramına bırakmıştır. Günümüzde bilgi sistemlerinin oldukça gelişmesi
sayesinde tedarik zinciri kavramı daha da derin bir olgu haline gelmiş ve rekabet koşulları
her geçen gün zorlaşan pazarda firmalar için vazgeçilmez bir unsur olmuştur.
Gelişen teknoloji ve bilgi sistemleriyle birlikte firmaların stok bulundurma eğilimleri
azalmış ve stok maliyetlerinin firmanın son ürününe değer katmayan ve istenmeyen bir
maliyet olduğu düşüncesi yaygınlaşmıştır. Bu temele dayanan yeni üretim felsefelerinin
(tam zamanında üretim, yalın üretim vb.) uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, eskiye
göre yok denecek kadar az stok bulundurmayı hedefleyen işletmeler, alıcı ve satıcı
ilişkilerinin stratejik önemi ve potansiyel yararlarını keşfetmeye başlamışlardır. Tedarik
zinciri yönetimi kavramı, imalatçılar ve tedarikçileri arasındaki stratejik ortaklık ilişkisi
olarak ortaya çıkmıştır. Buna ilaveten profesyonellerle çalışmak, nakliyedeki uzmanlar ve
lojistik taşıyıcıları, malzemelerin yönetimini bir adım daha ileriye taşımış ve fiziksel dağıtım
ve nakliye fonksiyonları bütünleştirilmiş lojistik kavramı içinde yer almaya başlamıştır.
Tedarik zinciri, birden fazla firmanın ürünleri pazara ulaştırabilmek amacıyla birlikte
çalışması ve faaliyetlerini koordine etmesi iken, geleneksel lojistik kavramı tek bir firmanın
kendi sınırları içerisindeki aktivitelerini düzenleyen bir kavramdır. Geleneksel lojistik
kavramı satın alma, dağıtım, tamir-bakım, stok yönetimi faaliyetlerini kapsarken tedarik
zinciri bu faaliyetlere ek olarak pazarlama, yeni ürün geliştirme, finans ve müşteri hizmetleri
gibi faaliyetleri de ele almaktadır. Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere tedarik zinciri
kavramı geleneksel lojistik kapsamından daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Bu nedenle
firmalar bu iki kavram arasındaki farkların farkında olarak tedarik zinciri yönetimi
stratejilerini bu bakış açısıyla düzenlemelidir. Aksi takdirde sadece lojistik kavramı
kapsamında ele alınan bir tedarik zinciri stratejisi ile rekabet avantajı kazanmak mümkün
olmayacaktır.
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1.2.TEDARİK ZİNCİRİ TANIMI
Literatürde tedarik zinciri için birden fazla tanım yer almaktadır. Tedarik zinciri en basit
şekilde bir ürünün hammadde üreticisinden son müşteriye ulaştırılmasına kadar
gerçekleştirilen faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Tedarik Zinciri Konseyi,
tedarik zincirini son ürünün üretilmesi ve dağıtımı (tedarikçinin tedarikçisinden müşterinin
müşterisine kadar) ile ilgili bütün çabaları kapsayan bir kavram olarak tanımlamıştır.
Bir başka tanıma göre, tedarik zinciri ürünlerin fiziksel olarak bir yerden başka bir yere
taşınmasının ötesinde bir kavram olarak, aynı zamanda bilgi, maddi ve zihinsel sermayenin
yaratımı ve gelişimini sağlamaktadır. Diğer bir tanımla, hammaddelerin tedarik edilmesi,
yarı mamul ve bitmiş ürüne dönüştürülmesi ve bitmiş ürünlerin müşteriye ulaştırılması
faaliyetlerinin organizasyonudur.

Şekil 1- Tedarik Zinciri Örneği
Tedarik zincirini, müşteri talebi ile başlayan ve ürünün hammadde olarak temin edildiği
noktaya kadar uzanan birden çok firmanın ortak hedefler etrafında birleşerek tek bir işletme
gibi hareket ettiği sistem düzeyinde bir yaklaşım olarak tanımlamak mümkündür. Basit bir
tedarik zinciri aşağıdaki işletme kademelerinin birleşmesiyle oluşmaktadır. Bu kademeler,
•
•
•
•
•

Müşteriler
Perakendeciler
Toptancı /Distribütörler
İmalatçılar
Hammadde/Yarımamul Tedarikçileri

Şekil 1’de basit bir tedarik zinciri örneğini görmek mümkündür. Şekilden de görülebileceği
gibi, tedarik zinciri bir ürünün hammadde olarak kaynağından çıkarılıp, müşterilerin
tüketebileceği son ürün haline gelene kadar ona değer katan bir grup organizasyonu
kapsayan ve bu organizasyonları ürün, bilgi ve maddi kaynak akışı ile birbirine bağlayan bir
sistemdir. Tedarik zinciri içerisinde yer alan hammadde temini, üretim, taşıma, depolama,
paketleme vb. faaliyetler tek bir sahip firma tarafından yönetilebileceği gibi, çeşitli
anlaşmalarla kurulan ortaklıklar sonucunda birden fazla firma tarafından bir araya gelerek de
yönetilebilmektedir.
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Şekil 2- Bir Ekmeğe ait Tedarik Zinciri
Şekil 2 ‘de en temel tüketim maddelerimizden biri olan ekmeğe ait basit bir tedarik zinciri
görülmektedir. Burada görüldüğü gibi bir ekmeğin tedarik zincirinde ilk faaliyet buğday
tohumlarının toprağa dikilmesiyle başlamaktadır. Daha sonra mahsullerin yetiştirilmesi,
sürülmesi ve hasat edilmesi ve değirmenlerde işlenerek un haline getirilmesi, buradan
fırınlara taşınarak su ve tuz ile işlenerek ekmek haline getirilmesi ve buradan da
süpermarketlere taşınarak son müşterilere ulaştırılmasıyla sona ermektedir.
Tedarik zincirinde birbirinden bağımsız veya bağımlı birden çok firma yer almaktadır. Bu
işletmelerin tedarik zinciri içindeki rolleri bulundukları konumlara göre değişmektedir.
Örneğin, şekil 2’deki ekmeğin tedarik zincirinde ekmek üreten fırın, hammadde
tedarikçisinden un satın alırken müşteri, süpermarkete ekmek satarken de tedarikçi
rolündedir.

1.3.TEDARİK ZİNCİRİ YAPISI
Tedarik zinciri birden çok firmanın bir araya gelerek oluşturduğu karmaşık yapılı bir
sistemdir. Genel olarak bir tedarik zinciri içerisinde hammadde tedarikçileri, imalatçılar,
perakendeciler ve müşteriler yer almaktadır. Bu sistem içerisinde yer alan firmalar tedarik
zinciri elemanları olarak isimlendirilmektedir.
Tedarik zincirinin karmaşıklığı zincirde üretilen ürün veya hizmete göre değişiklik
gösterebilmektedir. Bir ürün veya hizmetin tedarik zinciri çok kısa ve basit yapılı
olabilirken, bir başka ürünün tedarik zinciri çok fazla firmadan oluşan uzun ve karmaşık
yapıda olabilmektedir. Örneğin, bir restoranda sunulan patates kızartmasının tedarik zinciri,
hammadde üreticisi çiftçi, imalatçısı aşçı ve nihai tüketici olan restoran müşterisinden
oluşan oldukça basit yapılı olabilmektedir. Bunun yanı sıra, bir tekstil ürününün tedarik
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zinciri ise kumaşın hammaddesi olan pamuğun tarlada yetiştirilmesiyle başlayan ve
perakende mağazalarında nihai tüketiciye sunulmasıyla sonlanan oldukça karmaşık yapılı ve
uzun olabilmektedir. Günümüzde atıkları çevreye zarar verecek (elektronik eşya, pil, plastik
şişe vb.) ürünlerin tedarik zincirleri geri dönüşüm ve malzemelerin yeniden kullanılması ile
nihai müşterinin ötesine de geçebilmektedir.
Bu farklı yapılardaki tedarik zinciri içerisindeki firmaların iş ilişkileri de tedarik zincirinin
yapısına bağlı olarak değişebilmektedir. Örneğin bazı tedarik zincirlerinde zincir içerisinde
yer alan firmalar birden çok tedarikçi firmadan düzenli olmayan alımlar yapabilirken, bazı
tedarik zincirlerinde firmalar arasındaki ortaklık ilişkileri oldukça gelişmiş olup satın
almalar tamamen belirli bir düzen içerisinde ve kurallara bağlı olarak yapılmaktadır.

1.3.1.Basit Yapı
Basit tedarik zinciri yapısında lider firma zincir içerisinde faaliyet gösteren diğer firmalar ile
ilişki halindedir. Her bir firma talep olması durumunda satın alma sürecini başlatır ve
gerçekleştirir. Bu tedarik zinciri içerisinde firmalar arasında iş birliği ilişkisi olmadığı gibi,
belirli bir tedarik veya kalite standardı konusunda da bir fikir birliği bulunmamaktadır.
Zincir içerisinde lider firma tedarikçiler üzerinde söz sahibi olsa da tedarik kapasitesi,
teslimat güvenilirliği ve kalite konusunda karşılaşılan değişkenlikler nedeniyle zincirde
verimsizlikler oluşabilmektedir.

1.3.2.İşbirliği
Tedarik zinciri içerisindeki faaliyetlerin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için
zincir içerisinde yer alan firmalar kendi aralarında iş birliği oluşturmayı tercih etmektedir.
Bu iş birliği durumunda firmaların kendi aralarındaki ürün alışverişi aynı yapıda devam
etmekle birlikte sadece daha resmi ve standart hale gelmektedir. Bu yapıda zincir içerisinde
yer alan firmalar arasında belirli bir güven ilişkisi oluşmuştur ve firmalar talep bilgilerini
güvenli bir ağ üzerinden birbirleri ile paylaşmaktadır. Böylece birbirinin stok durumlarını ve
taleplerini görebilen firmalar kendilerini piyasadaki belirsizliklere karşı daha iyi
hazırlayabilmekte ve gerekli önlemleri alabilmektedir. Ayrıca firmalar son ürünün
kalitesinde belirli bir sürekliliği sağlayabilmek için zinciri içerisinde kalite standartlarını
belirleyebilir ve maliyetlerin daha azaltılabilmesi için israfı azaltacak önlemler alabilir.
Böylece daha kaliteli ve ucuz ürünler üretilerek müşteri memnuniyeti arttırılmış olur.

1.3.3.Ortaklık
Tedarik zinciri içerisinde yer alan firmalar arasındaki iş birlikleri arttıkça firmalar arasında
uzun dönemli ortaklıklar kurulmaktadır. Bu sayede firmalar arasındaki ilişkiler daha
istikrarlı hale gelmektedir. Satın alma siparişleri artık önceden plansız olmak yerine uzun
dönemli tedarik anlaşmalarıyla önceden planlı hale gelmiştir. Uzun dönemli anlaşmalar
sayesinde lider firmanın tedarik süreci sürekli hale gelirken bu durum diğer firmalara da
önemli bir istikrar sağlamaktadır.
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1.3.4.Kademeler
Tedarik zinciri içerisinde kritik parçaların veya nadir bulunan hammaddelerin tedariği söz
konusu olduğunda firmalar tüm tedarik zincirinin performansının kötü etkilenmemesi için
bu tedarikçileri daha stratejik bir şekilde yönetmelidir. Bu durumlarda tedarik zincirinde
kademeli yapıya uygun yönetim stratejileri belirlenmektedir. Tedarik zinciri içerisinde yer
alan tek bir firma ele alındığında, ondan önce gelen ve malzemeleri bu organizasyonun
içerisine taşıyan aktiviteler üst akış, ondan sonra gelen ve malzemeleri dışarıya taşıyan
aktiviteler ise alt akış aktiviteleri olarak tanımlanabilir. Üst akış aktiviteleri, tedarikçileri
birinci kademe tedarikçi, ikinci kademe tedarikçi, gibi hammadde kaynağına yakınlığına ve
malzeme satın alma ilişkisine göre kademelere ayırır.

Üst Akış Aktiviteleri

İkinci
Başlangıç
tedarikçisi

Alt Akış Aktiviteleri

Birinci

Kademe Kademe
Tedarikçi Tedarikçi

Birinci

İkinci

Kademe
Müşteri

Kademe
Müşteri

Son
Müşteri

Organizasyon

Şekil 3-Tedarik Zinciri Yapısı
Şekil 3’de gösterildiği gibi, firmanın direkt hammadde veya yarı-mamul satın aldığı
tedarikçi “birinci kademe tedarikçi”, birinci kademedeki tedarikçinin malzeme satın aldığı
tedarikçi ise “ikinci kademe tedarikçi” olarak adlandırılır. Hammadde kaynağına
yakınlaştıkça ve satın alma ilişkisi uzaklaştıkça tedarikçilerin de bulundukları kademe
artmaktadır. Tedarik zincirinde firmanın ürün sattığı ve diğer tarafında yer alan aktiviteler
ise alt akış aktiviteleri olarak adlandırılmaktadır. Firmanın direkt olarak ürün sağladığı alt
akış elemanları “birinci kademe müşteri”, birinci kademenin ürün sağladığı müşteriler ise
“ikinci kademe müşteri” şeklinde adlandırılmaktadır ve bu kademeler bu şekilde son
müşteriye kadar devam etmektedir. Zincir içerisindeki lider firma birinci kademe tedarikçi
ve müşteriler ile daha sıkı ilişkiler içerisindedir ve bu firmalar ile çeşitli kalite ve hizmet
standardı çerçevesinde ilişkilerini sürdürmektedir.
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1.3.5.Entegrasyon
Bütünleştirilmiş bir tedarik zincirinde, lider firma en önemli tedarikçilerini birleşmeler veya
satın almalar ile daha resmi bir şekilde kontrolü altına almıştır. Bu tedarik zincirinde eğer
tedarikçiler etkili bir şekilde yönetilebilirse maliyetler azaltılabilir ve önemli rekabet avantajı
elde edilebilir. Bütünleştirilmiş tedarik zincirinde bir çok avantaj elde edilebilmesinin yanı
sıra bu sistem lider firmanın herhangi bir sorun ile karşılaşılması durunda başka bir tedarikçi
ile çalışmasını engellediği için esnekliğini azaltabilir.

1.4.TEDARİK ZİNCİRİ STRATEJİLERİ
Bir firmanın pazarda rekabet avantajı elde etmek için izleyeceği strateji, faaliyet gösterdiği
pazarın özelliklerine, rakiplerine ve müşteri beklentilerine göre belirlenmektedir. Genellikle
tüketiciler bir ürün satın alırken ürün fiyatı, teslimat süresi, çeşitlilik, kalite unsurlarına göre
satın alma kararlarını verirler. Rekabet stratejisi belirlerken, müşterilerin satın alma eylemini
gerçekleştirirken öncelikle hangi unsuru göz önüne aldığını belirlemelidir. Bu unsurlara
müşteriler tarafından verilen öncelikler ürünün özelliklerine göre değişkenlik
göstermektedir.
Tedarik zincirinde firmaların rekabet avantajı elde edebilmek için tercih ettiği belli başlı üç
strateji bulunmaktadır. Bunlar maliyet liderliği, talebe hızlı cevap verme, farklılaşma
stratejileridir. Bu stratejilerden birini izleyen bir tedarik zincirinde zincir elemanlarının
faaliyetleri de stratejiye uygun olarak değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki Tablo-1’de bu üç
strateji için değişen karar süreçleri açıklanmıştır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nin
en büyük perakendecilerinden biri olan Wal-Mart’ın rekabet stratejisi her zaman her yerde
aynı çeşitlilikte ve kabul edilebilir kalitede uygun fiyatlı ürünleri müşterine sunmaktır. Bir
müşteri hangi lokasyonda olursa olsun bir Wal-Mart mağazasına girdiğinde aynı mağaza içi
dizaynı, aynı ürün çeşitliliği ve ürün fiyatları ile karşılaşmaktadır. Yani Wal-Mart’ın izlemiş
olduğu tedarik zinciri stratejisi maliyet liderliğidir. Bu nedenle Wal-Mart tedarik zinciri
içerisindeki stok, taşımacılık vb. operasyonel maliyetleri minimize etmek için stratejik
kararlar almaktadır. Bunun yanı sıra başka bir pazarda faaliyet gösteren McMaster-Carr
firması tamir-bakım malzemesi satmaktadır ve izlediği rekabet stratejisi müşterilerine
aradıkları her türlü tamir-bakım malzemesini sunabilmektir. Böylece bir müşteri ilgili
mağazayı tercih ettiğinde aradığı her neyse bulabileceğini bilmektedir ve ürün çeşitliliği az
olan bir başka firmayı tercih etmek yerine bu firmayı tercih edebilmektedir. Yani firmanın
onu rakiplerinden ayıran tedarik zinciri stratejisi talebe hızlı cevap vermedir. Firma bu
stratejisini gerçekleştirmek için mağazalarında ve web sitesinde 500.000 ‘den fazla çeşit
ürün bulundurmaktadır. Bu kadar fazla ürün çeşitliliğine sahip olması firmanın stok
maliyetlerini arttıracağı için ilgili firmanın düşük maliyet stratejisini izlemesi mümkün
değildir. Örneklerden de anlaşılacağı gibi firmalar onları pazarda rakiplerine göre tercih
edilebilir kılacak stratejiler belirlemelidir.
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Tablo 1-Tedarik zincir stratejisine göre değişen karar süreçleri
STRATEJİ

Düşük maliyet

Talebe hızlı cevap verme

Farklılaşma

Mümkün olan en ucuz
maliyet ile talebi
karşılamak

Hızla değişen müşteri
taleplerini stok
boşalmasına izin vermeden
karşılamak

Pazar araştırmalarına katılarak yeni
ürün ve fırsatlar geliştirmek

Maliyet

Kapasite, esneklik ve hız

Ürün geliştirme yeteneği

Üretim süreç
özellikleri

Yüksek ortalama
verimlilik

Kapasite arttırma ve
esneklik için yatırım yapma

Değişen müşteri taleplerine karşılık
verebilecek esneklikte üretim

Stok özellikleri

Maliyetleri azaltmak
için stokları azaltmak

Stok bulundurarak müşteri
taleplerini olabildiğince
çok karşılamak

Müşteri talepleri çabuk değiştiği için
az stok bulundurarak modası geçmiş
ürün riskini azaltmak

Teslimat süresi
özellikleri

Maliyetleri
arttırmadığı sürece
teslimat süresinin
azaltmak

Üretim sürelerini azaltmak
için agresif yatırım yapmak

Ürün geliştirme sürelerini kısaltmak
için agresif yatırım yapmak

Üretim tasarım
özellikleri

Performansı
maksimum,
maliyetleri minimum
yapmak

Kısa hazırlık süresine ve
hızlı üretime yardımcı
üretim hatları tasarlamak

Farklı ürünlerin üretiminde farklı hat
kullanmayı olabildiğince
gerektirmeyecek üretim hatları
tasarlamak

Tedarikçinin
Amacı

Öncelikli tercih
kriteri

Tedarik zinciri stratejileri dönemsel olarak değerlendirilmeli ve sürekli değişim halinde olan
piyasa koşullarına ayak uyduracak şekilde gerek duyulduğunda yenilenmelidir.

1.5. TEDARİK ZİNCİRİNİ STRATEJİ İÇİN DİZAYN ETME
Belirlenmiş olan tedarik zinciri stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için tüm
tedarik zincirinin bu stratejik hedefleri gerçekleştirebilecek şekilde dizayn edilmesi
gerekmektedir. Tedarik zinciri stratejisi ile hammadde temini, malzeme taşınması, ürün veya
hizmet üretimi, ürünlerin müşterilere dağıtılması ile ilgili faaliyetlerin nasıl
gerçekleştirileceği ve bu faaliyetlerin dış kaynak kullanımı ile mi yoksa firma tarafından mı
gerçekleştirileceği ile ilgili kararlar alınır. Maliyet, hizmet süresi, müşteri hizmetleri ve
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zamanında tedarik anlamında tedarik zinciri üyelerinden daha iyi bir performans elde
edebilmek amacıyla, iş işleyişlerini ve aktivitelerini düzenlemek ve dizayn etmek
gerekmektedir.
Tedarik zincirinde alınacak olan stratejik kararların amacı, bir ürünün kaynağından
tüketicisine kadar en yüksek kalitede ve en uygun fiyatla, en kısa zamanda taşınmasını
sağlamaktır. Yöneticiler bir tedarik zincirinin stratejik tasarımı ile ilgili kararlar alırken
öncelikle kullanacakları imalatçı ve depoların adedini, yerini, kapasitesini ve tercih edeceği
tedarikçileri belirlemelidir. Daha sonra dağıtım kanallarını, üretecekleri ürün ve hammadde
miktarlarını, çeşitli kademelerde bulunduracakları stok miktarlarını belirlemelilerdir. Hızlı
bir şekilde çok çeşitli ürünün, arzulanan fiyat ve kalitede sunumunun sağlanabilmesi için
tedarik zinciri ağ elemanlarının mümkün olduğunca azaltılması ve yapının yalın hale
getirilmesi gerekmektedir. Ancak az sayıda tedarikçi ile çalışmak da zaman zaman riskli
olabilmektedir. Tedarikçilerin kendi aralarında anlaşması sonucunda, firma fiyat konusunda
dezavantajlarla karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle tedarik zinciri dizayn aşamasında tedarik
zinciri içerisinde bulunacak eleman sayısı da stratejik olarak belirlenmeli ve tedarik zinciri
stratejimize en uygun seçenek seçilmelidir.
Tedarik zinciri stratejileri belirlenirken zincir içerisindeki firmalar arasında dengeli bir risk
dağılımının yapılması önemlidir. Örneğin eğer son ürün stoğunu az bulundurmak ve
maliyetleri azaltmak isteyen lider firma kendisinden daha güçsüz olan tedarikçilerine bu stok
maliyetlerini yüklerse bu durum uzun vadede tedarikçi firmanın başarısız olmasına sebep
olacaktır. Bunun sonucunda tedarikçi firmanın hammadde veya yarı mamulleri zamanında
teslim edememesi veya kalite, maliyet gibi standartları sağlayamaması üretimde aksamalara
neden olacak ve bu da sonuç olarak nihai ürünün müşteri memnuniyetini etkileyecektir. Bu
nedenle, tedarik zinciri içerisinde risk tüm elemanlar üzerine karşılayabilecekleri oranda
dağıtılmalıdır. Çünkü zincir üyelerinden zayıf olan bir eleman üzerine fazla sorumluluk ve
risk yüklemenin sonucunda başarısız olan elemanın başarısızlığı tüm tedarik zinciri üyelerini
olumsuz yönde etkileyecektir.
Tedarik zincirinden avantaj elde etme ve hedefleri gerçekleştirebilmek için önemli olan bir
diğer unsur ise tedarik zinciri içerisindeki belirsizliklerin azaltılmasıdır. Bu sayede müşteri
isteklerine daha hızlı cevap verme sağlanırken, daha az stok bulundurma sayesinde stok
maliyetlerinde azalma sağlanabilmektedir. Tedarik zinciri içerisinde bilgi sistemlerinin
geliştirilmesi zincir içerisindeki belirsizliği azaltmak için önemli bir unsurdur. Alınacak her
hangi bir stratejik kararın hayata geçirilebilmesi için güvenilir bir bilgi sistemi en önemli
şartlardan biridir. Ayrıca güvenilir bilgi akışının yanında tedarik zinciri bir bütün olarak ele
alınmalıdır. Alınacak olan bütün kararlar tüm tedarik zinciri üyelerinde uygulanmalıdır.
Tedarik zinciri stratejilerini gerçekleştirmek için hedefler belirlenirken öncelikle firmanın
rakiplerine göre pazardaki konumu, yetenekleri, zayıf ve güçlü yanları belirlenmelidir.
Belirlenen bu hedeflerin tüm tedarik zinciri üyelerini kapsaması ve her bir üyenin bu
hedeflerden haberdar olarak faaliyetlerini ona göre düzenlemesi çok önemlidir. Örneğin, bir
işletme stok seviyesini düşürmek için stratejik kararlar almış olsa bile eğer tedarikçisi elinde
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çok miktarda stok bulundurmaya devam ediyor ise tedarikçisinin stoklarının maliyeti,
işletmeye daha yüksek malzeme ve parça maliyeti şeklinde yansıyacaktır. Böylece sadece
kendisini düşünerek bir stratejik karar alması işletmeye bir avantaj sağlamayacaktır. Kalite
hedefleri belirlenirken de etkili olması için aynı şekilde tüm tedarik zinciri göz önüne
alınmalıdır.

1.6.

TEDARİK ZİNCİRİNDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ÖNEMİ

Tedarik zinciri birbirinden bağımsız birçok firmanın içerisinde yer aldığı karmaşık bir
sistemdir. Bu sistemde temel amaç ürünlerin hammadde halinden son tüketiciye
ulaştırılmasını sağlamaktır. Birden fazla firmanın birbirleriyle uyumlu bir şekilde faaliyet
göstererek tedarik zinciri hedeflerini yerine getirebilmesi için zincir içerisinde tam zamanlı
ve doğru bir bilgi paylaşımının olması önemlidir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle
birlikte bilgi sistemleri sayesinde bilginin eş zamanlı ve doğru olarak zincir içerisinde çift
taraflı akışının sağlanması mümkündür.
Tedarik zinciri içerisinde özellikle talep tahmini, üretim planlama, sipariş izleme, fatura
bilgileri, tedarikçi ve bayi performansı, satış sonrası hizmetler, müşteri şikayet ve önerileri
hakkındaki bilgilerin kayıtlı ve paylaşılabilir hale getirilmesi zincirin etkinliğini
arttırmaktadır. Zincir içerisindeki firmalar arasında şeffaf bir bilgi ağının olması,
işletmelerin bilgilere gerekli olduğunda hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini
sağlayacaktır. Bu sayede zincir içerisindeki faaliyetler daha etkin bir şekilde
gerçekleştirilerek zincirin pazardaki değişen koşullara hızlı ayak uydurabilmesini ve müşteri
taleplerini rakiplerine göre daha hızlı karşılayabilmelerini sağlamaktadır.
Talep
Tahmini

Müşteri
İlişkileri
Yönetimi

Bilgi
Yönetimi

Finans

İnsan
Kaynakları
Yönetimi

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Tedarik
Zinciri
Planlama&
Strateji

Lojistik &
Dağıtım

Ürün
Yaşam
Eğrisi

Satınalma

Bütünleşik
Talep
Tahmini

Şekil 4- Tedarik Zincirinde Bilgi Akışı
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Günümüzde tedarik zinciri yönetiminde, bilgi sistemlerinin kullanımı sayesinde tedarik
zinciri elemanları ortak bir bilgi sistemi üzerinden faaliyetlerini düzenlemekte ve tedarik
zinciri yönetimi için yaşam kaynağı olan bilgi akışının eş zamanlı ve doğru bir şekilde
gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Örneğin, ERP (kurumsal kaynak planlama) sisteminin
kullanılmasıyla imalatçı firma farklı bir işletme olan dağıtım deposunun stoklarını kontrol
edebilmekte ve gerektiği zamanlarda ürün sevkiyatını gerçekleştirebilmektedir. Böylelikle
sistemdeki gereksiz stoklar azaltılabilmektedir. ERP, tedarik zinciri elemanlarının ortak bir
bilgi sistemi üzerinden faaliyetlerini düzenleyerek bütün operasyonların zincir boyunca
görüntülenebilmesini sağlarken süreçlerin hızlanmasını, verimliliğin ve genel müşteri
memnuniyetinin artmasını sağlar. ERP, birden fazla firmanın bir araya gelerek oluşturmuş
olduğu tedarik zincirinde son ürüne değer katmayan ve israf olarak tanımlanabilecek
faaliyetlerin azaltılmasını sağlayarak sistemi verimliliğini arttıran önemli bir araçtır.
Ancak firmaların ERP sistemlerini seçerken kendi tedarik zinciri operasyonlarına uygun
olan bir sistemi tercih etmelidir. Ayrıca ERP sisteminin tedarik zinciri içerisindeki rolünün
çalışanlar tarafından öneminin anlaşılmış ve benimsenmiş olması önemlidir.
Tedarik zincirinde firmalar arasında bir güven ilişkisinin olması ve bilgi paylaşımlarının
rekabet güçlerinin kaybına neden olacağını düşünmelerinin engellenmesi gereklidir.
Firmaların bilgilerini diğer zincir üyeleri ile paylaşmaktan çekinmelerine neden olacak
durumlara karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Etkin bir tedarik zinciri yönetimi için güvenilir
bir bilgi akışı önemlidir.
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Uygulamalar
Günümüzde bir kavanoz granül kahve 8 TL ‘ye market raflarında bulunabilmektedir. Bunun
yanı sıra kahve tüketicilerinin istekleri de çeşitlenmekte ve müşteriler cappuccino, espresso,
mocha ve latte gibi değişik kahve çeşitlerini talep etmektedir. Gün geçtikçe artan müşteri
taleplerinin çeşitliliği ve fiyat rekabeti kahve üreticisi firmaları zorlamaktadır.
Bu durumda muhtemelen Afrika’nın, Asya’nın ve Güney Amerika’nın bir dağında 1000m
yükseklikte yetişen kahve çekirdekleri nasıl oluyor da bu kadar uygun fiyatla ve her
müşterinin ihtiyacını karşılayacak çeşitlilikte dünyadaki milyonlarca eve bu kadar uygun
fiyatlı olarak ulaşabiliyor?
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Uygulama Soruları

•

Dünyanın uzak noktalarında yetişen kahve çekirdeklerinin evimizde uygun fiyatla
içebileceğimiz bir fincan kahveye dönüşebilmesi için kahve üreticisi firmaların
neden tedarik zincirine ihtiyacı olduğunu açıklayınız?

•

Marketten bir kutu granül kahve satın aldığınızı düşünürseniz. Bu ürünün tedarik
zincirinde yer alan kademeleri tanımlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde artan rekabet koşullarında firmaların varlıklarını sürdürebilmesi için
tedarik, üretim, dağıtım gibi faaliyetleri düzenleyecek tedarik zincirine sahip olmaları
gereklidir. Tedarik zincirinin yapısı ürüne göre birkaç firmadan oluşan basit bir yapıda
olabileceği gibi çok sayıda firmadan oluşan karmaşık bir yapıda da olabilmektedir. Her bir
ürünün özelliğine göre tedarik zinciri kademeleri arasındaki ilişkiler düzenlenerek tedarik
zinciri yapısı faaliyetlerin sorunsuzca gerçekleştirilebilmesi için düzenlenmelidir. Tedarik
zinciri içerisinde bilgi doğru ve tam zamanlı bir paylaşımının bulunması tedarik zinciri
içerisindeki faaliyetlerin düzenlenmesi için oldukça önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri faaliyetlerinden değildir?
a) Talep tahmini
b) Üretim planlama
c) Dağıtım planlama
d) Finansal yönetim
e) Depolama
2) Aşağıdakilerden hangisinin tedarik zinciri yapılarından değildir?
a) Ortaklıklar
b) Kademeler
c) Basit yapı
d) İş birlikleri
e) Çapraz birleşme
3) Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri stratejisinin amaçlarından değildir?
a) Maliyetleri düşürmek
b) Stokları azaltmak
c) Taşımacılığı arttırmak
d) Müşteri memnuniyetini arttırmak
e) Verimliliği arttırmak
4) Tedarik zinciri içerisinde faaliyet gösteren firmaların birbirleriyle uyum içerisinde
çalışabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a) Güçlü dağıtım ağı
b) Müşteri hizmetleri yönetimi
c) Doğru ve eş zamanlı bilgi paylaşımı
d) Üretim verimliliği
e) Fazla stok bulundurmak
5) Satınalma işlemlerinin uzun dönemli tedarik anlaşmalarıyla düzenlendiği tedarik
zinciri yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Basit Yapı
b) Ortaklıklar
c) İş birlikleri
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d) Çapraz birleşme
e) Kademeler
6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) 1980’lerde yapılmış olan yasal düzenlemelerle birlikte uluslar arası ticaret
yaygınlaşmıştır.
b) 1990’lardan sonra gelişen teknoloji ve yaygınlaşan bilgi paylaşımı tedarik
zinciri kavramının ortaya çıkışını sağlamıştır.
c) Gelişen teknoloji ve bilgi sistemleriyle birlikte firmaların stok bulundurma
eğilimleri artmıştır.
d) Tedarik zinciri yönetimi kavramı, imalatçılar ve tedarikçileri arasındaki
stratejik ortaklık ilişkisi olarak ortaya çıkmıştır.
e) Tedarik zinciri kavramı geleneksel lojistik kapsamından daha geniş
kapsamlı bir kavramdır.

7)

“Maliyet liderliği” stratejisini belirleyen bir tedarik zincirinde aşağıdaki
uygulamalardan hangisinin bulunması beklenmez?
a) Üretim süreci yüksek ortalama verimliliği sağlamak üzere düzenlenir.
b) Stok seviyeleri minimum düzeydedir.
c) Kapasite, esneklik ve hız kriterleri öncelikli kriterlerdir.
d) Teslimat süreleri maliyetleri yükseltmediği sürece kısaltılmaktadır.
e) Üretim performansını maksimum düzeye çıkartmak ana hedeflerdendir.

8) Aşağıdakilerden hangisi “Farklılaşma” stratejisi izleyen bir tedarik zincirindeki
karar süreci hedeflerindedir?
a) Üretim süreçlerini kısaltmak.
b) Maliyetleri azaltmak.
c) Kapasite, hız ve esneklik kriterlerine öncelik vermek.
d) Stok seviyelerinin yükselterek, mümkün olduğu kadar çok stok
bulundurmak.
e) Ürün geliştirme yeteneğine odaklanmak.
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9) “Tedarik zinciri stratejileri belirlenirken zincir içerisindeki firmalar arasında
dengeli bir ..….. dağılımının yapılması önemlidir.” cümledeki boşluğa aşağıdaki
kavramlardan hangisi gelmelidir?
a) Stok
b) Risk
c) Malzeme
d) Araç
e) Ürün
10) “Etkin bir tedarik zinciri yönetimi için güvenilir bir …… akışı önemlidir.”
cümledeki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
a) Kaynak
b) Risk
c) Ürün
d) Bilgi
e) Stok

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)c, 4)c, 5)b , 6)c, 7)c, 8)e, 9)b 10)d
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2. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Tedarik Zinciri Yönetiminin Tanımı
2.2. Tedarik Zinciri Karar Aşamaları
2.3. Bütünleştirilmiş Tedarik Zinciri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•

Tedarik zincirindeki faaliyetlerin koordinasyonu neden önemlidir?

•

Tedarik zincirinde alınan kararların önem dereceleri ve maliyetleri farklı mıdır?

•

Tedarik zinciri içerisideki faaliyetlerin ortak amaçlar etrafında birleştirilmesi neden
önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Tedarik
Zinciri Tedarik zinciri yönetimi
kavramı hakkında bilgi
Yönetiminin Tanımı
sahibi olmak
Tedarik Zinciri
Aşamaları

Bütünleştirilmiş
Zinciri

zinciri
Karar Tedarik
yönetimindeki
karar
aşamaları hakkında bilgi
sahibi olmak
Tedarik Başarılı bir tedarik zinciri
yönetimi
için
aşılması
gereken engeller ve alınması
gereken önlemler
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Anahtar Kavramlar

•
•

Tedarik zinciri yönetimi
• Karar aşaması
Bütünleştirilmiş tedarik zinciri
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Giriş
Tedarik zinciri birden fazla firmanın bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bir sistemdir.
Tedarik zinciri içerisinde yer alan firmaların ortak bir amaç etrafında birleşerek tek bir firma
gibi yönetilmesi tedarik zincirinin başarısı için gereklidir. Tedarik zinciri yönetiminde
amaç, zincir içerisinde yer alan bağımsız firmaların çelişen amaçlarını tek bir hedef etrafında
birleştirerek bütün firmaların faaliyetlerini tedarik zincirinin stratejik hedeflerini
gerçekleştirmek üzere düzenlemektir. Tedarik zinciri yönetiminde yöneticiler, zincir
faaliyetlerinin düzenlenmesi sırasında çok sayıda önemli karar süreçleri ile karşılaşmaktadır.
Yöneticilerin bu karar süreçlerini belirli kriterlere göre sınıflandırılarak yönetmesi tedarik
zinciri faaliyetlerinin organizasyonu sırasında kolaylık sağlamaktadır. Genel olarak tedarik
zinciri içerisindeki karar süreçleri stratejik, taktiksel ve operasyonel olarak üçe
ayrılmaktadır. Stratejik karar süreçleri tedarik zincirinin temel yapısıyla ilgili kararları
kapsayan ve sonuçları tedarik zincirini uzun vadede etkileyen kararlardır. Bu karar sürecinde
yer alan kararların sonradan değiştirilmesi işletmelerde yüksek maliyet oluşumuna ve zaman
kaybına neden olacağı için karar vericilerin bu süreçte yer alan kararların öncesinde daha
detaylı incelemeler yaparak bir sonuca ulaşmaları önemlidir. Taktiksel karar sürecinde yer
alan kararlar ise işletmelerin orta vadedeki faaliyetlerini etkileyen kararladır. Bu tür kararlar
stratejik aşamada alınan kararların doğruluğundan etkilenmektedir. Operasyonel karar süreci
ise tedarik zincirindeki faaliyetlerin müşteri taleplerini zamanında ve doğru bir şekilde
karşılamak üzere düzenlenmesi ile ilgili kararları kapsamaktadır. Bu aşamada alınan
kararların müşteri memnuniyeti üzerinde direkt etkisi olması nedeniyle müşteri
memnuniyetini sağlayacak doğrultuda düzenlenmesi önemlidir. Tedarik zinciri yönetimi
karar süreçlerinin bu sınıflandırmaya uygun bir şekilde ele alınarak düzenlenmesi yanlış
veya etkin olmayan kararların alınmasına engel olabilmektedir. Tedarik zincirinde yer alan
firmaların tek bir firma gibi ele alınarak yönetilmesi rekabet başarısı için önemli bir
unsurdur. Bu nedenle bütünleştirilmiş tedarik zinciri yönetimi firmaların ele alması gereken
bir yönetim şeklidir.
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2.1. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KAVRAMI
Tedarik zinciri çok sayıda birbirinden bağımsız işletmenin oluşturmuş olduğu bir sistemdir.
Bu sistem içerisindeki faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için zincir
içerisinde yer alan işletmelerin aralarındaki ilişkilerin yönetimi önemlidir. Tedarik zinciri
yönetiminin amacı, zincir içerisinde yer alan işletmelerin faaliyetlerinin koordinasyonunu
sağlayarak tek bir işletme şeklinde hareket etmelerini sağlamaktır. Tedarik zinciri
yönetiminde, tedarik zincirinin ilk elemanı hammadde tedarikçisinden, son elemanı nihai
tüketiciye kadar zincir içinde yer alan her elemanın maliyet üzerinde bir etkisi vardır ve
müşteri memnuiyetini sağlamakta rol oynadığını söylenebilir. Tedarik zinciri yönetimi
sayesinde zincir içerisindeki ürün, bilgi ve para akışı çift taraflı olarak sorunsuz bir şekilde
gerçekleşerek nihai müşterinin memnuniyeti arttırılmaktadır.
Tedarik zinciri yönetimi, işletmelerin arasındaki ilişkilerin ve süreçlerin planlanmasını
sağlamaktadır. İşletmeler arasındaki ilişkilerin koordinasyonu ve entegrasyonu sonucunda
bir bütün olarak hareket etmenin avantajlarından yararlanmak amaçlanmaktadır. Tedarik
zinciri yönetimi, malzeme ve ürünlerin, hammadde halinden nihai tüketiciye ulaşmasına ve
daha sonra geri dönüşüm süreci ile tekrardan üretime dönüp yeniden kullanılmasına kadar
bütün süreçleri kapsayan ve düzenleyen bir yönetim felsefesidir.
Tedarik zinciri
yönetiminde amaç, firmaların tedarikçileri ile ilişkilerinde, rekabet avantajlarını
destekleyecek teknoloji ve yeteneklerinden nasıl yararlanılacağı üzerine odaklanmak ve
geleneksel işletme içi faaliyetleri, optimizasyon ve etkinlik ortak gayesi ile ticari ortaklıklar
kurarak yaymaktır.
Bir başka bakış açısıyla tedarik zinciri yönetiminin amacı, zincir içerisinde yer alan
işletmelerin alt akış ve üst akış elemanlarıyla ilişkilerinin yönetimiyle sağlanan
koordinasyon ile en az maliyetle en iyi müşteri değerine ulaşmaktır. Tedarik zinciri yönetimi
ile tedarikçiler, imalatçılar, depolar ve mağazalar arasındaki faaliyetler etkili bir şekilde
koordine edilerek, ürünlerin doğru miktarda, doğru zamanda, doğru yerde uygun maliyet ve
kabul edilebilir kalitede bulunmasını sağlanır ve müşteri beklentileri karşılanır.
Tedarik zinciri yönetimi profesyonellerine göre tedarik zinciri yönetiminin tanımı, tedarik,
satın alma, dönüştürme ve bütün lojistik yönetimi faaliyetleri gibi faaliyetleri içeren ve
tedarikçiler, imalatçılar, toptancılar, perakendeciler, lojistik hizmet sağlayıcıları, müşteriler
gibi zincir ortakları arasındaki koordinasyon ve birleşmeleri düzenleyen bir planlama ve
yönetim sürecidir. Tedarik zinciri yönetimi ile tedarik zinciri elemanları arasındaki tedarik
ve talep dengeleri düzenlenmektedir.
Tedarik zinciri yönetiminin bir yönetim felsefesini uygulamak için geliştirilmiş bir grup
aktivite olarak tanımlandığı çalışmalarda araştırmacılar, tedarik zinciri yönetimi felsefesinin
başarılı olabilmesi için gerekli olan çeşitli aktiviteleri aşağıdaki Tablo 2 ‘deki gibi
tanımlamıştır.
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Tablo 2. Tedarik Zinciri Yönetimi Aktiviteleri
TZY AKTİVİTELERİ
1. Bütünleşik Tutum
2. Ortak Bilgi Paylaşımı
3. Ortak Risk ve Ödül Paylaşımı
4. Ortak Çalışma
5. Ortak Amaç ve Müşterilere Hizmet Ederken Aynı Hedefi Benimseme
6. Süreçlerin Bütünleştirilmesi
7. Uzun Süreli İlişkiler Sağlayacak ve Sürdürecek Ortaklar Edinme

Başarılı bir tedarik zinciri yönetiminde zincir içerisinde ortak bir tutum oluşturulması
önemlidir. Bu sayede firmaların kendi karlılıklarından önce tüm tedarik zincirinin karlılığını
önemsemesi ve nihai tüketicilere hizmet veya ürün sunarken aynı hedefleri gözetmesi
sağlanır. Tedarik zinciri içerisinde oluşturulan ortak tutum sayesinde işletmelerin bireysel
çelişen amaçlarının nihai ürünün kalitesini, maliyetini, teslim süresini vb. olumsuz olarak
etkilemesinin önüne geçilebilir. Bütünleşik tutumun oluşturulması, bütün tedarik zinciri
elemanlarının birlikte toplam tedarik zinciri karlılığını arttırmak amacıyla faaliyetlerini
gerçekleştirmesini sağlar. Tedarik zinciri bütünleşmesinde, her bir eleman aldığı kararların
diğer elemanlar üzerindeki etkisini de düşünmek zorundadır. Bu sayede nihai ürünün
müşteri memnuniyeti artar ve buna bağlı olarak tedarik zincirinin başarısı da artar.
Tedarik zinciri yönetimde tedarikçiler, imalatçılar, dağıtıcılar ve perakendeciler arasında
doğru ve tam zamanlı bir bilgi iletişiminin sağlanması önemlidir. Sağlıklı bilgi iletişimi
sayesinde zincir içerisinde her kademedeki talep ve stok bilgisinin tüm zincir üyeleri
tarafından tam zamanlı olarak görülebilmesi zinciri talepteki belirsizlikten kaynaklı olumsuz
etkilerden koruyacaktır. Örneğin, talep ile ilgili doğru ve eş zamanlı bilginin sağlanması
sayesinde zincir içerisinde yer alan elemanların kendilerini talep belirsizliğinden korumak
amaçlı stok bulundurmaları nedeniyle katlandıkları stok maliyetleri azalacaktır.
Tedarik zinciri içerisinde bütünleşik bir yapı oluşturulmasıyla birlikte zincir içerisinde yer
alan risklerin her bir elemanın yapısına oranla dağıtılması ve ödül paylaşımı, zincir üyeleri
arasındaki uzun dönemli ortaklıkların gelişmesine katkı sağlamaktadır. Risk paylaşımının
dengesiz olması ve zincir elemanlarının taşıyamayacağı riskler alması sonucunda ilgili
işletmede yaşanacak operasyonel başarısızlık sonuç olarak bütün tedarik zincirini
etkileyeceği için bu konuda gerekli önlemlerin alınması genel tedarik zinciri başarısı için
önemlidir.
Tedarik zinciri yönetiminin, firmanın performansını olumlu yönde etkilediği birçok değişik
endüstride gözlenmiştir. Örneğin, P&G, sürekli yenileme (Replenishment) programı (CPR)
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ve Etkin Müşteri Cevabı uygulamaları ile 325 milyon dolar civarında tedarik zincirinde
tasarruf ettiğini açıklamıştır.

2.2. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KARAR AŞAMALARI
Tedarik zinciri, farklı ve çelişik amaçları olan faaliyetlerin ve organizasyonların içinde yer
aldığı karmaşık bir ağıdır. Tedarik zinciri yönetimi hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla
zincir süreçlerinde birçok karar alınmakta ve uygulanmaktadır. Tedarik zinciri yönetiminde
birbirine bağımlı bir çok faaliyeti düzenleyecek olan karmaşık karar süreçleri yer almaktadır.
Bunun yanında, karar verme de, aynı zamanda karmaşık bir süreçtir. Bu sebeple tedarik
zinciri içerisinde alınacak olan kararların belirli unsurlara göre sınıflandırılarak
değerlendirilmesi karar vericilere bu süreçte kolaylık sağlamaktadır.
Tedarik zincirinin başarısı ile zincir içerisindeki ürün, hizmet, bilgi ve kaynak akışının doğru
ve sorunsuzca karşılanması arasında güçlü bir ilişki vardır. Wal-Mart, Dell Bilgisayarları,
Seven Eleven Japan gibi firmalar tedarik zinciri içerisindeki zincir dizaynı, planlama ve
operasyon yönetimi sayesinde önemli başarılar elde ederken, sektörde bir çok firma da
yanlış tedarik zinciri yönetimi kararları nedeniyle önemli maddi kayıplar ve rekabette
dezavantajlar yaşamıştır. Bu nedenle tedarik zinciri içerisindeki karar aşamaları oldukça
önemlidir.
Genel olarak tedarik zincirinde alınan kararlar, etki sürelerine ve hangi sıklıkla alındıklarına
bağlı olarak üç sınıfa ayrılmıştır. Bunlar stratejik kararlar, taktiksel kararlar ve operasyonel
kararlardır. Şekil 5 ‘de tedarik zinciri yönetim süreçlerinde alınan kararlar bu sınıflamaya
göre örneklenmiştir.

Şekil 5- Tedarik Zinciri Karar Aşamaları

2.2.1. Stratejik Kararlar
Tedarik zinciri yönetiminde alınan stratejik kararlar, etki süresi en uzun olan ve
değiştirilmesi yüksek maliyet gerektiren kararlardır. Aylık, yıllık veya birkaç yıllık planlama
dönemleri için alınır. Bu aşamada firma gelecek yıllarda nasıl bir tedarik zinciri yapısına
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sahip olacağı ile ilgili kararlar almaktadır. Stratejik kararlar tedarik zincirinin temellerini
oluşturan kararlardır. Bu aşamada alınan kararlar diğer aşamalardaki kararlara zemin
hazırlamaktadır. Bu nedenle tedarik zincirinde alınacak olan stratejik kararların doğruluğu
ve etkinliği başarılı bir tedarik zinciri için stratejik önem taşımaktadır.
Bu aşamadaki karardan bazıları;
•
•
•

•
•
•

Tedarik zincirinin yapısının belirlenmesi,
Depo ve imalat tesislerinin yerlerinin ve kapasitelerinin belirlenmesi,
Tedarik zincirinde gerçekleştirilecek bazı işlemlerin (taşıma, depolama, üretim vb.)
dışarıdan mı temin edileceğinin veya firma tarafından mı karşılanacağının kararının
verilmesi,
Uzun dönemde hangi tür taşımacılık türünün tercih edileceğinin belirlenmesi,
Yeni ürün geliştirme, yeni pazarlara açılma
Bilgi sistemlerinin tercihi konusunda kararlarının alınması şeklinde sıralanabilir.

Tedarik zinciri yapısın belirlenmesi sırasında alınacak kararlar ile, tedarik zincirini oluşturan
tesislerin sayısı, kuruluş yerleri, kapasiteleri, taşımacılık yöntemleri ve tesisler arasındaki
ürün akış seviyesi gibi önemli yapısal özellikler belirlenmektedir.
Tedarik zincirinin yapısını belirleyen bu kararlar firmanın gelecekte pazarda yer almak
istediği pozisyona göre ve tedarik zinciri stratejisine göre belirlenmelidir. Örneğin, maliyet
avantajı stratejisini izleyecek olan bir firma, tesislerinin sayısı ve kuruluş yerlerini,
taşımacılık yöntemlerini belirlerken taşıma, üretim, depolama maliyetlerini minimum
yapacak şekilde stratejik kararlar almalıdır. Ayrıca bu aşamadaki kararlar alınırken gelecek
yıllarda karşılaşılabilecek muhtemel belirsizlikler de göz önüne alınarak öncesinde detaylı
planlar yapılmalıdır. Çünkü bu aşamada alınan kararların hatalı olması ve gelecekte
değiştirilmek istenmesi firmada büyük maddi ve zaman kayıplarına neden olacaktır.
Örneğin, yanlış yere kurulmuş bir üretim tesisinin kapatılması ve başka bir lokasyona
taşınması oldukça maliyetli ve zaman gerektiren bir değişikliktir.

2.2.2. Taktiksel Kararlar
Taktiksel kararlar, stratejik kararlara kıyasla daha kısa süreli dönemi etkileyen kararlardır.
Birkaç aylık dönem, çeyrek yıl gibi süreleri kapsayan kararları içerir. Stratejik aşamada
alınan kararlar bu kararların kısıtlarını belirler. Yani stratejik aşamada oluşturulmuş olan
tedarik zinciri yapısı taktiksel kararların hangi koşullar altında alınacağını belirler. Taktiksel
kararlar, stratejik kararları desteklemek ve başarıyla uygulanmasını sağlamak amaçlı
alınmaktadır. Taktiksel kararlar pazarlardaki belirsizliklere karşı tedarik zincirlerinin zarar
görmesini engellemek ve orta dönemde zincirin karlılığını arttırmak amacıyla alınan
kararlardır.
Bu kararlardan bazıları;
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•
•
•
•
•

Talep tahmini,
Dağıtım planlama (hangi taleplerin hangi lokasyondaki üretim veya depolama
merkezinden karşılanacağının kararı),
Üreticiler ile yapılacak anlaşmalar, fason üretim kararı,
Takip edilecek stok politikalarının tercihi,
Pazarlama ve fiyat promosyonlarının zamanlamasının ve kapsamının belirlenmesidir.

Tedarik zinciri içerisinde malzeme ihtiyaç planlaması (MRP), dağıtım kaynak planlaması
(DRP) ve kurumsal kaynak planlaması (ERP) gibi sistemlerin olması taktiksel karar
süreçlerini kolaylaştıracaktır. Ayrıca stratejik seviyede alınmış olan kararlar ile firmayı
rakiplerinden farklılaştıracak olan ürün ve servis faktörleri en azından bir yıllık bir dönem
için iyi bir şekilde oluşturulduğunda, alınacak olan taktiksel kararlar ile istenilen başarı elde
edilir.

2.2.3. Operasyonel Kararlar
Stratejik kararlar ile tedarik zinciri yapısı belirlendikten sonra taktiksel kararlar ile de orta
ölçekli planlar yapılarak süreçler düzenlenir. Tasarımı ve planlaması tamamlanmış tedarik
zincirinde son aşama müşteri taleplerini en etkin şekilde karşılamayı sağlayacak kısa
dönemli kararların alınmasıdır. Bu aşamada alınan ve amacı müşteri taleplerini en uygun
şekilde karşılamak olan bu kararlar operasyonel kararlar olarak adlandırılır. Operasyonel
kararlar günlük veya haftalık gibi kısa dönemli kararlardır. Bu aşamada alınan kararlar ile
zincir elemanlarının kısa dönemli operasyonlarını en karlı ve etkin şekilde gerçekleştirerek
sonucunda da müşteri taleplerini karşılaması sağlanır. Bu aşamada alınan kararlardan
bazıları:
•
•
•
•
•
•

Bir sipariş için stok veya üretim kararının alınması,
Siparişin ne zaman hazır olacağının planlanması,
Depoda siparişi oluşturan ürünlerin toplanarak siparişin hazırlanması,
Siparişin hangi taşımacılık türü (hava, kara veya deniz) ile müşteriye
ulaştırılacağının kararı,
Siparişi taşıyan araçların rotalarının belirlenmesi,
Ürünlerin kalite kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.

Operasyon kararları bir ürünün ile ilgili müşteri siparişinin alınmasından o ürünün müşteriye
teslimatına kadar geçen süredeki operasyonları düzenleyen kararlardır. Bu aşamada alınan
genellikle kararlar haftalık veya günlük zaman dilimi içerisindeki süreçler ile ilgilidir. Bu
nedenle talep konusundaki belirsizlik bu aşamada azalmıştır ancak kararların nihai müşteri
memnuniyeti üzerindeki etkisi artmıştır. Örneğin, siparişlerin depodan toplanması sırasında
yanlış bir toplama listesinin oluşturulması sonucunda müşteri talebi karışlanamaz ve ile
ilgili verilmiş olan yanlış bir operasyonel karar sonucunda firmada yetersiz ürün bulunması
müşterinin talebini karşılayamamasına neden olur.
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Tedarik zincirinde alınan stratejik ve taktiksel kararların etkinliği operasyonel kararların da
başarısını doğrudan etkilemektedir. Örneğin, taktiksel karar sürecinde yapılmış olan iyi bir
talep tahmini sayesinde operasyonel karar sürecinde yapılacak olan üretim planının müşteri
taleplerini eksiksiz bir şekilde karşılaması mümkün olabilecektir. Veya stratejik karar
aşamasında doğru belirlenmiş bir depo yeri sayesinde operasyonel aşamada yapılacak
rotalama kararlarıyla ürünlerin daha az maliyetle daha kısa sürede müşterilere ulaştırılması
mümkün olacaktır. Bu nedenle tedarik zincirinde alınacak kararların her birinin özenle
üzerinde çalışılması ve sonuçlarından emin olunmayan kararların alınmaması
gerekmektedir. Özellikle daha önceden de belirtildiği gibi tedarik zincirinin iskelet yapısını
oluşturan veya bir binanın temeli görevini üstlenen stratejik kararlar alınırken oldukça özen
gösterilmelidir. Tedarik zinciri bir binaya benzetilirse, temelleri yanlış atılmış bir binanın
üzerine ne kadar güzel bir beton dökülse ve yapı inşa edilse de o bina en ufak bir sarsıntıda
yıkılabilir. Tedarik zinciri yapısının da çetin rekabet koşullarında varlığını sürdürebilmesi
için başarılı stratejik kararlarla atılacak sağlam temellere ihtiyacı vardır.

2.3.BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ TEDARİK ZİNCİRİ
Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçi, imalatçı, depo, toptancı, mağaza gibi tedarik zinciri
elemanlarının verimli bir şekilde bütünleştirilmesidir. Tedarik zinciri bütünleştirilmesi bu
zincir elemanları arasındaki aktivitelerin koordinasyonu ile zincirin tek bir işletme gibi
yönetilebilmesidir. Bütünleştirilmiş tedarik zinciri yönetimi firmaların rekabet avantajı
sağlamasında önemli bir etkendir. Bütünleştirilmiş tedarik zinciri yönetimi sayesinde zincir
içerisinde yer alan bağımsız firmaların birbirleriyle çelişen amaçları koordine edilerek tüm
tedarik zincirinin genel amaçlarının gerçekleştirilmesi sağlanabilir. Bu sebeple tedarik
zinciri bütünleştirilmesi, tedarik zinciri elemanları ve yöneticileri için önemli bir kavramdır.

2.3.1. Bütünleştirilmiş Tedarik Zincirinin Tanımı
Tedarik zinciri içerisinde yer alan işletmelerin birbirleriyle olan ilişkilerinin koordine
edilmesi, işletmelerin faaliyetlerinin tek bir amaç etrafında toplanması ve tedarik zincirinin
tüm performansını arttırılabilmesi için gerekli olan bütün kaynakların zincir içerisinde
ihtiyaç olan noktalarda bulundurulmasını koordine eden yönetimsel sürece bütünleştirilmiş
tedarik zinciri denilmektedir.
Bütünleştirilmiş tedarik zinciri stratejilerinin amacı, tedarik zinciri içerisindeki faaliyetlerin
tedarik zincirinin rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlayabilecek şekilde düzenlenmesi ve
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Tedarik zincirinde sürdürülebilir bir
karlılık ve elemanlar arasında dengeli bir risk dağılımı genel amaçların başında gelir.
Bütünleştirilmiş tedarik zinciri yönetim sürecinin başarılı olabilmesi için tedarik zincirindeki
stratejik faaliyetlerin zincir elemanları arasında dağılımının uygun olması gerekmektedir.
Her bir zincir üyesinin genel tedarik zinciri başarısı için gerçekleştirmesi gereken hedefler
doğru belirlenmelidir.
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Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte işletmelerin belirli maliyet hedeflerini kolaylıkla
sağlamaları nedeniyle tedarik zincirinde maliyet rekabeti artmıştır. Bunun yanı sıra ürün
yaşam eğrileri ve yeni ürünlerin pazara çıkış süreleri kısalmıştır. Küreselleşmeyle birlikte
müşteri istekleri çeşitlenmiş ve kişiye özel ürünlere olan talep artmış ve kalite kavramı
genişlemiştir. Bütün bu nedenler tedarik zincirinde bütünleştirilmiş tedarik zinciri
uygulamalarını gerekli hale getirmiştir.

2.3.2. Tedarik Zincirinde Bütünleştirmiş Yönetimin Yararları
Tedarik zinciri içerisindeki elemanların arasındaki ilişkilerin koordinasyonu sonucunda
tedarik zinciri içerisindeki bilgi akışı sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilir. Böylelikle tedarik
zincirinde bilgi alışverişinin yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar yaşanmaz ve bu nedenle
meydana gelen maliyet artışlarının önüne geçilerek müşterilerin istedikleri ürünleri daha
uygun fiyatla daha kısa sürede elde edebilmeleri sayesinde tedarik zincirinde hizmet
seviyelerini arttırılır. Bütünleştirilmiş tedarik zinciri yönetimi zincir içerisinde faaliyetlerin
sorunsuzca gerçekleşmesi için gerekli olan kaynakların daha etkili bir şekilde kullanımını
sağlayarak, tedarik zinciri performansının artmasını sağlamaktadır.
Tedarik zinciri bütünleştirmelerinden sağlanan yararlardan en önemlisi stoklar üzerindeki
etkisidir. Tedarik zincirinde bütünleştirme sayesinde tek bir firma gibi yönetilen firmaların
zincirdeki belirsizlikler nedeniyle stok bulundurma ihtiyaçları azaltır. Bu sayede zincirde
azalan stoklar sebebiyle önemli bir maliyet avantajı elde edilmektedir. Stok miktarlarının
azalması ve iletişimin artmasıyla depolama ve taşımacılık maliyetleri de zincir içerisinde
azalmaktadır.
Bütünleştirilmiş zincir yönetimi sayesinde tedarik zinciri içerisindeki işlem sayıları
azalmakta ve bilgi sistemleri sayesinde her bir işlemin maliyeti geleneksel yöntemlere göre
ucuzlamaktadır. Ayrıca bilgi paylaşımı sayesinde elde edilen tedarik zinciri içerisindeki
elemanlara ait finansal bilgilerde de gelişme ve güvenirlik artmaktadır.
Bütünleştirilmiş tedarik zinciri yönetimi rekabet avantajı elde edebilmek için önemli bir
unsurdur. Ancak bu yönetim sürecinin tedarik zincirine yüklemiş olduğu çeşitli maliyetler
de bulunmaktadır. Bu maliyetler, eğitim ve bilgilendirme giderleri, bilgi sistemlerinin
yatırım maliyetleri ve fırsat maliyetleridir.
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Uygulamalar

Elektronik ürünler üreten Koreli bir firmanın hizmet seviyesi, endüstriyel hizmet seviyesinin
alt sınırında %70 oranındadır. Yani bu firmadan ürün sipariş eden müşterilerin sadece %70
‘nin ürünleri tam zamanında teslim edilebilmektedir. Diğer taraftan, firmada talebi olmayan
ürünlerinin stoklarının artması devam etmektedir. Elektronik endüstrisinde lider firmaların
stok devir hızları yılda yaklaşık olarak 9 iken, Koreli üreticinin stok devir hızı, yani yıllık
satışların üreticinin ana deposundaki ortalama stok miktarına oranı 4’dür. Bu durumda
Koreli üretici firmanın da pazarda rekabet edebilmesi için stok devir hızını arttırması ve
bunun için de stok miktarlarını azaltması gerekmektedir. Bu durumda Koreli üretici firma
gelecek üç yıl içerisinde müşteri memnuniyetini %99 oranına yükseltebilecek ve aynı
zamanda ciddi oranda stok miktarlarını ve maliyetlerini azaltacak bir strateji belirlemek
istemektedir.
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Uygulama Soruları

•

Koreli firmanın hizmet seviyesini yükseltebilmesi ve stok maliyetlerini azaltması
için alması gereken önlemler neler olabilir?

•

Koreli firmanın müşterilerinin taleplerini tam zamanında karşılamak üzere
alabileceği önlemleri tedarik zinciri karar aşamalarına göre sınıflandırarak
açıklayınız.

•

Bütünleştirilmiş tedarik zinciri yönetiminin Koreli firma için uygun olup
olamayacağını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tedarik zinciri yönetimi sayesinde tedarik zincirinde yer alan bağımsız firmaların
ortak bir hedef etrafında toplanması sağlanarak ürün veya hizmetlerin müşterilere doğru
zamanda, doğru miktarda en uygun fiyat ve kalitede ulaştırılması sağlanır. Tedarik
zincirindeki üç temel karar süreci, stratejik, taktiksel ve operasyonel kararlar amaçlarına
uygun bir şekilde ele alınarak yönetilmelidir. Tedarik zinciri yönetiminde bütünleştirilmiş
bakış açısı sağlandığında önemli rekabet avantajları elde etmek mümkündür.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Tedarik Zinciri Yönetiminin amaçlarından değildir?
a) Ürünlerin tedarik zinciri içerisinde akışını düzenlemek
b) Toplam tedarik zinciri maliyetlerini minimize etmek
c) Çalışanların eğitim seviyesini arttırmak
d) Müşteri memnuniyetini arttırmak
e) Zinciri içerisinde yer alan firmalar arasında koordinasyonu sağlamak

2) Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri yönetimi aktivitelerinden değildir?
a) Ortak Çalışma
b) Süreçlerin Birleştirilmesi
c) Bütünleşik Tutum
d) Kalite Yönetimi
e) Ortak Risk ve Ödül Paylaşımı

3) Tedarik Zinciri Yönetiminde firmaların kendi karlılıklarından önce tüm tedarik
zincirinin karlılığını önemsemesi hangi tedarik zinciri yönetimi aktivitesidir?
a) Ortak Çalışma
b) Ortak Risk ve Ödül Paylaşımı
c) Süreçlerin Bütünleştirilmesi
d) Bütünleşik Tutum
e) Ortak Bilgi Paylaşımı

4) Bir tedarik zincirinde fabrika ve depo yer seçimi ile ilgili alınacak olan kararlar
hangi karar aşaması içerisinde yer almaktadır?
a) Finansal Kararlar
b) Operasyonel Kararlar
c) Stratejik Kararlar
d) Taktiksel Kararlar
e) Başlangıç Kararı
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5) Aşağıdakilerden hangisi stratejik kararların özelliklerinden biridir?
a) Etki süresi kısadır
b) Müşteri memnuniyeti üzerinde direkt etkisi vardır
c) Günlük planlama dönemleri için alınan kararlardır
d) Aylık planlama dönemleri için alınan kararlardır
e) Etkisi en uzun süreli olan ve değiştirilmesi yüksek maliyetli olan
kararlardır
6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Taktiksel kararlar tedarik zincirinin temellerini oluşturan kararlardır
b) Operasyonel kararlar orta dönemde tedarik zinciri karlılığını arttırır
c) Talep tahmini tedarik zincirinde alınan stratejik kararlardan biridir
d) Depoda siparişi oluşturan ürünlerin toplanması ile ilgili kararlar taktiksel
kararlardır
e) Yeni ürün geliştirme, yeni pazarlara açılma kararları stratejik kararlardır

7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi tedarik zincirinde alınan operasyonel kararlardan
değildir?
a) Müşteri siparişlerinin ne zaman hazır olacağının planlaması
b) Siparişi taşıyan araçların rotalarının belirlenmesi
c) Siparişin taşınma türünün belirlenmesi
d) Takip edilecek stok politikalarının belirlenmesi
e) Ürünlerin kalite kontrolü

8) Müşteri taleplerinin hangi lokasyondaki üretim veya depolama merkezinden
karşılanacağının belirlenmesi hangi karar aşaması sınıfında yer almaktadır?
a) Operasyonel kararlar
b) Taktiksel kararlar
c) Stratejik karalar
d) Finansal kararlar
e) Lojistik kararları
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9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi bütünleştirilmiş tedarik zincirinin yaralarlarından
değildir?
a) Sorunsuz bilgi akışının sağlanması
b) Maliyet minimizasyonu
c) Müşteri memnuniyetinin artması
d) Pazarlama bütçelerinin artması
e) Gereksiz stokların azalması

10) Aşağıdakilerden hangisi bütünleştirilmiş tedarik zinciri yönetiminde ortaya çıkan
fazla maliyetlerden değildir?
a) Eğitim giderleri
b) Bilgi sistemleri yatırım maliyeti
c) Fırsat maliyeti
d) Bilgi ve iletişim maliyeti
e) Taşımacılık maliyeti

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)d, 4)c, 5)e , 6)e, 7)d, 8)b, 9)d, 10) e
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3. TEDARİK ZİNCİRİNDE STRATEJİK İŞBİRLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.Tedarik Zincirinde Stratejik İşbirlikleri
3.2. Stratejik İşbirliklerinin Tedarik Zinciri Yönetimine
Faydaları

3.3. Üçüncü Parti Lojistik
3.4. Perakendeci-Tedarikçi Ortaklığı
3.5. Dağıtıcı Birleşmeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•

Tedarik zincirinde bazı faaliyetlerin uzman firmalara devredilmesi ne gibi avantajlar
sağlar?

•

Lojistik faaliyetlerini firmanın kendisinin gerçekleştirmesinin ne gibi ek maliyetleri
olabilir?

•

Tedarik zincirinde stok bilgilerinin zincir elemanları arasında paylaşılması ne gibi
yararlar sağlayabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Tedarik
Stratejik
Türleri

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Zincirinde Tedarik zincirindeki içindeki
İşbirliklerinin stratejik işbirliklerinin türleri
hakkında bilgi sahibi olmak

Stratejik
İşbirliklerinin Tedarik zincirindeki içindeki
işbirliklerinin
Tedarik
Zinciri stratejik
yararlarını kavramak
Yönetimine Faydaları

Üçüncü
İşbirliği

Parti

Lojistik Üçüncü parti lojistik (3PL)
firmalarının tedarik zinciri
içerisindeki
rollerini
kavramak

Perakendeci-Tedarikçi
Ortaklığı

Perakendeci-Tedarikçi
stratejik ortaklığı türlerini ve
yararlarını kavramak

Dağıtıcı Birleşmeleri

Dağıtıcı
birleşmeleri
hakkında bilgi sahibi olmak
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Anahtar Kavramlar

•

• Stratejik işbirlikleri
• Üçüncü Parti Lojistik
Perakendeci-Tedarikçi Ortaklığı
• Dağıtıcı Birleşmeleri
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Giriş
Tedarik zincirindeki firmaların birbirleri ile yakın ilişkiler içerisinde olması ve bütünleşik
bir yapı ile yönetilmeleri firmalara stratejik avantajlar kazandırmaktadır. Firmalar tedarik
zinciri yönetiminde sadece müşterileri ve tedarikçileri ile değil, lojistik tedarikçileri veya
operasyonel dış kaynak kullanımında bulundukları diğer firmalarla da sıkı ilişkiler içerisinde
olmalıdır. Tedarik zincirindeki elemanların birbirleri ile çeşitli aşamalarda ortaklıklar
kurmalarının ve bütünleşik bir yapı ile yönetilmelerinin yararlarından ve getirdiği stratejik
rekabet avantajlarından bir önceki bölümde bahsedilmiştir. Daha önceki bölümde bahsedilen
bu kazanımlar nedeniyle tedarik zinciri içerisindeki stratejik işbirlikleri detaylı bir şekilde
ele alınması gereken bir konudur.
Bu bölümde tedarik zinciri içerisindeki stratejik işbirlikleri ele alınacak ve bu işbirlikleri
sonucunda tedarik zinciri yönetiminde elde edilen faydalardan bahsedilecektir. Tedarik
zincirinde belli başlı üç işbirliği modeli bulunmaktadır. Bunlar üçüncü parti lojistik hizmet
sağlayıcıları ile yapılan işbirlikleri, perakendeci-tedarikçi işbirliği ve dağıtıcı birleşmeleridir.
Bu işbirliği modelleri tek tek ele alınarak ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır.
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3.1. TEDARİK ZİNCİRİNDE STRATEJİK BİRLEŞMELER
Bir firma belirli bir işi gerçekleştirmek için yeterli kaynaklara sahip olsa bile, tedarik
zincirinde bu işi gerçekleştirmek için daha uygun konumlanmış ve böylece bu işi daha kolay
gerçekleştirebilecek bir başka firma var olabilir. Bazen tedarik zincirindeki birleşim bir
pozisyon, kaynaklar ve bilirkişi belirli bir işin gerçekleştirilmesi için tedarik zinciri içindeki
en uygun firmayı belirleyebilir. Günümüzde yöneticiler, stratejik birleşmelerin işletmelere
çeşitli yararlar sağlamasının yanında rekabet gücü kazanabilmesi için de gerekli olduğunu
fark etmiştir.
Bir firmanın faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için dört değişik yol vardır. Bunlar;
1- İçsel Aktiviteler: Bir firma eğer iç kaynaklarında yeterli bilirkişi ve kaynak var ise
onu kullanabilir.
2- Devralma: Eğer bir firma bu özel kaynaklara ve bilirkişilere sahip değilse bunları
dışarıdan başka bir firmadan sağlayabilir.
3- İhtiyaca Yönelik İş Birliği (Arm’s Length Transaction): Bir firma bir proje için,
belirli bir ürün veya hizmete (örneğin, yüklenen ürünlerin dağıtımına, taşıta veya
lojistik yönetim yazılımının kurulumuna veya tasarımına) ihtiyaç duyar, bu durumda
bu ürünleri ve hizmetleri satın alır veya kiralar. Bu yöntem genellikle en etkili ve
uygun anlaşmalardır. Ancak tabi ki de tedarikçilerin amaçları ve stratejileri bazen
alıcılarınkiler ile ters düşebilmektedir. Genellikle, bu şekildeki kısa dönemlik
anlaşmalar, belirli bir işin ihtiyacını tatmin ederken, uzun dönemli stratejik avantajlar
sağlamazlar.
4- Stratejik Birleşmeler: Tedarik kanallarındaki iki bağımsız elemanın belirgin
amaçlara ulaşmak ve karşılıklı yarar sağlamak amacıyla ilişki kurmasına tedarik
zincirinde stratejik birleşmeler denilmektedir. Bunlar genellikle iki firma arasındaki,
çok yönlü, amaç uyumlu, uzun dönemli ortaklıklardır. Burada riskler ve kazanımlar,
iki firma tarafından paylaşılmaktadır. Strateji birleşmeler, genellikle iki taraf içinde
uzun dönemli stratejik avantajlar sağlamaktadır.
Tedarik zinciri ile ilgili en önemli üç stratejik birleşme şekli; üçüncü parti lojistik (3PL),
perakendeci-tedarikçi ortaklığı (RSP), ve dağıtıcı bütünleşmesidir.(DI)

3.2.STRATEJİK BİRLEŞMELERİN TEDARİK ZİNCİRİ
YÖNETİMİNE FAYDALARI
Tedarik zinciri yönetiminde doğru araştırmalar sonucunda zincirin ihtiyaçlarına uygun bir
birleşme gerçekleştirilmesi çift taraflı olarak ortaklık içerisinde olan firmalara çeşitli
avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlardan bazıları aşağıdaki gibidir.
- Ürünlere değer katma: Doğru alınmış bir stratejik birleşme kararı, tedarik zinciri
içerisindeki firmaların ürünlerini daha kısa sürede müşterilerine ulaştırarak, daha hızlı
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dağıtım ağına sahip olmalarını sağlayarak veya satış sonrası hizmetlerinin gelişimini
sağlayarak ürünlerine değer katabilmektedir.
-Pazara nüfusu kolaylaştırma: Stratejik ortaklıklar sayesinde firmalar yeni bir pazara
girerken veya bulundukları pazarda reklam faaliyetlerini sürdürürken çeşitli avantajlar elde
edebilmektedir.
-Operasyonel verimliliği arttırma: Firmalar arasındaki stratejik ortaklıklar sayesinde
operasyonel maliyetler ve çevrim süreleri azalmaktadır. İki firmanın birlikte çalışmasından
dolay, firmaların üretim tesisleri ve kaynakları ortak operasyonlar için daha verimli bir
şekilde kullanılabilmektedir.
-Teknolojik gücü arttırma: Firmaların ortaklık yapmış olduğu işletmelerin teknoloji
alanında uzmanlaşmış olması veya pahalı bir teknolojik yapıyı bünyesinde bulundurması
sayesinde daha az maliyet ile daha gelişmiş bir teknolojik güce sahip olmak mümkün
olabilmektedir.
-Stratejik Büyümeyi Geliştirme: Firmalar yeni pazarlara girerken çeşitli engellerle
karşılaşabilmektedir. Bu durumda bir başka firma ile ortaklık kurarak kaynak ve deneyim
paylaşımı sayesinde bu engelleri daha kolay aşarak stratejik büyümesini geliştirebilir.
-Organizasyonel Yetenekleri Geliştirme: İki firma arasındaki ortaklık, firmaların birbirleri
hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasıyla çift taraflı olarak organizasyonel yeteneklerin
gelişmesini sağlar.
-Finansal Gücü Geliştirme: Stratejik ortaklıklar sayesinde firmalar arasında yatırım
maliyetleri ve riskleri paylaşılabilmektedir. Ayrıca yönetimsel maliyetlerin de firmalar
arasında bölüşülebilmesi veya iki firmadan birinin uzmanlığı sayesinde azaltılabilmesi
mümkündür. Bu sayede firmaların gelirleri ve finansal olarak güçleri artar.
Yukarıda sayılan yararlarının yanında stratejik birleşmelerin çeşitli riskleri de
bulunmaktadır. Bu risklerin arasında en önemlisi firmaların onları rakiplerinden ayıran farklı
özelliklerini kaybetmeleridir. Bu nedenle stratejik birleşmelerde firmaların rakiplerinden
farklılaşmasını sağlayan uzmanlık veya özelliklerinin kaybolmamasına özen gösterilmelidir.
Ayrıca firmalar arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımının ortaklar tarafından iyi niyet ile
kullanılması ve taraflar arasındaki anlaşmalara uyulması önemlidir.
Tedarik zinciri içerisinde üç temel stratejik ortaklık bulunmaktadır. Bunlar, üçüncü parti
lojistik, perakendeci tedarikçi, dağıtıcı birleşmeleridir.

3.3. ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK
Günümüzün yoğun rekabet ortamında firmalar taşıma, depolama vb. faaliyetlerde
maliyetlerden avantaj sağlayabilmek ve operasyonel verimliliği arttırabilmek amacıyla
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üçüncü parti lojistik firmalarıyla çalışmaktadır. Bu sayede firmalar lojistik faaliyetlerini
konusunda uzman firmalara devrederek kendi işletme alanlarına daha iyi konsantre olurlar.
Üçüncü parti lojistik firmaları literatürde kısaca 3PL olarak adlandırılmaktadır.

3.3.1. 3PL Tanımı
3PL anlaşmalarında, firmalar ürünlerinin dağıtım işlerinin bir kısmı veya bütünü için
konusunda uzman bir lojistik firması ile anlaşma yapmaktadır. Bu stratejik ortaklıkta
türünde firma ile 3PL lojistik firması arasındaki ilişki sadece taşıma işlerinin yapılması
amacıyla yapılmış olan lojistik anlaşmalarından çok daha karmaşık ve uzun sürelidir.
Tedarik zinciri içerisindeki temel lojistik faaliyetlerinin konusunda uzman olan firmalar
tarafından gerçekleştirilmesi 3PL anlaşmaları ile gerçekleşmektedir. 3PL hizmet sağlayan
firmalar, tedarik zincirinde nakliye, stok yönetimi, depolama, montaj gibi faaliyetler
üstlenebilmektedir. Tedarik zinciri içerisindeki 3PL hizmet sağlayıcıları, küçük firmalar
olabileceği gibi, milyar dolarlık gelire sahip büyük şirketler de olabilmektedir.
Şekil 6 ‘de 3PL hizmet sağlayıcılarının konumunun daha iyi anlaşılabilmesi için açıklayıcı
bir örnek şekil bulunmaktadır. Bu şekilden de görülebildiği gibi piramidin alt kısmına doğru
gidildikçe operasyonlar karmaşıklaşmaktadır.

Şekil 6 – İşletmelerdeki lojistik faaliyet süreçleri

3.3.2. 3PL’in Avantajları ve Dezavantajları
Firmaların bazı lojistik faaliyetlerini 3PL hizmet sağlayıcıları ile gerçekleştirmesi firmalara
bazı avantajlar ve dezavantajlar sağlamaktadır. Bunlar,
-

Firmanın ana faaliyet konusu işine odaklanmasını sağlar.
Lojistik maliyetlerini azaltır.
Teknolojik esneklik sağlamasının yanı sıra teknolojik yatırım maliyetlerini düşürür.
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-

-

Operasyonel esneklik sağlar. Firmalar 3PL hizmet sağlayıcılarının müşterilerine daha
yakın olan depolarını kullanabilir. Bu sayede firmalar yeni depo inşa etmek için
yatırım maliyetine katlanmak zorunda kalmaz. Ayrıca 3PL hizmet sağlayıcıları
sayesinde iş gücü ve kaynak esnekliği de artmaktadır.
Taşıma maliyetlerini azaltır. 3PL hizmet sağlayıcıları birden fazla firmanın taşıma
operasyonunu birleştirerek daha az maliyet ile firmaların ürünlerini taşıyabilir.
Stok maliyetlerini azaltır. 3PL hizmet sağlayıcıları birden fazla firmanın stoklarını
yöneteceği için stokların maliyetleri azalmaktadır.
Ayrıca müşteri hizmet seviyesinin geliştirilmesi, planlama için bilgiye ulaşımın
sağlanabilmesi, risk ve belirsizlikleri azaltılabilmesini sağlamasıyla da firmalara
yarar sağlamaktadır.

Yukarıda sayılan avantajlarının yanı sıra 3PL hizmet sağlayıcıları ile çalışmanın firmalara
çeşitli riskleri olabilmekte ve bunun sonucunda bazı dezavantajlar da yaratabilmektedir.
Tedarik zinciri içerisindeki firmaların kontrolünü kaybettiklerini düşündükleri bir süreç için
3PL sağlayıcılarıyla çalışmaları bu durumu daha da kötüye götürebilir. Bu sebeple bu
kontrol dışı durum düzetilmeden 3PL sağlayıcılarına bu süreç devredilmemelidir.
Müşteriler veya tedarikçiler ile 3PL firmasının direkt iletişim halinde olmasından dolayı,
firmanın artık müşterileri veya tedarikçileri ile ilişkileri birebir olmayacaktır. Bu durum
daha çok ürünlerini son müşteriye satan firmaları eklemektedir. Firmanın kendisi yerine 3PL
firmasının müşterileriyle iletişimde olması firmanın elinde olmayan müşteri
memnuniyetsizliklerine sebep olabilir. Mesela, internet üzerinden satış yapan bir firma
ürünlerini müşterilerine kargo firması ile ulaştırırken kargo firmasından kaynaklanan geç
teslimat, hasarlı ürün gibi sorunlar firmaya müşteri şikayeti olarak ulaşacaktır.
Firmaların tedarik zinciri içerisinde 3PL firmaları ile çalışmaları zaman zaman önemli
bilgileri veya bazı durumlarda know-how olarak bilinen kritik bilgileri 3PL ile paylaşmak
durumunda kalabilirler. Eğer aynı 3PL firması firmanın rakiplerine de hizmet veriyorsa bu
durum risk oluşturabilir.
Ayrıca, eğer lojistik işi firmanın esas işlerinden biriyse, bu aktiviteleri dışarıdan temin etmek
bir anlam ifade etmemektedir. Lojistik faaliyetleri firmanın rekabet avantajı kazandığı ve
uzmanlaştığı bir alan olduğu için dışarıdan bir firmaya bu işleri devretmek firmalar için
riskli olacaktır.
Firmalar 3PL hizmet sağlayıcıları ile stratejik ortaklıklar kurarken bu avantaj ve
dezavantajları göz önünde bulundurmalıdır. Bu kararı vermek firmalar için önemli ve
karmaşık bir süreçtir. Bu sebeple bu süreçte detaylı incelemeler yapılmalı ve 3PL ile
çalışmanın maliyet veya rekabet avantajları açısından değerlendirilmelidir. Ayrıca hangi
3PL hizmet sağlayıcısı ile ortaklık kurulacağı da önemli bir karardır. Firmalar kendileri için
önemli olan kritik kriterlere göre 3PL firmaları arasında tercih yapmalıdır.

59

Bir 3PL anlaşmasının başarılı olabilmesi için, 3PL sağlayıcısı firmanın müşterilerinin
ihtiyaçlarını anlaması ve firmanın özel gereksinimlerine hizmetlerini adapte edebilmesi,
karşılıklı tarafların anlaşmada üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi ve tarafların
karşılıklı güveni, sağlayıcının esnekliği veya firmanın değişen gereksinimlerini ve firmanın
müşterilerinin isteklerini karşılayabilme yeteneği önemlidir.

3.4. PERAKENDECİ-TEDARİKÇİ İŞBİRLİĞİ
Günümüzdeki rekabet şartlarının zorlaşmasıyla birlikte tedarik zinciri içerisindeki
perakendeci ve tedarikçiler arasındaki işbirliği anlaşmaları yaygınlaşmıştır. Firmaların
rakiplerine karşı rekabet avantajı elde etmesini sağlayan erken teslimat süresi, ucuz fiyat gibi
unsurlar perakendeci tedarikçi ortaklığı ile tedarik zinciri içerisinde sağlanabilmektedir.
Perakendeci-Tedarikçi işbirliği firmalar arasında sadece bilgi paylaşımı şeklinde olabileceği
tedarikçinin perakendecinin ürünlerini müşteriye satıncaya kadar kendi stoklarında tutması
şeklinde daha da kapsamlı olabilmektedir.
Tedarik zincirindeki perakendeci-tedarikçi işbirliği üç çeşittir. Bunlar, hızlı tepki stratejisi,
sürekli yeniden yükleme stratejisi ve satıcı yönetimli stoktur.
Hızlı Tepki Stratejisi: Bu işbirliğinin en önemli unsurlardan birisi tedarik zinciri
içerisindeki nihai müşteri talebinin elemanlar arasında eş zamanlı olarak
görüntülenebilmesinden dolayı zincir içerisindeki stok miktarlarının azalması ve teslimat
sürelerinin kısalmasıdır. Nihai müşterinin talepleri perakendeci tarafından karşılanırken,
tedarikçiler de nihai müşteri talep bilgisine eş zamanlı sahip olarak talep tahmini ve
çizelgelemelerini daha doğru bir şekilde yapabilmektedir.
Sürekli Yeniden Yükleme Stratejisi: Perakendeci-Tedarikçi ortaklığı sayesinde sürekli
stokları yenileme anlaşmaları ile tedarikçi firmalar nihai müşteri taleplerini takip ederek
perakendecide belirli bir seviyede stok bulundurmak üzere siparişlerini hazırlar. Bu sayede
zincir içerisindeki stok yönetimi gelişir ve fazla veya az stok bulundurma durumları
azalabilir. Bu işbirliklerinin ileri safhalarında tedarikçiler perakendeci ve dağıtım
depolarındaki stokları azaltarak zincirdeki stok maliyetlerinin düşmesine yardımcı
olmaktadır. Burada perakendeci ve tedarikçinin onay vermiş olduğu bir hizmet seviyesi
bulunmaktadır. Ve tedarikçi stokların bu hizmet seviyesini karşılayacak miktarda
bulunmasından sorumludur. Bu işbirliğinde perakendeciler satıcı yöneticili stok işbirliğine
göre daha az risk altındadır ve hızlı tepki işbirliğine göre bu işbirliğinde tedarikçi ve
perakendeci arasındaki ilişki daha sağlam ve uzun solukludur.
Satıcı Yönetimli Stok: Satıcı yönetimli stok olarak bilinen tedarikçi-perakendeci
işbirliğinde ise perakendeci firmadaki stoklar tamamen tedarikçi firma tarafından
yönetilmektedir. Tedarikçi firma perakendecinin elinde bulundurması gereken uygun stok
miktarını belirlemekte ve bu stok seviyesinin bulundurulması için hangi stok politikasını
uygulayacağına karar vermektedir. 1985 yılında Wal-Mart ve Procter & Gamble firmaları
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arasında yapılan bu şekildeki ortaklık sayesinde Procter & Gamble ‘ın hızlı teslimatının
etkisiyle satışlar % 20-25 oranında ve stok devir hızı %30 oranında artmıştır.

3.4.1. Perakendeci –Tedarikçi İşbirliği Avantaj ve Dezavantajları
Perakendeci- tedarikçi ortaklıkları karmaşık ve uygulanması güç olsa da firmalara bir çok
stratejik avantajlar sağlayabilmektedir. Bu ortaklık türünde en önemli avantaj tedarik zinciri
boyunca talep bilgisinin zincir üyeleri arasında eş zamanlı ve doğru bir şekilde sağlanması
nedeniyle zincir içerisindeki talep bilgisinin değişkenliğinden kaynaklı stok birikimlerinin
veya stoksuz kalmaların azaltılabilmesidir. Tedarikçiler perakendecilerin nihai
müşterilerinin taleplerini net olarak bildiği için üretim planlarını bu bilgilere göre
gerçekleştirebilirler ve nihai müşterilerin talep değişimlerine göre kendilerini daha iyi
planlayabilir ve önlem alabilirler. Bu sayede nihai müşterinin talebindeki ani değişimlere
tedarikçi aşamasından alınacak önlemler nihai müşteri taleplerindeki bu değişimlere tedarik
zincirinin daha çabuk ve başarılı bir şekilde karşılık vermesini sağlayacaktır.
Bu ortaklık sayesinde tedarik zinciri içerisindeki hizmet seviyesi artmaktadır. Yani zincir
üyelerinin müşteri taleplerini karşılama oranı artmaktadır. Bunun yanı sıra ortaklıktan
kaynaklı yönetim maliyetleri firmalar arasında bölüşüldüğünden dolayı azalmakta ve zincir
içerisinde talep belirsizliğine önlem amaçlı tutulan stok miktarı azalmaktadır.
Tedarikçi-perakendeci ortaklıkları sayesinde tedarik zincirinde maliyetler azalmakta, ürünün
kalitesi artmakta ve teslimat süreleri kısalmaktadır. Ayrıca perakendeciler tedarikçilerden
ürün temin ederken miktar iskontosundan faydalanabilmektedir. Ancak bütün bu yararların
sağlanabilmesi için ortaklığın taraflar tarafından iyi benimsenmiş olması gerekmekte ve
karşılıklı güven ilişkisinin güçlü olması gerekmektedir. Bu da ortaklığın belirli bir süredir
devam ediyor olmasını gerektirmektedir.
Perakendeci-tedarikçi ortaklığının yukarıda bahsedilmiş olan önemli yararlarının yanında,
talepteki belirsizliğin azalmasıyla gereğinden fazla olan siparişler ortadan kaldırılabilir,
manüel işler otomatikleştirilebilir ve üretim sürecindeki gereksiz kontrol aşamaları
kaldırılabilir.
Bu ortaklık şeklinde yukarıda bahsedildiği gibi taraflar için birçok avantaj bulunmasının
yanında tarafların ikisini de etkileyebilecek ve zarar verebilecek riskler de bulunmaktadır.
Bu ortaklıkta da diğer ortaklıklarda olduğu gibi en büyük risklerden birisi taraflar arasındaki
güven ilişkisinin kötüye kullanılmasıdır. Bu sebeple karşılıklı güven ilişkisinin korunması ve
uygulanması oldukça önemlidir.
Bir diğer risk ise perakendeci firmaların ortaklıkta kontrolü kaybedip rekabet avantajlarını
kaybetmesidir. Perakendeci- tedarikçi ortaklığının temel taşı tarafların arasında kuvvetli bir
iletişimin bulunmasıdır. Taraflar arasındaki doğru ve eş zamanlı bilgi alışverişinin
sağlanması için pahalı bilgi teknolojilerine ihtiyaç duyulması söz konusu olabilmektedir.
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Ayrıca, operasyonel sorumluluğun tedarikçi üzerinde yoğunlaşmasından dolayı tedarikçinin
yönetimsel masrafları artmaktadır.
Bir firma perakendeci- tedarikçi ortaklığında yer almaya karar vermeden önce bu sürecin
karmaşık ve uygulanması güç olduğunu kabullenmiş olmalıdır. Etkili bir perakendecitedarikçi ortaklığı için, tedarik zinciri içinde hem tedarikçi, hem de perakendeci taraflarında
gelişmiş bir bilgi sisteminin bulunması gereklidir.
Tedarik zinciri içerisindeki stratejik ortaklıkların ilk kurulum aşamasında firmaların farklı
bilgi sistemlerini kullanması veya operasyon yönetim şekillerindeki farklılıklardan dolayı
firmalarda çeşitli problemler yaşanabilir. Örneğin farklı sistemlerdeki stok numaraları
eşleştirilemezse depolardaki stokları görememek ve müşterinin taleplerini karşılayamamak
söz konusu olabilir. Ya da farklı talep tahminlerinden kaynaklı problemler yaşanabilir. Bu
nedenle firmaların bu sorunlarla karşılaşacaklarını önceden tahmin ederek bu süreci en
sorunsuz şekilde atlatmak için önlemler alması gereklidir.
3.5. DAĞITICI BİRLEŞMELERİ
Tedarik zincirindeki dağıtıcı firmaların birbirlerinin uzmanlıklarından ve ölçeklerinden
yararlanmak ve hizmet seviyelerini geliştirmek amacıyla birleşmesidir. Böylece ortak bir
stok havuzu oluşturulabilir ve müşteri istekleri daha kolay karşılanırken tüm dağıtım ağında
stok maliyetleri düşürülebilir.
Dağıtıcı firmalar bu ortaklık şeklinde birbirlerinin teknolojik olanakları, uzmanlıkları ve
stoklarından yararlanırlar. Bu birleşmede dağıtıcı firmalar ihtiyaçları olan bir ürün veya
parça için, anlaşmalı oldukları firmaların stoklarından yararlanabilmektedir. Ancak
kuşkusuz ki bu ortaklıkların etkili bir şekilde sağlanabilmesinin en önemli koşulu ortaklar
arasında birbirlerinin stok bilgilerini görmelerini sağlayacak bir bilgi sisteminin
kurulmasıdır. Ortaklığı gerçekleştirecek firmaların iş hacmi olarak birbirlerine yakın
olmaları karşılıklı güven ve ortaklıktan tatmin açısından önemlidir.
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Uygulamalar

1998 yılında kahve mağazaları zinciri ile hizmet sektöründe iyi bir pazar payı elde etmiş
olan Starbucks, pazarını genişletmek ve kahve dükkanlarından çıkarak ambalajlı soğuk
içecek sektöründen pazar payı almak istiyordu. Ancak bunun için güçlü bir satış dağıtım
ağına sahip değildi. Bu nedenle pazarda kendisine gerekli satış ve dağıtım ağını sağlayacak
ve daha düşük maliyetlerle ürünlerini marketlerdeki raflara yerleştirecek bir ortak arayışına
girmiştir. Bu amaçla Amerika Birleşik Devletleri hazır yiyecek içecek pazarında lider
firmalardan biri olan Kraft yiyecek firması ile bir stratejik ortaklık kurmuştur. Bu ortaklık ile
Starbucks Kraft ‘ın dağıtım alt yapısını ve perakende sektöründeki uzmanlığından
yararlanırken, Kraft da perakende sektöründe ambalajlı kahve pazarına girerken hiç
bilinmeyen yeni bir marka ile raflarda yer almak yerine Starbucks’ın marka bilinirliği ve
kahve konusundaki uzmanlığından yararlanmıştır. Kraft’ın güçlü dağıtım ağı sayesinde
25.000 marketin raflarında yer almaya başlarken 3500 satış personelinin uzmanlığından
yararlanmıştır. Ortaklık sonucunda Starbucks’ın gelirleri 50 milyon dolardan, 500 milyon
dolara yükselmiştir. Kraft ise bu ortaklık sayesinde hızlı büyüyen premium kahve sektörüne
hızlı bir giriş yapmıştır.
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Uygulama Soruları

•

Starbucks ‘ın Kraft ile stratejik ortaklık kurmak istemesinin nedenleri
nelerdir?

•

Starbucks ve Kraft arasında yapılmış olan stratejik ortaklığın firmalara
yararları neler olmuştur?

•

Bu iki firmanın ilerleyen yıllarda işbirliği bozulmuştur. Bunun nedenlerini
araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tedarik zinciri içerisinde stratejik birleşmelerin firmalara çeşitli yararları olmaktadır. İki
veya daha fazla firmanın ortak hedefler altında bir araya gelerek çift taraflı olarak yarar
sağladığı ancak bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği durumlara stratejik
ortaklık denilmektedir. Firmaların bu birleşmeden yarar sağlayabilmesi için öncelikle
ihtiyaçları olan alanda ve doğru ortakla birleşmeyi tercih etmesi ve birleşme boyunca da
karşılıklı güven ilişkisi dahilinde faaliyetlerini sürmesi gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi firmaların tedarik zincirinde faaliyetlerini gerçekleştirme
yöntemlerindendir?
a)

Devralma

b)

İhtiyaca Yönelik İşbirliği

c)

Stratejik Birleşmeler

d)

İçsel Aktiviteler

e)

Hepsi

2) “Tedarik zincirinde iki bağımsız firmanın çok yönlü, amaç uyumlu, uzun dönemli
kurduğu ortaklık” aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
a)

Devralma

b)

Stratejik Birleşme

c)

İçsel Ortaklık

d)

Hiçbiri

e)

İhtiyaca Yönelik

3) Aşağıdakilerden hangisi stratejik birleşmelerin yararlarından değildir?
a)

Pazara nüfusu kolaylaştırır

b)

Teknolojik gücü arttırır

c)

Organizasyonel yetenekler gelişir

d)

Ürüne değer katar

e)

Firmanın rakiplerine benzemesini sağlar

4) Aşağıdaki stratejik işbirliklerinin faydalarının hangisinin sonucunda firmalarda
çevrim sürelerini kısaltılması sağlanır?
a)

Finansal gücü geliştirme

b)

Stratejik büyümeyi geliştirme
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c)

Teknolojik gücü arttırma

d)

Operasyonel verimliliği arttırma

e)

Pazara nüfusu kolaylaştırma

5) Tedarik zinciri içerisinde temel lojistik faaliyetleri konusunda uzman olan
firmalar ile anlaşmalar yapılması hangi stratejik ortaklık türüdür?
a)

Dağıtıcı birleşmeleri

b)

Üçüncü parti lojistik sağlayıcıları ile birleşme

c)

Perakendeci-Tedarikçi ortaklığı

d)

İkinci parti lojistik sağlayıcıları ile birleşme

e)

İmalatçı-Perakendeci ortaklığı

6) Aşağıdakilerden hangisi üçüncü parti lojistik firmaları ile yapılan anlaşmaların
avantajlarındandır?
a)

Lojistik maliyetleri azalır

b)

Teknolojik esneklik

c)

Stok maliyetleri azalır

d)

Müşteri hizmet seviyesi artar

e)

Hepsi

7) Aşağıdakilerden hangisi üçüncü parti lojistik firmaları ile yapılan anlaşmaların
dezavantajlarındandır?
a)

Stok maliyetleri azalır

b)

Teknolojik esneklik artar

c)

Risk azalır

d)

Önemli bilgilerin paylaşılması

e)

Müşteri memnuniyeti artar
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8) Aşağıdaki tanımın doğru olabilmesi için ilgili boşluklara gelmesi gereken kelime
çifti hangisidir?
“Perakendeci-Tedarikçi işbirliği firmalar arasında sadece ........... şeklinde
olabileceği tedarikçinin perakendecinin ürünlerini müşteriye satıncaya kadar
kendi .......... tutması şeklinde daha da kapsamlı olabilmektedir.”
a)

Risk paylaşımı- depolarında

b)

Bilgi paylaşımı- stoklarında

c)

Bilgi paylaşımı- depolarında

d)

Risk paylaşımı- stoklarında

e)

Bilgi paylaşımı- üretim tesislerinde

9) Perakendeci firmadaki stokların tamamen tedarikçi firma tarafından yönetildiği
Tedarikçi-Perakendeci ortaklığı hangisidir?
1.

Satıcı yönetimli stok

2.

Sürekli yeniden yükleme stratejisi

3.

Hızlı tepki stratejisi

4.

Tedarikçi yönetimli stok

5.

Üçüncü parti lojistik anlaşmaları

10) Aşağıdaki tanımın doğru olabilmesi için ilgili boşluklara gelmesi gereken kelime
çifti hangisidir?
Dağıtıcı birleşmelerinde ortak bir ....... oluşturulabilir ve müşteri istekleri daha
kolay karşılanırken tüm dağıtım ağında ..... maliyetleri düşürülebilir.
a)

Müşteri havuzu, hizmet

b)

Bilgi havuzu, haberleşme

c)

Stok havuzu, stok

d)

Ürün havuzu, stok

e)

Stok havuzu, taşımacılık

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)e, 4)d, 5)b , 6)e, 7)d, 8)b, 9)a, 10)c
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4. TEDARİK ZİNCİRİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.Tedarik Zincirinde Performans Yönetimi Nedir?
4.2. Tedarik Zinciri Performans Ölçütleri Nasıl Belirlenir?
4.3. Tedarik Zinciri Ölçütleri ve Stratejisi Arasındaki İlişki Nedir?
4.4. Tedarik Zinciri Performans Ölçütleri Nelerdir?
4.5. Tedarik Zinciri Performans Ölçüm Araçları Nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•

Tedarik zincirinizin başarılı olduğunu nasıl anlarsız?

•

Tedarik zinciri performans ölçüm kriterleri neden müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına
göre belirlenmelidir?

•

Bir tedarik zincirinin performansı nasıl ölçülebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Tedarik
performans
kavramı

zincirinde Tedarik zinciri performans
yönetimi ölçümü hakkında bilgi sahibi
olmak

Tedarik
performans
belirlenmesi

zincirinde Tedarik zinciri performans
ölçütlerinin ölçümünde kullanılacak olan
ölçütleri belirlemek

Tedarik zinciri ölçütleri ve
tedarik zinciri stratejisi
arasındaki
ilişkinin
incelenmesi

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Tedarik zinciri performans
ölçütleri ve tedarik zinciri
stratejisi arasındaki ilişkiyi
kavramak

zincirinde
Tedarik
zincirindeki Tedarik
ölçümünde
performans
ölçütlerinin performans
kullanılabilecek performans
tanımlanması
ölçütleri hakkında bilgi
sahibi olmak
Tedarik zinciri performans Tedarik zinciri performans
ölçüm
araçlarının ölçüm araçlarını tanımlamak
ve bilgi sahibi olmak
tanımlanması
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Anahtar Kavramlar
•

Tedarik zincirinde performans,
• Ölçüt,
• Ölçüm araçları
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Giriş
Günümüzde rekabetin firmaların tedarik zincirleri arasında olması nedeniyle başarılı bir
tedarik zincirine sahip olmak firmalar için çok önemlidir. Tedarik zinciri ile başarılı
olamayan firmaların pazarda rakipleriyle mücadele etmesi ve onlara karşı rekabet avantajı
elde etmesi çok güçtür. Bu sebeple tedarik zincirinin başarılı bir şekilde yönetilmesi
önemlidir.
Firmalar kendilerine rekabet avantajı kazandıracak olan tedarik zincirlerinin performansını
sürekli olarak ölçmeli ve geliştirmelidir. Tedarik zinciri bir den fazla firmanın bir araya
gelerek oluşturmuş olduğu karmaşık bir sistemdir. Bu nedenle bu karmaşık sistemin
performans ölçümü de detaylı olarak ele alınması gereken stratejik bir süreçtir. Tedarik
zinciri içerisinde yer alan firmaların tek olarak performansları tüm tedarik zincirinin
performansını ifade etmemektedir. Bu nedenle tedarik zinciri bir bütün olarak ele alınarak
performans ölçümünün gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Bir firmanın tedarik zinciri performansını arttırarak rakiplerine karşı avantaj elde edebilmesi
için öncelikle mevcut tedarik zinciri performansını doğru bir şekilde ölçümlemesi
gerekmektedir. Bu sebeple firmalara stratejik avantaj sağlayacak olan performans
göstergelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve ölçülmesi önemlidir.
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4.1. TEDARİK ZİNCİRİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ KAVRAMI
1960’larda firmalar rekabet avantajı kazanmak için üretim maliyetlerini azaltmayı
hedefliyordu. 1970’lerde ise imalat ve stok maliyetlerinin azaltılmasına çabalayan firmalar,
1980’lere gelindiğinde bulundukları çevrelerden uzaktaki müşterilere de hizmet vermeye
başladıkça taşımacılık maliyetlerinin de diğer maliyetlere ek olarak azaltılmasına
odaklanmıştır. 1990’larda teknolojinin de gelişmesiyle birlikte artık firmaların dünyanın çok
farklı bölgelerinde üretimleri olabildiği gibi müşterileri de olabilmektedir. Bu sebeple
firmalar dağıtım ve lojistik maliyetlerini azaltarak rakiplerine karşı avantaj elde edebilmeyi
amaçlamıştır. 2000’lere gelindiğinde ise rekabetin firmalar arasından tedarik zincirleri
arasında gerçekleşmeye başlamasıyla beraber tedarik zinciri performansının rekabet avantajı
üzerinde önemli bir etkisi olduğu anlaşılmıştır.
Tedarik zinciri birden fazla firmanın bir araya gelerek oluşturmuş olduğu karmaşık bir
sistemdir. Bu sistem içinde yer alan firmaların ortak bir amaç etrafında bir araya gelerek tüm
tedarik zincirinin performansını arttıracak şekilde faaliyetlerini gerçekleştirmesi tedarik
zinciri başarısı için oldukça önemli bir unsurdur.
Tedarik zinciri performansı ile piyasadaki rekabet başarısı arasında doğrudan bir ilişki
olması sebebiyle firmaların periyodik olarak zincir performanslarını ölçümlemesi
gerekmektedir. Tedarik zincirinde performans ölçümü sayesinde firmalar tedarik zinciri
stratejilerinin doğru bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini ve dönemler içerisinde
gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlerin verimliliğini ölçümleyebilirler.
Tedarik zinciri performans ölçümünde en kritik noktalardan birisi doğru performans
ölçütlerin belirlenmesidir. Bu ölçütler belirlenirken öncelikle dikkat edilmesi gereken, iyi bir
performans ölçütünün sahip olması gereken özellikleri taşıyıp taşımadığıdır. Aşağıdaki
Tablo 3 ‘de ideal performans ölçütünün sahip olması gereken özellikler yer almaktadır.
Tablo 3 - İdeal Performans Ölçüt Özellikleri
Özellik
Ölçülebilir olmalıdır.
Anlaşılması kolay olmalıdır.
Doğru yönlendirme yapmalıdır.

Ortak fikirler sonucunda tanımlanması ve
anlaşılması gerekir.
Girdi ve çıktıları birlikte ele alacak kapsama
sahip olmalıdır.

Açıklama
Ölçümlenen kriter hedef bir değer ile ifade
edilebilmelidir.
Ölçümlenen kriterin kolayca neyi ölçtüğü ve
nasıl üretildiği anlaşılabilmedir.
Kriterin üretken davranışları özendirmesi ve
sadece gösterişten ibaret olan davranışları
engellemesi gerekir.
Bütün süreçlere dahil olan iç ve dış
paydaşlar tarafından bu kriterlerin doğruluğu
onaylanmalı ve anlaşılmalıdır.
Kriterler, ölçümlenen sürecin bütün
aşamalarını kapsayan faktörlerin
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Sadece önemli olanı ölçmelidir.

Çok yönlü olmalıdır.

Ekonomik olmalıdır.
Güveni kolaylaştırmalıdır.

birleşiminden oluşmalıdır.
Kriterler sürecin gerçek değerini ölçen
anahtar performans göstergelerine
odaklanması gerekmektedir.
Verimlilik, üretkenlik ve performans
arasındaki dengeyi koruyarak, bu etkenler
arasındaki başabaş noktalarını ifade
etmelidir.
Kriterlerin bilgi toplama ve analiz
maliyetlerinin ekonomik olması gerekir.
Ölçüm değişik grupların katılımını
onaylamalıdır.

Yukarıdaki performans ölçütleri özelliklerine göre belirlenen tedarik zinciri performans
ölçütlerinin zaman içerisinde değişen pazar koşullarına uygum sağlayacak şekilde
yenilenmesi gerekmektedir.
Doğru belirlenmiş tedarik zinciri performans ölçütleri, süreçlerin birden çok firma arasında
stratejik bir şekilde dağıtılmasını, en karlı pazar bölümlerinin hedeflenmesini sağlamanın
yanı sıra firmalara farklılaştırılmış hizmetler ve düşük maliyetler sayesinde rekabet avantajı
sağlayarak başarılarını geliştirme şansı verir.
Tedarik zinciri performans ölçütlerinin yanlış belirlenmesi sonucunda, nihai müşterinin
ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayamama, tedarik zinciri içerisindeki firmaların veya
departmanların sadece kendi performanslarına odaklanması sonucunda verimlilik azalması,
rekabetle mücadele ederken fırsatların kaçırılması ve tedarik zinciri içerisinde firmalar
arasında çatışmaların meydana gelmesi mümkündür.
Tedarik zinciri performans ölçütlerinin yanlış belirlenmesine birçok durum neden
olabilmektedir. Bunlar, tedarik zinciri oryantasyonunun yetersiz olması, ölçüm kriterlerinin
birden çok organizasyondan elde edilmesinin zorluğu, firmalar arasında bilgi paylaşmak
istemeyenlerin olması, müşterilerden gelen ürün veya tedarik zinciri performans
değerlendirmelerinin elde edilmesinin güçlüğüdür.

4.2. TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNİN
BELİRLENMESİ
Tedarik zinciri performans ölçütlerinin amacına uygun bir şekilde uygulanabilmesi ve ölçüm
sonuçlarının tüm tedarik zinciri performansını yansıtabilmesi için kurum içerisinde çeşitli
önlemlerin alınması gereklidir.
Öncelikle belirlenecek olan performans ölçütlerinin bir takım çalışması sonucunda ortaya
çıkması ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi oldukça önemlidir. Ölçüt geliştirme
takımları ölçütlerden etkilenen fonksiyonel alanları temsil eden bireylerden oluşmalıdır. Bu
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aşamada ölçütlerin belirlenmesi ve tanımlanması gerektiği için ilgili fonksiyonlarda görev
alan çalışanların tedarik zinciri ölçüt belirleme takımında yer alması önemlidir. Performans
ölçütlerinin çalışanlar tarafından doğru anlaşılması ve benimsenmesi performans ölçüm
uygulamalarının daha başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
Performans ölçütlerinin belirlenme sürecine gerekli olan aşamalarda tedarikçi ve
müşterilerin de dahil edilmesi gereklidir. Çünkü müşteriler tedarik zincirinin
performansından etkilenen tarafken, tedarikçiler de zincir performansının gerçekleşmesini
doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen taraftır. Bu nedenle tedarik zincirinin performansını
ölçümlemeyi sağlayacak olan ölçütlerin belirlenmesi sürecine müşteri ve tedarikçilerin dahil
olması uygulamanın başarısının artmasını sağlamaktadır.
Ölçütler için kademeli bir sistem geliştirilmelidir. Firmaların üst yönetimlerinin stratejik
karar verme süreçlerini kapsayacak şekilde belirlenecek olan anahtar performans
göstergeleri (KIP) alt kademedeki operasyon süreçleri ile ilişkilendirilmelidir. Böylelikle
performans ölçütlerinin firmanın stratejik hedefleri ile örtüşmesi sağlanabilir.
Bir başka önemli konu da, belirlenmiş olan performans ölçütlerinin görev ve
sorumluluklarının kapsamı belirlenerek çalışanların bireysel performansları ile
ilişkilendirilmesidir. Böylelikle çalışanların performans ölçütlerini gerçekleştirme
konusundaki motivasyonları artacak ve hedefleri sahiplenmeleri kolaylaşacaktır.
Tedarik zinciri performans ölçütlerinin firma stratejileri ile uyumlu olması önemlidir.
Performans ölçütlerinin firma stratejisi ile çelişmesi uygulamada problemler yaratacaktır.
Örneğin eğer firmanın ana stratejisi müşterilere verilen hizmetlerin etkinliği ise tedarik
zinciri performans ölçütlerinin maliyetleri azaltmak veya verimlilik üzerine kurulması
birbiriyle çelişen durumlar olduğu için operasyonel süreçlerin gerçekleştirilmesinde
problemler çıkması mümkündür. Çünkü müşteri hizmet çeşitliliğin arttırarak müşterilerin
her türlü ihtiyaçları karşılanırken aynı zamanda maliyetleri en düşük seviyelerde tutmak
operasyonel olarak mümkün değildir.
Son olarak, performans ölçütlerinin oluşturulması aşamasında üst yönetimin bu süreci
benimsemiş olması ve destek olması çok önemlidir. Çünkü bu süreç zahmetli ve uzun
olabileceği gibi firma için ek maliyetlere de neden olabilmektedir. Bu sebeple üst yönetimin
bu süreci benimsemesi ve finansal olarak desteklemesi başarı için gereklidir.

4.3. TEDARİK ZİNCİRİ ÖLÇÜTLERİ VE STRATEJİSİ ARASINDAKİ
İLİŞKİ
Stratejik tedarik zinciri yönetiminin başarılı olabilmesi için, tedarik zinciri içerisinde yer
alan diğer firmaların ve tedarik zincirinin genel başarı hedeflerini destekleyen performans
ölçütlerinin belirlenmesi gereklidir. Yöneticilerin performans ölçütlerini belirlerken bütün
tedarik zincirinde genel kazanımlara ve tasarruflara neden olacak faaliyetleri belirlemelidir.
77

Tedarik zinciri performans kriterlerinin belirlenmesi sayesinde yöneticiler tedarik zincirinin
genel olarak stratejik hedeflerini sağlayabilmesi için başarılı olunması gereken operasyonel
süreçlere odaklanabilmektedir. Bu sayede stratejik hedeflere ulaşırken hangi faaliyetlerde
başarılı olunmalı ve hangi hedefler tutturulmalı net bir şekilde görülebilmektedir.
Performans ölçütlerinin belirlenmesi sayesinde yöneticiler tedarik zincirindeki mevcut
faaliyetlerin zincir stratejisini gerçekleştirmek için yeterli olup olmadığını daha net
görebilmektedir. Böylece zincir içerisindeki operasyonel, organizasyonel veya kültürel
eksiklikler, geliştirilmesi gereken noktalar daha kolay belirlenebilir. Ayrıca belirlenmiş olan
performans ölçütleri sayesinde tedarik zincirinin performansının geliştirilebilmesi için özel
olarak çaba harcanması gereken faaliyetler yönetim tarafından doğru bir şekilde belirlenir.
Tedarik zinciri performans ölçütleri, tedarik zincirinde yer alan firmaların çakışan ve çelişen
amaçlarının tek bir tedarik zinciri stratejisi çatısı altında toplanmasını sağlar. Böylelikle
firmaların birbirlerinin amaçlarıyla çelişen kararlar almasını engellenir. Tedarik zincirinde
faaliyet gösteren firmaların ortak tedarik zincir hedeflerini bulundukları pozisyondan
gözlemlemesi tek başına mümkün olmamaktadır. Tedarik zinciri performans ölçütleri zincir
hedeflerinin firmalar tarafından benimsenmesini sağlar. Ayrıca bu sayede her firma, zincir
hedeflerini gerçekleştirmek için kendi üzerine düşen görevleri daha net gözlemleyebilir.

4.4. TEDARİK ZİNCİRİNDE PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ
Tedarik zinciri performans ölçütleri her bir tedarik zincirinin yapısına, faaliyet gösterdiği
sektöre, pazardaki pozisyonuna göre değişkenlik göstermektedir. Yani her tedarik zincirinin
kendine özgü performans ölçütleri bulunmaktadır. Tedarik zincirlerinin pazarda rekabet
avantajı elde edebilmesi için rakiplerin farklılaşacak ve pazarda tercih edilmesini sağlayacak
stratejikler hedefler belirlediği düşünülürse, stratejik hedeflerin yol haritası olan performans
ölçütlerinin de her bir tedarik zincirine özel olmasının gerekliliği açıktır.
Tedarik zinciri performans ölçütleri genel olarak dört temel amaca dayanmaktadır. Bunlar,
1. Müşteri talep ve gereksinimlerinin eksiksiz karşılanarak belirli bir hizmet düzeyine
ulaşmak,
2. Tedarik zincirinin kısıtlı kaynaklarını (makine, iş gücü, enerji, finansal kaynaklar
vb.) etkin bir şekilde kullanarak operasyonel faaliyetlerin verimli bir şekilde
gerçekleştirilmesini sağlamak,
3. Pazardaki yeni eğilimleri takip ederek değişen müşteri taleplerini karşılayacak yeni
ürün geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini sürdürmek,
4. Müşteri taleplerinde gerçekleşen ani değişimlere cevap verecek esnek yapıya sahip
olmak olarak özetlenebilir.
Tedarik zincirinde belirlenen performans ölçütleri nitel ve nicel performans ölçütleri olmak
üzere iki gruba ayrılmaktadır.
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4.4.1 Nitel Performans Ölçütleri
Tedarik zinciri performans ölçütlerinden sayısal olarak ifade edilemeyen ölçütler nitel
performans ölçütleri olarak adlandırılmaktadır. Bu ölçütlerin ölçümlenmesi ve
değerlendirilmesi daha zordur. Bu ölçütler aşağıdaki gibidir.
Müşteri memnuniyeti: Müşterinin talep ve isteklerinin karşılanma oranının takip edilerek
değerlendirilmesi. Bu ölçüt değerlendirilirken iç veya dış müşterilerin memnuniyeti
gözlemlenebilir. Müşteri talebi ürün veya hizmet olarak karşılanabilir.
Esneklik: Müşteri talebinde meydana gelen ani değişikliklere tedarik zincirinin cevap
verebilme oranının değerlendirilmesidir.
Bilgi ve malzeme akışı: Tedarik zincirinde yer alan tüm süreçler ve zincir üyeleri arasındaki
bilgi ve malzeme akışının sorunsuzca sağlanma oranıdır.
Etkili risk yönetimi: Tedarik zincirinde karşılaşılan risklerin tedarik zinciri üyeleri arasında
dengeli bir şekilde dağıtılarak tedarik zincirinin oluşabilecek risklerden en az derecede
etkilenmesini sağlama oranıdır.
Tedarikçi Performansı: Tedarik zinciri içerisindeki hammadde ve yarı mamulleri sağlayan
tedarikçilerin faaliyetlerini sorunsuzca gerçekleştirme oranıdır.
4.4.2 Nicel Performans Ölçütleri
Tedarik zinciri nicel performans ölçütleri sayısal olarak ölçümlenebilen ölçütlerdir. Bu
ölçütlerin ölçüm ve değerlendirmesi nitel performans ölçütlerine nispeten göre daha
kolaydır. Nicel performans ölçütler, maliyet odaklı ve müşteri sorumluluğu odaklı olmak
üzere iki alt başlık altında gruplanmaktadır.
4.4.2.1. Maliyet odaklı
Maliyet minimizasyonu: Tedarik zincirinde yer alan süreçlerin veya toplam tedarik zinciri
maliyetlerden tasarruf oranı. Bu genellikle tedarik zincirleri tarafından en çok kullanılan
ölçütlerin başında gelir.
Satışların maksimizasyonu: Tedarik zincirindeki birim satış adedi veya satışlardan elde
edilen karın maksimizasyonudur.
Stok yatırım minimizasyonu: Stok maliyetlerinin minimizasyonudur. Stokta bulunan ürün
sayısı arttıkça o ürüne yatırılan sermaye ve katlanılan elde bulundurma maliyeti artmaktadır.
Bu nedenle stoklara yapılan yatırım maliyetlerinin minimizasyonu ölçüt olarak firmalar
tarafından belirlenebilir.
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Kar maksimizasyonu: Tedarik zincirinde sunulan ürün veya hizmetlerden elde edilen karın
maksimizasyonudur.
Yatırım geri dönüş maksimizasyonu: Tedarik zincirindeki mal veya hizmet üretimi için
yapılan yatırımların elde edilen faydaya oranıdır. Yatırım geri dönüş oranının maksimum
olması amaçlanır.
4.4.2.2. Müşteri Sorumluluğuna odaklı
Doluluk oranı maksimizasyonu: Müşteri talebinin doğru zamanda, doğru miktarda ve
kalitede karşılanabilme oranıdır.
Ürün gecikmelerinin minimizasyonu: Ürünlerin müşteriye teslimatlarının planlanan
zamandan geç teslim edilme oranının azaltılmasıdır. Müşteriye ürün veya hizmetlerin tam
zamanında teslimatını hedeflemektedir.
Müşteri teslimat sürelerinin minimizasyonu: Tedarik zincirinde nihai ürün siparişini
vermesinden ürünlerin teslimatı arasında geçen sürenin kısaltılmasıdır.
Termin süresinin minimizasyonu: Tedarik zincirinde bir ürünün talep edilmesinden
ürünün müşteriye ulaştırılması arasında geçen süredir. Bu sürenin içerisinde hammadde
temini, üretim, taşıma, sipariş hazırlama gibi işlemler için geçen süreler dahildir.

4.5.TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSI ÖLÇÜM ARAÇLARI

Tedarik zinciri performans ölçümü için geliştirilmiş çeşitli ölçüm araçları bulunmaktadır.
Firmalar bunlar arasından kendi tedarik zinciri yapılarına en uygun olanı seçerek
kullanmalıdır.

4.5.1.Kurumsal Karne (Balanced Scorecard)
1990’ların başında firmaların performanslarının sadece parasal değerler ile
ölçülemeyeceğinin anlaşılmasıyla birlikte firmaların performanslarını farklı boyutlarda
değerlendirecek ölçüm sistemlerine ihtiyaç doğmuştur. 1996 yılında Harward
Üniversitesi’nde yürütülen bir proje ile geliştirilen kurumsal karne bu ihtiyacı karşılayan bir
performans ölçüm aracı olmuştur. Kurumsal karne firmalar tarafından günümüzde en yaygın
olarak kullanılan performans araçlarından biridir. Ayrıca Harward Business Review
tarafından yapılan araştırmaya göre 20.yy ‘ın en önemli ve etkili yönetim araçlarından biri
olarak tanımlanmıştır.
Kurumsal kaynak planlaması, bir organizasyonun vizyonu çerçevesinde oluşturulan stratejik
hedeflerini gerçekleştirmek için kurumsal kaynaklarını kullanarak izlemesi gereken yolu
gösteren bir yönetim sistemi olarak tanımlanabilir. Kurumsal karne kullanımı ile firmalar
tedarik zinciri stratejik hedeflerine ulaşabilmek için bir bütün olarak sistem içerisinde
gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin durumunu gözlemleyebilir ve bu faaliyetlerin
iyileştirilmesi konusunda önlemler alabilir.
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Kurum karnesinde firmaların vizyon ve stratejilerine dayanan dört temel boyut
incelenmektedir. Şekil 7 ‘de bu dört boyut gösterilmiştir.

Finansal

Vizyon

Müşteri

&
Strateji

Şirket içi
işleyiş

Öğrenme
ve
Büyüme

Şekil 7- Kurum Karnesi Boyutları
Finansal boyut incelenirken, paydaşlarımıza (müşterilerimize, tedarikçilerimize,
hissedarlarımıza, çalışanlarımıza) yarar sağlarken faaliyetlerimizi nasıl ekonomik olarak
gerçekleştirerek maliyetlerimizi azaltıyoruz sorusuna cevap olacak amaçlar, göstergeler ve
hedefler belirlenmelidir. Müşteri boyutu incelenirken, bizim müşterilerimiz kimlerdir ve
onların beklenti ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayabiliriz sorusuna cevap olacak amaçlar,
göstergeler ve hedefler belirlenmelidir. Öğrenme ve büyüme boyutu incelenirken, vizyon ve
stratejilerimizi gerçekleştirmek için gerekli olan örgütsel gelişim ve değişim yeteneklerini
nasıl karşılayabiliriz sorusuna cevap olacak amaçlar, göstergeler ve hedefler belirlenmelidir.
Şirket içi işleyiş boyutu incelenirken, çeşitli operasyonel kısıtlar çerçevesinde
müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak için hangi iş süreçlerimizi iyileştirmeliyiz
sorusuna cevap olacak amaçlar, göstergeler ve hedefler belirlenmelidir.
Firmaların kurumsal karne ile performans ölçümlerini gerçekleştirirken izlemeleri gereken
adımlar aşağıdaki gibidir.
•
•
•
•
•
•

Öncelikle tedarik zincirini rakiplerinden farklılaştıracak stratejik hedeflerler
belirlenmelidir.
Kurumsal karne’nin 4 boyutunun her birini gerçekleştirmek üzere hedefler belirlenir.
Her bir 4 boyut için ayrı ayrı belirlenen bu hedeflerin ölçüm kriterleri belirlenir.
Kurumsal karne ile performans ölçümü gerçekleştirilir.
Stratejik hedefleri gerçekleştirmek için hangi yeteneklere ve eksikliklere sahip
olunduğu anlaşılarak yol haritası belirlenir.
Performans sonuçlarına göre süreçlerin gözlemlenir, güncellenir ve geliştirilir.
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4.5.2.Lojistik Puan Tablosu (The Logistics Scoreboard)
Lojistik puan tablosu
ölçümlemektedir.

tedarik

zinciri

performansını

aşağıdaki

boyutlara

göre

Finansal Lojistik Performans Ölçümü: Tedarik zinciri içerisindeki lojistik faaliyetlerini
gerçekleştirmek amacıyla yapılan harcama, yatırım ve varlıkların değerini ve bu varlıkların
geri dönüşüm oranı üzerinden tedarik zincirindeki finansal lojistik performansını ölçer.
Lojistik Verimlilik Performans Ölçümü: Tedarik zinciri içerisinde gerçekleştirilen lojistik
faaliyetlerinin verimliliğini ölçümlemektedir. Tedarik zincirinde belirli bir dönemde alınan
siparişlerin müşterilere ulaştırılma oranını göz önüne alarak verimliliği ölçmektedir.
Lojistik Kalite Performans Ölçümü: Tedarik zinciri içerisinde gerçekleştirilen lojistik
faaliyetlerinin kalitesini ölçmektedir. Tedarik zincirindeki stok miktarlarının doğruluğu,
müşteri şikayetleri ve taşıma sırasında meydana gelen hasar ve kayıpları ölçümleyerek
lojistik faaliyetlerin kalite performansını belirlemektedir.
Lojistik Çevrim Zamanlarının Performans Ölçümü: Tedarik zinciri yönetiminde ürün
yaşam döngüsü önemli bir unsurdur. Sipariş oluşturma tarihi, teslimat zamanı, taşıma süresi
gibi ölçütler ile lojistik çevrim zamanların performansları ölçülmektedir.

4.5.3.Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (ABC Yöntemi)
Maliyetlerin bir bütün proje yada ürüne yüklenmesi yerine onu meydana getiren faaliyetler
arasında bölüştürülmesine faaliyet tabanlı maliyetleme (activity-based costing) olarak
adlandırılmaktadır. Tedarik zinciri içerisinde farklı seviyelerdeki faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için çok sayıda süreç yer almaktadır. Faaliyet tabanlı maliyetleme, tedarik
zinciri içerisinde meydana gelen maliyetlerin son ürün veya hizmete yüklenmesi yerine onu
meydana getiren süreçlere yüklenmesini sağlamaktadır.

Şekil 8- Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi
Fiyat tabanlı maliyetleme sayesinde tedarik zinciri içerisinde ölçütlerin veya toplam
maliyetin tek bir ürüne veya müşteriye bağlanması şeklindeki finansal karışıklıklar
engellenir.
Yukarıdaki şekil-8 ‘de faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemiyle performans ölçümü sırasında
sorgulanan sorular yer almaktadır. Faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi geleneksel finansal
muhasebe yöntemlerinden farklıdır. Ancak aynı konulara farklı boyutlardan yaklaşarak
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organizasyon performansını ölçer. Tedarik zinciri performans yönetiminde geleneksel
finansal muhasebe yöntemleri yerine faaliyet tabanlı maliyetleme ile toplam maliyetlerin
ürün veya hizmetleri oluşturan faaliyetlere dağıtılması ile birlikte tedarik zincirindeki
verimliliğin ve maliyet dağılımının doğru ölçülmesi sağlanmaktadır.

4.5.4.Ekonomik Katma Değer (EVA- Economic Value Analysis)
Ekonomik katma değer performans yönetiminde, organizasyonun sadece kısa dönemli
maddi kazançlarına odaklanmak yerine uzun dönemdeki değer kazanımları
ölçümlenmektedir. Geleneksel yaklaşımda firmaların ekonomik başarıları dönemlik karlılık
veya zarar miktarlarına göre belirlenmektedir. Ancak günümüzde bilindiği gibi ürün veya
hizmetler sadece operasyonel maliyetleri bünyesinde barındırmamaktadır. Yeni ürün
geliştirme, kaliteli ürün veya hizmet üretme, satış sonrası hizmetler gibi ürünlere değer katan
maliyetleri de bünyesinde barındırmaktadır. Firmaların rakiplerine karşı rekabet elde
edebilmesi için ürün veya hizmetlerine değer katan faaliyetlerde bulunması önemlidir. Bu
performans ölçüm aracı, müşterilere sunulan ürün veya hizmetlerin, müşteri ve diğer
paydaşlara uzun vadede değer katmasını beklemektedir. Bu sebeple süreçlerde gerçekleşen
faaliyetlerin performansını bu bakış açısı ile ölçümlemektedir. Bu yöntemin tedarik zinciri
yönetiminde kullanılmasıyla zincir elemanlarının tüm tedarik zinciri içerisinde ne kadar
katma değer yarattığı gözlemlenebilmektedir.

4.5.5.SCOR Modeli
Tedarik zincirinde performans ölçümü için genel olarak standart bir ölçütler setinin yer
almaması firmaların bu konuda zorluk yaşamasına sebep olmuştur. Tedarik zinciri
performanslarının ölçümünü doğru olarak gerçekleştirmeyen firmaların stratejik başarı elde
etmesi oldukça güçtür. Bunun üzerine Tedarik Zinciri Konseyi (Supply Chain Council)
tedarik zinciri içerisinde yer alan firmaların da performans ölçüt beklentilerini karşılayan ve
bütünleşik bir bakış açısıyla tüm tedarik zincirinin performansını ölçümlemeyi amaçlayan
SCOR (Supply Chain Operations Reference), (Tedarik Zinciri Operasyonları Referans)
modelini 1996 yılında geliştirmiştir. SCOR modeli zaman içerisinde tedarik zinciri
elemanlarının beklenti ve istekleriyle değiştirilerek bugünkü son halini almıştır. SCOR
modeli müşteri memnuniyetini amaçlayan ve tedarik zincirleri için bir yönetim standardı
sunan bir yönetim modelidir. SCOR modeli tedarik zinciri faaliyetlerinde beş süreci ele
almaktadır. Bunlar,
Planlama: Tedarik zincirinde gerçekleşen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere arz ve
talep dengesini göz önüne alarak, gerekli olan hammadde, iş gücü, makine, üretim
kapasitesi, taşıma gibi kaynak ihtiyaçlarının planlamasının yapıldığı süreçtir.
Tedarik süreci: Tedarik zincirinde planlanan veya gerçekleşen müşteri taleplerini
karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin tedarik sürecidir. Tedarik faaliyetlerinin
çizelgelenmesi, tedarikçilerle yapılan anlaşmaların yönetilmesi, bilgi akışının sağlanması ve
tedarikçilerin performansının değerlendirilmesi bu süreç içerisinde gerçekleşmektedir.
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Üretim süreci: Tedarik zincirindeki müşteri taleplerini karşılama üzere planlanan üretim
işlemlerinin gerçekleştirilmesi sürecidir. Üretim çizelgeleme, yarı mamul stoklarının, iş
emirlerinin, bilgi akışının, ekipman ve tesislerin performansının değerlendirilmesinin kapsar.
Dağıtım süreci: Üretilen mal veya hizmetin müşterilere ulaştırılmasını sağlayan faaliyetleri
kapsamaktadır. Sipariş yükleme, nakliye ve dağıtım faaliyetlerinin performansının
değerlendirilmesi.
Geri dönüş /iade süreci: Tedarik zincirinde sunulan ürün veya hizmetin müşteri
beklentilerini karşılamaması durumunda ürünlerin iade edilmesidir. Bu süreçte, hatalı
ürünlerin alım süreci, ambalaj malzemelerinin veya hurda ürün iade süreçlerinin
yönetilmesi, iade alım, bilgi akışı, geri dönen ürünün stok kayıtlarına geçirilmesi gibi
süreçlerin performanslarının değerlendirilmesini kapsar.

Şekil 9- SCOR Modeli
Yukarıdaki Şekil 9’de SCOR modeli tanımlanmaktadır. SCOR modeli işletmelerin
planlama, tedarik, üretim, dağıtım ve iade süreçlerinin performansını geliştirerek müşteri
memnuniyetini sağlamayı hedeflemektedir. SCOR modeli sayesinde tedarik zinciri
elemanları ve çalışanlar arasındaki iletişim artar, süreçlerin en verimli şekilde gerçekleşmesi
sağlanır, stok maliyetleri azalır, hizmet maliyetlerinden tasarruf elde edilir, tam entegre
olmuş tedarik zinciri yönetimi sağlanır, ortak bir dil kullanılmasıyla birlikte kurum kültürü
gelişir.
SCOR modeli tedarik zincirinde performans ölçümünde güvenilirlik, heveslilik, çeviklik,
maliyet ve firmanın varlıkları olmak üzere beş kritik unsur sağlanarak müşteri
memnuniyetinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
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Uygulamalar

Elektronik ürünler satan bir perakende zincir mağazasında satış sonrası hizmetler çağrı
merkezi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Son
yıllarda
yapılan performans
değerlendirmelerinde çağrı merkezinin performansı yüksek olmasına rağmen, mağazanın
satış sonrası hizmetler ile ilgili müşteri şikayetlerinde önemli oranda artış meydana
gelmiştir. Bu durumdan rahatsız olan mağaza müdürü çağrı merkezinin performans ölçüm
sistemini araştırdığında sorunun yanlış belirlenen performans ölçütünden kaynaklandığını
görmüştür. Çağrı merkezindeki performans ölçütü saatte cevaplanan müşteri araması olarak
belirlenmiştir.
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Uygulama Soruları
•

Mağazanın çağrı merkezinde verilen hizmetin performans ölçümleri yüksek
olmasına rağmen neden müşteri şikayetleri yüksektir?

•

Sizce bu mağazadaki çağrı merkezinin performans ölçütü neden yanlıştır?

•

Mağazanın çağrı merkezinin performans ölçütü ne olmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tedarik zinciri yönetiminde uzun süreli ve sürdürülebilir bir rekabet avantajının elde
edilebilmesi için firmaların mevcut durumlarını gözlemleyerek, gelecekte olmak istedikleri
noktaya ulaşmak için plan yapmaları gerekmektedir. Bu aşamada tedarik zinciri performans
ölçümü firmalara bu olanağı tanımaktadır. Başarılı bir tedarik zinciri performans ölçümü
için, öncelikle zincir stratejisini destekleyecek doğru performans ölçütlerinin belirlenmesi
önemlidir. Tedarik zinciri performans ölçümü kurum karnesi, SCOR modeli, faaliyet tabanlı
maliyetleme gibi araçlar yardımıyla gerçekleştirilebilmektedir. Tedarik zinciri performans
yönetiminin amacı tedarik zincirindeki faaliyetlerin performanslarını iyileştirerek tedarik
zinciri genelindeki müşteri memnuniyetinin arttırılmasıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ideal bir performans ölçütünün sahip olması gereken
özelliklerden değildir?
a) Net ve anlaşılır olmalıdır
b) Ölçülebilir olmalıdır
c) Ekonomik olmalıdır
d) Mümkün olan her şeyi ölçmelidir
e) Güveni kolaylaştırmalıdır

2) Aşağıdakilerden
hangisi
ölçütlerinin yanlış belirlenmesinin

tedarik
zinciri
sonuçlarından değildir?

performans

a) Tedarik zincirinde firmalar arasında ortaklık ilişkilerinin gelişmesi
b) Müşteri memnuniyetsizliği
c) Tedarik zinciri
odaklanması

içerisindeki

firmaların

sadece

kendi

performansına

d) Verimliliğin azalması
e) Pazardaki fırsatların kaçırılması

3) Aşağıdakilerden hangisi maliyet odaklı tedarik zinciri performans ölçütlerinden
biridir?
a) Bilgi ve malzeme akışı
b) Tedarikçi performansı
c) Teknoloji düzeyi
d) Satışların maksimizasyonu
e) Teslim sürelerinin minimizasyonu
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4) Aşağıdakilerden hangisi nitel tedarik zinciri performans ölçütlerinden biridir?
a) Stok yatırım maksimizasyonu
b) Kar maksimizasyonu
c) Esneklik
d) Teslimat sürelerinin minimizasyonu
e) Stok yatırım minimizasyonu

5) Aşağıdakilerden hangisi
amaçlarından değildir?

tedarik

zinciri

a) Tedarik zincirindeki operasyonel
gerçekleştirilmesini sağlamak

performans

faaliyetlerin

ölçütlerinin

verimli

bir

temel
şekilde

b) Esnek yapıya sahip olmak
c) Stok maliyetlerinin artmasını sağlamak
d) Müşteri hizmet düzeyini attırmak
e) Yeni ürün geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini desteklemek

6) Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri performans ölçüm araçlarından biridir?
a) Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
b) SCOR Modeli
c) Kurum Karnesi (Balanced Scorecard)
d) Ekonomik Katma Değer Analizi
e) Hepsi
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7) Aşağıdakilerden hangisi kurum karnesi boyutlarından değildir?
a) Finansal
b) Şirket içi işleyiş
c) Müşteri
d) Üretim
e) Örgütsel öğrenme ve büyüme

8) Aşağıdaki tanım hangi tedarik zinciri performans ölçüm aracına aittir?
“Maliyetlerin bir bütün proje yada ürüne yüklenmesi yerine onu meydana getiren
faaliyetler arasında bölüştürülmesi ................ olarak adlandırılmaktadır.”
a) Kurum Karnesi
b) SCOR Model
c) Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
d) Ekonomik Katma Değer Analizi
e) Oransal Analiz

9)

Aşağıdakilerden hangisi lojistik puan tablosu performans ölçüm aracının
tedarik zinciri performansını ölçerken ele aldığı boyutlardan değildir?
a) Lojistik verimlilik
b) Finansal verimlilik
c) Lojistik çevrim süresi
d) Lojistik kalite
e) Şirket içi işleyiş
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10)

Aşağıdaki tanım SCOR modeli içerisinde ele alınan hangi tedarik zinciri
sürecine aittir?
“Tedarik zincirinde gerçekleşen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere arz ve
talep dengesini göz önüne alarak, gerekli olan hammadde, iş gücü, makine,
üretim kapasitesi, taşıma gibi kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi.”
a) Planlama süreci
b) Geri dönüş /iade süreci
c) Dağıtım süreci
d) Tedarik süreci
e) Üretim süreci

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)d, 4)c, 5)c , 6)e 7)d, 8)c, 9)e 10)a
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5. TEDARİK ZİNCİRİNDE TALEP YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Tedarik Zincirinde Talep Tahmini Yönetimi Nedir?
5.2. Tedarik Zinciri Talep Tahmin Yöntemleri Nelerdir?
5.3. Tahmin Yönteminin Performans Ölçümü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•

Tedarik zincirinde arz ve talep arasındaki denge nasıl sağlanır?

•

Müşterinin talebini bilmek neden önemlidir?

•

Tedarik zincirinde talep tahimini neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tedarik zincirinde talep Talep Tahimini hakkında
bilgi sahibi olmak ve talep
tahmini yönetimi
tahiminin stratejik önemini
kavramak
Talep tahmin yöntemleri

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Talep tahmin yöntemleri
hakkında bilgi sahibi olmak
ve talep tamin yöntemine
karar verebilmek

Talep
tahmin Talep
yöntemlerinin performans performansını
kullanılan
ölçümü
güvenilirliğini
edebilmek

tahminin
ölçerek
methodun
test
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Anahtar Kavramlar

•

Talep Tahmini
• Talep Yapısı
• Talep Yöntemleri
• Tahmin Hatası
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Giriş
Tedarik zinciri birden fazla firmanın bir araya gelerek oluşturmuş olduğu karmaşık bir
organizasyondur. Tedarik zincirinde birbirinden bağımsız firmalar tarafından yüzlerce
birbiriyle bağlantılı faaliyet gerçekleştirilmektedir. Hammadde tedariği, üretim, stok,
dağıtım gibi birçok karar sürecinin işlemesinin ve bu organizasyonların biraya gelerek
faaliyet göstermesi tek bir unsurun bulunmasına bağlıdır, o da müşteri talebidir. Müşteri
talebi olmasa tedarik zinciri içerisinde gerçekleştirilen hiç bir faaliyetin önemi kalmazdı. Ve
bu nedenle tedarik zincirindeki müşteri talebi bütün sistemin işleyişini sağlayan önemli bir
girdidir. Talep yönetiminin amacı tedarik zinciri içerisindeki arz ve talep arasındaki
dengenin sağlanmasıdır. Bu sayede müşteri talebi gerçekleştiğinde tedarik zinciri tarafından
bu talebi karşılayacak yeterli miktarda ürünün arz edilmesi mümkün olmaktadır. Tedarik
zincirinde müşteri talebinin bilinmemesi durumunda zincir elemanlarının talep belirsizliğine
karşı kendilerini korumak amacıyla fazla stok bulundurması nedeniyle stok maliyetlerinin
artmasına neden olacaktır. Fazla stok bulundurulmaması durumunda ise karşılanamayan
müşteri talepleri nedeniyle müşteriyi kaybetmekten kaynaklı stoksuz kalma maliyetiyle
karşılaşılacaktır. Bu nedenle tedarik zinciri içerisinde talebin başarılı bir şekilde yönetilerek
zincir faaliyetlerinin bu aşamadan gelecek olan bilgilerle planlanması müşteri memnuniyeti
ve tedarik zincirinin başarısı için önemli bir kavramdır.
Tedarik zincirinde talep tahmini bir çok değişkene bağlı olabilen karmaşık bir problemdir.
Firmalar tarafından müşteri talebinin tam olarak önceden bilinmesi mümkün olmayabilir.
Ancak geliştirilmiş olan talep tahmin yöntemlerini kullanarak gerçeğe yakın tahminlerde
bulunmak mümkündür. Talep tahmin yöntemleri kalitatif ve kantitatif olarak ikiye
ayrılmaktadır. Kalitatif tahmin yöntemleri sözel verilere ve çalışanların bilgi ve
deneyimlerine dayanılarak yapılan tahmin yöntemleridir. Kantitatif yöntemler ise geçmiş
dönemde gerçekleşen satış bilgilerinden veya araştırmalardan elde edilen sayısal verilerle
gelecekte gerçekleşecek olan müşteri talebini tahmin eden yöntemlerdir. Günümüzde gelişen
teknoloji ile birlikte bilgisayar programları yardımıyla bu iki yöntemin birlikte kullanıldığı
talep tahmin sistemleri de geliştirilmiştir.
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5.1. TEDARİK ZİNCİRİNDE TALEP TAHMİNİ
Talep müşterilerin bir ürünü alma isteğidir. Bir ürüne ihtiyacı olduğunu hisseden ya da
arzulayan müşteri o ürün için bir talep oluşturmaktadır. Ancak bu ihtiyaç ve arzular her bir
bireye göre farklılaşacağı için ve bireylerin ihtiyaç ve arzularını gidermek için satın alma
faaliyetine geçişi de çeşitli etkenlere bağlı olacağı için talebin önceden bilinmesi ve tam
olarak tahmin edilmesi oldukça güçtür.
Bir ürüne olan talebin belirsizlik durumu o ürünün pazardaki olgunluk düzeyi ile de
doğrudan ilişkilidir. Örneğin, pazarda uzun yıllardır var olan ve olgunluk düzeyi yüksek
olan ürünlerin pazarda artık belirli bir müşteri kitlesi olduğu için talebi de daha belirlidir.
Üreticiler olgunluk seviyesi yüksek olan ürünler için talebi tahmin etmekte çok
zorlanmazlar. Ancak pazara yeni giren ve daha önce müşteriler tarafından hiç kullanılmamış
bir ürünün talebini belirlemek oldukça güçtür.
Tedarik zinciri yönetiminde müşteri talebinin doğru bir şekilde tahmin edilebilmesi tüm
tedarik zinciri faaliyetlerinin sorunsuz işleyebilmesi, müşteri memnuniyetinin
sağlanabilmesi ve maliyetlerin azaltılabilmesi için önemlidir. Talep tahmini müşterilerin bir
ürünü belirli bir fiyattan satın alma isteğinin yanı sıra, bu ürüne olan talebin ne kadar süreyle
devam edeceği, dönemsel olup olmadığı ve hangi durumlardan etkilendiği gibi durumları da
inceleyen bir süreçtir.
Talep bağımlı ve bağımsız talep olarak iki türe ayrılmaktadır. Bir ürünün talebi eğer müşteri
ve pazar tarafından belirleniyorsa bu ürünün bağımsız talebi vardır. Örneğin, bir arabanın
gelecek dönemdeki satış adedi talebi müşteri ve pazar koşullarına göre şekillenir. Ancak
eğer bir ürüne olan talep başka bir ürüne bağlı ise bu ürünün talebi bağımlı taleptir. Araba
lastiği üretimine olan talep araba talebine bağlıdır. Ama burada da bir araba üretimi için 5
adet lastik gerektiği düşünülerek son ürünün satış miktarına göre talep tahmini
yapılabilmektedir.
Talep belirsizliği yüksek olan ürünler ile ilgili tedarik, üretim, stok planlaması yapmak ve
yönetimsel kararlar almak oldukça güçtür. Çünkü firmaların elinde geçmiş dönem bilgisi
olmadığı gibi müşterilerin bu ürünlere göstereceği tepki de bilinememektedir.
Tedarik zincirinde doğru talep yönetimi firmaların beklenen müşteri taleplerine karşı daha
planlı olmasını ve beklenmeyen müşteri talebine karşı daha hızlı cevap verebilmesini
sağlamaktadır. Talep yönetiminde talebin belirsizliğini azaltabilecek önlemler alabilmek ve
beklenmedik durumlardaki talep artışlarına cevap verebilecek operasyonel esnekliği
arttırmak önemlidir. Tedarik zinciri içerisinde talebin belirsizliğinin azaltılması sayesinde
planlama faaliyetleri ve tedarikçi ilişkileri daha kuvvetli olurken, zincir içerisindeki
maliyetler ve operasyonel süreler de azalmaktadır. Müşterilerin talep ettikleri ürünleri
istedikleri zamanlarda raflarda bulabilmeleri ürüne olan müşteri sadakatini de önemli derece
arttırmaktadır. Doğru talep tahmini sayesinde tedarik zinciri içerisindeki hammadde ve nihai
ürün stokları azalmaktadır. Üretim faaliyetlerinin daha planlı bir şekilde işlemesi sayesinde
lojistik faaliyetleri de daha etkin bir şekilde gerçekleştirilerek zincir içerisindeki verimlilik
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artmaktadır. Talep yönetiminin başarısının etkileri sadece firmada değil bütün tedarik zinciri
elemanlarında hissedilmektedir.
Talep değişkenliği iki temel unsurdan kaynaklanabilmektedir. Bu unsurlardan bir tanesi
müşteri tarafından kaynaklanan belirsizliklerden oluşurken, diğeri firmaların yönetimsel
faaliyetlerinden kaynaklanan belirsizliklerdir. Firmaların promosyon, fiyat indirimi gibi
politikaları veya ürünlerinin bulunduğu pazardaki rakiplerin durumu, aynı ürün çeşidinden
çok fazla olması ve ürünün farklı olmaması, satış sonrası hizmetler gibi etkenlerden
etkilenen talep belirsizliği firmaların yönetimsel faaliyetleri ile düzenleyebileceği
belirsizliktir. Talep yönetiminde firmaların yönetimsel faaliyetlerden kaynaklanacak talep
belirsizliklerini en aza indirecek şekilde politikalar geliştirmeleri önemlidir.
Birden çok değişkene bağlı olan talebi tam olarak doğru tahmin etmek mümkün değildir.
Talep tahmini her zaman içinde bir miktar da olsa hata bulundurmaktadır. Bu nedenle
gerçekleşen talep ile tahmin edilen talep arasındaki farkı ölçerek talep tahmin yönteminin
hatasını hesaplamak ve bu bilgilere göre en iyi talep tahmin yöntemini seçmek önemlidir.

5.2. TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ
Tedarik zincirinde talep yönetiminde en önemli kararlardan biri doğru tahmin yönteminin
seçilmesidir. Bu aşamada ürünün özellikleri, olgunluk düzeyi, pazarın doygunluk düzeyi,
tahmin edilecek periyodun yakın veya uzak zamanda olması gibi etkenleri göz önüne alarak
firma için en uygun yöntem ile ilgili analizlerin yapılması önemlidir.
Firmalarda talep tahmini uygulamalarında izlenmesi gereken yol aşağıdaki gibidir.
•

Talep tahmin ekibinin oluşturulması

•

Talep tahmin amacının ekip üyeleri tarafından doğru anlaşılması

•

Talep tahmini için gerekli olan bilgi ve ekipmanın toplanması

•

Talebi belirlenecek ürünün müşterisinin özelliklerinin, tüketim alışkanlıklarının
araştırılması. Müşterilerin segmentasyonunun belirlenmesi

•

Müşteri taleplerini etkileyen dış etkenlerin belirlenmesi

•

Ne kadarlık bir dönem için tahmin yapılacağının belirlenmesi

•

Uygun tahmin yönteminin seçilmesi

•

Tahmin yönteminin uygulanması sonunda yöntemin performansının ölçülmesi

•

Tahmin sonuçlarının geçerliliğinin araştırılması

Yukarıdaki aşamalarla talep tahmini işlemleri gerçekleştirilir.
Talep tahmininde kullanılan yöntemler kalitatif ve kantitatif yöntemler olarak ikiye
ayrılmaktadır. Kalitatif yöntemler uzmanların bilgi ve tecrübelerine dayanan sözel analiz
yöntemleridir. Kantitatif yöntemler ise matematiksel hesaplamalara dayanan sayısal analiz
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yöntemleridir. Kantitatif yöntemler uygulanması daha kolay yöntemler olmasına rağmen
içerisinde kişiye dayalı bilgi barındırdığı için sübjektif yöntemlerdir. Kantitatif yöntemler
sayısal veriler ile hesaplamalarını yaptığı için objektif yöntemlerdir ancak matematiksel
işlemler ile hesaplandığı için uzmanlık gerektirmektedir. Aşağıdaki Şekil 10 ‘de talep
tahmin yöntemlerinin sınıflandırması yer almaktadır.

Pazar Analizi
Kalitatif
Yöntemler

Delphi
Yöntemi
Uzman
Görüşleri

Talep Tahmin Yöntemleri

Kantitatif
Yöntemler

Zaman Serileri
Analizi
Nedensel
Yöntemler

Şekil 10- Talep Tahmin Yöntemlerinin Sınıflandırılması
5.2.1. Kalitatif Yöntemler
Kantitatif yöntemler tedarik zincirinin faaliyet gösterdiği pazarın genel özellikleri ve
müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri hakkında kişisel bilgi ve tecrübelere dayanarak gelecek
dönemde gerçekleşecek müşteri talebinin tahmin etmektedir. Bu yöntemler uygulanırken,
müşterilerin, satış elemanlarının, uzmanların, yöneticilerin bilgi veya tecrübelerine
başvurulmaktadır. Talep tahmini yapılacak ürün ya da pazar hakkında çok az geçmiş veriye
sahip olunduğunda veya firma bünyesinde talep tahminini analizlerini etkileyecek derece
market bilgisine sahip uzman bir ekibin varlığının olması durumlarında kalitatif yöntemler
tercih edilmektedir. Talep tahmini için kullanılan yöntemlerden en sık kullanılan üç tanesi,
pazar araştırması, uzman görüşlerinin alınması ve Delphi metodudur.
Pazar araştırması: Bir ürünün talebini tahmin ederken pazardaki müşterilere yapılacak
anket, yüz yüze görüşmeler ile tüketicilerin ilgili ürün ile ilgili beklenti ve görüşleri,
kullanım alışkanlıkları, hedef müşteri kitlesinin özellikleri gibi bilgiler edinilmektedir.
Uzman görüşünün alınması: Bir grup yöneticinin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu
araştırma ekiplerinin müşteri talebi ve istatistik bilgileri ile tecrübelerini birleştirerek
gelecek dönem gerçekleşecek talebi tahmin ettiği yöntemdir.
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Delphi Yöntemi: Farklı uzmanlık alanlarına sahip bir grup çalışanın görüş ve önerilerinin
sistematik bir şekilde alındığı bir yöntemdir. Bu yöntem bilgi ve tecrübe sahibi kişilerin
daha doğru tahminler yapabildiği ve tahmin grubunun farklı alanlarda uzman kişilerden
oluşmasının tahminin doğruluğunu arttırdığı varsayımına dayanmaktadır. Grubu oluşturan
üyeler yüz yüze gelmezler ve talep tahmini hakkında kendilerine yönetilen sorularla
tahminlerde bulunurlar. Daha sonra her bir grup üyesine diğerlerinin tahminleri hakkında
bilgi verilir ve kendi tahminlerini gözden geçirmeleri istenir. Bu süreç grup üyeleri arasında
bir fikir birliğine ulaşılana kadar devam eder. Aşağıdaki Şekil 11 ‘de Delphi yönteminin
süreç işleyişlerinin bir şeması gösterilmiştir.

Şekil 11- Delphi Yöntemi Süreçleri
5.2.2. Kantitatif yöntemler
Talep tahmininde sayısal verilerle yapılan analizlerin kullanıldığı yöntemler kantitatif
yöntemler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu yöntemler içerisinde daha az yoruma dayanan
bilgi barındırdığı için objektif yöntemlerdir. Kantitatif yöntemlerle analiz yapılabilmesi için
geçmiş döneme ait bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde bilgi teknolojileri sayesinde
geçmiş verilere sahip olmak ve bu yöntemler ile analiz yapmak basit hale gelmiştir.
Kantitatif yöntemler, zaman serileri analizi ve nedensel yöntemler olarak iki ana başlık
altında incelenmektedir.
5.2.2.1.Zaman Serileri Analizi
Zaman serileri analizi ürünlerin taleplerinin zamana bağlı olarak değiştiği varsayımına
dayanmaktadır. Bir ürünün geçmiş dönem satışlarının yer aldığı liste bir zaman serisidir.
Talepteki değişimlerin zaman içerisinde meydana gelen trend, mevsimsellik, dönemsellik
ve rastsal sebebi bilinmeyen nedenlerle oluştuğu varsayımına dayanmaktadır. Buradaki
rastsal değişkenliğin tahmin edilemeyeceği varsayımı ile talepte meydana gelen zamansal
değişimlerin etkilerini gelecek tahminlerine yansıtmaktadır.
Talep Değişimi = Zamansal Değişim + Rastsal Değişim
Zamansal Değişim = Yatay değişim + Trend + Mevsimsellik + Dönemsellik
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Şekil 12 – Talep Yapısı
Yukarıdaki Şekil 12’de talep değişimleri grafikler ile açıklanmaktadır.
Basit Yöntem
Bu yöntemde talebin basit bir şekilde gelecekte gerçekleşecek olan bir önceki dönemde
gerçekleşenle aynı olacağı varsayımı vardır. Bu yöntemle hesaplama yapmadan sadece bir
önceki dönem talep bilgisine bakılarak tahmin yapılmaktadır. Örneğin, bir markette 11. ayda
980 adet kutu süt satışı olduysa 12. ayın talep tahmini basit yöntemle yapıldığında 12. ayda
da markette 980 adet kutu süt satışı olacağı tahmin edilecektir.
Bu yöntem oldukça basit olmasına rağmen bazı ürünlerin talep tahmini için iyi sonuçlar
verebilmektedir. Ürün yaşam eğrisinde olgunluk düzeyinde olan ve müşteri talebi artık
hemen hemen belirli olan ürünlerin talep tahmininde etkili bir şekilde bu yöntemi kullanmak
mümkündür.
Hareketli Ortalamalar Yöntemi
Bu talep tahmin yöntemine göre gelecek dönemin talebi geçmiş dönemde gerçekleşen
taleplerin belirli dönemlik ortalamaları alınarak bulunmaktadır. Bu yöntemde 3,4, 6 veya 12
aylık geçmiş dönemlerde gerçekleşen satış miktarları analiz verisi olarak kullanılmaktadır.
Örneğin bir ürün için 4 dönemlik hareketli ortalamalar yönteminin kullanılmasına karar
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verildiyse ve işletmenin elinde 9 aylık satış bilgisi varsa 6.,7.,8., ve 9. dönemde gerçekleşen
satışların aritmetik ortalaması alınarak 10. dönemin satışı tahmin edilir. Bu tahmin
yöntemini de bir önceki yöntem gibi oldukça basit bir yöntemdir ve uygulaması zaman ve
maliyet gerektirmediğinden sıklıkla tercih edilmektedir. Talebin değişkenliğinin az olduğu
ürünlerin gelecek tahmininde etkin olarak kullanılabilmektedir. Eğer geçmiş dönem verileri
içerisinde trend barındırıyorsa bu yöntemin tahminleri her zaman eksik kalacaktır. Bu
yöntemde aşağıdaki formül kullanılarak hesaplamalar yapılmaktadır.

𝐹𝐹�𝑡𝑡+1 =

𝐷𝐷𝑡𝑡 +𝐷𝐷𝑡𝑡−1 + 𝐷𝐷𝑡𝑡−2 +....𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑛𝑛
𝑛𝑛

𝐹𝐹�𝑡𝑡+1 = Gelecek dönemin tahmini
𝑛𝑛 = dönem sayısı

𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑛𝑛 = n dönem önce gerçekleşen talep

Örnek: TURKUAZ isimli perakende zinciri mağaza son 6 aya ait deterjan satışlarına ait
bilgilerini kayıtta tutmaktadır. Mağaza yönetimi tedarikçisinden gelecek dönem için ürün
sipariş edebilmek amacıyla 7. ayda gerçekleşecek olan deterjan talebini tahmin etmek
istemektedir. Bu ürün uzun zamandır mağazada satılmakta olan ve müşteri talebinin
değişkenliği az olan bir ürün olduğu için mağaza yönetimi talep tahmin yöntemi olarak 3
dönemlik hareketli ortalamalar yöntemini kullanmaya karar vermiştir. Buna göre aşağıdaki
geçmiş dönem verilerinden yararlanarak 7. ay gerçekleşecek talebi tahmin ediniz.

𝐹𝐹�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =

Aylar

Talep

Ocak

650

Şubat

700

Mart

810

Nisan

800

(650+700+810)/3
= 720

Mayıs

900

(700+810+800)/3
= 770

Haziran

700

(810+800+900)/3
= 837

Temmuz

?

(800+900+700)/3
= 800

(800+900+700)
3

= 800 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

Tahmin
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Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar Yöntemi:
Bu yöntem hareketli ortalamalar yönteminin biraz daha geliştirilmiş şeklidir. Burada talebin
trend içermesini ihtimale katarak gelecek talep tahmininin son yıllardan daha fazla
etkilenmesini, geçmiş yılların ise yeni tahmin içerisinde daha az bir paya sahip olması
sağlanmaktadır. Hesaplama yapılırken geçmiş yıllarda gerçekleşen talep değerlerine yakın
zaman fazla olmak üzere ağırlık değerleri verilir. Bu ağırlık değerlerinin toplamı 1’e eşittir.

𝐹𝐹�𝑡𝑡+1 =

𝑊𝑊𝑡𝑡 𝐷𝐷𝑡𝑡 +𝑊𝑊𝑡𝑡−1 𝐷𝐷𝑡𝑡−1 +𝑊𝑊𝑡𝑡−2 𝐷𝐷𝑡𝑡−2 +....𝑊𝑊𝑡𝑡−𝑛𝑛 𝐷𝐷𝑡𝑡−𝑛𝑛
𝑛𝑛

𝑊𝑊𝑡𝑡 = t dönemi için ağırlık değeri

Örnek: TURKUAZ adlı mağaza deterjan talebinin trend içerdiğini düşünerek, trend olduğu
durumlarda biraz daha doğru tahmin yapabilen ağırlıklı hareketli ortalamalar yöntemini
kullanmak istemektedir. Mağaza müdürü 3 dönemli ağırlıklı hareketli ortalamalar yöntemini
kullanmayı ve geçmiş dönemlere sırasıyla 0,5, 0,3 ve 0,2 ağırlıklarını vermeyi
planlamaktadır. Bu durumda TURKUAZ mağazasının yukarıdaki tabloda verilmiş olan
geçmiş dönem deterjan satış miktarı bilgisinden yararlanarak 3 dönemli ağırlıklı ortalamalar
yöntemiyle 7. dönemin talebini tahmin ediniz.

𝐹𝐹�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =

(0,5∗700)+(0,3∗900)+(0,2∗800)=780 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

Üstel Düzeltme Yöntemi

Bu yöntemde gelecek dönem talebi hesaplanırken son dönemin gerçekleşen talebi ve tahmin
değeri kullanılmaktadır. Üstel düzeltme yönteminde karar vericiler tarafından belirlenen 𝛼𝛼
düzeltme faktörü yer almaktadır. 𝛼𝛼 düzeltme faktörü 0 ile 1 arasında değerler almaktadır.
Bu faktörün kullanılmasıyla tahmin değeri içerisinde son dönemin gerçekleşen talebinin ve
tahmin değerinin hangi oranlarda yer alacağı belirlenmiş olur. Bu yöntemin tercih edilme
nedenlerinden birisi az miktarda geçmiş döneme ait veriye ihtiyaç duyulmasıdır.
𝐹𝐹�𝑡𝑡+1 = 𝛼𝛼𝐷𝐷𝑡𝑡 + (1 − 𝛼𝛼)𝐹𝐹𝑡𝑡
𝛼𝛼 = 𝑑𝑑ü𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ö𝑟𝑟ü

Örnek: TURKUAZ adlı mağazanın müdürü gelecek dönemin talep tahmin çalışmalarını
yaparken diğer tahmin yöntemlerine ek olarak bir diğer popüler yöntem olan üstel düzeltme
yöntemini kullanmayı istemektedir. Satış ekibi ve departman yöneticisi ile yapmış oldukları
görüşmeler sonucunda deterjan için 𝛼𝛼 düzeltme faktörü değerini 0,2 olarak belirlemenin
uygun olacağına karar vermişlerdir. Bu durumda yukarıdaki geçmiş dönem verilerinden
yararlanarak 7. dönemi üstel düzeltme yöntemiyle tahmin ediniz.
𝐹𝐹�ş𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = (0,2 ∗ 650) + (0,8 ∗ 650) = 650
𝐹𝐹�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = (0,2 ∗ 700) + (0,8 ∗ 650) = 660
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𝐹𝐹�𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = (0,2 ∗ 810) + (0,8 ∗ 660) = 690

𝐹𝐹�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = (0,2 ∗ 800) + (0,8 ∗ 690) = 712

𝐹𝐹�ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = (0,2 ∗ 900) + (0,8 ∗ 712) = 749,6

𝐹𝐹�𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑧𝑧 = (0,2 ∗ 700) + (0,8 ∗ 749,6) = 739,68≅740 kutu deterjan

Temmuz ayı için tahmini deterjan satışı 740 kutu olarak bulunmuştur.
5.2.2.2.Nedensel Yöntemler
Müşteri talebindeki dalgalanmaların sadece zaman faktörüyle ilişkili olması çoğu zaman
gerçeği yansıtmamaktadır. Nedensel yöntemler bir ürünü talebinin çevredeki diğer
faktörlerden etkilendiği varsayımına sahiptir. Bu çevresel faktörler müşterilerin ekonomik
geliri, medeni durumu, yaşı, bölgedeki nüfus yoğunluğu vb. ürünün kendisiyle ilgili
olmayan çevresel değişkenlerdir. Nedensel yöntemler talebi etkileyen bu çevresel faktörlerin
hangileri olduğunu belirlemeyi ve talep ile aralarındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır.
Eğer talep ve bu değişkenler arasında bir ilişki olduğu anlaşılırsa bu ilişki yardımıyla
gelecekteki talebi tahmin etmek mümkündür. Bu yöntemlerden en çok kullanılanları
istatistiksel yöntemler olan regresyon ve korelasyondur. Son yıllarda teknolojinin
gelişimiyle birlikte bilgisayar programlarının kullanılmasının yaygınlaşmasıyla yapay zeka
ve sezgisel yöntemler gibi çok kısa sürede çok büyük çözüm uzayını tarayabilen
yöntemlerin analizlerde kullanılması da yaygınlaşmıştır.
Regresyon Analizi
Regresyon iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin analizi için kullanılan bir
istatistiksel yöntemdir. Talep tahmininde talebin bir başka çevresel faktörden etkilendiği
düşünülüyorsa bu yöntem kullanılarak aradaki ilişki matematiksel olarak ifade edilebilir.
Bu yöntemde bağımlı (Y) ve bağımsız değişken (X) olarak iki değer vardır. Bağımlı
değişken (Y) bağımsız değişkenlerden (X 1, X 2, X 3.. X n ) etkilenen bilinmeyendir. Burada
bağımsız değişken veya değişkenlerin değerlerinden hareketle bağımlı değişken bulunmak
istenir. Regresyon analizinde bulunan değer ile gerçek değer arasında az fark bulunması
istenir ve bu amaçla kullanılan yöntemlerden biri “en küçük kareler” yöntemidir. Aşağıda bu
yöntem kullanılarak regresyon analizin yapılışı açıklanmıştır.
𝑌𝑌= Bağımlı değişken

𝑋𝑋=Bağımsız değişken

𝑎𝑎=Sabit bir değerdir, X=0 olduğunda Y ‘nin alacağı değerdir.

𝑏𝑏=Regresyon katsayısıdır. X ‘deki 1 birim değişimin Y ‘de yaratacağı etkidir.
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𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑋𝑋𝑖𝑖
𝑎𝑎 =
𝑏𝑏 =

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑏𝑏 ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑛𝑛 ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑖𝑖 − (∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖 ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑦𝑦𝑖𝑖 )
𝑛𝑛 ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑥𝑥 2 − (∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑥𝑥)

2

Örnek: TURKUAZ adlı mağazanın müdürü mağazalarındaki deterjan satışlarının miktarı ile
aylık ilgili ürün için firma tarafından yapılan reklam harcamaları arasında bir ilişki olduğunu
düşünmektedir. Geçmiş 6 döneme ait reklam harcamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu
durumda eğer 7. ayda deterjan reklamları için 48 bin TL harcanması planlandığına göre
deterjan talebi regresyon analizine göre ne kadar olacaktır?

Aylar

Talep (Y)

Reklam
Harcaması
(bin TL)
(X)

Ocak

650

32

20800

1024

Şubat

700

42

29400

1764

Mart

810

55

44550

3025

Nisan

800

50

40000

2500

Mayıs

900

60

54000

3600

Haziran

700

45

31500

2025

4560

284

220250

13938

?

48

Toplam
Temmuz

XY

X2

Burada deterjan talebi reklam harcamalarından etkilenen değişken olduğu için bağımlı
değişkendir. (Y) Reklam harcamaları ise talebi etkileyen değişken olduğu için bağımsız
değişkendir. (X) Talep değerleri bilinen dönem sayısı 6 olduğu için n=6’dır. Bu bilgilere
göre yukarıdaki formül kullanılarak deterjan satışı ile reklam harcamaları arasındaki ilişki
aşağıdaki gibi hesaplanır.
𝑏𝑏 =

6 ∗ (220250 − (4560 ∗ 284)
= 8,90
6 ∗ 13938 − (284)2
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𝑎𝑎 =

4560 − (8,90 ∗ 284)
= 338,58
6

Deterjan satışı ile reklam harcamaları arasındaki ilişki 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 338,58 + (8,90 ∗ 𝑋𝑋𝑖𝑖 ) şeklinde
ifade edilebilmektedir. Bu durumda 𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 48 olduğuna göre, Temmuz ayına ait talep
tahmini aşağıdaki gibi yapılmaktadır.
𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 338,58 + (8,90 ∗ 48) = 765,94 ≅ 766 kutu deterjan

Temmuz ayı için tahmini deterjan satışı 766 kutu olarak bulunmuştur.
Yapay zeka ve sezgisel yöntemler
Bu yöntemler doğadaki çeşitli süreçlerin işleyişinden esinlenerek geliştirilen meta-sezgisel
veya sezgisel yöntemlerdir. Bu yöntemlerin bilgisayar ortamında problemleri çözümlemesi
çok büyük boyuttaki problemlerin kısa sürede çözülmesine olanak vermektedir. Bu
yöntemler optimum sonuç üretmese de en kısa sürede en iyiye yakın sonuçlar
üretebilmektedir. Talep tahmininde kullanılan sık kullanılan yöntemlerden bazıları insan
beyninin sinir yapısından esinlenerek geliştirilmiş olan Yapay Sinir Ağları, doğadaki üreme
sürecinde gelecek nesillere gen aktarımından esinlenen Genetik Algoritma ve Destek Vektör
Makineleridir. Bu yöntemlerin kullanımı uzman bilgisi gerektirse de çok kısa sürede iyi
sonuçlar vermesi nedeniyle uygulamaları yaygındır.

5.3. TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİNİN PERFORMANS ÖLÇÜMÜ
Gelecek dönem gerçekleşecek müşteri talebini daha iyi tahmin edebilmek için birçok
yöntem geliştirilmiştir. Yukarıda bir kısmı ele alınmış olan bu yöntemlerin bir çoğu iyi
sonuçlar üretebilse de tahminlerin içerisinde bir miktar hata payı olması doğaldır. Bu
nedenle, bir firmada müşteri taleplerinin tahmini için kullanılacak olan yöntemin ne kadar
güvenilir olduğunun analiz edilmesi gerekmektedir. Talep tahminin performansının ölçümü
için kullanılan en yaygın yöntemler, ortalama mutlak hata, hata karelerinin ortalaması ve
kümülatif tahmin hatasıdır. Bu yöntemlerin amacı tahmin yönteminin ne kadar gerçeğe
yakın sonuçlar bulabildiğinin analiz edilmesidir. İzleme sinyali ise tahmin yönteminin doğru
çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi vermektedir. İşletmeler kendileri için uygun olan aralığı
belirleyip bu aralıkta tahmin yönteminin doğru çalıştığını kabul ederler. Örneğin izleme
sinyali için uygun aralığın ± 3 olarak belirlenmesi durumunda, eğer tahmin yönteminin
izleme sinyali hesaplamaları bu aralıkta çıkıyorsa yöntemin işleyişinde bir problem olmadığı
kabul edilir.
Ölçüm Hatası = Gerçekleşen Talep (A t ) – Tahmin edilen Talep (F t )
Yukarıdaki formül, tahmin yöntemiyle üretilen sonuçların gerçekleşen değerlerden
sapmaları hesaplanmaktadır ve bu sapmalar “ölçüm hatası” olarak adlandırılmaktadır.
Ortalama Mutlak Hata ( Mean Absolute Error, MAD) =

∑|𝐴𝐴𝑡𝑡 −𝐹𝐹𝑡𝑡 |
𝑛𝑛
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Hata Karelerinin Ortalaması ( Mean Squared Error, MSE) =

∑(𝐴𝐴𝑡𝑡 −𝐹𝐹𝑡𝑡 )2
𝑛𝑛

Kümülatif Tahmin Hatası ( Cumulative Forecasting Error, CFE) = ∑( 𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑡𝑡 )
İzleme Sinyali ( Tracking Signal) =

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

Bu formülleri kullanarak tahmin yönteminin performansı ölçmek mümkündür. Yukarıdaki
formüllerin her biri hesaplamadaki hata oranını verdiği için hesaplama değerlerinin küçük
olması kullandığımız yöntemin performansının iyi olduğunu kanıtlayacaktır. Bu performans
yöntemlerinden hangisinin seçileceği karar vericilere bağlıdır. Eğer talep tahmininin hatası
işletmelerin büyük maliyetlere katlanmasına sebep olacaksa hataların karelerini alan MSE
‘nin kullanılması daha uygundur. Diğer durumlarda MAD
yöntemi de yeterli
olabilmektedir.
Örnek: TURKUAZ zincir marketlerinin müdürü, deterjan satışlarının tahmini için
kullanmış olduğu zaman serisi yöntemlerinin performanslarını ölçerek gelecek dönemlerde
hangi yöntemi kullanmanın işletmesi için daha uygun olduğunu öğrenmek istemektedir.
Firmanın kendisi için belirlediği izleme sinyali aralığı ± 3 ‘dür.
Aylar

Talep

Ocak

650

Şubat

700

Mart

810

Nisan

800

3
Dönemli
Hareketli
Ortalama

Hata1

3 Dönem
Ağırlıklı
Hareketli
Ortalama

Hata2

Üstel
Düzeltme

Hata3

720

(800720)= 80

745

55

690

110

Mayıs

900

770

130

783

117

712

188

Haziran

700

837

-137

852

-152

749,6

-49,6

Temmuz

MAD

115,6

108

115,86

MSE

14023

13272,6

16634,72

CFE

73

20

248,4

108

(802 +1302 +(−1372 ))

|80+130+137|

MAD 1 =

= 115,6 , MSE 1 =

3

CFE 1 =(80+130-137)=73

(502 +1172 +(−1522 ))

|55+117+152|

MAD 2 =

= 108, MSE 2 =

3

(1102 +1882 +(−49,62 ))

|110+188+49,6|

= 115,86 , MSE 3 =

3

CFE 3 =(110+188-49,6)=248,4
İzleme Sinyali 1 =
İzleme Sinyali 2 =

73

115,6

20

108

İzleme Sinyali 3 =

=13272,6,

3

CFE 2 = (55+117-152)=20
MAD 3 =

=14023 ,

3

3

=16634,72,

= 0,63

= 0,185

248,4

115,86

=2,14

Yukarıdaki hesaplamalardan görüleceği üzere en küçük hata değerine sahip olan yöntem 3
dönemli ağırlıklı hareketli ortalamalardır. Bu durumda firma yöneticisi eğer bu yöntemi
seçerse daha hata ile gelecek dönemin talebini tahmin edebilecektir.
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Uygulamalar

DENİZLER adlı otomotiv satış mağazasında belirli bir model araca ait gelecek yıl için
satış tahmini yapılmak istenmektedir. İlgili araca ait 11 yıllık geçmiş satış miktarları
aşağıdaki yer almaktadır.

YIL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TALEP

70

90

50

90

130

80

120

130

90

110

70

110

Uygulama Soruları

•

Denizler Otomotiv’deki aracın 11 yıllık geçmiş satış bilgilerinden yararlanarak 4.
yıldan itibaren 12. yıla kadar 3 dönemlik hareketli ortalamalar yöntemini kullanarak
satış tahmini yapınız.

•

Denizler Otomotiv’deki aracın 11 yıllık geçmiş satış bilgilerinden yararlanarak 4.
yıldan itibaren 12. yıla kadar sırasıyla 0,1; 0,3;0,6 ağırlıklarını kullanarak 3 dönemlik
ağırlıklı hareketli ortalamalar yöntemini kullanarak satış tahmini yapınız.

•

Tahmin performans ölçüm yöntemlerinden birini kullanarak sizce hangi yöntemin bu
firma için uygun olduğunu hesaplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tedarik zinciri yönetiminde zincir elemanlarının faaliyetlerini planlayabilmesi için müşteri
taleplerini önceden doğru tahmin edebilmeleri önemli bir unsurdur. Tedarik zincirinde
müşteri talebinin doğru bir şekilde tahmin edilmesi sayesinde zincir içerisindeki faaliyetler
daha sorunsuzca işleyecektir ve bu sayede gereksiz stok maliyetleri ve lojistik maliyetleri
azalacak ve müşteri memnuniyeti ve sadakati artacaktır. Talep tahmini için çeşitli yöntemler
geliştirilmiştir. Bu yöntemler kantitatif ve kalitatif olarak ikiye ayrılmaktadır. Kalitatif
yöntemler daha çok bilgi ve tecrübeye dayalı yorumlarla yapılan tahminleri kapsamaktadır.
Kantitatif yöntemler ise geçmiş dönemlere ait sayısal verilerden hareketle gelecek dönemin
satışlarını matematiksel işlemlerle tahmin eden yöntemleri kapsamaktadır. Tedarik zinciri
yönetiminde kullanılan tahmin yöntemlerinin performanslarını ölçerek, en iyi performanslı
yöntemi seçmek önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Talep müşterilerin satın alma isteğidir
b) Doğru talep tahmini maliyetleri azaltır
c) Talep birçok değişkenden etkilenir
d) Gelecek dönemin talebini tam olarak tahmin etmek mümkündür
e) Tahmin her zaman içerisinde bir miktar hata barındırır

2) Aşağıdakilerden hangisi doğru talep tahmininin avantajlarından değildir?
a) Müşteri memnuniyeti artar
b) Operasyonel verimlilik artar
c) Stok miktarı artar
d) Maliyetler azalır
e) Üretim, tedarik, taşıma operasyonlarını planlamak kolaylaşır

3) Aşağıdakilerden hangisi kalitatif tahmin yöntemlerinden biridir?
a) Hareketli ortalamalar
b) Delphi yöntemi
c) Regresyon analizi
d) Üstel Düzeltme Yöntemi
e) Ağırlıklı hareketli ortalamalar

4) Aşağıdakilerden hangisi
özelliklerinden değildir?

zaman

serisi

talep

tahmin

yöntemlerinin

a) Talebin zamana bağlı olarak değiştiği varsayımına sahiptir
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b) Hareketli ortalamalar zaman serisi talep tahmin yöntemlerinden biridir
c) Regresyon analizi zaman serisi talep tahmin yöntemlerinden biridir
d) Talebin trend ve mevsimsellik etkisinden etkilenebileceği varsayımına sahiptir
e) Kantitatif talep tahmin yöntemlerinden biridir

5) Aşağıdakilerden hangisi Delphi yönteminin özelliklerinden değildir?
a) Farklı uzmanlık alanlarına sahip bir grup çalışanın görüş ve önerilerinin
sistematik bir şekilde alındığı bir yöntemdir
b) Kalitatif talep tahmin yöntemlerinden birisidir
c) Grup üyeleri birbirinden habersiz talep tahmininde bulunur
d) Grup üyeleri arasında talep tahmini için ortak bir fikir oluşana kadar analiz
devam eder
e) Analiz grubu sadece üst yönetimden oluşmaktadır

6) Aşağıdakilerden
biri değildir?

hangisi

zaman

serileri

talep

tahmin

yöntemlerinden

a) Basit Yöntem
b) Hareketli ortalamalar yöntemi
c) Regresyon analizi
d) Üstel düzeltme yöntemi
e) Ağırlıklı hareketli ortalamalar yöntemi

7) Talep tahmin yöntemi olarak basit yöntemi kullanan bir tekstil işletmesinde
geçmiş son üç yıla ait gömlek satışları 2014 yılı 120 adet, 2015 yılı 140 adet, 2016
yılı 135 adet olarak gerçekleşmiştir. Buna göre bu firma basit yöntemi kullanarak
2017 yılındaki gömlek satışlarını kaç olarak tahmin edecektir?
a) 120
b) 130
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c) 135
d) 140
e) 150

8) Talep tahmin yöntemi olarak 4 dönemli hareketli ortalamalar yöntemini kullanan
bir ilaç firmasının geçmiş son 4 yıla ait satış bilgisi aşağıdaki gibi ise, 2017 yılına
ait ilaç satışları 4 dönemli hareketli ortalamalar yöntemi kullanılarak tahmin
ediniz.
2013 2014 2015 2016
200

300

400

300

a) 250
b) 300
c) 400
d) 600
e) 500

9) Talep ile çevredeki değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan talep
tahmin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Delphi Yöntemi
b) Anket Yöntemi
c) Basit Yöntem
d) Nedensel Yöntemler
e) Uzman Görüşü

10) Aşağıdakilerden hangisi talep tahmin performans ölçüm araçlarından değildir?
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a) İzleme Sinyali
b) Kümülatif tahmin hatası
c) Hataların karelerinin ortalaması
d) Hareketli ortalamalar yöntemi
e) Ortalama mutlak hata

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)b, 4)c, 5)e , 6)c, 7)c, 8)b, 9)d, 10)d
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6. TEDARİK ZİNCİRİNDE SATINALMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Tedarik Zincirinde Satınalma Kavramı Nedir?
6.2. Satınalma Karar Türleri Nelerdir?
6.3. Sözleşme Yönetimi Nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•

Tedarik zincirinde ihtiyaçları karşılamak için gerçekleştirilen satınalma süreçlerinin
işleyişi bütün malzeme ve ürünler için aynı mıdır?

•

Tedarik zincirinde yer alan bütün tedarikçiler eşit stratejik öneme mi sahiptir?

•

Tedarik zincirinde tedarikçi yönetimi ve performans değerlendirmesi neden
önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Tedarik
Satınalma

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Zincirinde
Zincirinde Tedarik
Satınalma
Yönetimi
hakkında bilgi sahibi olmak

Tedarik Zincirinde Karar Satınalma Karar Türleri
hakkında bilgi sahibi olmak
Türleri
Tedarik
Satınalma
Yönetimi

Sözleşmeleri
Zincirinde Satınalma
hakkında
bilgi
sahibi
olmak
Sözleşme
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Anahtar Kavramlar

•

• Satınalma
• Tedariçi seçimi
Tedarikçi performans ölçümü
• Sözleşme yönetimi
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Giriş
Tedarik zinciri birbirinden bağımsız birçok firmanın tek bir amaç etrafında birleşerek
faaliyet göstermesiyle oluşmuş karmaşık bir sistemdir. Bu sistem içerisinde yer alan firmalar
nihai müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için en ekonomik şekilde bir ürünü hammadde
halinden son ürüne dönüştürme amacındadır. Bu süreç içerisinde ürün hammadde halinden
son tüketiciye ulaştırılması sırasında birçok firma arasında satınalma süreci
gerçekleşmektedir. Tedarik zinciri içerisindeki bu satınalma işlemlerinin iyi bir şekilde
yönetilmesi tedarik zincirinin rekabet avantajı sağlayabilmesi için önemli bir unsurdur.
Satınalma sürecinin iyi yönetilmesi sayesinde ürün hammadde halinden son haline
dönüşürken zincir içerisinde sorunsuzca ilerleyecek ve bu sayede ürünlerin müşterilere
ulaştırılması daha çabuk olacaktır. Tedarik zincirinde satınalma karar süreçleri operasyonel
satınalma, stratejik satınalma ve tedarikçi ilişkileri olmak üzere üç başlık altında
incelenmektedir. Bu karar süreçlerinden operasyonel satınalma daha rutin olan satınalma
işlemlerini gerçekleştiren daha az riskli bir süreçtir. Stratejik satınalma ise işletme için daha
kritik ürünlerin satınalma işlemlerinin gerçekleştirildiği ve daha uzun dönemli satınalmaları
kapsayan daha riskli bir süreçtir. Tedarikçi ilişkileri ise tedarik zincirinin genel
performansının etkileyen bir karar sürecidir. Bu aşamada tedarik zinciri içerisinde yer alacak
tedarikçi firmalar belirlenir, performansları dönemsel olarak ölçülerek gerek görüldüğü
zamanlarda tedarikçilerin performans iyileştirilmeleri için gerekli önlemler alınır. Tedarik
zinciri içerisindeki tedarikçiler ile bütün bu satınalma ilişkilerinin belirli bir yazılı sözleşme
çerçevesinde gerçekleşmesi tedarik sürecinin güvence altında işleyebilmesi için önemlidir.
Bu sebeple satınalma sözleşmeleri her yeni satınalma süreci için özel olarak hazırlanmalı ve
bütün satınalma süreci ile ilgili ayrıntılı bilgileri içermelidir.
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6.1. TEDARİK ZİNCİRİNDE SATINALMA
Tedarik zincirinde tedarikçi ilişkileri ve satınalma yönetimi zincirin faaliyetleri kesintisiz bir
şekilde devam ettirebilmek ve zincirin etkinliğini ve verimliliğini sağlamak için önemlidir.
Tedarik zinciri içerisinde ihtiyaç duyulan ürünlerin mümkün olduğu kadar uygun fiyatla ve
yüksek kalitede uygun zamanda temin edilmesi hedeflenmektedir. Tedarik zincirinde bu
amacın gerçekleştirilebilmesi için etkin bir satınalma yönetiminin bulunması gerekmektedir.
Satınalma yönetimi, tedarik zinciri içerisindeki faaliyetleri sürdürebilmek amacıyla zincir
elemanları arasında veya firmalar içerisinde ortaya çıkan her türlü mamul, yarı-mamul,
hammadde, ekipman veya hizmet gibi ihtiyaçların uygun koşullarda ve ekonomik bir şekilde
karşılanması için yürütülen bütün faaliyetleri kapsamaktadır. Aşağıdaki şekil 13 ‘de
satınalma yönetiminin sürecine ilişkin bir örnek şema verilmiştir.

Şekil 13- Satınalma Yönetimi İşleyiş Süreci
Satınalma sürecinde en önemli kriterlerin başında fiyat, teslim süresi ve kalite gelirken
günümüzde tedarik edilen ürünlerin insan sağlığı açısından güvenliği, ürünlerin sürekliliği
ve sürdürülebilirliği de önem kazanmaya başlayan kriterlerdendir.

6.1.1. Tedarik Zincirinde Satınalma Süreci
Satınalma süreci her bir organizasyonun yapısına özel değişiklikler gösterebilmektedir.
Ancak genel olarak satınalma sürecinde temel altı süreç bulunmaktadır. Bu süreçlerin her
biri bilgiyi işleyerek bir sonraki sürece aktarmaktadır. Bunlar,
Satınalma isteği/talebi: Bu aşamada işletmeler satınalma ihtiyaçlarını belirlemektedir.
Hangi ürüne ihtiyaçları olduğunu, bu üründen ne kadar ve ne zaman ihtiyaçları olacağının
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belirlendiği aşamadır. Satınlama isteği ortaya çıkan her bir iş sürecinde yukarıdaki bilgileri
içeren bir satınalma istek formu oluşturulmaktadır. Bu form ERP bilgi sisteminin içerisinde
açılacak bir satınalma istek formu olabileceği gibi yazılı form olarak da doldurulabilir. Bu
aşamada ihtiyaçların miktarının ve ihtiyaç süresinin doğru belirlenmesi tedarik zincirindeki
üretim, dağıtım gibi operasyonel süreçlerin aksamaması için önemlidir. Bu sürecin sonunda
satınalma isteğinin departman yöneticisi tarafından onaylanması gerekmektedir.
Tedarikçi Seçimi: Bu süreçte satınalma istek formu oluşturulan ürünlerin satın alınacağı
uygun bir tedarikçi seçilmektedir. Tedarikçi seçim süreci satın alınan ürünün özelliklerine
göre değişmektedir. Örneğin operasyonel süreçler için kritiklik düzeyi düşük olan ofis
malzemelerinin tedarikçi seçimi ile üretimde gerekli olan kritik bir hammaddenin tedarikçi
seçim süreci aynı değildir. Ofis malzemesi gibi kritikliği düşük olan ürünlerin tedarikçileri
genellikle firmalar tarafından önceden belirlenmiş olan ve uzun yıllar boyunca da aynı
kalabilen tedarikçilerdir. Eğer tedarikçiler önceden belirli değil ise bu süreçte fiyat ve teslim
süresi hakkında aday firmalardan teklif alınır. Firma için en uygun şartları sağlayan tedarikçi
firmalar seçilir.
Satınalma Emri/Siparişi: Bu aşamada firmanın ihtiyaç duyduğu ürünler ile ilgili tedarikçi
firmaya sipariş verilmektedir. Bu siparişler elektronik ortamda ERP sistemlerinden
olabileceği gibi e-posta veya telefon yolu ile de tedarikçilere ulaştırılabilmektedir. Satınalma
sipariş talebinde, talep edilen ürün ve miktar bilgileri ile ödemeyi kabul edilen fiyatlar yer
almaktadır. Ayrıca satınalma siparişinde bu bilgilere ek olarak, siparişin teslimat adresi ve
diğer sipariş ile ilgili özel bilgi ve kurallar da yer almaktadır. Aşağıdaki Şekil 14’de bir
sipariş formu örneği yer almaktadır.

Şekil 14- Örnek Sipariş Formu
Sipariş Yükleme: Bu aşamada siparişi verilen ürünler tedarikçi firma tarafından
hazırlanarak firmaya gönderilmektedir. Bu süreç içerisinde ürünlerin tedarikçi firmada
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üretilmesi, montajı veya hazırlanması için veya tedarikçinin kendi tedarikçisinden temin
edilmesi için bir süre geçmektedir. Bu süre tedarik süresi olarak adlandırılmaktadır.
Siparişin Teslim Alınması: Bu aşamada siparişi verilen ürünler firmaya teslim edilmiştir.
Firma bu ürünlerin teslim alınması aşamasında bir kontrol süreci gerçekleştirmektedir. Bu
süreçte firmaya teslimatı yapılan ürünlerin istenen miktarda ve çeşitte olup olmadığının ve
talep edilen kaliteyi sağlayıp sağlamadığı ile ilgili kontroller yapılmaktadır.
Tedarikçi Fatura Kesimi ve Ödeme: Tedarikçi firmalar siparişlerin firmaya sevkiyatını
yaparken ilgili sipariş ile ilgili bir fatura düzenlemektedir. Düzenlenen fatura ürünlerle
birlikte firmaya ulaştır ve eğer firma sipariş teslim alma sürecinde ürünlerin istenilen kalite
ve miktarda olduğunu onaylarsa tedarikçiye fatura karşılığında ödemeyi yapar.

Satınalma
Kararı

Teslim
Alma/Kabul

Sözleşme
Yönetimi

İhtiyaçların
Belirlenmesi

Tedarikçi
Seçimi

Şekil 15- Satınalma Süreci Döngüsü
Satınalma sürecindeki bu döngünün sorunsuz bir şekilde işleyebilmesi için tedarikçi ve
firma arasındaki bilgi akışının doğru ve tam zamanlı olması çok önemlidir. Aksi takdirde
eksik, hatalı veya yanlış ürünlerin gönderimi sonucunda tedarik zincirinde üretim
faaliyetlerinin aksaması ve sonuç olarak ürünlerin müşterilere geç gönderimi ile müşteri
memnuniyetinin azalması ve hatta müşterilerin rakip firmaları tercih etmesi gibi istenmeyen
sonuçlar ile karşılaşılabilmektedir. Özellikle tedarik süresi uzun olan ürünlerde (örneğin
Asya’dan deniz yolu ile bir ürünün tedarik süresi birkaç ayı bulabilmektedir) bu gibi
hataların olması üretimin çok uzun süre kesintiye uğramasına neden olabilecektir. Bu
sebeple bilgi akışının doğruluğundan emin olunması önemlidir.
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6.2. SATINALMA KARAR TÜRLERİ
Satınalma yönetimi işletme içerisinde birçok departman ile etkileşim içerisindedir.
Yukarıdaki Şekil 15’de bunun bir örneği görülebilmektedir. Bu departmanlar ile ilişkilerini
sürdürürken çeşitli karar aşamaları ile karşılaşılmaktadır. Satınalma yönetiminde karşılaşılan
karar süreçlerini operasyonel ve stratejik karar süreçleri olarak iki başlık altında gruplamak
mümkündür.

6.2.1. Operasyonel Satınalma
Operasyonel satınalma karar süreçlerinde amaç ürün veya hizmet ihtiyacı olan ve bunun
talebini satınalma departmanına iletmiş olan departmanlara ilgili ürünleri veya hizmetleri
doğru zaman, doğru miktar ve kalitede uygun fiyatla temin edebilmektir. Bu karar sürecinde
genellikle yakın zamandaki satın almalar için kararlar verilmektedir. Bu kapsamdaki karar
aşamalarından bazıları aşağıdaki gibidir.
-

Talep edilen ürün veya hizmetin gereksinimi hakkında araştırma yapılarak ürünün
özelliklerinin belirlenmesi
Satınalınacak ürünün pazar araştırmasının yapılması. Ortalama fiyat ve kalite
hakkında bilgi sahibi olunması.
Firmanın gereksinim duyduğu ürün veya hizmet ile pazardaki ürünlerin özelliklerinin
karşılaştırılarak gerekli özelliklerde ürün veya hizmetin bulunması.
Tedarikçilere firmanın kendi departmanlarından gelen talep tahmin bilgilerinin
ulaştırılmasını sağlamak.
Tedarikçilerden ürün veya hizmetlerin temini için sipariş verme sürecini yönetmek.
Tedarikçilerin kalite, teslimat süresi, fiyat gibi konularda performansını ölçümlemek.
Tedarikçilerin ürün veya hizmet kalite beklentisi konusunda bilgilendirerek,
gerekliyse eğitimlerini sağlamak.
Satınalma sürecinde tedarikçiler ile imzalanan sözleşmelerin yönetimi, vade ve
şartlar konusunda pazarlık yapmak.
Tedarik edilen ürünlerin zamanında ilgili departmanlara ulaştırılabilmesi için sipariş
geliş ve kabul kontrol süreçlerini yönetmek.
Ürün veya hizmetlerin etkin bir şekilde tedarik edilebilmesi için piyasadaki fiyat ve
maliyetlerin analizi yapmak.

Operasyonel karar süreçleri genellikle üretim için gerekli olan rutin ürün veya hizmetlerin,
ofis, kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi gibi ürünlerin satınalma sürecinde karşılaşılan
karar süreçleridir. Genellikle bu karar süreci dahilinde satınalma süreci yönetilen ürünler,
çok sayıda tedarikçiden kolaylıkla temin edilebilen, tedarik zinciri faaliyetlerinin
sürdürülmesinde dolaylı katkı sağlayan ve kritik olmayan, birim maliyeti düşük olan
ürünlerdir. Operasyonel satınalma kararları stratejik satınalma kararlarına göre daha az risk
içeren kararlardır. Operasyonel satınalma uzmanları rutin satınalma faaliyetlerini yürüten,
tedarikçilerin performans değerlendirmelerini yapan, departmanlardaki ihtiyaçların
siparişlere dönüştürülmesi gibi operasyonel süreçlerin işleyişinden sorumludur.
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6.2.2. Stratejik Satınalma

Stratejik satınalma tedarik zinciri faaliyetleri için kritik önem taşıyan ürün veya hizmetlerin
sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde beklenen teknik özellik ve kaliteyi sağlayacak şekilde
temin edilmesini sağlayan karar süreçleridir. Burada uygun tedarikçilerin bulunması ve bu
tedarikçiler ile yapılacak sözleşmeler ile sürecin sorunsuzca yönetilmesi önemlidir. Bu
satınalma karar sürecinde ihtiyaç duyulan kritik ürün veya hizmet grupları ile ilgili teknik
gereksinim ve özelliklerin iyi anlaşılmış olması oldukça önemlidir. Aksi takdirde gerekli
teknik özellikleri taşımayan ürünlerin temin edilmesi üretimin kesintiye uğramasına neden
olabilecektir.
Stratejik satınalma sürecinin yönetiminde tedarikçi ilişkileri de oldukça önemlidir. Çünkü
teknik özellikler gerektiren kritik ürünlerin temin edilebilmesi için sürekli olarak
tedarikçilerin performanslarının gözlemlenerek iyileştirilmesi firmanın istenilen özellikte
ürünleri kolaylıkla temin edebilmesi için gerekli olabilmektedir. Tedarikçiler firmanın bir
parçası gibi görülerek performans yönetimlerinde destek olunmalıdır. Stratejik satınalma
yönetimi sayesinde firmalar daha uygun fiyatla ve daha yüksek kalitede ürünler temin
ederken aynı zamanda tedarikçiler ile ilişkilerinin gelişmesi sonucunda daha kısa çevrim
sürelerine, daha gelişmiş teknolojide ürünlere ve müşteri taleplerine göre geliştirilmiş
teslimat yeteneklerine sahip olabilecektir.
Stratejik satınalma faaliyetlerinden bazıları aşağıdaki gibidir.
-

-

Firmanın özel nitelikli kritik ürün veya hizmet ihtiyacını karşılayabilecek
tedarikçilerin belirlenmesi için araştırma yapmak.
Pazarda firmanın ihtiyacı olan ürünleri sunan tedarikçilerin belirli kriterlere göre
özelliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
Belirlenmiş olan tedarikçiler ile ilişkilerin yönetimi.
Özel nitelikli ürün veya hizmetlerin gerekli standartları sağlayabilmesi için gerekli
olduğu durumlarda tedarikçi firmaların geliştirilmesi ve faaliyetlerinin iyileştirilmesi
için önlemler almak.
Tedarikçilerden ürün veya hizmet temin etmenin ötesinde bilgi ve teknoloji tedarik
ederek firmadaki iş süreçlerinin geliştirilmesine ve yeni ürün geliştirme
faaliyetlerinde tedarikçi firmalardan destek alabilmek için ilişkilerin geliştirilmesi.

Stratejik satınalma uzmanları, firmaların uzun dönemli karlılıklarını attırabilmek ve
gelecekte meydana gelebilecek belirsizliklere karşı firmayı koruyabilecek önlemler
alabilmek amacıyla stratejik satınalma karar süreçlerini yönetmektedir. Stratejik satınalma
faaliyetleri operayonel satınalmaya göre daha riskli bir süreçtir. Yüksek maliyetli kritik
hammadde ve teçhizat alımı, büyük miktarlı stratejik alımlar, makina ve teçhizat yatırımları
bu tür satınalma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilir.
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Şekil 16- Tedarik Zincirinde Satınalma Boyutları

6.2.3. Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

Tedarik zinciri içerisinde birçok tedarikçi firma yer alabilmektedir. Bu firmaların her biri
aynı özelliklere sahip olmadığı için tedarik zincirinde bu firmalarla ilişkileri düzenleyen
birden fazla farklı tedarikçi ilişkisi stratejisinin varlığına ihtiyaç vardır. Tedarikçi ilişkileri
yönetiminde amaç firmanın her türlü ürün veya hizmet tedariğinde faydayı maksimize
edebilmektir.
Günümüzde tedarik zincirlerinin rakiplerine karşı avantaj sağlayabilmesi için maliyetlerini
azaltması ve müşteri hizmet seviyesini yükseltmesi gerekmektedir. Bu amaçla faaliyetlerini
yürüten tedarik zincirinde, kaliteli ve ucuz hammadde, yarımamul veya mamulün istenilen
zamanda istenilen yerde bulunması önemlidir. Tedarikçilerle ilişkilerde sorunlar yaşanması
üretimin aksamasına, ürünlerin müşterilere istenilen zamanda veya kalitede teslim
edilememesine neden olabilmektedir. Bu sebeple tedarikçi ilişkilerinin tedarik zinciri
içerisinde yönetimi oldukça kritik bir süreçtir.
Tedarik zincirinin performansı zincir içerisinde yer alan bütün firmaların performansından
etkilenmektedir. Çok küçük boyutlu bir tedarikçi firmanın performansındaki aksaklık bütün
tedarik zincirinin performansını ekleyecektir. Bu sebeple tedarik zinciri içerisinde bütün
tedarikçi firmalar ile ilişki halinde olarak onların süreçlerini de takip edebilmek,
performanslarını ölçümlemek ve gelişmelerine destek olmak önemlidir.
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Şekil 17- Tedarikçi yönetim süreci
Yukarıdaki Şekil 17 ‘de bir firmaya ait tedarikçi yönetim süreci grafiği yer almaktadır.
Şekilden de görülebileceği üzere yönetim süreci tedarikçilerin seçimi ve
değerlendirilmesiyle başlayıp, tedarikçi listesinin oluşturulması ve tedarikçi seçim sürecinin
sonuçlandırılması ve sonrasında tedarikçilerin performans ölçümü ve geliştirilmesiyle
devam etmektedir. Bu süreçte firmanın şartlarını sağlayamayan tedarikçiler ile çalışma
süreci sona erdirilmektedir.

6.2.3.1. Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi
Tedarikçi ilişkilerinin ilk aşaması firmanın ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikte tedarikçileri
seçmektir. Genellikle piyasada tedarik zinciri içerisindeki ihtiyaçları karşılayabilecek
yeterlilikte bir çok aday tedarikçi firma yer almaktadır. İşletmelerin stratejik hedeflerini
gerçekleştirirken ihtiyaçlarını sorunsuzca karşılayabilmesi için bu tedarikçilerden hangisi ile
çalışacağının belirlenmesi gerekmektedir. Firmaların amacı süreçlerinin gelişmesini
sağlayacak, talep değişkenliğini azaltacak ve değer üretmeyen gereksiz faaliyetleri azaltacak
tedarikçiler seçerek bu tedarikçiler ile uzun süre iş birliği halinde olmaktır. Bu amaçla
firmalarda tedarikçi seçim kriterleri belirlenmektedir.
Geçmişte firmalar ürün veya hizmet satın alacakları tedarikçilerini belirlerken fiyat ve
yakınlık gibi çok temel kriterleri göz önünde bulundurmaktaydı. Ancak günümüzde artan
rekabet koşulları ve uluslararası ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte bu kriterlerin
belirlenmesi çok daha karmaşık bir problem haline gelmiştir. Firmaların bu kriterleri
belirlerken faaliyet gösterdikleri endüstrinin gerekliliklerini, stratejik hedeflerini göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir. Her bir firmanın tedarikçi seçim kriterleri kendisine has
olmakla beraber, firmalar için genel olarak önemli olan kriterlerden bazıları, fiyat, kalite,
teslimat süresi, güvenilirlik, satış sonrası hizmet, kapasite, teknolojik yeterlilik, coğrafi
konum, sürdürülebilirlik gibidir.
Tedarikçi seçim kriterleri belirlenirken yapılan en büyük hatalardan birisi sadece fiyat
kriterine odaklanmaktır. Çünkü bazen fiyat yüksek tekliflerde bulunan tedarikçilerin toplam
maliyeti etkileyecek başka özelliklerini de göz önünde bulundurmak önemlidir. Örneğin bazı
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ürünler için tedarik süresi daha kısa olan ürünlere daha fazla fiyat ödemek işletmenin
süreçlerini hızlandırarak ürünlerini pazara rakiplerinden önce sunmasını sağlayabilecektir.
Tedarikçi seçim kriterlerinin belirlenmesi ve potansiyel tedarikçilerin bu kriterlere göre
değerlendirilerek, performanslarının izlemesi ve geliştirilmesi sürekli devam eden bir
süreçtir.

6.2.3.2.Tedarikçi Performans Yönetimi
Firmalar, dönemsel olarak çalıştıkları tedarikçilerin performanslarını değerlendirerek
ilişkilerini düzenlemelidir. Tedarikçiler performans değerlendirmeleri sonucunda sınıflara
ayrılarak yönetilebilmektedir. Bazı firmalarda tedarikçiler verimliliklerine etkinliklerine
göre yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı şeklinde gruplara ayrılabilmektedir. Tedarikçilerin
verimlilikleri ve etkinlikleri firmalar tarafından belirlenen kriterleri operasyonlarında
sağlama yeteneklerine göre belirlenmektedir. Bu kriterlerden bazıları teslimat süresine
uygunluk, kalite, çevreye duyarlılık, tedariğin sürekliliği, güvenlik gibi kriterlerdir. Bu
kriterlere göre dönemsel olarak performansları ölçülen tedarikçilerden ilgili kriterleri
karşılama puanı düşük olan ve düşük performans gösterenler bu konularda uyarılarak belirli
kurallar çerçevesinde performans iyileştirmesine yönlendirilirler veya uyarılara rağmen
performansını iyileştirmeyen veya bu değerlendirmeden çok düşük puan alan tedarikçilerle
ilişkiler kesilir ve bir daha çalışılmaz.
Tedarik zincirinde sürekli olarak tedarikçilerin performansları hakkında bilgi sahibi olmak,
firmaların olumsuz durumlara karşı önlem alabilmesini sağlamaktadır. Örneğin eğer bir
tedarikçi firma finansal olarak zor durumda ise performans yönetimi sayesinde bu durumdan
haberdar olan firma tedarikçisini zor durumda destekleyerek tedarik zinciri faaliyetlerinin
kesintiye uğramasını engelleyebilir. Aksi takdirde zor durumda kalan tedarikçinin iflas
etmesi ve gelecek dönemin siparişlerini karşılayamaması tedarik zincirindeki üretim
faaliyetlerinin kesintiye uğramasına sebep olabilir. Performans yönetimi sayesinde tedarikçi
firmaların yaşadığı zorluklar hakkında önceden bilgi sahibi olunması sayesinde firma bu
durumdan zarar görmemek için gerekli önlemleri almak için zaman sahibi olur.
Tedarikçi performans yönetiminde tedarikçi firmaların performanslarının tüm tedarik zinciri
hedeflerini gerçekleştirmedeki paylarına ve verimliliklerine göre değerlendirilmesi
önemlidir. Sadece satın alma faaliyetleri üzerinden tedarikçileri değerlendirmek genel
tedarik zinciri hedeflerini gerçekleştirmek için yeterli olmayabilir. Bu sebeple tedarikçi
firmaların da tedarik zincirinin stratejik hedeflerini benimseyerek faaliyet göstermesini
sağlamak için tedarikçi performans değerlendirme kriterlerinin buna göre belirlenmesi
önemlidir.

6.3. SÖZLEŞME YÖNETİMİ

Tedarik zinciri satınalma faaliyetleri sırasında belirlenen tedarikçiler ile satınalma sürecini
detaylı bir şekilde ele alan ve tüm aşamaları içeren bir sözleşmenin yapılması tedarik
güvenliği açısından kritik bir önem taşımaktadır. Sözleşmenin açık bir şekilde taraflardan
beklenenleri ifade etmesi ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda
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karşılaşılacak cezai durumların sözleşme şartlarında net bir şekilde ifade edilmesi
gerekmedir.
Bir tedarik sözleşmesi, alıcı ve tedarikçi arasındaki ilişkileri düzenleyen parametreleri
belirlemektedir. Bu parametreler belirlenirken tedarikçilerin kapasitelerini veya
yeteneklerini aşacak hükümlerin sözleşmede yer verilmemesi önemlidir. Aksi takdirde bu
şartların bir anlamı kalmayacaktır. Bu sözleşmelerin tedarikçi ve satınalan firma arasındaki
kuralları detaylı bir şekilde belirlemesinin yanı sıra, tedarik zincirindeki tüm elemanların
davranışları ve performansları üzerinde de önemli bir etkisi vardır. Sözleşmeler, hedeflenen
tedarik zinciri çıktılarını daha kolay ulaşılmasını ve zincirin performansını kötü etkileyen
faaliyetlerin minimize edilmesini sağlamaktadır.
Bir tedarik sözleşmesi hazırlanırken aşağıdaki sorulara cevap aramak gerekmektedir.
-

Bu sözleşme ile firmanın karlılığı ve toplam tedarik zincirinin karlılığı nasıl
etkilenecektir.
Sözleşmede yer alan herhangi bir teşvik, süreç içerisinde bilgi çarpıtılmasına
sebebiyet vermekte midir?
Sözleşme anahtar performans ölçümleri üzerinden tedarikçilerin performansını nasıl
etkileyecektir?

Tedarikçi sözleşmeleri oluşturulurken bu sözleşmenin öncelikle firmanın ve tedarik
zincirinin karlılığını arttırıcı maddeler içermesi, tedarik zinciri içerisindeki doğru bilgi
akışını engellememesi ve içerisinde yer alan teşvikler sayesinde tedarikçilerin
performanslarının geliştirilmesi sağlanmalıdır. Firmaların kendi tedarik faaliyetlerine özel
detaylı sözleşmeler hazırlaması önemlidir. Hazır var olan standart sözleşme örneklerini
kullanmak firmalar için ileride beklenmedik sorunlar ile karşılaşmaya neden olabilecektir.
Ayrıca sözleşmenin hazırlanması sürecinde mutlaka bir hukuk danışmanından destek almak
gereklidir.
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Uygulamalar

Boeing firması dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden bir
tanesi olmakla beraber toplamda 3100 adet tedarikçiye sahiptir. Boeing firması toplam
üretim giderlerinin yarısının tedarikçilerinden kaynaklanması sebebiyle tedarikçi seçimine
oldukça önem vermektedir. Firmanın başarısında tedarikçilerin önemli bir payı olduğunun
bilinmesi sonucunda maliyetleri azaltmak, ürün kalitesini arttırmak ve yeni teknolojilere
sahip olabilmek amacıyla gelişmiş bir tedarikçi seçim metodolojisi geliştirmiştir.
Firma tercih edilen tedarikçilerini belirlemek için istatistiksel süreç kontrol, iş süreçleri ve
performans uygulamalarında çeşitli standartlar belirleyerek tedarikçilerini bu standartlara
göre derecelendirmekte ve değerlendirmektedir. Firmanın tedarikçi seçim kriterlerini
karşılayarak tercih edilen tedarikçi olmaya hak kazanan firmalar belirli aralıklarla
hazırladıkları değerlendirme raporlarında Boeing’in tedarikçi kriterlerini karşılama
oranlarına göre altın, gümüş veya bronz tedarikçi olarak sınıflandırılmaktadır. Boeing
firması tarafından tercih edilen tedarikçi olarak belirlenen tedarikçiler seçim önceliği, azalan
teftiş, sektör bilinirliği ve ilave işletme fırsatları gibi avantajlar elde edebilmektedir.
Tedarikçilerin başarılı olabilmesi için sorunsuz kalite, zamanında teslimat, sürekli yeni
teknoloji geliştirme, Boeing için sürekli maliyet iyileştirme, firmanın iş ve üretim
sistemlerinin bir parçası gibi çalışma, takım çalışmasına odaklanma, risk paylaşımı, sürekli
iyileştirme ve kazan- kazan faaliyetleri yürütme gibi önemli kriterleri sağlaması
gerekmektedir.
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Uygulama Soruları

•

Boeing firması için tedarikçi yönetiminin önemini açıklayınız.

•

Boeing firmasındaki tedarikçi performans yönetimi faaliyetlerini açıklayınız.

•

Boeing firmasındaki tedarikçi seçim kriterleri nelerdir ve firmanın faaliyet gösterdiği
sektör ile bu kriterler arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tedarik zincirindeki ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerçekleştirilen satınalma
faaliyetlerinin belirli kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilerek bu sürecin yönetilmesi
önemlidir. Satınalma süreçlerinin tedarik zincirinin stratejik hedeflerine uygun bir şekilde
gerçekleştirilmesi tedarik zincirinin karlılığını ve sürdürülebilirliğini arttırır. Tedarik
zincirinde satın alınan ürün veya hizmetin özelliğine göre bu süreçte alınan kararlar
operasyonel ve stratejik kararlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Tedarikçi yönetimi önemli bir
satınalma süreci aşamasıdır. Bu aşamada tedarikçilerin seçimi, performans değerlendirmesi
gerçekleştirilir. Tedarik zincirinde satınalma sürecindeki tedarikçi ve firma arasındaki
satınalma sözleşmelerinin belirli kriterlere uygun olarak belirlenmesi bu sürecin sorunsuzca
yürütülmesine yardımcı olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi satınalma sürecinde “Hangi ürüne ihtiyaçları olduğunu,
bu üründen ne kadar ve ne zaman ihtiyaçları olacağının belirlendiği aşamadır?
a) Satınalma talebi
b) Tedarikçi seçimi
c) Satınalma emri
d) Siparişin teslim alınması
e) Sipariş yükleme

2) Aşağıdaki cümlenin doğru olması için ilgili boşluğa hangi seçenekteki ifade
gelmelidir?
Satınalma sürecindeki bu döngünün sorunsuz bir şekilde işleyebilmesi için
tedarikçi ve firma arasındaki .................................. olması çok önemlidir.
a) Hedeflerin uyumlu
b) Müşteri ilişkilerinin uyumlu
c) Stok politikalarının uyumlu
d) Bilgi akışının doğru ve tam zamanlı
e) Rekabetin çetin

3) Aşağıdaki özelliklerden hangisi operasyonel satınalma sürecinde tedarik edilen
ürünlerin özelliklerindendir?
a) Çok sayıda tedarikçiden kolaylıkla temin edilebilen
b) Tedarik zinciri faaliyetlerinin sürdürülmesinde dolaylı katkı sağlayan
c) Kritik olmayan
d) Birim maliyeti düşük
e) Hepsi
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4) Aşağıdakilerden hangisi
faaliyetlerden değildir?

stratejik

satınalma

sürecinde

gerçekleştirilen

a) Rutin satınalmaları gerçekleştirmek için tedarikçi havuzu oluşturmak
b) Özel nitelikli ürün veya hizmetlerin gerekli standartları sağlayabilmesi için
gerekli olduğu durumlarda tedarikçi firmaların geliştirilmesi ve faaliyetlerinin
iyileştirilmesi için önlemler almak.
c) Tedarikçilerden ürün veya hizmet temin etmenin ötesinde bilgi ve teknoloji
tedarik ederek firmadaki iş süreçlerinin geliştirilmesine ve yeni ürün geliştirme
faaliyetlerinde tedarikçi firmalardan destek alabilmek için ilişkilerin
geliştirilmesi.
d) Firmanın özel nitelikli kritik ürün veya hizmet ihtiyacını karşılayabilecek
tedarikçilerin belirlenmesi için araştırma yapmak.
e) Pazarda firmanın ihtiyacı olan ürünleri sunan tedarikçilerin belirli kriterlere
göre özelliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

5) Aşağıdaki cümlenin doğru bir şekilde tamamlanabilmesi için aşağıdaki
seçeneklerden hangisindeki tanımın yerleştirilmesi gerekmektedir?
Stratejik satınalma karar sürecinde ihtiyaç duyulan kritik ürün veya hizmet
grupları ile ilgili .................iyi anlaşılmış olması oldukça önemlidir.
a) Miktar bilgisinin
b) Teknik gereksinim ve özelliklerin
c) Kalite bilgisinin
d) Teslimat zamanı bilgisinin
e) Moda bilgisinin

6) Aşağıdakilerden hangisi tedarikçi yönetim sürecinin aşamalarından değildir?
a) Tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesi
b) Tedarikçiler ile pazarlık yapma
c) Tedarikçi listesinin oluşturulması
d) Tedarikçi performans ölçümü ve geliştirilmesi
e) Tedarikçi seçim sürecinin sonuçlandırılması
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7) Aşağıdakilerden hangisi tedarikçi seçim kriteri olarak kullanılabilir?
a) Fiyat
b) Kalite
c) Satış sonrası hizmetler
d) Hepsi
e) Teknolojik yeterlilik

8) Aşağıdaki ifadenin doğru bir şekilde tamamlanabilmesi için ilgili boşluğa hangi
seçenekteki ifade yerleştirilmelidir?
“Tedarikçi seçim kriterleri belirlenirken yapılan en büyük hatalardan birisi
sadece ....... kriterine odaklanmaktır.”
a) Teslim süresi
b) Teknolojik özellik
c) Fiyat
d) Kalite
e) Kapasite

9) Tedarik zincirinde zor durumda kalan tedarikçilerin iflas etmesini engellemek ve
böylece tedarik zinciri faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak için alınabilecek
önlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tedarikçi sınıflama
b) Tedarikçi anlaşmalarını yönetme
c) Tedarikçileri satınalma
d) Tedarikçilerin performansını sürekli olarak gözlemleme
e) Tedarikçileri stok bulundurmaya teşvik etmek

10) Aşağıdakilerden hangisi tedarikçi sözleşmelerinin özelliklerinden değildir?
a) Taraflardan beklenenler açık ve net bir şekilde sözleşmede yer almalıdır
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b) Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
sözleşmede net bir şekilde belirtilmelidir

durumundaki

cezai

durumlar

c) Tedarikçilerin kapasite ve yeteneklerine uygun parametreler ile ilişkiler
düzenlenmelidir
d) Sözleşmeler
içermelidir

firmaların

çıkarlarını

öncelikli

olarak

gözeten

maddeler

e) Firmanın ve tedarik zincirinin karlılığını hedefleyen maddeler içermelidir

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)e, 4)a, 5)b , 6)b, 7d, 8)c, 9)e, 10)d
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7. TEDARİK ZİNCİRİNDE GÜNCEL KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Küresel Tedarik Zinciri Kavramı Nedir?
7.2. Yeşil Tedarik Zinciri Kavramı Nedir?
7.3. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Kavramı Nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•

Cocal-cola gibi bir firmanın tedarik zincirindeki üretim, dağıtım ve montaj gibi
faaliyetlerini kaç farklı ülkede gerçekleştirdiğini düşününüz.

•

Günümüzde sanayileşmeyle birlikte artan çevre kirliliğini engellemede firmaların
üzerine düşen görevler nelerdir?

•

Kısıtlı kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için firmaların dikkat etmesi
gereken unsurlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Küresel Tedarik Zinciri

Tedarik Zincirinde küresel
tedrik
zinciri
yönetimi
faaliyetleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Yeşil Tedarik Zinciri

Yeşil
Tedarik
Zinciri
Yönetimi hakkında bilgi
sahibi olmak.

Sürdürülebilir
Zinciri

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Tedarik
Tedarik Sürdürülebilir
Zinciri Yönetiminin önemi
ve bileşenleri hakkında bilgi
sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar

•

Küresel tedarik zinciri
• Yeşil tedarik zinciri
• Sürdürülebilirlik
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Giriş
Tedarik zinciri birbirinden bağımsız birçok firmanın tek bir amaç etrafında birleşerek
faaliyet göstermesiyle oluşmuş karmaşık bir sistemdir. Bu sistem içerisinde yer alan firmalar
nihai müşterilerin ihtiyaçlarını karşılarken maliyetlerini en az seviyelere düşürebilmek
amacıyla dünyanın farklı noktalarındaki ucuz işçilik, hammaddeye yakınlık, müşteriye
yakınlık gibi maliyet avantajlarından yararlanabilmek için farklı ülkelerde faaliyet
göstererek bir küresel tedarik zincirinin parçası olmaktadır. Günümüzde teknolojideki
gelişmeler ile birlikte internet üzerinden dünyanın çok farklı noktalarındaki müşterilere
ulaşan firmalar, bu müşterilerin değişen taleplerini en uygun şekilde karşılamak amacıyla
küresel tedarik zinciri yönetimine yönelmektedir. Küresel tedarik zinciri yönetimi sayesinde
firmalar önemli maliyet avantajları elde etmenin yanı sıra ileri teknoloji veya uzmanlık
getiren ürünlerin üretimi için bu kaynakların bulunduğu ülkelerde faaliyet göstererek önemli
avantajlar elde edebilmektedir. Dünya markası olan bütün firmalar rekabet avantajı elde
etmek için küresel tedarik zincirine sahip olmaktadır.
Günümüzde sanayileşme ve tüketimin bu kadar artması sonucunda çevre kirliliği önemli bir
sorun haline gelmiştir. Bu problem tedarik zinciri yöneticilerini faaliyetlerini
gerçekleştirirken çevre kirliliğini önleyici önlemler almaya yöneltmiştir. Firmaların tedarik,
üretim, taşıma faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreye duyarlı önlemler almalarını teşvik
eden yeşil tedarik zinciri yönetimi kayramı da bu nedenle ortaya çıkmıştır. Yeşil tedarik
zinciri kavramı ile birlikte tedarik zincirinde yer alan bütün süreçlerde çevreyi korumaya
yönelik tedbirler alınarak klasik tedarik zinciri faaliyetleri sürdürülmektedir. Ayrıca
kullanılmış olan ürünlerin yine değerlendirilmesi veya çevreye zarar vermeyecek şekilde
imha edilebilmesi için de gerekli önlemler alınarak tedarik zinciri kapalı bir döngü haline
gelmiştir.
Dünyada doğal kaynakların gittikçe azalması ve yoksul ülkelerdeki halkın küresel ticaretin
olumsuz yönlerinden zarar görmesi nedeniyle gelecek nesillere daha iyi bir dünya
bırakabilmek amacıyla tedarik zincirinde sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmıştır. Bu
kavramda bir tedarik zincirinin sürdürülebilir olabilmesi için ekonomik, çevreye duyarlı ve
sosyal sorumluluk sahibi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.
Bu bölümde küresel tedarik zinciri, yeşil tedarik zinciri ve sürdürülebilir tedarik zinciri gibi
güncel kavramlar ile ilgili genel bilgilere yer verilecektir.
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7.1. KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte ticarette uluslararası sınırlar kalkmış ve tedarik
zincirleri artık dünyanın farklı yerlerindeki firmaları bünyelerinde bulundurur hale gelmiştir.
Küresel tedarik zinciri ile ulusal tedarik zinciri birçok açıdan birbirine çok benzemektedir.
İki kavramı birbirinden ayıran en büyük fark küresel tedarik zincirinin daha büyük bir
coğrafi alanda ve birden fazla farklı ülkede faaliyet göstermesidir. Küresel tedarik zincirinde
ürün, bilgi ve finansal kaynak akışı ülkeler arasında gerçekleştirildiği için ve her ülkenin
farklı yasal düzenlemelerinin varlığı ve fiziksel uzaklıklar klasik tedarik zinciri süreçlerinin
daha karmaşık hale gelmesine neden olmaktadır.
Küresel tedarik zinciri kavramı firmaların gelişen rekabet koşullarında rakiplerine karşı
avantaj edebilmek amacıyla daha ucuz veya daha kaliteli ürün üretebilmek içi hammadde
veya işçiliğin daha ucuz olduğu bölgelerde üretim yapma isteği ya da müşteri talebinin
yoğun olduğu yeni pazarlarda ürünlerini satarak tedarik zincirinin genel karlılığını arttırma
istekleri üzerine gelişmiş bir kavramdır. Küresel tedarik zincirinin firmalar için birçok
yönden avantajları olmasına rağmen faaliyetlerin farklı ülkelerde sürdürülmesinden kaynaklı
karmaşık yapısı nedeniyle çeşitli risk ve dezavantajları da vardır.
Küresel tedarik zincirleri faaliyet kapsamlarına göre dört farklı kategoriye ayrılmaktadır.
Bunlar;
Uluslararası dağıtım sistemi: Bir firma üretim faaliyetlerini kendi bulunduğu ülkede
gerçekleştiriyor ve ürünlerini dış pazarlarda satmak üzere farklı ülkelere ihraç ediyorsa bu
uluslararası dağıtım sistemine sahip bir firmadır. Firmalar ürünlerini yeni pazarlarda
müşterilerine sunarken bu ülkelerde çeşitli pazarlama faaliyetleri de yürütebilmektedir.
Uluslararası tedarikçiler: Bir firma eğer üretim için gerekli olan hammadde ve yarı
mamulü yurt dışındaki tedarikçilerden temin ediyorsa ve nihai ürünün son montaj işlemlerini
faaliyet gösterdiği yerel sınırlar içerisinde gerçekleştiriyorsa bu firma uluslararası
tedarikçilere sahip bir tedarik zinciri sisteminde yer almaktadır. Bu tür küresel sistemde
bazen ürün son halini aldıktan sonra farklı ülkelere satış için dağıtılmaktadır.
Yurt dışı imalat: Bir firma eğer ürünlerini bazı avantajlar nedeniyle yurt dışında üretiyor ve
daha sonra faaliyet gösterdiği yerel pazarda depolayarak satışa sunuyorsa bu firma yurt dışı
imalat boyutunda bir küresel sisteme sahiptir.
Tamamıyla bütünleştirilmiş küresel tedarik zinciri: Bu tedarik zincirinde ürünler
dünyanın farklı ülkelerinden tedarik edilip, başka bir ülkede imal edildikten sonra dünyanın
farklı yerlerindeki müşterilere sunulmaktadır. Bu tedarik zincirinde uluslararası sınırlar göz
ardı edilerek dünya tek bir ülke gibi kullanılır. Günümüzde birçok uluslararası firmanın
tedarik zinciri bu küresel tedarik zinciri boyutuna örnektir.

145

Aşağıdaki Şekil 18’de bir küresel tedarik zinciri örneği gösterilmektedir. Şekilden de
görülebileceği üzere firmalar birden fazla ülkede tedarik ve üretim faaliyetlerini
gerçekleştirip farklı ülkelerde ürünlerini satmak üzere müşterilerine dağıtmaktadır.

1.ÜLKE

TESİSLER

3.ÜLKE

2.ÜLKE
TEDARİKÇİLER

MÜŞTERİLER

Şekil 18-Küresel Tedarik Zinciri

7.1.1. Küresel Tedarik Zinciri Faaliyetlerinin Motivasyon Unsurları
Gelişen teknoloji ile birlikte denizaşırı ülkelerde faaliyet göstermenin eskiye göre daha
kolaylaşması sebebiyle firmalar tedarik zincirlerini küresel boyutlara taşımıştır. Genel olarak
firmaların küresel tedarik zinciri faaliyetlerine sahip olma amaçları, ucuz hammadde ve iş
gücü kaynaklarına ulaşmak, üretim, dağıtım ve satış faaliyetlerinde verimliliği arttırmak,
ürün veya hizmet kalitesini arttırabilmek ve tüm bunların sonucunda sürdürülebilir rekabet
avantajı sağlamaktır. Firmaları küresel tedarik zinciri faaliyetlerinde bulunmaya motive eden
unsurları dört ana başlık altında gruplamak mümkündür. Bunlar,
Küresel Pazar Etkileri
Firmaları küresel tedarik zincir faaliyetlerine yönlendiren etkilerin başında küresel pazar
etkileri yer almaktadır. Firmalar kendileri yurt dışında faaliyet göstermese bile yerel
pazarlarında faaliyet gösteren yabancı rakipleri firmaların iş süreçlerini önemli bir şekilde
etkilemektedir. Yerel pazarda varlıklarını sürdürmek isteyen firmalar diğer uluslararası
rakiplerinin maliyet avantajlarını yakalayabilmek ve onlarla mücadele edebilmek için
küresel ticarete yönelebilmektedir. Ayrıca bilgi sistemlerindeki gelişmeler sayesinde bilginin
dünyanın her yerine ulaşabilme özelliği nedeniyle yeni pazarlarda artan müşteri talepleri de
firmaları küresel pazarlara yönlendirmektedir. Küreselleşmeyle genişleyen pazar
imkanlarından yararlanmak isteyen firmalar ürünlerini bu pazarlarda bulundurmak için
faaliyetlerini düzenlemektedir. Küresel tedarik zinciri yönetimi sayesinde firmalar daha fazla
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müşteriye ulaşabilmekte ve uluslararası rakipleri karşısındaki rekabet güçlerini kaybetme
riskinden kaçınabilirler.
Teknolojik Gelişmelerin Etkisi
Teknolojik ürünlerin üretiminde gerekli olan yedek parça ve hammaddenin dünyanın farklı
ülkelerinde yer alması nedeniyle bu ürünleri üreten firmalar bu kaynaklara hızlı ve etkin bir
şekilde ulaşabilmek için araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini taşımak amacıyla
küresel tedarik zinciri yönetimine yönelebilirler. Gelişen teknoloji ile birlikte ürünlerin hayat
eğrileri kısalmıştır. Yani bir ürün piyasaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra rakipleri de
piyasaya aynı özelliklerde ürünleri sunabilmekte ve kısa zamanda çıkan farklı özellikli
ürünler nedeniyle de mevcut ürünlerin müşteriler tarafından tercih edilme sıklığı
azalabilmektedir. Örneğin Çin bilgisayar üreticisi LENOVA 3,5 ayda bir yeni model akıllı
telefonu piyasaya sürmektedir. Ürün yaşam eğrilerinin bu kadar kısaldığı sektörlerde
firmaların gelişmelere hızlı cevap verebilmesi için araştırma geliştirme faaliyetlerini
teknolojik kaynaklara yakın ülkelerde sürdürmeleri önemlidir.
Küresel Pazarlardaki Maliyet Avantajları
Firmalar yoğun rekabet ortamında rakiplerine karşı rekabet avantajı elde edebilmek için
tedarik zinciri maliyetlerini minimum düzeylere indirmeyi amaçlamaktadır. Ürünlerinin
maliyetlerini azaltmak isteyen firmalar üretim tesislerini ucuz işçiliğin olduğu veya ucuz
hammaddenin olduğu bölgelere kurmaktadır. Ancak firmaların ucuz ve kalifiye olmayan
işgücünün gelecekte kalitesiz üretim, verimsizlik gibi nedenlerle işletmelere daha fazla
maliyete neden olabileceğinin bilincinde olarak buna karşı önlemler alarak bu ülkelerdeki
üretimlerini daha sıkı denetlemeleri gerekebilecektir. Küresel pazarlarda rekabet edebilmek
amacıyla maliyet avantajlarını takip ederek yetenekli işgücünün veya kaliteli hammaddenin
daha ucuz olduğu pazarlara yönelmeleri gereklidir.
Politik ve Ekonomik Teşvikler
Politik ve ekonomik teşvikler firmaları küresel tedarik zinciri faaliyetlerine
yönlendirmektedir. Bazı ülkelerin kalkınmayı sağlamak amacıyla yabancı yatırımlara teşvik
vermesi ve kolaylıklar sağlaması firmaların bu ülkelerde faaliyet göstermesine sebep
olmaktadır. Örneğin, bu teşvikler, yapılan yatırımlardan belirli bir süre için çok az veya hiç
vergi almamak gibi veya yatırım maliyetlerinin paylaşılması gibi olabilmektedir. NAFTA,
EU ve ASEAN gibi uluslararası ticaret anlaşmaları da uluslararası tedarik zinciri
faaliyetlerini desteklemektedir.

7.1.2. Küresel Tedarik Zincirlerinin Risk ve Avantajları
Küresel tedarik zinciri yönetiminin en önemli avantajlarından biri maliyetler üzerindeki
etkisidir. Ucuz hammadde, işçilik vb. sebeplerle tedarik zincirleri maliyetlerinden tasarruf
edilebilmektedir.
147

Küresel tedarik zincirinde firmalar dünyanın her yerindeki müşterilere ulaşabilmektedir. Bu
sebeple daha büyük pazarda faaliyet göstererek satışlarını ve karlılıklarını arttırabilmektedir.
Bu avantajların uygulamaya geçirilebilmesi için, yönetimin farklı talep karakteristiklerini ve
değişik bölgelerdeki maliyet avantajlarını göz önüne alması gerekmektedir.
Firmaların farklı ülkelerde müşterilerinin bulunması onların tek bir pazara bağlılıklarını
azaltmaktadır. Böylece kendi ülkelerinde veya faaliyet gösterdikleri herhangi bir ülkede
oluşabilecek krizlerden etkilenme düzeyleri azalmaktadır. Ayrıca daha önce rakiplerinin
ulaşmadığı yeni pazarlar keşfeden işletmeler burada pazarda ilk olmanın avantajlarından
yararlanabilirler.
Firmalar bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte
günün her saati dünyanın herhangi bir yerindeki müşterilerine ürünlerini sunabilmektedir.
Küresel tedarik zincirinin en önemli avantajlarından biri maliyet tasarrufu olmasına rağmen,
bazı önemsiz görülebilecek ancak birleşmeleri durumunda firmanın karlılığını
etkileyebilecek bazı maliyet arttırıcı unsurları da bulunmaktadır. Örneğin, gümrük
komisyoncularına verilen komisyonlar, finans giderleri: teminat mektubu, tercüme giderleri
vb., bozulma, kırılma, eskime, kaybolma, çalınma gibi durumlar. Ayrıca denizaşırı ülkelerde
faaliyet göstermek de yüksek yatırım maliyeti, zaman ve kaynak gerektirmektedir.
Döviz kurlarındaki dalgalı değişim, bir ürünü belirli bir ülkede üretimi ile ilgili maliyetlerini
ve ilgili satış karlarını değiştirir. Döviz kur farkından dolayı meydana gelen maliyet
değişimleri, imalat, depolama, dağıtım veya satış maliyetlerini arttırarak, belirli bir bölgede
belirli bir fiyattan ürünün satılmasından doğan karlılığı değiştirerek, toplu bir zarara yol
açabilmektedir.
Birçok farklı ülkede üretim, montaj gibi faaliyetlerini sürdüren firmaların nihai ürünün
kalitesinde belirli bir standardı sağlaması da yoğun çaba ve kontrol gerektirmektedir. Çünkü
her bir ülkede farklı kalite anlayışı olabileceği için eğer firma tarafından bu standartlar net
olarak önceden belirlenmezse kalite sorunları ortaya çıkabilecektir.
Küresel tedarik zincirinde farklı ülkelerde faaliyet gösteren firmaların farklı kültürlerden
çalışanlara ve müşterilere sahip olması insan kaynakları yönetimini zorlaştırmakta ve çeşitli
yönetimsel risklere sebep olabilmektedir. Örneğin, kültürel farklılıklar nedeniyle farklı bir
ülkedeki fabrikanın yönetiminde çalışanlarla firmanın merkezinden gelen yöneticiler
arasındaki iletişim güçlüğü nedeniyle yönetimsel sorunlar yaşanması veya ülkeler arası bir
politik gerginlik durumunda firmanın çeşitli tepkiler almasına ve satışlarının azalmasına
neden olabilir.
Küresel tedarik zincir yönetimi ile firmalar birçok avantaj elde edebilmektedir. Ancak bu
avantajların yanı sıra farklı ülkelerde faaliyet göstermenin getirmiş olduğu risk ve
dezavantajların bilincinde olarak bunlara karşı gerekli önlemleri almak önemlidir.
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7.2. YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
Ekonominin ve ticaretin gelişmesiyle birlikte sanayide hammadde ve enerji tüketimi de
artmıştır. Bunun sonucu olarak çevresel kirlilik artmış ve doğal kaynaklar azalmaya
başlamıştır. Yasal ve toplumsal zorunlulukların ve rekabet ortamının yönlendirmesiyle
firmalar çevresel ve ekonomik unsurları birlikte ele alan tedarik zinciri yönetimi kavramına
yönelmişlerdir. Tedarik zinciri faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreyi korumaya yönelik
önlemler alarak tedarik zincirinin süreçlerini bu kapsamda gerçekleştiren yönetimsel kavram
yeşil tedarik zinciri olarak adlandırılmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere, çevreye
duyarlı ve yeşile zarar vermeyecek şekilde zincir faaliyetlerinin düzenlenmesini
amaçlamaktadır. Tedarik zincirindeki satınalma, üretim, dağıtım, paketleme, ürünlerin
müşterilere ulaştırılması faaliyetleri çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirilirken, ürünlerin
ekonomik ömrü sona erdiğinde tekrar fabrika tarafından toplanarak geri dönüşümünün
sağlanması gibi ek çevresel faaliyetleri de içermektedir. Aşağıdaki Şekil 19’da yeşil tedarik
zinciri içerisindeki faaliyetler özetlenmiştir.

Şekil 19- Yeşil Tedarik Zinciri Fonksiyonları
Üretim firmaları yeşil tedarik zinciri uygulamalarını ISO 14000 ve ISO14001 kalite
standartları çerçevesinde düzenleyebilmektedir. Bu kalite standartları basit bir şekilde yeşil
tedarik zinciri uygulamalarında faaliyetleri çevreyi koruyacak şekilde düzenleyen kuralları
içermektedir.
Yeşil tedarik zinciri faaliyetleri ürün dizayn aşamasından başlayarak, ekonomik ömrü biten
ürünlerin geri toplanması ve mümkün olanların yeniden üretime sokulmasıyla devam eden
bir süreçtir. Bu tedarik zinciri kapalı bir sistem şeklinde hep devam etmektedir. Ürünlerin
hammadde halinden başlayıp son tüketicide kullanılmasının ardından hurda halinin yeniden
değerlendirilecek bölümlerinin ayıklanıp üretime yarı-mamul veya hammadde olarak
149

katılmasının ardından geri kalanının çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesiyle
devam etmektedir.

7.2.1. Yeşil Tedarik Zinciri Faaliyetleri

Yeşil tedarik zincirinin ilk aşaması olan yeşil ürün dizaynında ürünü oluşturan materyallerin
çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, geri dönüşümü mümkün olan materyallerden
seçilmesi önemlidir. Yeşil tedarik zincirinde ihtiyaçları karşılamak amacıyla tedarikçilerden
hammadde veya yarı-mamul satın alırken çevreye zarar vermeyerek üretilen ve geri
dönüşümü mümkün olan malzemeler seçilir. Satınalma süreçlerinde gereksiz kaynak
kullanılmaması ve çevreye duyarlı taşıma yöntemleriyle işletmeye taşınması da yeşil
satınalma sürecinde dikkat edilen unsurlardandır.
Yeşil üretim aşamasında firmalar üretimde gereksiz hammadde kullanımı, elektrik, doğal
gaz, kömür ve su gibi doğal kaynakların gereksiz tüketiminin engellenmesi, üretimden çıkan
atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde atık arıtma tesislerinde işlenmesi gibi süreçleri
dikkatle uygulamaktadır.
Yeşil pazarlama faaliyetlerinde firmalar ürünün çevreye duyarlı olma özelliklerini ön plana
çıkartarak reklam ve tutundurma faaliyetlerini bu konsept üzerinden yürütmektedir. Ürünün
üretiminde çevreye zararlı maddelerin azaltıldığının ve ürünün çevreye duyarlı bir şekilde
üretildiğinin bilgisi son tüketicilere bu sayede ulaştırılır.
Yeşil dağıtım faaliyetlerinde ise ürünlerin son tüketiciye ulaştırılması sırasında kullanılan
araçların karbon emisyonlarının düşük olması ve ürünlerin müşterilere ulaştırırken ne kadar
çevreye zarar verdiğini ölçen karbon ayak izlerinin hesaplanarak minimum düzeylere
indirilmeye çalışılması ile ilgili çalışmalar yürütülür. Karbon ayakizi, faaliyetlerin CO 2
cinsinden üretilen zararlı gazlar ile çevreye verdiği zararın hesaplanmasıdır. Yurt dışında
birçok ürünün ambalajında karbon ayakizi cinsinden ürünün üretimi ve müşteriye
ulaştırılması sırasında çevreye salınan zararlı gazların miktarı yazmaktadır. Bu sayede
çevreye duyarlı müşteriler ürünleri tercih ederken bu bilgilerden yararlanabilmektedir.

7.2.2. Yeşil Tedarik Zincirinin Avantajları ve Dezavantajları

Yeşil tedarik zinciri yönetimi firmalara birçok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlardan
bazıları aşağıdaki gibidir.
-

Yeşil tedarik zinciri yönetimi uzun dönemde firmaların finansal açıdan güçlenmesini
sağlamaktadır.

-

Kaynakların etkin kullanılması sayesinde kaynaklarda süreklilik sağlanmasına destek
olmaktadır.

-

İsrafın ve gereksiz malzeme kullanımının azalmasıyla maliyetler düşmekte ve
verimlilik artmaktadır.
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-

Ürünlerin çevreye duyarlı olması sayesinde çevreye duyarlı müşterilerin ürünleri
tercih etmesi sağlanarak tüketici kitlesi genişleyebilir ve firmanın pazardaki imajı
olumlu bir şekilde etkilenebilir.

-

Yeşil tedarik zinciri uygulamaları sayesinde yasal düzenlemeler uyum sağlanır.
Çevreye zararlı olma etik olmama gibi suçlamalara karşı risk azalır.

-

Teknolojik olarak gelişmiş ve çevreye duyarlı ürünler üretilmesi sonucunda
tüketicilerin firmanın markası hakkında olumlu düşüncelere ve imaja sahip olmasına
neden olur. Ürün kalitesinin gelişmesine ve yeni ürün geliştirilmesini sağlar.

-

Tedarikçilerin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Yeşil tedarik zinciri yönetimi sayesinde kısıtlı kaynaklar daha etkin bir şekilde kullanılarak
tedarik zinciri faaliyetleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu sayede gereksiz
maliyetler azaltılmakta ve çevreye daha az zarar verilmektedir. Bunun yanı sıra firmalara
yukarda sayılan avantajları sağlayan bir sistemdir.
Bütün bu yararlarının yanı sıra yeşil tedarik zinciri faaliyetleri klasik tedarik zinciri
faaliyetlerine göre biraz daha karmaşık bir yapıda olabilmektedir. Bunun yanı sıra başlangıç
aşamasında yüksek yatırım maliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca firma yeşil tedarik
zinciri faaliyetlerin sürdürürken daha küçük boyuttaki tedarikçilerinden de çevreye duyarlı
üretim yapmalarını beklerken yatırım maliyetleri nedeniyle bazı tedarikçilerinin bu
sistemlere sahip olmamasından dolayı uygun tedarikçi bulmakta zorlanabilirler.

7.3. SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
Günümüzde nüfusun hızla artması ve sanayinin gelişmesiyle birlikte çevresel kirliliğin
artması, tüketimin artması doğal kaynakların hızla azalmasına neden olmuştur. Birçok doğal
su kaynağı kullanılamaz hale gelmiş, küresel ısınmanın etkisiyle iklimler değişmiş ve bazı
hammadde kaynaklarının üretim kapasiteleri azalmıştır. Bu gibi olumsuzluklar işletmeleri
üretim ve tedarik zincirleri yönetimlerinde doğal kaynakları korumak için çeşitli önlemler
almaya yönlendirmiştir. Gelecek nesillere kısıtlı doğal kaynakların taşınabilmesi için sadece
maliyetlerin azaltıldığı bir tedarik zinciri yönetiminin veya sadece çevreyi koruyan yeşil
tedarik zincirinin yeterli olmadığı araştırmalarda kanıtlanmıştır.
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonun, “İnsanlığın, gelecek kuşakların
gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin
ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahip olması” sürdürülebilirlik kavramı
olarak tanımlamıştır. Bu tanımdan yola çıkarak sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi,
firmaların tedarik zinciri faaliyetlerini yönetirken ekonomik olma, çevreye duyarlı olma ve
sosyal sorumluluk sahibi olma gibi değerlere özen göstererek tüm paydaşlarına sağladığı
değerlerin maksimum olmasını amaçlamasıdır şeklinde tanımlanabilir. Şekil 20 ‘de
sürdürülebilir tedarik zincirinin bileşenleri gösterilmektedir.
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Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminde mevcut müşterilerin ihtiyaç ve taleplerini
karşılama ve paydaşlarına değer yaratma amacıyla üretim yaparken gelecek nesillerin ihtiyaç
ve gereksinimlerini de düşünerek onlara iyi bir dünya bırakabilme amacı vardır. Bu amaçla
hem çevreye zarar vermeden hem de sosyal sorumluluk projeleri ile insanlığın yararı için
çalışmalar yaparak dünyamızı gelecek nesillerin de yaşayabileceği bir yer olarak korumak
amaçlanır.

Çevreye
Duyarlı

Ekonomik

Sosyal
Sorumluluk
Sahibi

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
Şekil 20- Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Bileşenleri
Gelişen teknoloji ile birlikte üretimde otomasyonun artması ve geliştirilen yönetim
felsefeleri sayesinde artık firmaların en az kayıpla ve maliyetle kaliteli ürünler üretebilmesi
daha kolay bir şekilde ulaşılabilen bir hedef haline gelmiştir. Bu sebeple artık firmaların
rakiplerinden farklılaşabilmesi ve rekabet avantajı sağlayabilmesi için müşteriler üzerinde
kalite ve maliyetten öte bir etki bırakması gerekmektedir. Sürdürülebilir tedarik zinciri
yönetiminde firmalar müşterilerine bir ürün sunarken müşterilerin aynı zamanda gelecek
nesillere bir armağan vermelerine aracı olmaktadır. Bunun bilincinde olan müşterilerin böyle
bir nedenden dolayı sürdürülebilir tedarik zinciri tarafından ona sunulan bir ürünü tercih
etmesi yüksek olasılıktır.

7.3.1. Sürdürülebilir Tedarik Zincirinin Bileşenleri

Sürdürülebilirlik marka, iş sürekliliği ve operasyonel maliyetlerin yönetimi arasındaki
bütünlüktür. Ürünlerin hammadde halinden son tüketiciye sunulması için gerçekleştirilen
bütün aşamalarda çevre, ekonomik ve sosyal etkenler bulunmaktadır. Sürdürülebilir tedarik
zinciri yönetiminde ürünün hammadde halinden son tüketiciye ulaşması ve hatta ekonomik
ömrü bittikten sonra geri dönüşümüne kadar bütün aşamalarında bu üç temel bileşen
açısından yarar sağlayacak şekilde faaliyetler düzenlenmelidir. Ayrıca tedarik zincirinin her
aşaması baştan sona yasalara ve finansal kurallara uygun şekilde dizayn edilmelidir.
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Tedarik zinciri içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerinin uluslararası insan haklarını koruyor
olması ve insan haklarına aykırı faaliyetlerin gerçekleşmesine engel olması gerekmektedir.
Tedarik zincirinin her aşamasındaki çalışanların haklarının ve çalışma koşullarının insan
haklarına aykırı olmaması ve çalışanları koruyucu nitelikli olması gereklidir. Doğal
kaynakların çıkarıldığı kömür madeninde veya tarlada çalışan işçilerden fabrika, dağıtım
firması, ofiste çalışanlara kadar bütün çalışanların uluslararası standartlarda çalışma şartlara
sahip olması gerekmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çalışanların hakları birçok
şekilde ihmal edilmektedir. Bangladeş, Hindistan, Çin gibi ucuz işçiliğin yoğun olduğu
ülkeler birçok dünya devi markanın üretim faaliyetleri için ana merkez haline gelmişti.
Ancak firmaların bu ülkelerdeki üretim tesislerini yeteri kadar denetlememesi sonucunda
oradaki kötü şartlarda küçük ve dar alanlarda, iş güvenliği olmadan işçilerin hayatlarını riske
atarak düşük ücretler ile veya çocuk yaşta işçi çalıştırmak gibi çalışan ve insan haklarına
aykırı durumunun basına yansıması sonucunda bu firmaların marka değerleri ciddi anlamda
zarar görmüştür. Bu sebeple firmaların tedarik zincirlerinin ilk aşamasından son aşamasına
kadar her kademesinde insan haklarına ve çalışan haklarına saygılı bir işletme olması
önemlidir. Ayrıca çalışanlara eğitim ve sağlık haklarının verilmesi, cinsiyet ayrımı ve ırk
ayrımı yapılmadan bütün çalışanlara eşit şartların sağlanması da önemlidir.
Eğer bir ülkedeki çevreyi koruma ile ilgili yasal düzenlemeler yetersiz ve tedarik zinciri
yöneticileri çevre konusunda bilinçli değil ise tedarik zinciri tarafından çevreye verilebilecek
zararlar çok fazladır. Bunlardan bazıları, çevreye yayılan zehirli atıklar sonucunda su
kaynaklarının kirlenmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması, ormanların ve yeşil alanların yok
olması, ekosistemde kalıcı hasar oluşması, tehlikeli gazların çevreye yayılması ve enerji
kaynaklarının yok olmasıdır. Bu gibi ciddi zararların meydana gelmesi geri dönüşü olmayan
bir şekilde kaynakları yok etmektedir. Bu nedenle tedarik zincirinde bu gibi çevre kirliliğine
karşı koruyucu önlemler alınmalıdır. Bunlar etkili bir atık yönetimi, yenilenebilir ve temiz
enerji kaynaklarının kullanılmasıdır.
Tedarik zinciri içerisinde faaliyetlerin ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesi genel tedarik
zinciri hedeflerinin başında gelmektedir. Yukarıdaki iki unsurun da ekonomik etkileri
düşünüldüğünde firmaya nihai olarak sürdürülebilir karlılık sağlayacak unsurlardır. Hem
çalışan memnuniyeti, hem müşteri memnuniyeti ve hem de yasal kurallara uygunluk
firmalara ekonomik olarak kazançlar sağlamaktadır. Tedarik zinciri içerisindeki
faaliyetlerdeki israfların ve gereksiz iş süreçlerinin azaltılması sayesinde gereksiz kaynak
kullanımı azalacak ve karlılık artacaktır. Bunun yanı sıra tedarik zinciri içerisindeki
faaliyetlerde ekonomik yolsuzluk ve rüşvet gibi istenmeyen durumların gerçekleşmesinin
önüne geçilmelidir. Aksi taktirde bu durum firmalara hem ürün kalitesinde bozulma gibi
direkt maliyetler ile hem de bu durumu düzeltmek için boşa harcanan yönetim zamanı ve
kaynaklar, firma imajının zedelenmesi gibi direkt olmayan maliyetlerle zarar vermektedir.
Bu sebeple firmalar tedarik zinciri içerisinde oluşabilecek yolsuzluk durumlarına karşı
önlem alması gerekmektedir.

153

Uygulamalar

Amerikan perakende sektörünün lideri Wal-Mart 1989 yılında müşterilerinin çevreye duyarlı
ürünleri talep etmeye başlaması üzerine, tedarikçilerinden geri dönüştürülebilir ve doğada
kendiliğinden çözülebilen paket malzemeleri üretmelerini talep etmiştir. Ayrıca Wal-Mart
marketlerinde çevreye duyarlı ürünler için ayrı bir bölüm açıp burada 300 kadar farklı çeşit
çevreye duyarlı bir şekilde üretilmiş ürünü satmaya başlamıştır.
2006 yılında şirketin CEO’su Lee Scott, yeşil tedarik zinciri uygulamaları için $500.000
yatırım yaparak, depolarındaki enerji tüketimini %30 ve katı atıklarını %25 oranında
azaltmayı, ve firma filosundaki araçların yakıt tüketim verimliliğini on yıl içerisinde iki kat
arttıracaklarını duyurmuştur. Bu proje kapsamında medya kampanyası başlatan Wal-Mart
tüketicilere yeşil ve sürdürülebilir ürünlerini tanıtmıştır. Yakıt tüketimini azaltmak için gece
çalışan araçlarına Auxiliary Power Unit (APUs) adı verilen küçük etkili dize aletini
ekleterek araç kabinini soğutulup ısıtılmasında ve molalarda iletişim sisteminin
çalıştırılmasında enerji tasarrufu elde edilmesini sağlamıştır. Bu sayede araçların karbon
emisyonu 100.000 metrik ton azaltılmış ve yılda 10 milyon galon yakıt tasarrufu ile 25
milyon dolar tasarruf edilmiştir. Ayrıca ışıklandırma için doğal gün ışığı kullanılarak
elektrik giderlerini %17 oranında azaltmış ve oyuncak ürünlerinin sevkiyatında daha az
ambalaj kullanarak nakliye masraflarından 2.4 milyon dolar tasarruf elde etmiştir.
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Uygulama Soruları

•
•
•
•

Wal-Mart ‘ı yeşil tedarik zinciri uygulamalarına yönlendiren ne olmuştur?
Bu vaka da anlatılan Wal-Mart’ın yeşil tedarik zinciri uygulamaları neler
olmuştur?
Wal-Mart yeşil tedarik zinciri uygulamalarına ne kadar yatırım yapmış ve sonuç
olarak ne gibi kazanımlar elde etmiştir?
Sizce Wal-Mart’ın bu vaka da bahsedilmeyen ancak yeşil tedarik zinciri
uygulamaları ile elde etmiş olabileceği diğer kazanımlar neler olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gelişen teknoloji ile birlikte firmalar daha ucuz hammadde, işgücü veya uzman işgücü ve
teknolojiden yararlanabilmek için dünyanın her yerinden gelen müşteri taleplerine daha hızlı
yanıt verebilmek ve bu müşterilerin bulunduğu pazarlarda varlıklarını göstererek
karlılıklarını arttırabilmek için üretim, dağıtım, satış, montaj gibi farklı faaliyetlerini farklı
birçok ülkede sürdürebilmektedir. Bu durum da küresel tedarik zinciri kavramını ortaya
çıkartmıştır. Artık firmaların dünya markası olabilmek için küresel tedarik zinciri yönetimini
benimsemeleri gerekmektedir. Ayrıca gelişen ekonomi ile birlikte müşterilerin talepleri de
çok çeşitlenmiş ve müşteriler artık sadece ürün talep etmekle kalmayıp bu ürünlerin çevreye
ve insanlığa etkilerini de önemser olmuştur. Bu durum firmaları yeşil tedarik zinciri
uygulamalarına yönlendirmiştir. Daha sonra çevre koşullarının sadece yeterli olmadığını
düşünen tüketicilerin bilinçlenmesiyle birlikte gelecek nesillere daha iyi bir dünya
bırakabilmek için çevreye duyarlı, ekonomik ve sosyal sorumluluk sahibi sürdürülebilir
tedarik zinciri yönetiminin gerekliliği anlaşılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Firmaların gelişen rekabet koşullarında rakiplerine karşı avantaj edebilmek
amacıyla daha ucuz veya daha kaliteli ürün üretebilmek için hammadde veya
işçiliğin daha ucuz olduğu bölgelerde üretim yapma isteği ya da müşteri talebinin
yoğun olduğu yeni pazarlarda ürünlerini satarak tedarik zincirinin genel karlılığını
arttırma istekleri üzerine gelişen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeşil tedarik zinciri
b) Sürdürülebilir tedarik zinciri
c) Etik tedarik zinciri
d) Küresel tedarik zinciri
e) Hiçbiri

2) Bir firma üretim faaliyetlerini kendi bulunduğu ülkede gerçekleştiriyor ve
ürünlerini dış pazarlarda satmak üzere farklı ülkelere ihraç ediyorsa bu firma nasıl
sisteme sahiptir?
a) Uluslararası tedarikçiler
b) Yurtdışı imalat
c) Uluslararası dağıtım sistemi
d) Tamamıyla bütünleştirilmiş küresel tedarik zinciri
e) Uluslararası ticaret

3) Aşağıdaki tanım hangi küresel tedarik zinciri motivasyon unsuruna aittir?
“Yerel pazarda varlıklarını sürdürmek isteyen firmalar diğer uluslararası
rakiplerinin maliyet avantajlarını yakalayabilmek ve onlarla mücadele edebilmek
için küresel ticarete yönelebilmektedir.”
a) Teknolojik gelişmelerin etkisi
b) Küresel pazar maliyet avantajları
c) Politik ve ekonomik teşvikler
157

d) Küresel pazar etkisi
e) Hiçbiri

4) Aşağıdakilerden hangisi yeşil tedarik zinciri faaliyetlerinden birisi değildir?
a) Yeşil paketleme
b) Yeşil dağıtım
c) Yeşil satınalma
d) Yeşil finansman
e) Tersine lojistik

5) Aşağıdakilerden hangisi yeşil tedarik zinciri yönetimi uygulamalarından birisidir?
a) Yeşil pazarlama faaliyetleri
b) Yeşil ürün dizaynı
c) Yeşil pazarlama faaliyetleri
d) Hepsi
e) Geri dönüşüm faaliyetleri

6) Aşağıdakilerden hangisi yeşil tedarik zinciri yönetimi avantajlarından değildir?
a) Kaynakların sürekliliğini sağlar
b) Ürünlerin fiyatının artmasını sağlar
c) Maliyetlerin düşmesini ve verimliliğin artmasını sağlar
d) Çevreye duyarlı müşterilerin talebini kazandırır
e) Finansal açıdan yararlıdır
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7) Aşağıdaki tanım hangi güncel tedarik zinciri kavramına aittir?
“Firmaların tedarik zinciri faaliyetlerini yönetirken ekonomik olma, çevreye
duyarlı olma ve sosyal sorumluluk sahibi olma gibi değerlere özen göstererek
tüm paydaşlarına sağladığı değerlerin maksimum olmasını amaçlamasıdır.”
a) Küresel tedarik zinciri
b) Yeşil tedarik zinciri
c) Sürdürülebilir tedarik zinciri
d) Etik tedarik zinciri
e) Bütünleştirilmiş tedarik zinciri

8) Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir tedarik zincirinin üç temel bileşenidir?
a) Ekonomik-Etik-Küresel
b) Esnek –Çevik-Yalın
c) Ekonomik-Çevreye duyarlı-Sosyal sorumluluk sahibi
d) Ergonomik-Çevik-Sosyal sorumluluk sahibi
e) Ekonomik-Çevreye duyarlı-Küresel

9) Aşağıdaki tanımın doğru olabilmesi için ilgili boşluğa hangi seçenek
yerleştirilmelidir?
“Sürdürülebilir tedarik zincirinin her aşamasındaki çalışanların haklarının ve
çalışma koşullarının --------------- ve çalışanları koruyucu nitelikli olması
gereklidir.”
a) Yüksek standartlarda
b) İnsan haklarına aykırı olmaması
c) Düşük standartlarda
d) Güvenli şartlarda
e) Rekabetçi
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10) Aşağıdaki tanımın doğru olabilmesi için ilgili boşluğa hangi seçenek
yerleştirilmelidir?
“Tedarik zinciri içerisindeki faaliyetlerdeki israfların ve gereksiz iş süreçlerinin
azaltılması sayesinde gereksiz ……….. azalacak ve karlılık artacaktır.”
a) Talep
b) Kaynak kullanımı
c) Satışlar
d) Depolama
e) Pazarlama

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)d, 4)d, 5d , 6)b, 7)c, 8)c, 9)b, 10)b
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8. STOK YÖNETİMİNE GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1 Stok Kavramı

8.2. Stok Türleri
8.3. Stok Fonksiyonları
8.4. Stok Yönetiminde Temel Kavramlar
8.5. Stok Yönetimi ve Amacı
8.6. Stok Yönetiminde Performans Göstergeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•
•
•
•
•

Stok nedir?
Stok türleri nelerdir?
Stok yönetiminin şirketlere katkısı nedir?
Stok yönetiminde amaçlanan nedir?
Stok yönetiminde performans göstergeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Stok kavramınının ne ifade Okuma yapma
ettiğini bilir

Konu

Stok Kavramı

Stok Türleri

Stok türleri hakkında bilgi Okuma yapma
edinir

Stok Fonksiyonları

Stok Fonksiyonları hakkında Okuma yapma
bilgi sahibidir

Stok Yönetiminde Temel
Kavramlar
Stok Yönetimi ve
Yönetiminin Amacı

Stok Yönetiminde
Performans Göstergeleri

elde
veya

Stok yönetiminde kullanılan Okuma yapma
temel kavramlarını bilir

Stok Stok
yönetiminde Okuma yapma
gerçekleştirilen faaliyetlerin
amaçları hakkında bilgi
edinir
Stok yönetimi performans Okuma yapma
göstergelerini bilir
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Anahtar Kavramlar

•

• Stok
• Stok yönetiminin kavramları
• Stok türleri
• Stok fonksiyonları
• Stok yönetiminin amacı
Stok yönetimi performans göstergeleri
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Giriş
Küreselleşme ile birlikte artan rekabet koşulları nedeniyle, firmalar içerisinde
bulundukları pazarlarda mevcudiyetlerini devam ettirmek ve rekabet üstünlüğü
sağlayabilmek amacıyla işletme süreçlerini daha iyi yönetme faaliyeti içine girmişlerdir. Bu
süreçlerden bir tanesi de firma stoklarının değişen müşteri taleplerini karşılayabilecek
şekilde planlanmasını sağlayacak bir stok yönetimi sisteminin kurulmasıdır.
Stok yönetimi; talep ve arz dengesinin sağlanmasına yönelik, hizmet düzeyinin
yükseltilmesi ve müşteri memnuniyetinin gerçekleştirmek amacı güden bir işletme
fonksiyonudur. Stok yönetimi sayesinde, stok prosedürleri ve stok politikaları belirlenerek
işletmenin stok kararlarına yön verilir. Bu kararlar işletmedeki birçok bölümün
koordinasyonu ile gerçekleşir. Üretim, satınalma, planlama ve depo bölümleri arasındaki
etkin bilgi alışverişi stok yönetiminin doğru bir şekilde gerçekleşmesine katkıda
bulunmaktadır.
Bu bölümde stok ve stok yönetimi konusu ele alınarak, temel stok kavramları, stok
türleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca, stok yönetiminde strateji hakkında bilgi verilecektir.
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8.1.STOK KAVRAMI
Stok, işletmelerin üretim ya da hizmet süreçlerinde kullanılmak üzere bulundurdukları
son ürün, yarı mamul ya da hammaddeleri ifade etmek amacıyla kullandıkları bir kavramdır.
Stok diğer bir deyişle, işletmelerin sabit değerlerlerinin dışındaki maddi değeri olan
aktifleridir. Stoklar bir üretim sürecinde üretilen ürünlere doğrudan ya da dolaylı olarak
katılan tüm değerleri içermektedir. İşletmelerin müşteri memnuniyetini sağlayarak, hizmet
kalitesini yüksek seviyelerde tutmak amacıyla, talep değişkenliklerinden kaynaklanan
belirsiz durumlara karşı işletmelerin aldıkları önlemler olarak da değerlendirilmektedir.
Günümüz yönetim ve üretim anlayışında, stok tutma kavramı kaçınılması gereken bir
olgudur. Stok bulundurma bir yandan önlem alma olarak algılanırken, diğer taraftan
bulundurulması maliyet arz ettiği için kayıp anlamına da gelmektedir.
Stok bulundurmada ya da stokun varoluşunda iki temel neden vardır:
•

Belirsizlikler

Belirsizlikler firmaları stok bulundurmaya zorlayan en önemli sebeplerdendir.
Belirsizlikler; daha çok talep, arz ve tedarik sürelerinin dalgalanmalarından
kaynaklanmaktadır.
• Verimsiz sistem
Firmada işleyen sistemden ileri gelen problemlerden kaynaklanmaktadır.
Diğer nedenler ise, bu iki nedenden kaynaklanan, türev nedenlerdir. Bunlar:
•

Tedarikçi güvensizliği: Tedarikinde problem yaşanabilen ürünler söz konusu
olduğunda işletmeler, tek seferde daha fazla temin ederek, elde bulundurmama
durumundan dolayısıyla müşteri memnuniyetsizliğinden korunmak isterler.
Böyle durumlarda, fazla temin edilen ürünler stoklanacaktır.

•

Fiyat koruma: İşletmeler, ani fiyat artışlarından korunmak amacıyla tek seferde
daha fazla miktarda sipariş verebilirler. Böyle durumlarda, fazla temin edilen
ürün stok olarak bulundurulacaktır.

•

Miktar indirimi: İşletmeler, tek seferde daha fazla miktarda sipariş vererek ya
da üretim yaparak birim başına düşen maliyetlerde düşüş elde
edebilmektedirler. Bu durumda daha fazla üretim veya siparişten kaynaklı
stoklar oluşacaktır.

•

Düşük sipariş maliyeti: İşletmeler, tek seferde daha fazla sipariş vererek, birim
başına düşen sipariş maliyetini düşürebilmektedirler. Bu durumda, ihtiyaç
fazlası miktar stok olarak bulundurulacaktır.

Stok kavramı farklı kaynaklarda ve disiplinlerde envanter olarak karşımıza çıkmaktadır.
Stok ve envanter kelimeleri, anlamları birbirine çok yakın olmakla birlikte küçük bir
noktada farklılaşmaktadır. Stok, kelimesi envantere göre daha dar kapsamlıdır; sadece
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fiziksel olarak mevcut olan ve mal ya da üretimi için gerekli olan malzemeleri içerir.
Envanter kelimesinin kapsamı daha geniştir; stokların yanı sıra, işletmedeki makine, teçhizat
vb. demirbaş malzemeleri de kapsamaktadır. Ayrıca, stokun parasal değerinden
bahsedilecekse envanter kelimesinin kullanılması daha doğrudur. Bu çalışmada kavram
kargaşasını önlemek için stok kelimesinin kullanılması uygun görülmüştür.

8.2. STOK TÜRLERİ
Stok kalemleri işletmenin yapısına ve farklı sektörlere göre farklı isimlendirilse de,
temel olarak işlenmişlik düzeyi göz önüne alındığında üç ana başlık altında sınıflandırılır.
Hammaddeler, yarı mamuller (yarı işlenmiş ürünler) ve mamuller (bitmiş ürünler).
Üretime dolaylı olarak katılan ve son ürün içinde yer almayan bazı stok kalemleri ise
doğrudan bu üç stok sınıfının içinde sayılmazlar. Bunlar hazır parçalar ve yardımcı
maddelerdir.
Stokların sınıflandırılması şekil 21.’de görülmektedir.
Müşteri

Tedarikçi

Hammaddeler

Yarı mamuller

Hazır
parçalar

Son ürünler

Yardımcı
malzemeler

Şekil 21. Stok Türleri
Hammaddeler: Yarı mamulleri ve mamulleri üretmek amacıyla kullanılan ve üzerinde
işlem yapılmamış maddelerdir. Üretim faktörleri içinde girdi başlığı altında toplanırlar.
Hammadde kavramı işletmeye göre ve işlem gördüğü üretim aşamasına göre değişim
gösterebilmektedir. Örneğin, kablo üretim sektöründe bakır filizleri hammadde ve kablo
nihai üründür. Diğer taraftan, beyaz eşya sektöründe kablo, ürünlerin hepsinde kullanılan bir
yarı mamuldür.
Yarı mamuller: Üretimi tamamlanmamış, üzerinde yapılması gereken işlemler olan ve
üretimdeki iş istasyonlarında bekletilen varlıklardır. Yarı işlenmiş ürünler olarak da ifade
edilmektedir. Yarı mamuller üzerinde yapılması gereken işlemler tamamlandıktan sonra son
ürün halini alırlar. Örneğin, ayakkabı üretiminde işlem görmüş fakat boyanmamış deri
kısımlar yarı mamul olarak isimlendirilmektedir.
Mamuller: Üzerinde yapılması gereken tüm işlemler tamamlanarak son halini almış
olan varlıklardır. Nihai ürün olarak da ifade edilirler. Tüketiciye teslim edilmek ya da diğer
sektörlerde yarı mamul olarak kullanılmak üzere depoda bekletilirler veya satılırlar.
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Hazır parçalar: İşletme dışından tedarik edilen ve son ürünün belirli bir parçasını
oluşturan malzemelerdir. Çok basit yapıda olup montajı kolay olan parçaların yanında,
karmaşık yapıya sahip olan montajı daha zahmetli olan parçalar da mevcuttur. Örnek olarak,
çivi, cıvata, elektrikli motor verilebilir.
Yardımcı malzemeler: Üretime doğrudan dahil olmayan, fakat ürünün
oluşturulmasında kullanılan malzemelerdir. Bu malzemeler, üretimin başlangıcından sonuna
kadar olan tüm sürecin herhangi bir aşamasında kullanılır. Firmaların faaliyet alanlarına
bağlı olarak da farklı özellikler arz eden yardımcı malzemeler, işletme malzemesi adıyla da
anılmaktadır. Makine yağı, su, tamir parçaları ve kesme sıvısı yardımcı malzemelere örnek
olarak verilebilir.
Tablo 7. Stok Türlerinin İşletme Faaliyetlerine Göre Dağılımı
Stok Türü
Sektör
Hammadde

Yarı mamul

Yardımcı malzeme

Nihai ürün

Tedarikçi









Üretici









Dağıtıcı





Toptancı





Perakendeci





Tablo 7. Stok türlerinin işletmelerin faaliyet alanlarına göre dağılımını göstermektedir.
Üretim sektöründeki işletmeler ve tedarikçiler hammadde, yarı mamul, yardımcı malzeme
ve nihai üründen stoklar bulundururken, dağıtıcı, toptancı ve perakendeci kullanıma hazır
ürünleri stoklarında tutarlar.
Stoklar,
işlevlerine ya da stok bulundurma amacına bağlı olarak da
sınıflandırılmaktadır. Bunlar: Emniyet stoku, çevrim stoku, promosyon stoku, mevsim
stoku, spekülatif stok ve yedek parça stoku olarak isimlendirilir.
Emniyet stoku: Firmalar, belirsizliklerin zararını minimize edebilmek amacıyla tedarik
süresi boyunca elde bulundurmama riski ile karşı karşıya kalmamak için ek bir miktar stok
tutarlar. Ek olarak muhafaza edilen bu stok türü emniyet stoku olarak adlandırılır. Emniyet
stokları firmalar için sigorta niteliğindedir.
Çevrim stoku: Stok maliyetlerini düşürmek amacıyla, işletmelerin yıllık ihtiyaçlarını
partiler şeklinde temin ederek stoklamasıyla oluşan stoklara çevrim stoku adı verilir. İki
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sipariş arasındaki süre bir çevrim süresi olarak ifade edilir ve bu çevrim süresi boyunca
talebi karşılayabilmek için kullanılan stoktur.
Promosyon stoku: Tanıtım veya pazarlama aracı olarak kullanılan stoktur. Fiyat
indirimi yapıp daha yüksek miktarlarda satış yapabilme gayesiyle tutulur. Satışların durgun
olduğu dönemlerde kullanılır.
Mevsim stoku: Yüksek taleple karşılaşılan dönemlerde satılmak üzere daha önceden
üretilip beklemeye alınan stoklardır. Belli mevsimlerde temini mümkün olan malzeme ya da
ürünler de bu gruba girmektedir.
Spekülatif stok: Fiyat artışı beklentisinin mevcut olduğu dönemlerde, artan fiyatlardan
etkilenmemek üzere tutulan fazla stoklardır.
Yedek parça stoku: İşletme içindeki çeşitli teçhizat makine vb. donanımların onarımı
ve yenilenmesi için stoklanan parçalardır.
Transit stok: Dağıtım kanalı içerisinde, bir noktadan diğer noktaya transfer edilen
stoklar transit olarak isimlendirilir.

8.3. STOK FONKSİYONLARI
Stok fonksiyonları, stokun gerçekleştireceği işlevler veya stokun bulundurulma
sebepleridir. Stoklar genel olarak, üretimin sekteye uğramasını engellemek, talep
dalgalanmalarının zararlarını minimize etmek, tedarik süreçlerinde yaşanacak
olumsuzlukları en aza indirgemek, fiyat dalgalanmalarından en az düzeyde etkilenmek ve
yaşanacak tüm olumsuzluklar karşısında müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutabilmek
için sipariş karşılama durumunu devamlı kılmak gibi fonksiyonlara sahiptir.
Stokların fonksiyonları 6 farklı başlık altında toplanabilir. Bunlar: hız dengeleme,
taşıma, parti büyüklüğü, tahminler, mevsimsel durumlar ve beklenmedik durum. Şekil 22
stok türleri, stokların bulunduğu noktalar ve stok fonksiyonları göz önüne alındığında
stokların kaç farklı gerekçe ile bulundurulacağını bize göstermektedir.
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Şekil 22. Stok Bulundurma Gerekçeleri
Ayrıca stokların fonksiyonları literatürde zaman, süreksizlik, belirsizlik ve ekonomi
başlıkları altında da değerlendirilmektedir.
Zaman: Stoklar zaman faktörü göz önüne alınarak işletmeler tarafından katlanılan
kalemlerdir. Müşteriye söz verilen zamanda ürünün teslimine olanak sağlayan stoklar,
hizmet kalitesinin yüksek tutulmasına katkı sağlamış olurlar. Stoklar sayesinde ürünler
istenilen zamanda ve istenilen yerde hazır edilebilmekte, böylece karlılık artırılabilmektedir.
Süreksizlik: Ürünün hammadde halinden son halini alana kadar olan tüm süreçte ki
işlemler birbirlerine bağımlı olarak gerçekleşmektedir. Süreksizlik ve ya kesiklilik faktörü
birbirine bağımlı olan bu işlemlerin birbirlerinden bağımsız gerçekleştirilebilme imkanını
ifade etmektedir. Stoklar sayesinde üretim işlemleri doğrudan tüketime uyarlanmaktan
kurtulmaktadır. Aynı zamanda stoklar, tedarik zincirinin tedarik-üretim-dağıtım ağının her
adımının daha ekonomik olarak yapılmasını sağlamaktadır. Çünkü hammadde için yapılan
stoklar üreticiyi tedarikçiden, ara stoklar üretim bölümlerini birbirinden ve nihai ürüne
yönelik yapılan stoklar ise müşteriyi üreticiden bağımsız hale getirmektedir.
Belirsizlik: İşletmenin tahmin edilemeyen durumlardan en az düzeyde etkilenmesini
sağlayan faktördür. Bu faktör, tahminde ortaya çıkabilecek yanlışların, üretimin
faktörlerindeki dalgalanmaları, kullanılan makine alet vb. teçhizattan kaynaklanan
problemleri ve temin sürelerindeki aksamaları ifade etmektedir.
Ekonomi: Ekonomi faktörü, stokların işletmeye maliyet düşürücü avantajlar
sağladığını ifade eden faktördür. Etkin stok yönetimi sayesinde, uygun miktarlarda alım
yapılması sağlanır. Doğru sipariş miktarlarının ve doğru stok miktarlarının hesaplanmasıyla
işletme maliyetlerinde azalmalar söz konusu olabilmektedir.
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8.4. STOK YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR
Stok konusunun daha iyi anlaşılması amacıyla, stok yönetiminde kullanılan birtakım
kavramlar aşağıda sıralanmıştır.
Yeniden sipariş noktası: Stok seviyeleri belirli bir noktaya geldiğinde, bu düşüşü
gidermek için yeniden sipariş verilir. Yeni bir siparişin verildiği bu nokta yeniden sipariş
noktası olarak adlandırılır.
Tedarik süresi: Yeniden siparişe geçilen tarih ile yeni siparişin işletmeye ulaştığı tarih
arasındaki süredir.
Sipariş Dönemi: Birbirini takip eden iki sipariş arasında geçen süre sipariş dönemi
olarak adlandırılır.
Çevrim süresi: İki sipariş süresi arasındaki süre çevrim süresidir.
Ortalama talep: Ortalama stok, talebin sabit olduğu dönemlerde ve talepte
dalgalanmanın olduğu dönemlerde farklı hesaplanır. Talep sabitse, sipariş dönemi başındaki
stok seviyesi ve sipariş dönemi sonundaki stok seviyesi toplandıktan sonra ikiye bölünerek
elde edilir. Talepte dalgalanma söz konusu ise, her dönem parçalara ayrılarak hesaplanır.
Bağımlı talep: Bir başka ürünün talebine bağlı olarak değişen talebe sahip olan ürünler
için kullanılır. Örneğin, otomobil üretiminde kullanılan malzemelerin (koltuk, lastik vb.)
olan talep, otomobile olan talebe bağımlıdır.
Bağımsız talep: Talebi bir başka ürüne bağımlı olmayan ürün ya da malzemeler için
kullanılır. Örneğin, otomobile olan talep bağımsız taleptir.

8.5. STOK YÖNETİMİ VE AMACI

Son yıllarda, küreselleşme ve rekabet konusundaki hızlı değişimler nedeniyle müşteri
ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılayabilme gayesi içerisine giren işletmelerin üzerinde
önemle durduğu konulardan bir tanesi de stok yönetimidir. En az maliyetle, yüksek kalite
elde etmeyi amaçlayan işletmeler, malzeme akışlarını ve teminini etkin bir şekilde
gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bundan dolayı, işletmeler firma içinde malzeme akışlarını
ilgilendiren tüm bölümleri ve işlemleri etkin bir biçimde organize etmek zorundadır.
Stok yönetimi, işletmelerin faaliyetlerini düzgün bir biçimde yerine getirebilmeleri için
ürettikleri mamullerin ya da sattıkları malların kontrolünden ibaret bir tedarik zinciri
fonksiyonudur. Stok yönetimi, tedarik zincirini oluşturan üretici dağıtıcı, perakendeci gibi
aktörler arasında talep ve arz dengesini sağlayacak şekilde malzeme akışlarını düzene sokan
ve bu akışı sistemli hale getiren faaliyetler bütünüdür.
Stok yönetimi sistemi kurulurken gerçekleştirilmesi gereken birtakım temel faaliyetler
vardır. Bunlar:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sorumluların ve sorumlulukların belirlenmesi
Stok kalemlerinin sınıflandırılması
Talep tahmini
Stok takip sisteminin oluşturulması
Stok maliyetlerinin hesaplanması
Tedarik sürelerinin sistematik duruma getirilmesi
Form ve kayıtların oluşturulması
Malzeme ihtiyaç planlama (MRP) sisteminin kurulması
Fire takip sisteminin oluşturulması
İhtiyaç analizlerinin yapılması
Depolama için bir sistem oluşturulması

Stok yönetiminin doğrudan ilgili olduğu konular Şekil 23.’de görüldüğü üzere beş farklı
başlık altında toplanmaktadır. Satınalma, depo yönetimi, stok maliyetleri, malzeme ihtiyaç
planlaması ve fireler.

Şekil 23. Stok Yönetiminin Konuları
Stok yönetiminin verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi için, üretimin üç farklı
aşamasında da stok kalemlerinin durumunun izlenmesi gerekmektedir. Bu aşamalar üretime
başlamadan önceki aşama, üretim anı aşaması ve üretimden sonraki aşamadır.
•

Üretim öncesi aşama: Üretime başlamadan önce, söz konusu olan stok kalemlerinin
temin edileceği en uygun tedarikçi belirlenir. Belirlenen tedarikçinin gerekli olan
malzemeleri en uygun zamanda teslim etmesi beklenir. Bu aşamada stok yönetimi
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açısından en kritik nokta tedarik süresidir. Tedarik süreleri, tedarik zinciri
yönetiminden faydalanarak iyileştirilmeye çalışılır.
•

Üretim aşaması: Bu aşamada, stok yönetimi açısından en önemli noktalardan bir
tanesi, tüm stok kalemlerinin stok miktarlarının ve üretim sürecinde birbirini izleyen
aşamalarda biriken ara stokların düşük seviyelerde bulundurulmasıdır. Diğer bir
nokta ise, tüm malzemelerin istenen yere, uygun zaman ve uygun miktarlarda
sağlanmasıdır. Bu aşamada, tam zamanında üretim sistemlerinden faydalanarak
biriken stok seviyesinin azaltılması mümkün olabilmektedir.

•

Üretim sonrası aşama: Üretim bittikten sonraki aşamada stok yönetimi açısından
hedeflenen; bitmiş ürünlerin en uygun dağıtım ağı vasıtasıyla müşterilere
ulaştırılmasıdır. Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik faaliyetlerinden yaralanarak, bu
aşamada stok maliyetleri en aza indirgenebilmektedir.

Verimli ve etkin bir stok yönetimi için, 5D kuralı geçerlidir. Şekil 24 Etkin stok
yönetiminin 5 anahtar kuralını göstermektedir.

Doğru
Ürün

Doğru
Miktar

ETKİN
STOK
YÖNETİMİ

Doğru
Fiyat

Doğru
Zaman

Doğru
Yer

Şekil 24. Etkin Stok Yönetimi İçin 5D
Stok yönetiminde üç farklı uygulama şekli vardır:
•
•

Döngüsel stok yönetimi: Müşteri ihtiyaçlarının her talepte küçük partiler şeklinde
karşılanması yerine, büyük partiler halinde depolara ve perakendecilere gönderilerek
taşıma maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenir.
Emniyet stok yönetimi: Talep tahminlerinin güvenirliliğinin az olması durumunda,
dönemsel stok düzeyinden bir miktar daha fazla stok bulundurulur. Bu karar, işletme
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•

açısından, elde bulundurmama durumunun fazla stok bulundurmaya göre daha
maliyetli olduğu durumlarda uygulanır.
Sezonluk stok yönetimi: Sektörlerin yapısına bağlı olarak, bazı ürünlere olan talep
dönemsel olarak değişiklik göstermektedir. Böyle durumlarda, talebin yüksek olduğu
dönemlerde yüksek stok tutulurken, düşük olduğu dönemlerde stok seviyesi
azaltılmaktadır.

Stok yönetiminin önemi maliyet, kontrol ve risk başlıkları altında incelenebilir. Maliyet
başlığı altında satınalma ve elde bulundurma maliyetlerinin yönetimi; kontrol başlığı altında
takip, sipariş ve mal kabul faaliyetlerinin yönetimi, risk başlığı altında da miat ve talebin az
olma durumu bulunmaktadır. Stok yönetimi ile işletmeye kazandırılacak faydalar; fazla stok
birikmesinin önlenmesi, taleplerde oluşabilecek dalgalanmalara karşı önlem alınması,
maliyetlerin azaltılması, malzeme kayıplarının azaltılması ve yüksek hizmet kalitesi şeklinde
özetlenebilir.

8.6. STOK YÖNETİMİNDE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Stok yönetimimin ne kadar verimli ve etkin bir şekilde işlediği bir takım performans
göstergeleri kullanılarak tespit edilir. Bunlardan bazıları aşağıda açıklanmıştır.
Müşteri memnuniyeti: Müşteri memnuniyeti müşteri isteklerinin zamanında, istenilen
yer ve miktarda karşılanması ile ölçülür. Bunun içi farklı oranlar kullanılmaktadır. Bazıları
aşağıda açıklanmıştır.
•
•
•

Karşılana talep /Talep
Müşteri şikayet sayısı/Toplam Müşteri sayısı
İstenilen zamanda teslim edilen sipariş sayısı/Toplam sipariş sayısı

Stok devir hızı: Stok dönüşüm hızı olarak da adlandırılmaktadır. Stokların bir yılda
kaç kere kullanıldığı ya da devrettiğini gösteren performans ölçütüdür. Stok devir hızı
aşağıdaki formülle elde edilir.
Stok devir hızı= Satılan malların maliyeti / ortalama stok
Ortalama stok seviyesi dönem sonu stokları ve + dönem başı stoklarının toplanıp ikiye
bölünmesiyle bulunur. Sonuç olarak elde edilen sayı bize işletmenin bir yıl içerisinde
stoklarını kaç kez yenilediğini gösterir. Aynı zamanda stok devir hızı, işletmenin sahip
olduğu varlıkları verimli kullanıp kullanmadığının bir göstergesidir.
Stok devir hızının yüksek olması, stokların hızlı bir satış sürecinden geçtiğini gösterir.
Bu durum aynı zamanda işletmenin stoklarını hızlı bir şekilde nakde çevirdiğinin
göstergesidir. Stok devir hızının yükse olması durumunda depolama maliyetlerinin düşük
olması beklenir. Diğer yandan bazı durumlarda stok devir hızının yüksek olması işletmenin
yeterli olmayan stoklarla çalıştığını da ifade edebilmektedir.
Stok devir hızının düşük olması, stokların bir takım nedenlerden dolayı satış sürecinden
yavaş geçmesi anlamına gelir. Üretimi planının satış programına uyumsuz olması
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durumunda fazla stok birikir; bu durum stok devir hızının düşmesine neden olacaktır. Aynı
zamanda düşük stok devir hızı depolama maliyetlerini artırır.
Stokta bekleme süresi: Stok devir hızıyla çok benzer bir ölçüttür. Bu süre stokların
ortalama olarak ne kadar beklediğinin bir göstergesidir. Bu sürenin kısa olması stokların kısa
sürede nakde çevrildiğini gösterir. Stokta bekleme süresi aşağıdaki formülle bulunur.
Stokta bekleme süresi= 365 (ya da 360) / stok devir hızı
İade/Toplam talep: Müşteri tarafından yapılan iadelerin toplam talebe oranının yüksek
oluşu müşteri ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmadığının bir göstergesidir. Bu durum stok
yönetimi açısından verimliliğin düştüğünün bir ifadesidir.
Müşteri şikayet oranı: Teslim zamanı veya ürünün özelliği ile ilgili şikayetlerin
sayısının toplam müşteri sayısı içindeki oranıdır. Bu oranın yüksek olması stok yönetiminin
veriminin düşük olduğunu gösterir.
Bunlara ek olarak stok yönetiminin performansı stok yokluğu yaşanmayan süre, stok
yokluğu nedeniyle üretimin yapılmadığı süreler, finansal göstergeler, kalite göstergeleri ile
ölçülebilmektedir.
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Uygulamalar

Defne gıda şirketi, talebi yüksek olan bir ürünün içinde bulunan ve yılın belirli
mevsiminde bulunabilen bir meyve için yüksek miktarlarda alım yaparak stok yapmıştır.
İşletme kayıtlarında bu ürüne ait yılbaşı stok değeri 2.000 TL ve yılsonu stok değeri ise
6.000 TL’ dir. Yılsonunda bu ürüne ait satış maliyeti 10.000 TL olarak hesaplanmıştır.
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Uygulama Soruları

•
•
•

Yukarıdaki parçada stok yönetiminin hangi türüne göre stok yapılmıştır?
Parçaya göre hangi stok performans göstergelerini hesaplayabiliriz.
Defne gıda şirketinin stok yönetim performansını yorumlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Stok kavramının neyi ifade ettiğini ve stok türlerinin nasıl sınıflandırıldığını
öğrendik. Stokların yerine getirdiği fonksiyonlar hakkında bilgi edindik. Stok
yönetiminin ne olduğunu ve stok yönetiminde kullanılan temel kavramları öğrendik.
Stok yönetiminin fayda ve amaçları üzerinde durduk. Stok yönetiminin performansını
hangi göstergelerle ölçebileceğimizi ele aldık.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi stok kavramıyla ilgili değildir?
a) Envanter olarak da ifade edilir
b) Önlem için tutulur
c) Bulundurulması dezavantaj olabilir
d) Hizmet kalitesini yükseltebilir
e) İşletme için bir maliyet değildir
2.Aşağıdakilerden hangisi Stok türlerinden değildir
a) Hammadde
b) Yarı mamul
c) Mamul
d) Depolama
e) Hazır parçalar
3. Aşağıdakilerden hangisi Stokların fonksiyonu değildir?
a) Üretimin sekteye uğramasını önlemek
b) Fiyat dalgalanmalarından en az düzeyde etkilenmek
c) Talep dalgalanmalarının zararlarını minimize etmek
d) Tedarik zincirinde yaşanacak olumsuzlukları önlemek
e) Satışları artırır
4. Aşağıdakilerden hangisi Stok yönetimini ifade eder?
a) Malzeme akışını düzenler
b) Malzeme temininden sorumludur
c) Müşteri ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılayabilme
d) Tedarik zinciri fonksiyonudur
e) Hepsi

5. Aşağıdakilerden hangisi Stok yönetiminin konularından değildir?
a) Satınalma
b) MRP
c) Maliyetler
d) Muhasebe
e) Depo yönetimi
6. Aşağıdaki ürünlerden hangisine olan talep bağımsız olabilir?
a) Otomobil
b) Süt
c) Çimento
d) Çivi
e) Un
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7. Stok yönetimi kaç farklı şekilde uygulanır?
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5

8. Stok yönetim sistemi kurulurken hangisi yapılmaz?
a) Sorumluların ve sorumlulukların belirlenmesi
b) Stok kalemlerinin sınıflandırılması
c) Talep tahmini
d) Stok takip sisteminin oluşturulması
e) Tedarik zincirinin organizasyonu
9. Aşağıdakilerden hangisi stok yönetimi performans göstergesi değildir?
a) Stok devir hızı
b) Müşteri memnuniyeti
c) İade/Toplam talep
d) Satılan mal sayısı
e) Stokta bekleme sayısı
10. Aşağıdakilerden hangisi stok devir hızının ifadesidir?
a) iade/toplam talep
b) Satılan mal maliyeti/ ortalama stok
c) Şikayet/ toplam müşteri
d) Toplam çıktı/ toplam girdi
e) Hiçbiri

CEVAPLAR: 1-e, 2-d, 3-e, 4-e, 5-d, 6-a, 7-c, 8-e, 9-d, 10-b
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9. STOK MALİYETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Ürün Maliyeti
9.2.Sipariş Maliyeti
9.3.Elde bulundurma Maliyeti
9.4. Elde bulundurmama Maliyeti
9.5. Stok Yatrırım Maliyet
9.6. Personel Maliyeti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Stok maliyetleri nelerdir?
Ürün maliyeti, sipariş maliyeti, elde bulundurma maliyeti, elde bulundurmama maliyeti,
stok yatırım maliyeti ve personel maliyeti neyi ifade eder? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Okuma yapma

Ürün Maliyeti

Ürün maliyeti hakkında bilgi
edinmek

Sipariş Maliyeti

Sipariş Maliyeti hakkında
bilgi edinmek

Okuma yapma

Elde Bulundurma Maliyeti

Elde Bulundurma hakkında
bilgi edinmek

Okuma yapma

Elde Bulundurmama
Maliyeti

Elde Bulundurmama
hakkında bilgi edinmek

Okuma yapma

Stok Yatırım Maliyeti

Stok Yatırım Maliyeti
hakkında bilgi edinmek

Okuma yapma

Personel Maliyeti

Personel Maliyeti hakkında
bilgi edinmek

Okuma yapma

elde
veya
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Anahtar Kavramlar
• Stok maliyetleri
• Ürün maliyeti
• Sipariş maliyeti
• Elde bulundurma maliyeti
• Elde bulundurmama maliyeti
• Stok yatırım maliyet
• Stok personel Maliyeti
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Giriş
Tüm dünyada var olan ve gittikçe zorlaşan rekabet koşulları, işletmeleri maliyetlerini
en küçüklemeyebilme çalışmalarına yöneltmiştir. Bu maliyet kalemlerinden bir tanesi de
stok yönetim birimi tarafından hesaplanan ve organize edilen stok maliyet kalemleridir.
İşletmeler, avantajları yanında dezavantajı da olan tüm stok türlerini politikaları gereği
tutmak zorunda kalırlar. Buradaki önemli nokta, stok yönetimini gerçekleştiren bölüm ya da
kişiler tarafından kurulacak olan müşteri hizmet kalite düzeyi ve stok maliyetleri arasındaki
dengedir. Stok maliyetlerinin yüksek olması piyasadaki, talepteki ve tedarikçilerdeki
belirsizliklerden kaynaklanabilmektedir. Bunun yanı sıra, tedarik zinciri içindeki iletişimin
düzgün olmayışı ve koordinasyon eksikliği de stok seviyelerinde maliyetlerinde ve
dolayısıyla stok maliyetlerinde yükselmeye neden olabilmektedir.
Bu bölümde stok maliyetlerinin türlerinden bahsedilerek, tüm stok maliyet türlerinin
nasıl hesaplanacağı konusunda detaylı olarak bilgi verilecektir.
Stok maliyetleri, müşteri memnuniyeti oluşturma ve hizmet düzeyinin artırılmasına
yönelik tedarik zinciri içinde işletmelerin katlanmak zorunda kaldıkları, süreçten sürece
farklılık gösteren maliyetlerdir.
Stok maliyetleri, tüm faaliyet süreci içerisinde birçok nedene bağlı olarak
değişebilmektedir. Stok maliyetlerinin etkilendiği faktör sayısı da çok fazladır. İşletmeler
stok bulundurma ve stok bulundurmamadan kaynaklanan bir takım maliyetlere maruz
kalmaktadırlar. Maliyet kalemlerinin bazıları stok seviyesi yükseldikçe artış göstermekte;
bazıları da stok seviyesi düştükçe azalmaktadır. Stok seviyesi yükseldikçe artan maliyetlere
örnek olarak depolama maliyetleri ve fırsat maliyetleri verilebilir. Stok seviyesi yükseldikçe
azalan maliyetlere örnek olarak ise, sipariş maliyeti ve satınalma maliyeti gibi maliyetler
verilebilir.
İşletmelerin faaliyetleri sırasında karşılaşılan stok maliyetleri bu kitapta altı farklı başlık
altında incelenecektir. Bunlar,
1. Ürün maliyeti (satınalma maliyeti)
2. Sipariş maliyeti
3. Stok bulundurma maliyeti
4. Stok bulundurmama maliyeti
5. Stok yatırım maliyeti
6. Stok personel maliyeti
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9.1. ÜRÜN MALİYETİ
Ürün maliyeti için iki farklı durum söz konusudur. Eğer ürün dışarıdan ya da piyasadan
satın alınıyorsa, satın alınan ürünlerin birim başına ödenen değeri ürün maliyeti olarak ifade
edilir. Ürün üretiliyorsa, ürün maliyeti iki farklı maliyetten oluşur; sabit maliyet ve değişken
maliyet. Sabit maliyet ürünün miktarından bağımsızken, değişken maliyet üretim arttıkça
artacaktır. Değişken maliyetlere örnek olarak işçilik giderleri ve hammadde giderleri
verilebilir. Stok yönetimi bölümü stok politikası konusunda karar alırken sabit maliyetlerden
daha çok değişken maliyetler üzerinde durmaktadır.

9.2. SİPARİŞ MALİYETİ
Stok maliyetleri içinde yer alan önemli kalemlerden bir tanesi de sipariş maliyetidir.
Sipariş maliyeti, bir siparişin verilmeye başladığı andan sipariş edilen ürünün alınmasına
kadar geçen süreçteki tüm faaliyetlerden kaynaklı maliyetleri içerir. Sipariş maliyetlerini
oluşturan maliyetler aşağıda sıralanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•

Siparişin verilmesi için gerçekleştirilen yazışmalar
Kırtasiye masrafları
İletişim masrafları
Personel masrafları
Kayıt masrafları
Kargo masrafları
Taşıma, yükleme ve boşaltma masrafları

Sipariş maliyeti, müşterilerin siparişleri veya işletmedeki iş emirleri dahilinde
malzemelerin gönderilme sürecindeki işlemlerin yarattığı masraflardan ibarettir. Sipariş
maliyeti, her sipariş için belirlenen sabit bir değerdir. Bazı siparişlerde, sipariş miktarının
artması birim başına düşen sipariş maliyetini değiştirebilmektedir. Böyle durumlarda, birim
ürün başına düşen sipariş miktarı azalmaktadır. Tek seferde yüksek miktarda verilen
siparişler, sipariş sayısını azaltarak sipariş maliyetini düşürebilmekte ve miktar indiriminden
faydalanma sağlayacaktır. Bunun yanında, yüksek miktarlarda satınalmalar stok bulundurma
maliyetlerinin artmasına da sebep olacaktır.
Söz konusu ürün eğer üretilerek stoklanıyorsa verilen sipariş üretim atölyesine
gönderilmiş bir iş emri olarak kayıt altına alınır. Böyle durumlarda sipariş maliyeti verilen iş
emrinin gerçekleştirilmesini sağlayacak üretim öncesi hazırlıkların maliyeti olarak
değişecektir.
Literatürdeki bazı kaynaklarda sipariş maliyeti, hem üretim hem de satınalma durumu
için, işçilik maliyeti ve sipariş süreci sırasında kullanılan malzeme, makine ve ekipmanların
maliyetlerinin toplamı olarak tanımlanır.
•

Satınalma durumunda sipariş maliyetinin tanımlanması
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1) İşçilik maliyeti: Stok seviyelerinin kontrol edilmesi, şartnamelerin hazırlanması,
sipariş gönderilmesi ve kaydedilmesi, teslimat işlemlerinin yapılması gibi işlemlerin
zamanları tespit edilir. Toplam zaman, etkinlik ve saat ücreti ile çarpılarak satınalma
durumundaki sipariş maliyetinin içindeki işçilik maliyeti hesaplanır(toplam standart zaman x
etkinlik x bir saatlik işçilik ücreti).
2) Malzeme maliyeti: Sipariş verme süreci içindeki kırtasiye, telefon ve fotokopi vb.
gibi maliyet kalemlerinin toplamı malzeme maliyetini oluşturur.
•

Üretim durumunda sipariş (hazırlık) maliyetinin tanımlanması

1) İşçilik maliyeti: Üretimde kullanılan makinelerin üretime hazırlanması için
gereken işlemlerden ibarettir. Bu işlemler yedek parçaların ya da kalıpların temin edilmesi,
montajı, sökülmesi ve makine temizliği vb. şeklinde sıralanabilir. İşçilik maliyeti, sıralanan
bu işlemler için gerekli standart zamanların etkinlik ve saat ücreti ile çarpılmasıyla elde
edilir (toplam standart zaman x etkinlik x bir saatlik işçilik ücreti) .
2) Kayıp makine hazırlık zamanı maliyeti: Üretime hazırlık işlemleri sırasında
üretken olmayan zamanlardan kaynaklanan maliyettir. Makinelerin aylak zamanları var ise,
hazırlık çalışmalarının bu zaman içerisinde yapılması daha uygundur. Böylece üretime
hazırlık işlemlerinin üretim zamanını azaltması önlenmiş olacaktır.
Genel anlamda birim ürün başına sipariş maliyeti hesaplanırken aşağıdaki formül
kullanılabilmektedir.

𝑆𝑆𝑚𝑚 =

𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑠𝑠𝑔𝑔 + 𝑠𝑠𝑐𝑐

Sm = birim sipariş maliyeti

t sm = toplam sipariş maliyeti

afs = aylık faaliyet süresi
sc = stok çıkış miktarı
sc = stok çıkış miktarı

9.3. ELDE BULUNDURMA MALİYETİ

Stok bulundurma maliyeti, üretilen veya satın alınan malzemelerin depolarda stok olarak
beklerken işletmeye olan mali yükünü ifade eder. Stok tutma maliyeti, tutulan miktara bağlı
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olarak değişir. Sermaye maliyeti, depolama maliyeti, stok tutma riskinin maliyeti ve stok
servis maliyeti gibi maliyet kalemlerinden oluşur.
•

Sermaye maliyeti: Stok bulundurma maliyetinin temel kalemlerinden birisidir. Bu
maliyet, stoklara yatırılan paranın bir oranı ile ifade edilir ve sermaye maliyeti oranı
olarak isimlendirilir. İşletmenin bir yatırım projesini kabul edebilmesi için, sermaye
maliyeti oranının minimum getiri geri dönüş hızına eşit olması gerekir. Sermaye
maliyeti, kaçırılmış projeler söz konusu olduğunda getirisinden faydalanılamayan
bir maliyet kalemi olacağından, fırsat maliyeti olarak da tanımlanmaktadır.

•

Depolama maliyeti: Kiralama, aydınlatma, ısıtma, soğutma vb. gibi depo içindeki
zorunlu maliyet kalemlerinden oluşur. Depolama maliyeti, stok miktarlarının
azalması ve çoğalmasından etkileniyorsa değişken maliyet olarak değerlendirilir.

•

Stok bulundurma riskinin maliyeti: Stoklanan malzemelerin zamanla bozulması,
miadının dolması ve modasının geçmesi gibi olasılıklar stokların hurdaya atılmasına
sebep olur. Malzemelerin hurdaya atılması işletme için bir maliyet oluşturur.

•

Stok hizmet maliyeti: Stokta bulunan malzemelerin sigorta giderleri, bakım
masrafları ve bozulmamasına yönelik yapılan işlemler bu maliyet kalemi içinde
değerlendirilir.

Stok bulundurma maliyetinin hesaplanması: Stok bulundurma maliyeti yukarıda
açıklanmış olan dört maliyet kaleminin toplamından oluşur. Birim malzemeyi bir sene stokta
bulundurma maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanır.

C= Birim fiyat

Ch = C x k

k= Yıllık stok bulundurma maliyeti oranı
k oranı, stok bulundurma maliyetini oluşturan maliyet kalemlerinin stok bulundurma
maliyetine ne oranda yansıtılacağını gösterir. Eğer stok bulundurma maliyeti, sermaye
maliyetine göre hesaplanıyorsa, k oranı yerine, sermaye maliyeti oranı (f) kullanılır ve
formül aşağıdaki şekilde ifade edilir
Ch = C x f

(k) stokta bulundurma oranının bir kısmı f sermaye maliyet oranı diğer kısmı da
depolama, stoklama riski ve stok hizmet maliyeti bileşenlerinin stok bulundurma maliyetine
ne oranda yansıtılacağının toplamıdır. Buna göre toplam depolama maliyeti oranı aşağıdaki
gibi hesaplanır.
Depolama maliyeti oranı =

Yıllık depolama maliyeti
ortlama stok değeri
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Örneğin bir ürün için depoda bulundurma maliyeti yıllık 4000 TL olarak kabul edilsin.
Bir yıl içinde depoda 1000 adet ürün bulundurulduğunu ve ürünün fiyatının da 10 TL
olduğunu kabul edelim. Bu bilgilere göre depolama maliyet oranı 4000/10x 1000=0.04
olarak bulunur. Bu ürünün stokta bulundurma maliyetini hesaplamak için; sermaye maliyeti
oranının 0.15, stok bakım maliyeti oranının 0.05, bozulma maliyetinin 0.01 olduğunu kabul
edelim. Verilen bilgilere göre toplam stok bulundurma maliyet oranı,
k = 0.15 + 0.05+ 0.01 + 0.04= 0.25 olarak hesaplanır. Buradan,
C h = 10x 0.25=2.5 TL olarak hesaplanır.

9.4. ELDE BULUNDURMAMA MALİYETİ

Stok yokluğu maliyeti veya elde bulundurmama maliyeti olarak da ifade edilir. Müşteri
talebi olmasına rağmen, depoda stok bulunmaması nedeniyle bu talebin
karşılanamamasından kaynaklanan maliyettir. Stokta hammadde veya ürünün bulunmaması
durumu, üretim süreçlerinin sekteye uğramasına ve bunun sonucunda üretim hacimlerinin
azalmasına neden olur. Bu durumda, birim zamanda üretilen ürün miktarı azalacağından kar
azalacak ve maliyetler yükselecektir.
Stok bulundurmama durumunun iki sonucu olabilir. Bunlar,
•

Yok satma

•

Kayıp satış

olarak iki farklı şekilde ifade edilir. Aynı zamanda her iki sonuç firma prestijinin kaybına da
yol açabilmektedir.
Yok satma: Depoda söz konusu ürün için stok seviyesi sıfır olarak gözükürken, bu ürün
için satış yapılmasını ifade eder. Yok satma durumu, müşterinin talebi karşılanana kadar
beklemesi anlamını taşır. Firma talebin geç karşılanmasının sonucu olarak bir ceza
maliyetine katlanmak zorundadır. Katlanılan bu ceza maliyeti, müşterinin beklemesine
karşılık sunulan indirim, üretimin hızlandırılması için ihtiyaç duyulacak işgücünün maliyeti
gibi maliyetler olabilir.
Kayıp satış: Müşterinin, talebinin karşılanamaması üzerine başka bir firmayı tercih
ederek kaçırılması durumudur. Bu durum firma prestijinin zarar görmesine neden
olabileceği için, firmalar yüksek miktarda stok bulundurarak müşteri memnuniyetsizliğinin
önüne geçmeye çalışırlar. Fakat bu politika firma maliyetlerinin artmasına neden olur.
Bundan dolayı, stok yokluğuna katlanarak toplam stok maliyetini minimum yapacak farklı
çözümlere başvurulabilir.
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Kayıp satış maliyeti, toplam kayıp satış miktarının ürünün birim satış fiyatıyla çarpılıp
bulunan değerin toplam satış beklentisine bölünmesiyle elde edilir. Kayıp satış maliyeti
aşağıdaki formüllerle bulunur.
𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 =

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓
bksm = birim kayıp sipariş maliyeti
t ta = toplam talep

k ta = karşılanabilen talep miktarı
sfi = ürünün birim satış fiyatı

𝑡𝑡𝑏𝑏𝑏𝑏 = toplam beklenen satış miktarı

Üretim süreçlerinde hammadde veya yarı mamullerin elde bulundurmama maliyeti,
birim zamanda ortaya çıkan üretim kaybının toplam üretim maliyetine oranının oluşturacağı
değere eşittir. Buna göre birim stoksuzluk maliyeti aşağıdaki formül ile elde edilir.

𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠 =

𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚
−
𝑡𝑡𝑚𝑚
𝑖𝑖𝑚𝑚

bsm = birim stoksuzluk maliyeti

t m = karşılanabilen hammadde miktarı

im = üretim için gereken hammadde miktarı
Uml = toplam üretim maliyeti

9.5. STOK YATIRIM MALİYETİ

Stok yatırım maliyeti, tedarik zinciri içindeki süreçlerin işleyişleri için gerekli olan
makine ekipman, her türlü araç ve stoklamada kullanılan depo, dağıtım merkezleri, tesisler
için yapılan yatırımlarla ilgili maliyetlerin tamamını içerir. Yatırım finans maliyetleri olarak
da isimlendirilir. Stoklanan malzemelerin yerleşimi ile ilgili maliyetler yatırım finans
maliyetleri içine girer. Bu maliyetler,
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•

Tesis kurulum maliyetleri

•

Tesis kiralama maliyetleri

•

Depo ekipman maliyetleri

•

Teknoloji edinme maliyetleri

•

Bilgi-işlem yatırım maliyetleri

şeklinde sıralanabilir. Stoktaki her bir ürüne yansıyan birim stok yatırım maliyeti toplam
stok yatırım maliyetinin belirli bir dönem içinde gerçekleşen toplam stok seviyesine
bölünmesiyle elde edilir.

𝑌𝑌𝑚𝑚 =

∑ 𝑦𝑦𝑚𝑚

𝐴𝐴𝑠𝑠 𝑥𝑥İℎ

Y m = Birim stok yatırım maliyeti
y m =Toplam stok yatırım maliyeti
A s = Yatırımın amortisman süresi
İ h = Günlük işlem hacmi

9.6. STOK PERSONEL MALİYETİ

Stok maliyetleri kapsamında değerlendirilen diğer bir maliyet kalemi de personel
maliyetidir. Stok yönetimi içindeki tüm fonksiyonların gerçekleştirilmesinde
görevlendirilmiş olan kişilerin yaratacağı maliyet olarak tanımlanır. Personel maliyeti
değişken özellikte olup, toplam stok maliyetine direkt etki eden bir maliyet kalemidir. Birim
personel maliyeti, bir personelin birim zamanda yaratacağı maliyet olarak ifade edilir ve
aşağıdaki formül ile hesaplanır.

Pm =

İh
xS
Ps x Fs m

P m = Birim personel maliyeti
İ h = Günlük işlem hacmi
P s = Personel sayısı
F s = Günlük faaliyet süresi
S m = birim sipariş maliyeti
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Stok maliyetleri tüm maliyet kalemleri içerisinde işletmeler açısından önem arz eden bir
maliyet unsurudur. Bu nedenle, işletme karının maksimize edilmesi ve maliyetlerin
minimizasyonu açısından stok maliyetlerinin azaltılması işletmelerin üzerinde durduğu bir
husustur.
Stok maliyetlerinin azaltılması için yapılması gerekenler özetle aşağıda verilmiştir.
•

Doğru talep tahmini

•

Doğru stok yeri seçimi

•

Stoklanacak ürünlerin uygun vade ve fiyatla satınalınması

•

Stoksuz kalma ve elde bulundurma maliyetlerinin doğru hesaplanması

•

Her ürün için doğru stok seviyesinin belirlenmesi

•

Satılmayan ürünlerin stoktan çıkarılması

•

Uygun tedarikçi seçimi

•

Üretim süreçlerinin iyi bir şekilde senkronize edilmesi

•

Maliyet ve risk analizi

•

Doğru dağıtım sistemlerinin seçimi

•

Müşteri beklentilerinin zamanında karşılanması

•

Geri besleme ve müşteri şikayet sistemlerinin oluşturulması
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Uygulamalar
Bir ilaç firması, toplam 3.000 kutu ürün üretebilecek hammadde stoklamıştır. Firmanın
müşteri taleplerine karşılık verebilmesi için gerekli hammadde miktarı 5.000 kutudur.
Firmanın toplam üretim maliyeti 500.000TL olarak belirlenmiştir. Birim ürün satış fiyatı
120 TL’dir.
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Uygulama Soruları
•
•

Yukarıda verilen problemde için birim stoksuzluk maliyetini hesaplayınız.
Yukarıda verilen problemde için kayıp satış maliyetini hesaplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, stok maliyet kalemlerinin neler olduğunu ve hangi stok kalemlerinden
oluştuğuna dair bilgiler edindik. Ayrıca tüm stok maliyetlerinin hangi formüllerle
hesaplanacağını öğrendik. Son olarak stok maliyetlerini nasıl düşürebileceğimizi irdeledik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi stok maliyetlerinden değildir?
a) Ürün maliyeti
b) Stoksuzluk maliyeti
c) Kalite maliyeti
d) Personel maliyeti
e) Yatırım maliyeti
2.Aşağıdakilerden hangisi sipariş maliyetlerinden değildir?
a) Kırtasiye masrafları
b) İletişim masrafları
c)Personel masrafları
d) Kayıt masrafları
e) Hizmet masrafları
3. Aşağıdakilerden hangisi satınalma durumundaki sipariş maliyetleridir?
a) Yatırım maliyeti-finans maliyeti
b) Üretim- ürün maliyeti
c) Kayıp satış- Yok satma maliyeti
d) işçilik maliyeti –personel maliyeti
e) İşçilik maliyeti - malzeme maliyeti
4. Aşağıdakilerden hangisi stok bulundurma maliyeti içinde yer almaz?
a) Sermaye maliyeti
b) Kayıp satış maliyeti
c) Depolama maliyeti
d) Stok hizmet maliyeti
e) Stok bulundurma risk maliyeti
5. Depolama maliyetinin içine hangisi girmez?
a) Kiralama
b) Ürün maliyeti
c) Aydınlatma
d) Isıtma
e) Soğutma
6. Birim fiyatın yıllık stok bulundurma maliyeti oranıyla çarpımından hangisi elde edilir?
a)
b)
c)
d)

Sipariş maliyeti
Stok bulundurmama maliyeti
Elde bulundurmama maliyeti
Stok bulundurma maliyeti
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e) İşletim maliyeti
7. Depoda söz konusu ürün için stok seviyesi sıfır olarak gözükürken, bu ürün için satış
yapılmasını hangisi ifade eder?
a)
b)
c)
d)
e)

Osmanlı Devleti hudutları içinde İtalyanca ve Yunanca süreli yayınlar verilmiştir.
Hizmet düzeyi
Kayıp satış
Yok satma
Hiçbiri

8. Aşağıdakilerden hangisi Stok yatırım maliyetinin içinde yer alır?
a) Tesis kurulum maliyetleri

b) Tesis kiralama maliyetleri
c) Depo ekipman maliyetleri

d) Teknoloji edinme maliyetleri
e) Hepsi

9. Birim zamanda bir personelin yaratacağı maliyete ne ad verilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yatırım maliyeti
Personel maliyeti
Sipariş maliyeti
İşletme maliyeti
Ürün maliyeti

10. Hangisi stok maliyetlerinin azaltılması için gerekli değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kalite kontrolü
Doğru talep tahmini
Doğru tedarikçi seçimi
Maliyet ve risk analizi
Doğru Stok seviyeleri

CEVAPLAR: 1-c, 2-e , 3-e , 4-b , 5-b, 6-d, 7-d, 8-e, 9-b, 10-a
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10. STOK KONTROL YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Stok Kontrolü Kavramı
10.2. Stok Kontrolünün Amacı ve Önemi
10.3. Stok Kontrol Yöntemleri
10.3.1. Gözle Kontrol Yöntemi
10.3.2. Çift Kutu Kontrol Yöntemi
10.3.3. Sabit Sipariş Süresi Yöntemi
10.3.4. Sabit Sipariş Miktarı Yöntemi
10.3.5.Maksimum-Minimum Stok Kontrol Yöntemi
10.4. ABC Stok Sınıflandırma Yöntemi
10.5. Stoksuz Malzeme Yönetimi (JIT) Yöntemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•
•
•

Stok kontrol yöntemlerinin amacı nedir?
Stok kontrolünün işletmeye ekonomik olarak sağladığı faydalar nelerdir?
Stok kontrol yöntemleri hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Stok kontrolü kavramı

Stok
kontrolü
kavramı
hakkında bilgi vermek

Stok kontrol yönteminin
amacı ve önemi

Stok kontrol yönteminin
amacı ve önemi hakkında
bilgi edinmek

Stok kontrol yöntemleri

Stok kontrol yöntemlerinin
ne
olduğu
ve
nasıl
uygulandığı konusunda bilgi
edinmek

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Okuma

Okuma

Okuma
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Anahtar Kavramlar

•

• Stok kontrol yöntemleri
• Gözle kontrol yöntemi
• Çift kutu yöntemi
• Sabit sipariş süresi yöntemi
• Sabit sipariş miktarı yöntemi
Maksimum-Minimum Stok Kontrol Yöntemi
• ABC analizi
• JIT
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Giriş
İşletmelerde etkin stok yönetiminin gerçekleştirilmesinde en temel araç stok kontrol
yöntemleridir. Stok yönetiminden sorumlu kişiler, bir taraftan müşteri isteklerini zamanında
karşılamak veya üretimin aksamamasını sağlamak diğer taraftan da elde bulundurma
maliyetlerinin yüksek seviyelere ulaşmaması için gereken önlemleri almalıdır. Bu nedenle,
stokların başarılı bir şekilde yönetilmesi düzenli uygulanan stok kontrol yöntemleriyle
sağlanmaktadır.
Bu bölümde, stok kontrol yöntemleri tanıtılacak ve stok kontrol yöntemlerinin her
biri ayrıntılı irdelenecektir. Ayrıca stok kontrol yöntemlerinin amaç, önemi ve faydaları
üzerinde durulacaktır.
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10.1. STOK KONTROLÜ KAVRAMI
Firmalar müşteri taleplerini zamanında karşılamak ve üretim süreçlerini sekteye
uğratmamak amacıyla ilgili dönemlerde üretim faaliyetleri için çevrim stokları ve ara
stoklar, beklenmeyen durumlarda gerçekleşecek müşteri taleplerini karşılayabilmek için
emniyet stokları adı altında belli seviyelerde stok bulundururlar. Bunların dışında, eksik
bilgi aktarımı veya yanlış stok yönetim faaliyetleri nedeniyle de stok yığınları
oluşabilmektedir.
Stoklar, her ne kadar gerekli kalemler olsa da, stok bulundurma ve stoklara bağlanan
sermaye sebebiyle firmalara mali yük getirmektedir. Aynı zamanda stokların mali yükü
yanında takibinin yapılması ve uygun seviyelerde bulundurulması gibi zorunluluklar da
firmalara iş yükü oluşturmaktadır.
Hangi stok kaleminden ne kadar bulundurulması gerektiği, hangi türdeki stokların
nerede bulunacağı, stokların taşınması için ne kadar ekipmana ihtiyaç duyulduğu gibi
konular stok kontrolünü gerektiren konulardır. Stok kontrolü, tedarik zinciri içindeki
süreçlerin doğru bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı bir araçtır.
Stok kontrolü, firmaların sahip olduğu varlıkların satışı ve siparişi arasında denge
kuracak şekilde, miktar- zaman faktörlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve saklama şartlarının
koordine edilmesidir.
Stok kontrolünün etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi stok yönetimi ve tedarik
zincirinin performansı açısından önem arz etmektedir. Stok kontrolünün etkinliğini
sağlayacak parametreler,
•
•
•

Stok maliyetlerinin minimize edilmesi
Süreçlerin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi
Firma faaliyetlerinin istenen hızda ve zamanda gerçekleştirilmesi olarak
tanımlanabilir.

Detaylı ve kapsamlı bir stok kontrol sistemi için stok yönetimi bölümünün üretim, üretim
planlama, satış, pazarlama, finans gibi bölümlerle sıkı koordinasyon içinde olması gerekir.
Firmalardan firmalara farklılık göstermekle birlikte stok kontrol sistemleri üç temel sınıfta
değerlendirilir.
•
•
•

Uzun dönemli planlama: Uzun dönemli talep tahminleri ve uzun dönemli
planlamalar yapılır. Stoklara yapılan yatırım planlarının uzun bir döneme yayıldığını
ifade eder.
Orta vadeli planlama: Kısa dönemli planlamaya temel olacak faaliyetleri içerir.
Uygulanacak stok yönetim politikalarının ve kısa dönem planların kurallarının
belirlendiği bir planlama şeklidir.
Kısa dönemli planlama: Kısa vadeli planlama ve analizler yapılır. Gerçekleşen
talepler mevcut stoklardan karşılanmaktadır.

Stok kontrol süreci içinde gerçekleştirilen dört temel faaliyet vardır. Bunlar,
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•
•
•
•

Tedarik
Sevkiyat
Depolarda muhafaza
Stok kayıtlarının tutulması ve izlenmesi

Temel olarak stok kontrol sistemine karar verirken iki seçenek karşımıza çıkar. Bunlardan
biri, uzun periyotlarla büyük miktarlarda sipariş vermek diğeri ise kısa periyotlarla kısa
küçük miktarlarda sipariş vermektir. Aralıklı olarak büyük miktarda sipariş vermenin
avantajları,
•
•
•
•

Sipariş maliyetlerinde düşme
Satınalma faaliyetlerinin azalması
Fiyat artışlarından korunma
Tedarik güvenliği

olarak sıralanabilir. Kısa periyotlarla küçük miktarlarda sipariş verildiğinde avantajları,
•
•
•
•

Depo içinde daha az yer işgal eder
Stoka bağlanan paranın az olması
Ürünün zamanının geçme ihtimali düşer
Bozulma riski olan ürünler için bozulma ihtimalinin düşmesi olarak sıralanabilir.

10.2. STOK KONTROLÜNÜN AMACI VE ÖNEMİ
Stok kontrol faaliyetlerinde genel olarak amaçlanan, işletme süreçlerinin
gerçekleştirilmesinde kullanılacak her türlü malzemenin zamanında istenilen birimde ve en
az maliyetle sağlanmasıdır.
İşletmelerin stok bulundurması, stok maliyetlerinin ortaya çıkışına sebep olurken, bir
yandan da müşteri taleplerinin zamanında karşılanarak müşteri memnuniyeti oluşturmayı
sağlar. Stok yönetimi, stok kontrol fonksiyonu sayesinde stokların olumlu ve olumsuz
yönlerini en uygun seviyeye taşımayı amaçlar. Diğer bir ifade ile stok bulundurmanın
işletme açısından fayda ve zarar yaratacak yönleri arasında denge kurmaya çalışır.
İşletmenin stoklar açısından beklentisi, müşteri talebini karşılayacak seviyede olması ve
toplam işletme maliyetleri içinde en düşük birim maliyeti sağlayabilmesidir. Öte yandan
işletme içinde stoklarla yakından ilgili olan departmanların stok bulundurmaya bakış açıları
farklılık arz eder. Satınalma bölümü uzun periyotlarla sipariş verilmesini talep ederken,
finans bölümü maliyetler açısından değerlendirdiğinden yüksek seviyede stok bulundurmayı
istemez. Üretim bölümü ise, çalışmasını sekteye uğratacak malzeme eksikliğini kabul etmez.
Pazarlama bölümü, oluşabilecek farklı talep yapısına uygun şekilde stok bulundurma
taraftarıdır. Bu farklı bakış açılarından dolayı, işletmenin tüm departmanlarının beklentileri
göz önünde bulundurularak stok politikaları oluşturulmalıdır. Yukarıda açıklanan bu
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sebeplere istinaden, stok kontrolünün amacı farklı bölümlerin beklentilerine cevap
verebilecek seviyede malzeme stoklarını oluşturmaktır.
Stok kontrolü, işletmelerdeki üretim hızının istenen düzeyde ilerlemesini ve teslimatların
öncenden saptanan seviyelerde gerçekleştirilebilmesini sağlayacak şekilde zaman ve miktar
açısından en ekonomik organizasyonu yapan fonksiyondur.
Firmalarda stokların izlenmesinin ve kontrolünün yapılmasının birçok faydası vardır.
Bunların bir kısmı aşağıda açıklanmıştır.
•

Değişen üretim, tedarik ve teslimat koşullarına uyum sağlayabilme

•

Stok bulundurmama nedeniyle meydana gelebilecek zorlukların önüne geçme

•

Elde bulundurmama nedeniyle oluşacak müşteri memnuniyetsizliğini ortadan
kaldırma

•

Gerek görülmeyen her türlü malzemenin stokta bulundurulmasını önleyerek
maliyetlerde azalma sağlama

•

Periyodik izlemeler sayesinde stok kayıplarından kurtulma

•

Malzemelerin depolarda gereğine uygun şekilde yerleştirilmesi ve bunun sonucunda
kolay izleme sağlanması

•

Bozulma, fire ve hurdanın minimize edilmesi

•

İşletmenin ilgili bölümlerinde etkinliğin artırılması

•

Talep değişimlerinin oluşturacağı zararlardan en az seviyede etkilenme

Stok kontrolünün önem arz ettiği diğer bir nokta ise, yeterli hammadde veya malzeme
bulunmasına rağmen, birkaç önemsiz parça nedeniyle üretim ya da satış faaliyetlerinin
sekteye uğramasıdır. Buna ek olarak, üretim istasyonları arasında gereksiz yarı mamul
stoklarının birikmesi de stok kontrolünü önemli kılan bir durumdur. Böyle durumlar stok
kontrol fonksiyonunu yerine getiren bölümün, üretim planlama ve satış bölümleri başta
olmak üzere tüm işletme bölümleriyle sıkı iletişimde olması gerektiğini ortaya çıkarır.
Stok kontrol sisteminin bir işletmeye ekonomik olarak sağlayacağı faydalar aşağıdaki
gibi sıralanabilir,
• İş istasyonları arasındaki birikmeler azalır
• Makinelerin malzeme yokluğu nedeniyle beklemesinden kaynaklanan zaman ve
çalışma kayıpları azalır
• Stok izlenmesinin tam yapılması durumunda, tam ihtiyaca göre stok bulundurulacağı
için, işletme stoklara bağlanan gereksiz maliyetten kurtulmuş olacaktır.
• Satış masrafları azalır.
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10.3. STOK KONTROL YÖNTEMLERİ

Günümüzde işletmeler çeşitli stok kontrol yöntemleri kullanmakta ve uygulamaktadır.
Bu yöntemler işletmenin faaliyet türüne ve özelliklerine göre değişim göstermektedir. Sonuç
olarak ne tür işletme olursa olsun, belirli düzeyde stok bulundurmak durumundadır. Önemli
olan en uygun stok seviyelerini belirleyecek stok kontrol yöntemlerinin belirlenmesidir.
Stok yönetiminin etkinliğini artıracak stok kontrol yönteminin belirlenmesi için birtakım
bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
• Faaliyet gösterilen endüstri dalı
• Tedarikçi sayısı
• Tedarikçi bilgileri
• Sipariş miktarı
• Sipariş süresi
• En küçük stok seviyesi
• En büyük stok seviyesi
• Fire oranları
• Emniyet stoku seviyesi
Stok kontrolünde kullanılan geleneksel yöntemler,
• Gözle kontrol yöntemi
• Çift kutu yöntemi
• Sabit sipariş Süresi yöntemi
• Sabit sipariş Miktarı yöntemi
• Maksimum-Minimum Stok Kontrol Yöntemi
• ABC yöntemi
olarak sıralanabilir. Bunların yanında en sık kullanılan yeni yöntemlerden bir tanesi Stoksuz
Malzeme Yönetimi (JIT) Yöntemidir.

10.3.1. Gözle Kontrol Yöntemi
İşletme stokları, görevlendirilmiş bir ambar memuru tarafından periyodik olarak takip
edilir. En eski yöntemlerden bir tanesidir. Daha çok küçük işletmelerce uygulanan bir
yöntemdir. Stok seviyeleri görevlendirilmiş bu memur tarafından gözden geçirilir ve
eksiklik tespit etmesi durumunda sipariş verilmesi için işletmenin ilgili bölümlerine haber
verir.
Tecrübeli ve işi bilen bir ambar memuru tarafından gerçekleştirilecek olan bu yöntem
maliyet olarak ucuz ve pratik bir yöntemdir. Daha çok perakende satış yapan mağazalar
tarafından uygulan gözle kontrol yönteminin birtakım sakıncaları vardır. Bunlar,
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• Stok seviyelerinin tespiti gözden geçirme sıklığı ve sipariş seviyesi memurun
inisiyatifine göre değişebileceğinden hatalı karar verme olasılığı yüksektir.
• Deponun yerleşim düzeni düzgün bir şekilde yapılmamışsa, kontrolü gerçekleştiren
memurun seviyeler ve miktarlar açısından hata yapması olasıdır.
• Kontrolü gerçekleştiren memurun ani değişikliklerden (tedarik süresi, tedarik hızı
vb.) hemen haberdar olması mümkün olmayabilir.
• Stok seviyeleriyle doğrudan ilgili diğer bölümlerle iletişimde aksamalar yaşanabilir.

Resim 1: Gözle kontrol
Bu yöntem stok türü az, seviyesi düşük ve değerce düşük stok kalemleri için
uygulanabilir. Stok çeşidinin artması, miktarların yükselmesi görevlinin hâkimiyetini azaltır.

10.3.2. Çift Kutu Yöntemi
Çift kutu yöntemi, sürekli takip ve sürekli kontrolü ortadan kaldıran basit bir yöntemdir.
Stoklanacak malzemeler iki gözü olan bölmeli kutularda muhafaza edilir. Bölmenin birine Q
kadar malzeme diğerine ise r kadar malzeme koyulabilecek iki yer ayrılır. Boyutları küçük
parçalar için bölmelerin biri büyük diğeri daha küçük olabilir. Malzeme sipariş edildiğinde
önce küçük bölüm doldurulur ve geri kalan malzeme büyük bölmeye yerleştirilir. Tüketime
büyük bölmeden başlanır. Büyük bölümdeki malzemenin bitmesi yeniden siparişin
verilmesi gerektiğinin işaretidir. Bu durumda stokta r kadar malzeme bulunmaktadır.
Verilen sipariş ele geçene kadar küçük bölmeden satış yapılır. Verilen sipariş geldiği zaman
önce küçük bölme doldurulur ve tüketime tekrar büyük bölmeden devam edilir. Şekil 25 çift
kutu yöntemini göstermektedir.
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Şekil 25. Çift Kutu Yöntemi
Çift kutu yöntemi daha çok değeri düşük ve hacim olarak yer kaplamayan stok
kalemlerinin kontrolünde kullanılabilmektedir. Örnek olarak cıvata, somun vb. verilebilir.
Pratik olması ve sakıncaları düşünüldüğünde gözle kontrol yöntemi ile aynı düzeydedir. Her
iki yöntemde küçük hacimli malzemelerin stok kontrolünde kullanılır.

10.3.3. Sabit Sipariş Süresi Yöntemi

Sabit sipariş süresi yönteminde, her stok kaleminin seviye kontrolü önceden
belirlenmiş süreler sonunda yapılır. Bu sürelerin sonunda, her stok kaleminin seviyesi yine
daha önceden belirlenmiş stok seviyesine tamamlanacak şekilde sipariş verilir.
Çeşitli stok kalemlerine sahip işletmelerde, her stok kalemi için ayrı ayrı sipariş
dönemi hesaplanması zor bir iştir. Bunun yanında siparişlerin zamana bağlı olması,
işletmenin tedarikçiler tarafından verilecek karlı alım tekliflerinden faydalanma özelliğini de
ortadan kaldırır. Aşağıdaki şekilde sabit sipariş süresi yönteminin nasıl işlediği
gösterilmiştir.

Şekil 26. Sabit Sipariş Süresi Yöntemi
Şekilden görüldüğü gibi t s sipariş süreleri sabittir. Talep miktarları ve stok tüketim
hızları her periyotta farklı olabilmektedir. Bu nedenle sipariş miktarları q 1 , q 2 , q 3 , q 4
şeklinde farklılık gösterebilir. İlk sipariş dönemine bakıldığında q 1 kadar sipariş verilmiştir.
İkinci dönemde stok seviyesi birinci dönem kadar azalmadığından ilk döneme göre daha az
miktarda sipariş verilecektir (q 2 < q 1 ).
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10.3.4. Sabit Sipariş Miktarı Yöntemi

Sabit sipariş miktarı yönteminde, stok seviyesi belli bir seviyeye düştüğünde, toplam
stok maliyetini en aza indirgeyecek şekilde daha önceden belirlenmiş olan sabit miktarda
sipariş verilmektedir. Bu yöntemde tüm stok kalemleri için toplam stok maliyetini en aza
indirgeyecek bir sipariş miktarı (q), emniyet stoku ve sipariş seviyesinin hesaplanması
zorunludur. Sipariş süresi (t s ) her dönem için değişiklik gösterir. Sipariş miktarı sabit olduğu
için, tedarik süresi (t r ) de her dönem değişecektir. Sipariş periyotlarının değişmesi, sipariş
miktarı sabit olsa da tedarik sürecinde bir takım sorunlar yaşanabilir. Buna ek olarak,
tüketim hızını da sabitlersek bu sorun ortadan kalkmış olur.
Miktar

Maksimum stok düzeyi
q
Sipariş noktası düzeyi
Minimum stok düzeyi
tr

Zaman

ts
Şekil 27. Sabit Sipariş Miktarı Yöntemi
Şekilden de görüleceği gibi maksimum stok düzeyi ve minimum stok düzeyi sabittir. Sipariş
noktası ve sipariş stok düzeyi de önceden belirlenmiştir. Şekilde tüketim hızı değişmekte ve
sipariş miktarı sabit, q kadar sipariş edilmektedir. Stok seviyesi sipariş noktası düzeyine
geldiği zaman yeniden ve sabit miktarda (q) sipariş verilmektedir. Burada elde
bulundurmama yani stoksuzluk durumundan korunmak için tedarik süreleri farklı olan
tüketim hızlarına göre ayarlanmalıdır. Stok tükenme süresi, tedarik süresinden kısa olursa
elde bulundurmama riskiyle karşı karşıya kalınabilir.

10.3.5. Maksimum-Minimum Stok Kontrol Yöntemi
Maksimum-Minimum Stok Kontrol Yönteminde, stok düzeyleri için maksimum
minimum olmak üzere iki limit belirlenir. Belirlenen limitler stok miktarları için bir aralık
oluşturur. Stok miktarlarının belirlenen maksimum ve minimum değer aralığında kalmasına
dayanan basit ve uygulaması kolay bir kontrol yöntemidir. Bu yöntemde, stok seviyeleri için
belirlenen alt ve üst limitler stoksuz kalmaya izin vermeyecek şekilde, talepteki değişiklikler
ve siparişin ele geçme süresi düşünülerek ayarlanır.
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Maksimum-Minimum Stok Kontrol Yönteminde, stok seviyelerinin kontrolünden ve
siparişlerden sorumlu görevliler vardır. Bu kişilerin görevi, siparişlerin alınma süresini, stok
kalemlerinin tükenme seviyelerini ve süresini kontrol ederek ne zaman sipariş verileceğini
belirlemektir.
Bu yöntemde, stoklar sabit dönem aralıklarında gözden geçirilmekte ve stok seviyesi
önceden belirlenmiş olan minimum düzeyin altında ise sipariş verilmektedir. Stok miktarı
minimum değerin altına düşmemişse, sipariş verilmemektedir.
Bu yöntemi kullanacak işletmenin bir takım verileri saptaması gerekmektedir. Bunlar;
•

Elde bulundurulması gereken minimum stok seviyesi

•

Yeniden sipariş verme noktası

•

Yeniden sipariş miktarıdır.

Ayrıca bu yöntem, bazı varsayımların varlığında doğru çalışmaktadır. Bunlar;
•

Sipariş edilen malzemelerin tamamının tek seferde teslim edileceği

•

Stok kalemlerinin tüketim hızlarının sabit ve değişmez olduğu

•

Sipariş süresinin bir siparişten diğerine değişiklik göstermeyeceğidir.

Yeniden sipariş miktarı

Maks
Yeni
sip. nok.
Min

Tedarik süresi
Şekil 28. Maksimum-Minimum Stok Kontrol Yöntemi
Şekil 28’de bu stok yönteminin çalışma şekli gösterilmiştir. İlk olarak işletmede
maksimum stok seviyesi olarak gösterilen düzeyde stok bulunmakta, yeniden sipariş
düzeyine gelindiğinde, sipariş elimize ulaştığında stokların gelmesi istenen seviye ve olması
gereken minimum seviye göz önüne alınarak gerekli miktarda sipariş verilir.
Stoklar minimum seviyeye düştüğünde siparişler elimize ulaşmakta ve stok seviyesi
tekrar maksimum seviyeye çıkmaktadır. Bu sayede stok seviyesinin, önceden belirlenen stok
limitleri arasında kalması sağlanmış olacaktır.
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Bu yöntemin temel prensibi, talepteki dalgalanmalar durumda yaşanacak değişiklikler
için üretimdeki akışı sağlayacak miktarda stok bulundurulmasıdır. Bunun için tutula n bu
stok miktarı emniyet stoku olarak isimlendirilir.
Bu yöntemde, stoklanacak malzemelerin ne zaman sipariş edileceğinin bilinmesi
gerekir. Bu stok düzeyi yeniden sipariş noktası olarak adlandırılır. Yeniden sipariş noktası
formülü aşağıdaki şekilde ifade edilir.
YSN=Emniyet stoku miktarı + (Tedarik süresi x günlük tüketim miktarı)
Bu kontrol yöntemini uygulayabilmek için, minimum stok seviyesi ve yeniden sipariş
noktasının bilinmesi gerekir. Buna ek olarak, Ortalama stok miktarı minimum stok düzeyi
ve yeniden sipariş miktarının bir fonksiyonudur.
Ortalama stok= (Minimum stok + Maksimum stok)/2

10.3.6. ABC Yöntemi
Bu yöntem ilk olarak General Electric firması çalışanlarından H. Ford Dickie tarafından
ortaya çıkarılmıştır. Stok yatırımlarının verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan ve
stok yönetimi sisteminin belirlenmesinde kılavuz olarak kullanılabilecek bir yöntemdir.
İtalyan ekonomi uzmanı Pareto’nun ortaya attığı Görünen çoğunluk-Etkili azınlık ilkesine
dayanmaktadır. Bu ilkeye göre Pareto, birçok olaya yüksek oranda etki eden faktör sayısının
genellikle çok azdır olduğunu ve etkisi az olan çoğunluğunda göz ardı edilmemesi
gerektiğini savunur. Pareto kuralı 80:20 veya 70:30 kuralı olarak ta ifade edilir.
Firmaların stok kalemleri çok çeşitli sayıda ve farklı önem derecelerine sahiptir. ABC
yöntemi, sayıca çok olan bu stok kalemlerinin toplam içindeki kümülatif yüzdelerine göre
sınıflandırılmasından oluşan bir stok kontrol yöntemidir. Stok kalemlerinin tamamı, bir
senelik stokun parasal değerine göre A, B ve C olarak üç farklı şekilde sınıflandırılmaktadır.
A grubu: A grubunun içerisine dahil olan stok kalemleri, toplam stok miktarının %1520’ sini, yıllık toplam stok değerinin de %75-80’ini oluşturur.
B grubu: Bu gruptaki stok kalemleri, toplam stok değeri içinde, ne çok fazla, ne de çok
az bir yüzde oranına sahiptir. Toplam stok miktarının %30-40’ını, toplam stok değerinin
%15’ini oluşturur.
C grubu: Bu gruptaki stok kalemleri, toplam stok miktarı içinde %40-50, toplam stok
değeri içinde %5-10 paya sahiptir.
ABC yönteminde izlenen yol aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
1. Tüm stok kalemlerinin listesi çıkarılır. Her ürün için birim maliyet hesaplanır
2. Ana programa uygun olarak her stok kalemi için muhtemel talep miktarları belirlenir.
3. Hesaplanan birim maliyet ve talep miktarı çarpılarak üretim hattından geçecek veya
yatırım yapılan ürün değeri bulunur.
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4. Her kalem ürünün değeri hesaplandıktan sonra bütün ürünler değerlerine göre
büyükten küçüğe doğru sıralanır.
5. Yapılan bu sıralama oransal olarak yazılır.
6. Stok kalemleri yüzde değerleri olarak gruplandırılarak grafik üzerinde gösterilir.
İzlenecek bu yola göre hazırlanmış bir grafik Şekil 29’ da gösterilmiştir.
Stok değeri (%)
Stok miktarı (%)

Stok miktarı (%)
Şekil 29 ABC Yöntemi
Şekle göre, A grubu stokların değeri toplam stokların %80’ine karşılık gelmekte, bu
stoklar toplam stok miktarı içinde %20’lik yer kaplamaktadır. B grubu stokların değeri %15
ve stok kalemleri içindeki miktarı %30, C grubu stokların ise stok değeri %5 ve toplam stok
alanı içindeki payı %50’dir.
A grubu stok kalemlerinin periyodik bir şekilde sık olarak izlenmesi gerekmektedir. Bu
stok kalemlerinin daha az sipariş edilmesi ve stok kayıtlarının düzenli olarak tutulması
önerilmektedir. A grubu stok kalemlerinin kontrolüne ağırlık verilmesi işletme açısından
maliyetlerin azaltılmasını sağlayabilir. A grubu stok kalemlerinin kontrolünün daha sıkı
yapılabilmesi için birkaç öneri aşağıda sıralanmıştır.
•
•
•
•
•

Ayrıntılı stok kayıt sisteminin oluşturulması
Kontrol sorumluluğunun üst düzeydeki kişilere verilmesi
Kontrol periyotlarının sıkılaştırılması
Tedarik süresi, sipariş noktası, emniyet stoku gibi kritik faktörlerin dikkatli bir
şekilde hesaplanması
Tedarik işlemlerinin sıkı takibi
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B grubu stok kalemlerinden ne kadar tutulacağına kapasite planlaması dahilinde
talepler dikkate alınarak karar verilir.
C grubu stok kalemleri maliyeti düşük olanlardır. Büyük miktarlarda sipariş verilip, sıkı
kontrole gerek duymadan basit bir şekilde takip edilmelidir.
Bu yöntemin uygulanmasında dikkat edilecek bir takım hususlar vardır. Bunların göz
önünde bulundurulması yöntemin sağlıklı uygulanması açısından önemlidir.
•

Teslim zamanlarındaki belirsizlikler

•

Tahmindeki yanılmalar

•

Ürünlerin kullanım süreleri (raf ömrü)

•

Stokların tutulduğu alanın büyüklüğü

10.3.7. Stoksuz Malzeme Yönetim (JIT) Metodu
Stoksuz malzeme yönetimi (JIT), 1940’lı yıllarda TOYOTA firması tarafından, ikinci
dünya savaşı sonrasında içinde bulunulan kötü ekonomik koşulları iyileştirmek için ortaya
atılmış bir yaklaşımdır. Gerekli ürünü ihtiyaç kadar satınalama veya üretme felsefesidir.
Tam zamanında üretim yöntemi olarak ifade edilmektedir. İhtiyaç duyulan ürünün
zamanında ve istenen miktarda üretim noktasında olmasını gerektiren ve sıfır stok
yaklaşımıyla çalışan bir sistemdir.
Tam zamanında üretim yöntemi, sadece üretim değil, hammadde tedarikinden
depolamaya, satıştan yönetim kısmına kadar birçok bölümde etkisi olan bir yaklaşımdır. JIT
felsefesindeki amaç, en az kaynağı kullanarak, en kısa zamanda, en az maliyetle ve en az
israfla istenen ürünün istetene yerde hazır etmektir. Aynı zamanda, ıskartaya çıkan ürün
sayısını, stokları, gereksiz işlemleri, iş gören ve makine bekleme süresini minimum
yapmayı amaçlayan bir yönetim metodudur. JIT yönteminin işletmeye faydaları kısaca
aşağıdaki gibi sıralanabilir.
•
•
•
•
•
•
•

Hammadde, ara stok ve son ürün stokunda azalma
Depolama faaliyetlerinde ve depolama maliyetlerinde azalma
Kalite
Verimli işgücü
Stok devir oranında azalma
Gereksiz faaliyetlerde tasarruf
Toplam stok maliyetlerinde azalma
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Uygulamalar
Bir işletmeye ait 10 adet stok elemanının yıllık değerleri ve toplam değer içindeki oranları
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Stok
Numarası

Yıllık değer

1

500

0.395

0.395

2

230

0.182

0.577

3

220

0.174

0.751

4

100

0.079

0.830

5

80

0.063

0.893

6

60

0.047

0.940

7

40

0.032

0.972

8

20

0.016

0.988

9

10

0.08

0.996

10

5

0.04

1.000

%

(milyon TL)

Kümülatif
%
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Uygulama Soruları
•

Yukarıda verilen bilgilere göre firmanın stok kalemlerini ABC analiziyle
inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Stok kontrol kavramının ayrıntılı olarak ne anlama geldiğini ifade
edilmiştir. Stok kontrol yöntemlerinden,
• Gözle kontrol yöntemi
•

Çift kutu yöntemi

•

Sabit sipariş Süresi yöntemi

•

Sabit sipariş Miktarı yöntemi

•

Maksimum-Minimum Stok Kontrol Yöntemi

•

ABC yöntemi incelenmiştir.

Buna ek olarak, stok kontrol yöntemlerinin amaçları ve faydalarına dair bilgiler
verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Stok kontrolüyle ilgili hangisi yanlıştır?
a) Hangi stok kaleminden ne kadar bulundurulması gerektiği belirlenir.
b) Tedarik zinciri içindeki süreçlerin doğru bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı bir
araçtır .
c) Üretim ve finans bölümüyle ilgili değildir.
d) Miktar- zaman faktörlerinin belirlenmesini sağlar.
e) Etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi stok yönetimi ve tedarik zincirinin
performansı açısından önem arz etmektedir.

2. Aşağıdakilerden hangisi stok kontrolünün etkinliğini sağlayacak parametrelerden biridir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kar maksimizasyonu
Maliyetlerin minimize edilmesi
Süreçlerin düzeni
Taşınan ürün miktarı
Üretilen ürün miktarı

3. Stok kontrol sistemleri kaç sınıfta değerlendirilir?
a)1
b)2
c)3
d)4
e) 5
4. Aşağıdakilerden hangisi Stok kontrol süreci içinde gerçekleştirilen faaliyetlerden biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tedarik
Muhafaza
Stok kaydının tutulması
Dağıtım
Sevkiyat
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5. Aşağıdakilerden hangisi Stok kontrol sisteminin bir işletmeye ekonomik olarak
sağlayacağı faydalardandır?
a) İş istasyonları arasındaki birikmeler azalır

b) Makinelerin malzeme yokluğu nedeniyle beklemesinden kaynaklanan zaman ve
çalışma kayıpları azalır

c) Stok izlenmesinin tam yapılması durumunda, tam ihtiyaca göre stok bulundurulacağı
için, işletme stoklara bağlanan gereksiz maliyetten kurtulmuş olacaktır.

d) Satış masrafları azalır.
e) Hepsi

6. Stok yönetiminin etkinliğini artıracak stok kontrol yönteminin belirlenmesi için
hangisine ihtiyaç duyulur?
a)
b)
c)
d)
e)

Tedarikçi sayısı
Sipariş miktarı
Sipariş süresi
Fire oranları
Hepsi

7. Gözle kontrol yöntemi ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Ambar memuru tarafından gerçekleştirilir
b) Daha çok küçük işletmelerce uygulanan bir yöntemdir
c) Ucuz ve pratiktir
d) Kutular vasıtasıyla gerçekleşir
e) Stok seviyelerinin tespiti gözden geçirme sıklığı ve sipariş seviyesi memurun
inisiyatifine göre değişebileceğinden hatalı karar verme olasılığı yüksektir.

8. Çift Kutu yöntemi ile ilgili hangisi yanlıştır?

a) Önce küçük kutudan tüketime başlanır.
b) Sürekli takip ve sürekli kontrolü ortadan kaldıran basit bir yöntemdir
c) Çift gözlü kutu kullanılır
d) Çift kutu yöntemi daha çok değeri düşük ve hacim olarak yer kaplamayan stok
kalemlerinin kontrolünde kullanılabilmektedir
e) Pratiktir

9. Aşağıdakilerden hangisi ABC yöntemin uygulanmasında dikkat edilecek hususlardandır?
a) Teslim zamanlarındaki belirsizlikler
b) Tahmindeki yanılmalar
c) Raf ömrü
d) Alan büyüklüğü
e) Hepsi
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10. ABC yönteminde en sıkı kontrol edilmesi gereken stok kalemi hangi sınıfa girer?
a)
b)
c)
d)
e)

A
B
C
D
Hepsi

CEVAPLAR: 1-c, 2-e , 3-c , 4-d , 5-e, 6-e, 7-d, 8-a, 9-e,10-a
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11. STOK MODELLERİ

223

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.Deterministik stok modelleri
11.1.1. Ekonomik Sipariş Miktarı Yöntemi (ESM)
11.1.2. Miktar İskontosu olduğunda ESM
11.2. Olasılıklı Stok Modelleri
11.2.1. Periyodik Gözden Geçirme Modeli
11.2.2. Sürekli Gözden Geçirme Modeli
11.2.3. Gazete Bayi Modeli (Newsboy Problem)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•
•
•
•
•
•
•

Stok modelleri hangileridir?
Deterministik stok modelleri hangileridir?
Olasılıklı stok modelleri hangileridir?
Ekonomik sipariş miktarı nasıl hesaplanır?
Miktar İskontosu ne demektir?
Periyodik Gözden Geçirme Modeli neyi ifade eder?
Sürekli Gözden Geçirme Modeli neyi ifade eder?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Deterministik stok modelleri

Olasılıklı stok modelleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Determinisitk stok modelleri Okuma yapma
hakkında bilgi sahibi olmak
ve bu modellerin hesaplarını
kavrayabilmek

elde
veya

Olasılıklı stok modelleri Okuma yapma
hakkında bilgi sahibi olmak
ve bu modellerin hesaplarını
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar
• Stok modelleri
• Ekonomik sipariş miktarı
• Miktar iskontosu
• Periyodik gözden geçirme
• Sürekli Gözden Geçirme
• Gazete bayi modeli
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Giriş
Bu bölümde stok modellerinin neye göre sınıflandırıldığı, deterministik ve olasılıklı stok
modellerinin hangileri olduğu konusunda bilgiler verilmiştir. Ayrıca, deterministik
modellerden ekonomik sipariş miktarı modeli ve miktar iskontosu modeli; olasılıklı
modellerden ise periyodik gözden geçirme ve sürekli gözden geçirme modelleri tanıtılmıştır.
Stok kontrol problemlerinin zorluğunu oluşturan ve çözümünü kısıtlayan en önemli faktör
belirsizliktir. Belirsizliklerin az olduğu ortamlarda bazı kabuller ve varsayımlarla daha kolay
çözüme ulaşılabilir. Stok kontrol problemlerinde amaçlanan, toplam maliyeti minimize
edecek şekilde aşağıdaki iki soruya cevap vermektir.
•
•

Ne kadar sipariş verilmeli?
Ne zaman sipariş verilmeli?

Ne kadar sorusunun cevabı, optimum stok seviyesinin belirlenmesi çalışmaları
sonucunda bulunan değerdir.
Ne kadar? sorusuna hatalı yanıt verilmesi durumunda, işletmenin stoklarında gerek
duyulandan fazla malzeme birikmesi olacağı gibi, istenen ürünün zamanında hazır
edilememesi ve sürecin sekteye uğraması da söz konusu olabilir.
Ne zaman? sorusuna verilen yanıt yeniden siparişin verileceği nokta veya ekonomik
sipariş noktasıdir. Sipariş zamanının doğru yanıtlanamaması durumunda, stokların erken ya
da geç ele geçmesi söz konusudur. Ürünün erken gelişi depolarda fazla yer işgal edilnesine
neden olurken, geç gelmesi ise ürünün zamanında teslim edilememesinden dolayı müşteri
memnuniyetsizliğine sebep olur.
Stok modelleri, üretim şekline, stok türlerine, talep ve temin süresinin belirli ya da
belirsiz oluşuna bağlı olarak değişiklik arz etmektedir. Burada işletmeler açısından önem arz
eden nokta, işletmenin kendi uyguladığı stok yönetim şekline ve stok kontrol politikalarına
uyum sağlayacak modeli belirlemesidir.
Stok modelleri, talebin bilinirliliğine göre deterministik ve olasılıklı modeller olarak
sınıflandırılmaktadır. İşin daha basit yönü talebin bilindiği durumlardır. Talebin bilinmesi,
firmanın ne kadar ürün sipariş etmesi gerektiğini doğrudan ortaya çıkaran bir durumdur.
Bundan sonra siparişin ne zaman verileceği konusu ele alınır ki nispeten daha kolaydır.
Talebin belirli olduğu bu modellere deterministik modeller adı verilir. Fakat bu durum
gerçeği yansıtan bir durum değildir. Çünkü talep yapısının sabit ve bilinir olmasına gerçek
hayatta çok az rastlanır.
Talebin daha önceden bilinmediği durumlar için olasılıklı stok modelleri devreye
girmektedir. Böyle durumlar için ne kadar ve ne zaman sipariş verileceği kararını vermek
zordur. Sipariş geldiğinde firma elinde yeterli miktarda ürün bulunmasını sağlamak için
erken sipariş vermeyi ister. Olasılıklı stok modelleri kullanılarak böyle durumlara çözümler
aranır.
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11.1. DETERMİNİSTİK STOK MODELLERİ
Talebi belirli olan stok kalemleri için kullanılan modellerdir. Deterministik
modellerde talebin önceden bilindiği ve değişmediği kabul edilir. Gerçek yaşamdaki
durumlarla çok örtüşmeyen bir durumdur. Fakat bazı durumlarda, gerekli malzemeler
öncenden kesin olarak bilinmektedir. Örnek olarak proje türü üretim sistemlerindeki stok
kalemleri verilebilir. Bu bölümde ele alınacak deterministik modeller,
• Ekonomik Sipariş Miktarı Yöntemi (ESM)
• Miktar İskontosu olduğunda ESM’dir.

11.1.1. Ekonomik Sipariş Miktarı Yöntemi (ESM)

Stok modelleri içinde ilk geliştirilmiş olanıdır. Klasik ekonomik sipariş miktarı
modeli ilk defa F. W. Harris tarafından 1915 yılında ortaya atılmış ve uygulanmıştır.
Optimal sipariş miktarı modeli olarak da ifade edilmektedir.
Modelin temelinde yatan, sipariş maliyetleri ve depolama maliyetleri arasında
dengeyi yakalamaktır. Modelde, tüm stok değişken maliyetlerini minimum seviyeye
indirecek sipariş miktarı aranır.
Modele geçmeden önce, modelde kullanılan notasyonlar aşağıda verilmiştir.
D: Yıllık talep (adet/yıl)
Q: Sipariş miktarı (adet)
C 1 :Sipariş maliyeti (TL/ Sipariş)
C 2 : Elde bulundurma maliyeti ( TL/adet/yıl)
t: Sipariş periyodu (iki sipariş arasında geçen zaman)
d: Tüketim hızı (adet/gün)
L : Sipariş süresi( siparişin alınışı ve verilişi arasındaki süre)
ROP: Yeniden sipariş noktası (= stok seviyesi)
Yukarıdaki notasyonları içeren en basit stok kontrol modelinde stok düzeyinin
zamana göre değişimi aşağıdaki Şekil ‘de grafik üzerinde gösterilmiştir.
Modelde yeniden sipariş noktası ve sipariş miktarı objektif olarak belirlenmektedir.
Stoklar yeniden sipariş noktasına geldiğinde stok seviyesini tekrar maksimum stok
düzeyine taşıyacak kadar sipariş verilmektedir. Yeniden sipariş noktasının düzgün bir
şekilde hesabı çevrim süresi boyunca talep dağılımı, siparişin ele geçme zamanı ve yeniden
sipariş verilecek miktarın önceden bilinmesi gereklidir.
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Miktar

Q
D

ROP

L
t

Zaman

Şekil 30 En Basit Stok Kontrol Modeli

Ekonomi sipariş miktarı (ESM) modelinin kurulması için bir takım varsayımların
yapılması gerekmektedir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.
•

Birim zamanda gerçekleşen talep hızı d olarak bilinir ve sabittir.

•

Sipariş miktarı sabittir. Her siparişte Q miktarda ürün bulunur. Depo her
sipariş verişinde Q kadar ürün sipariş eder.

•

Söz konusu stok kalemi için teknolojik eskime göz ardı edilir.

•

Tedarik süresi sabittir, talep hızından ve sipariş miktarından bağımsızdır.

•

Depodan sipariş verildiğinde sabit bir hazırlama maliyeti oluşur.

•

Elde bulundurma maliyeti sabittir.

•

Başlangıç stok miktarı sıfır kabul edilir.

•

Planlama eğrisi sonsuzdur.

•

Elde bulundurmamaya izin verilmez.

•

İskonto uygulanmaz.
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•

Siparişlerin tamamının birden geldiği kabul edilir.

•

Sipariş miktarının tam sayı olması gerekli değildir.

•

Stok kalemleri arasında etkileşim yoktur.

•

Sermayeye ulaşımda hiçbir kısıt yoktur.

Varsayımlardan anlaşılacağı üzere, ekonomik sipariş miktarının hesaplanabilmesi
için, stok işçilik ve sipariş maliyetlerinin sabit olması ve miktar iskontosu olmaması
gerekmektedir. Aynı zamanda siparişin parça parça değil tek seferde ele geçtiği farz edilir.
ESM’nin özü, sipariş maliyetleri ile elde bulundurma maliyetlerinin zıt ilişkisinin
hesaba katılarak toplam maliyetin minimize edilmesi ve sipariş miktarının toplam sipariş
maliyetlerinin en düşük olduğu düzeyde belirlenmesidir.
Toplam yıllık stok maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanır.
Satınalma maliyeti + Sipariş maliyeti + Elde bulundurma maliyeti
ESM modelinde optimal sipariş miktarını elde edebilmek için stok düzeyi zamanın bir
fonksiyonu olarak ele alınır. Buna göre, stok maliyetleri aşağıdaki şekilde
hesaplanmaktadır.
Yıllık elde bulundurma maliyeti:
Yıllık sipariş maliyeti=

D
Q

𝑥𝑥 𝐶𝐶1

Q
𝟐𝟐

𝑥𝑥 𝐶𝐶2

Yıllık talep
Yıllık sipariş sayısı =
Sipariş miktarı

Toplam yıllık stok maliyeti=

Q
2

=

D
Q

D

𝑥𝑥 𝐶𝐶2 + 𝑥𝑥 𝐶𝐶1
Q

Amaç toplam stok maliyetini minimum yapacak Q değerini bulmaktır. Şekil 10 ekonomik
sipariş miktarının hangi noktada oluştuğunu grafik üzerinde göstermektedir. Şekle göre,
sipariş miktarı arttıkça elde bulundurma maliyeti artmakta, diğer taraftan sipariş maliyeti
azalmaktadır. Zıt yönde hareket eden bu iki maliyetin etkisiyle toplam stok maliyeti önce
azalmakta daha sonra artmaktadır. Toplam eğri bu iki maliyetin kesiştiği noktada minimum
değerini almaktadır. Diğer ifade ile ekonomik sipariş miktarı toplam maliyeti minimum
yapan stok düzeyinde meydana gelmektedir. Buna göre,

C 1 x D/Q=C 2 x Q/2
eşitliğinden Q çekilirse, toplam stok maliyetini minimum yapan stok düzeyi,
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şeklinde ifade edilmiş olur.

Q∗

2DC1
=�
C2

ESM modeli varsayımları göz önüne alındığında gerçekleşmesi güç bir modeldir.
Çünkü talebin uzun süre sabit kalması, siparişlerin hazırlık süreci olmadan tek seferde ele
geçmesi çokta mümkün değildir. Bunun yanında, işletmeler için sürekli aynı miktarlarda
sipariş vermek risklidir. Bunlar modelin eksik yönleri olarak bilinmektedir. Yine de ESM
modeli stok kontrol modelleri konusunda çalışanlara yol göstermektedir. ESM modeli,
gerçek hayattaki stok modellerinin en basit hali olarak kabul edilmektedir.

Şekil 31 Ekonomik sipariş miktarı

Yeniden sipariş noktasını bulmak için aşağıdaki formül kullanılır
ROP= D x L
formülü kullanılırken, verilen iki sipariş arasındaki süreyi bulmak için,
t= 365/ N
bağıntısı kullanılır. Bir yıl içindeki sipariş sayısı için N ile ifade edilir ve
N=D/Q
formülü ile elde edilir.
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Örnek: Yıllı talebi 300 adet olan bir stok kaleminin birim fiyatı 75 TL ve bir sipariş
açma maliyeti ise 10 TL’dir. Yıllık stok elde bulundurma maliyetinin ise satınalma fiyatının
%20’i olarak alındığını varsayalım. Bu bilgilere göre ekonomik sipariş miktarı,

C 1 = 75 x 20/100 = 15

2x 300 x 10
ESM = �
= 20
15

Aynı problemin verilerine sipariş süresini de 4 olarak eklersek, yıllık optimal sipariş
sayısı,
N= 300/20=15 sipariş
Olarak bulunur. Buradan iki sipariş arasındaki optimal süre,
T=365/15=24 gün
ve tüketim hızı=300/24= 12.5 adet olduğu için,
ROP=12.5 x 4=50 adet
şeklinde hesaplanır.

11.1.2. Miktar İskontosu Olduğunda ESM Modeli

Tedarikçiler daha fazla ürün satarak karlarını maksimize etmek amacıyla firmalara,
değişik sipariş büyüklüklerine göre farklı fiyatlar sunmaktadır. Firmalar, toplam stok
maliyetini minimize etmek için ESM modelini kullanmaları durumunda, tedarikçilerin
sunacakları miktar indiriminden mahrum kalırlar ve tedarikçiler önemli bir maliyet
dezavantajıyla karşılaşırlar. Tedarikçilerin sunduğu bu cazip fiyat indirimlerinden
faydalanmak isteyen işletmeler, sipariş miktarının birim fiyatı etkilemediği ESM modeli ile
belirledikleri sipariş miktarlarını artırmak zorunda kalırlar.
Miktar indirimleri tüm ürünler için uygulanabileceği gibi, kademeli olarak sadece
miktar sınırını aşan ürünlere de uygulanabilmektedir. Yaygın olarak kullanılan tüm ürünlere
uygulanmasıdır. Bu yöntemde birim fiyat sipariş edilen miktara bağlı olarak değişen
değerler almaktadır. Modelde sipariş miktarları belirlenirken aşağıdaki adımlar izlenir.
1. Tedarikçiler tarafından teklif edilen fiyat seçenekleri için en küçük fiyattan
başlayarak basit ESM modelindeki formül yardımıyla ESM’ler hesaplanır.
Hesaplanan ESM’ler tedarikçinin belirlediği indirim miktarı aralığına girmeyenler
hesaptan çıkarılır. Amaçlanan en büyük ESM’yi bulmaktır.
2. Yukarıda hesaplanan en büyük ESM değeri ile tedarikçi tarafından önerilen
indirim miktar aralıklarının kırılma noktalarındaki stok miktarları için toplam
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yıllık stok maliyetleri hesaplanır ve bu maliyetler içinden en küçük miktarı
karşılayan sipariş miktarı seçilir.
Toplam stok maliyeti

Normal fiyat

İndirimli fiyat

Q1

Qd

Q2

Miktar

Şekil 32 Miktar İskontosu Durumunda Toplam Stok Maliyeti Eğrisi
Örnek: Bir ürünün yıllık talebi 5000 adet, elde bulundurma maliyeti birim fiyatın %
20’si ve sipariş maliyeti 50 TL olarak verilmiştir. Birim fiyattaki değişim aşağıdaki gibi
gerçekleşmektedir.
Sipariş miktarı

Birim fiyat

0-999

20.00

1000-1999

19.20

2000 ve üzeri

19.00

En yüksek fiyat için ESM ve toplam stok maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanır.
2x 50x 5000
ESM = �
= 353 adet
20x 0.20
TSM =

5000
353
x50 +
x(0.2x20) = 1420 TL
350
2
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ESM, 1000 adetin altında olduğu için herhangi bir iskonto söz konusu değildir. 1000
adet sipariş verilmesi durumunda toplam stok maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanır.

TSM =

5000
1000
x50 +
x(0.2x19.20) = 2170 TL
1000
2

1000 adet verilmesi durumunda birim başına 0.80 TL (20-19.20) kar ve 5000 adet
talep için 4000 TL (5000x0.80) iskonto karı elde dilecektir. Sipariş miktarının 2000
olduğunu düşünürsek bu durumda toplam stok maliyeti,
TSM =

5000
2000
x50 +
x(0.2x19) = 3925 TL
2000
2

olarak bulunacak ve iskonto karı 5000 TL olacaktır. Aşağıdaki tablo incelendiğinde en karlı
sipariş miktarının 1000 olduğu görülecektir.
Tablo 8. Miktar İskontosu ile Alternatif Kıyaslama
Sipariş miktarı

Toplam stok
maliyeti

İskonto karı

Kazanç

353

1420

-

-1420

1000

2170

4000

+1830

2000

3925

5000

+1075

11.2. OLASILIKLI STOK MODELLERİ

Gerçek hayatta talebin değişmemesi ve göz ardı edilen etkenlerin süreçlere etki
etmemesi mümkün değildir. Firmalar bu talepteki rastgele gerçekleşen değişiklikler
nedeniyle stoksuz kalabilmektedir. İşletmeler bunu önlemek için ellerinde fazladan stok
bulundurmakta ve bunun maliyetine de katlanmaktadırlar. Bu durumlardan dolayı,
işletmeler olasılıklı talep yapısına karşı çözüm olabilecek yeni yöntemler geliştirmiştir. Stok
kalemlerine gelen talebin belirsizliği halinde tercih edilen stok modellerine olasılıklı stok
modelleri adı verilir. Olasılıklı modeller iki sınıfta incelenir.

1. Periyodik gözden geçirme modeli
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2. Sürekli gözden geçirme modeli
Periyodik gözden geçirme modelinde stok kalemlerinin seviyesi belli dönemlerde
bilinirken, sürekli gözden geçirmede firma her zaman elindeki stok seviyesi hakkında bilgi
sahibidir. Bu modellere ek olarak, kısa süreli dönemler için bir seferde sipariş veren
firmaların tercih ettikleri Gazeteci çocuk modeli bulunmaktadır.

11.2.1. Periyodik Gözden Geçirme Modeli
Firmaların bazı stok kalemlerini sürekli gözden geçirmesi mümkün olmayabilir.
Böyle durumlarda firmalar stoklarını aralıklı olarak izlerler. Periyodik gözden geçirme
modelinde, stok seviyeleri önceden belirlenmiş sabit zaman periyotlarıyla takip edilir. Stok
seviyeleri belirlenen seviyelere ulaşacak şekilde sipariş verilir ve her seferinde verilen
sipariş miktarı şu şekilde hesaplanır.
Sipariş miktarı=Üst sok hedefi – stok seviyesi + temin süresinde beklenen talep
Periyodik gözden geçirme modelinde, talep belirsizliği söz konusu olduğu için
firmaların stoksuz kalma riskleri vardır. Firmalar, elde bulundurmamanın getireceği
olumsuz koşullardan etkilenmemek için emniyet stoku muhafaza etmek durumundadır.
Periyodik gözden geçirme modeline örnek haftalık olarak marketlere içecek dağıtan
meşrubat tedarikçisi verilebilir. Tedarikçi, dükkanların haftalık kontrolünü yapar ve bir
sonraki haftaya kadar talep ve emniyet stokunu karşılayacak miktarda meşrubatla stoku
tamamlar.
Bu modeldeki en önemli kararlardan biri, gözden geçirmeler arasındaki sürenin
belirlenmesidir. Periyotların uzun veya kısa olmasında firmanın yükleneceği bir takım
maliyetler söz konusudur. Bundan dolayı en uygun periyodun tespiti önem arz eder. Şekil
33 periyodik gözden geçirmeli stok kontrol modelini göstermektedir.

Temel
stok
seviyesi
Q2

Q3

Q1

T

2T

3T

Zaman

Şekil 33. Periyodik Gözden Geçirme Modeli
Modelin bir takım varsayımları vardır. Bunlar aşağıdaki şekildedir.
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•
•
•
•

Yıllık talep, nakliye ve sipariş maliyetleri tahmin edilebilir ve sabittir.
Miktar indirimi yapılmaz
Siparişler zaman periyoduyla verilir.
Tedarik süresi sabittir L ile gösterilir. Buradan, r. Periyotta verilen sipariş
r+L’inci zamanda ele geçer.

Optimum stok kontrol periyodunu hesaplamak için aşağıda verilen formüller
kullanılır.
Yıllık elde bulundurma maliyeti = Ortalama stok x elde bulundurma maliyeti

=

Dxr
x C2
2

Yıllık sipariş maliyeti = Yıllık sipariş sayısı x sipariş maliyeti
=

D
K
xK=
Dxr
r

Toplam yıllık stok maliyeti = Yıllık elde bulundurma maliyeti + Yıllık sipariş
maliyeti
=

Dxr
K
x C2 +
2
r

Yukarıdaki formülün r’ye göre türevi alınıp sıfıra eşitlenip, T için çözüldüğünde,
aşağıdaki optimum kontrol aralığı elde edilir.
2K
Optimum kontrol aralığı= 𝑟𝑟 = �Dx C

2

‘r’ değeri gün, hafta veya ay olarak hesaplanır. Stok kontrol periyotları bir yıl içinde
bir kez belirlenirken, sipariş miktarı değişkenlik gösterir.

11.2.2. Sürekli Gözden Geçirme Modeli
Sürekli gözden geçirme modelinde adından da anlaşılacağı üzere, firmalar stok
kalemlerinin seviyelerini sürekli olarak kontrol altında tutarlar. Stok düzeyi belirlenen
miktarın altına düştüğünde sipariş verilir. Stok düzeyi, eldeki stok + siparişteki stoktur.
Modele, stok seviyesi yeniden sipariş verme noktası olan R’nin altına düştüğünde yeniden
sipariş verilir. Sürekli kontrol gözle, çift kutu yöntemi ile veya bilgisayar kayıtlarıyla
yapılır. A sınıfı stok kalemleri için uygulanır. Yöntem stoksuz kalma riskini en aza indirir.
Modelin varsayımları aşağıdaki gibidir.
•
•
•

Sipariş miktarı sabittir ve Q olarak ifade edilir.
Tedarik süresi L bellidir ve sabittir.
Stok düzeyi sürekli kontrol altındadır.
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Şekil 33 modeli ifade etmektedir.
Miktar

R
Q

Q

Q

Zaman
L

L

L

Sipariş döngüsü
Şekil 34. Sürekli Gözden Geçirme Modeli
Şekilden anlaşılacağı üzere, sipariş verme süresi ve çevrim süreleri farklılık
göstermekte fakat verilen sipariş miktarı sabit kalmaktadır.

11.2.3. Gazete Bayi Modeli
Bu model, raf ömrü çok kısa olan, moda takibi gerektiren ürünler ve gazete, dergi gibi
süreli yayınların stok kontrolünde kullanılan bir modeldir. Modelde, dönem başında tek
seferlik sipariş verilir ve siparişi verilen malzemenin talebinin sadece belirli bir dönem
içinde geçerli olduğu varsayılır.
Gazete bayisi günün başlangıcında sipariş verecektir ve gün içinde sipariş verme şansı
yoktur. Gazete bayi sipariş miktarını bir önceki akşamdan veya gün başından az olarak
belirlerse talebi karşılayamayacak, çok fazla olarak belirlerse elinde kalan gazeteleri ertesi
gün satamayacaktır.
Modelde amaçlanan beklenen eksik ürün maliyetinin beklenen fazla mal maliyetine
eşitlemektir.
Bu modelde, optimum sipariş miktarı aşağıdaki formülle bulunur.
CF = �

Cf
Cf + Ce
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CF= optimum sipariş miktarı
Cf= Dönem sonunda elde kalan ürünün stok maliyeti
Ce= Dönem sonunda eksik kalan stok maliyeti
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Uygulamalar
EGE bilgisayar şirketi ürettiği bilgisayarlarda kullanmak için her yıl 8000 adet fan satın
almaktadır. Fan için birim fiyat 10 TL, bir birim fanı stoklama maliyeti 3 TL’dir. Sipariş
verme maliyeti ise 30 TL’dir.
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Uygulama Soruları
Sorudaki verileri kullanarak,
•
•

Ekonomik sipariş miktarını hesaplayınız.
Yıllık sipariş sayısını hesaplayınız.

• Toplam stok maliyetini hesaplayınız.
•

Yeniden sipariş noktasını hesaplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
On birinci bölümde, stok kontrol modellerinin hangileri olduğu konusunda ayrıntılı bilgi
sahibi olunmuştur. Ekonomik sipariş miktarı üzerinde durularak, toplam stok maliyeti,
yeniden sipariş noktası ve yıllık sipariş sayısı hesaplama yöntemleri hakkında bilgi
verilmiştir. Miktar iskontosu durumda ekonomik sipariş miktarının nasıl hesaplanacağı
gösterilmiştir. Ayrıca olasılıklı stok modellerinden sürekli ve periyodik gözden geçirme
modelleri üzerinde durulmuştur. Buna ek olarak en son gazete bayi modeli hakkında kısa
bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

Stok kontrol problemlerinin zorluğunu oluşturan ve çözümünü kısıtlayan en önemli

faktör hangisidir?
a) Talep

b) Sipariş

c) Belirsizlik
d) Maliyet

e) Birim fiyat

2.Stok kontrol modelleri ile ilgili olarak hangisi doğrudur ?
a) Amaç toplam stok maliyetini minimize etmektir.
b) Ne zaman? Sorusuna cevap verir.
c) Ne kadar? Sorusuna cevap verir.
d) Talep yapısına göre değişir.
e) Hepsi

3. ESM modelinin temelinde yatan hangisidir?
a) Sipariş maliyetleri ve depolama maliyetleri arasında dengeyi yakalamaktır.
b) Maliyetleri minimize etmektir.
c) Stok miktarını azaltmaktır.

d) Sipariş maliyetini minimize etmektir.
e) Hiçbiri

4. Aşağıdakilerden hangisi ESM modelinin varsayımlarından değildir?
a) Elde bulundurma maliyeti sabittir.

b) Başlangıç stok miktarı sıfır kabul edilir.
c) Planlama eğrisi sonsuzdur.

d) Elde bulundurmamaya izin verilmez.
e) İndirim uygulanır.
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5. Aşağıdakilerden hangisi gerçek hayatta uygulanması güç bir stok modelidir?
a) Miktar iskontosu modeli

b) Sürekli gözden geçirme modeli

c) Periyodik gözden geçirme modeli
d) ESM modeli

e) Gazete bayi modeli
6. ESM modelinde toplam stok maliyetini hangi maliyetler oluşturur?
a) Satınalma + sipariş maliyeti + elde bulundurma

b) Satınalma + sipariş maliyeti + elde bulundurmama
c) Satınalma + sipariş maliyeti
d) Satınalma
e) Hiçbiri

7. Aşağıdakilerden hangisi Miktar iskontosu modeli ile ilgilidir?
a) Sadece tedarikçiler için faydalıdır
b) Sadece işletmeler için faydalıdır
c) Sadece belli ürünlere uygulanır

d) Bu yöntemde birim fiyat sipariş edilen miktara bağlı olarak değişen değerler almaktadır .
e) Hiçbiri

8. Olasılıklı stok modellerinin en belirgin özelliği hangisidir?
a) Değişken talep
b) Sabit talep

c) Sabit sipariş miktarı

d) Değişken sipariş miktarı
e) Hiçbiri

9. Hangisi periyodik gözden geçirme ile ilgili değildir?
a) Firmalar stoklarını aralıklı olarak izlerler.
b) Stoksuz kalma riski vardır.
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c) Periyotların uzun veya kısa olmasında firmanın yükleneceği bir takım maliyetler söz
konusudur.

d) Talep sabittir, değişmez.
e) Hiçbiri

10. Hangisi sürekli gözden geçirme ile ilgili değildir?
a) Sürekli kontrol yapılır.

b) Stok düzeyi belirlenen miktarın altına düştüğünde sipariş verilir
c) Sipariş miktarı sabittir ve Q olarak ifade edilir.
d) Tedarik süresi L bellidir ve sabittir.
e) B ve C grubu stok kalemleri için uygundur.

CEVAPLAR:1.c, 2.e, 3.a, 4.e, 5.d, 6.a, 7.d, 8.a, 9.d, 10.e
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12. DEPO YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Depo ve Depolama Kavramları
12.2. Depo Fonksiyonları
12.3. Depo Türleri
12.3.1. Klasik Depolar
12.3.2. Modern Depolar
12.3.3. Ürün Özelliğine Göre Depolar
12.3.4. Kullanım Şekline Göre Depolar
12.3.5. Yerleşim Yerine Göre Depolar
12.3.6. Hacim ve Kapasite kullanımına Göre Depolar
12.4.Depo Yönetimi
12.4.1. Depo Yönetim Sistemleri
12.4.2. Depo Yönetim Kararları
12.4.3. Depo Yönetiminde Performans Ölçümü
12.5. Depo Yer Seçimi
12.5.1. Depo Yer Seçimini Etkileyen Faktörler
12.5.2. Depo Yer Seçiminde Kullanılan Yöntemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•
•
•
•
•
•
•

Depo nedir? Depo fonksiyonları nelerdir?
Kaç çeşit depo vardır?
Depo süreçleri hangi işlemleri içerir?
Depo Yönetim sistemleri hangileridir?
Depo kararlarında önemli olan faktörler hangileridir?
Depo yönetiminde performans ölçütleri hangileridir?
Depo yer seçim yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Depo
ve
Kavramları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Depolama Depo
ve
Depolama Okuma Yapmalı
Kavramları hakkında bilgi
edinilir.

Depo Fonksiyonları

Depo işlevleri bilinir.

Okuma Yapmalı

Depo Türleri

Depo çeşitleri bilinir

Okuma Yapmalı

Depo Yönetimi

Depo yönetimi ile ilgili Okuma Yapmalı
konular
hakkında
bilgi
edinilir

Depo Yer Seçimi

Depo
yer
seçiminde Okuma Yapmalı
kullanılan yöntemler bilinir

elde
veya

249

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Depo fonksiyonları
Depo türleri
Depo yönetimi
Depo yer seçimi
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Giriş
Tedarik zinciri yönetiminde, tüm stok kalemlerinin (hammadde, yarı mamul ve
mamul) akışları göz önüne alındığında iki tip süreç meydana gelmektedir. Bunlardan biri
malzemelerin hareketli olduğu süreçler diğeri ise, malzemelerin hareketsiz olduğu
süreçlerdir. Depo Yönetimi, malzemelerin hareketsiz olduğu süreçlerin en önemli olanıdır.
Depolar, lojistik faaliyetler ve tedarik zinciri içinde önemli role sahip yerlerdir. Daha
önceleri depolar sadece malzeme muhafaza için kullanılırken, günümüz karmaşıklaşan iş
dünyasında çok farklı amaçlar için kullanılır olmuştur. Depolar, ürün kabulü, istifleme ve
sevkiyat gibi fonksiyonlara ek olarak etiketleme, paketleme, ayırma, birleştirme vb. gibi
çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiği bölümler haline gelmiştir.
Bu bölümde, depo yönetimine ait kavramlar, depolama maliyetleri, depo yer seçimi,
depo tasarımı, ve depo süreçleri gibi konularda bilgi verilerek depo yönetimi konusu
ayrıntılı olarak anlatılacaktır.
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12.1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI
Depo kavramı ile ilgili literatürde pek çok tanım bulunmaktadır. Depo en yaygın
kullanımıyla, işletmelerde kullanılan tüm malzemelerin daha sonra kullanılmak üzere
muhafaza edildikleri yerdir. Başka bir tanımda ise depo ticari değeri olan malzemelerin
korunması için gerekli olan mekanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca depolar sadece
elde bulundurmanın yapılmadığı aynı zamanda sistematik ve organize depolama
faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanlar olarak da ifade bulmaktadır.
Depolar, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde son derece öneme sahip araçlar olarak
kullanılırlar. Malın kabul edilişi ile sevk edilişi arasındaki tüm ürünlerin akışlarının
hızlarının kesintiye uğradığı süreçleri içerir. Depolar hammadde, yarı mamul, mamul ve tüm
işletme içi parçaların tedarikçiden teslim alınmasının, ayrımının, kaydının ve iç-dış
müşterilere dağıtımının yapıldığı birimlerdir.

Resim 2. Genel Depo Görünsütü
Depolar aynı zamanda, tedarik zinciri faaliyetlerinin doğru bir şekilde işleyişi için ve
zincir boyunca gerçekleşecek talep değişikliklerindeki olumsuzlukları önlemek için
kullanılan yardımcı tesislerdir.
Depolarda gerçekleştirilen süreçler ve iş akışı aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.
• Mal kabul: Tedarikçilerden gelen hammadde veya yarı mamullerin depolara kabul
işlemidir.
• Raflama (Yerleştirme): Gelen malzemelerin depo içine alınarak raflara
yerleştirilmesi veya blok halinde tutulacak alanlara götürülmesidir.
• İkmal: Paletlerin üzerinde bekleyen malzemelerin kutular halinde ya da küçük
parçalar şeklinde toplanmak üzere toplama sevk edilmesidir.
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• Sipariş Toplama: Müşteri tarafından bir sipariş başlatılması üzerine gerekli
malzemelerin deponun çeşitli bölgelerine taşınmasıdır.
• Biriktirme, Ayrıştırma, Paketleme: Sipariş işlemlerini tamamlamak amacıyla,
deponun farklı bölgelerinde malzemelerin biriktirilmesi, malzemelerin ait olduğu
siparişe ayrıştırılması ve siparişlerin kutularının paketlenmesi faaliyetleridir.
• Sevkiyat: İşlemleri tamamlanan siparişlerin müşteriye gitmek üzere araçlara
taşınmasıdır. Sevkiyat içinde geçen bir terim çapraz sevkiyattır. Çapraz sevkiyat,
tedarik zinciri süreçlerinde tasarruf sağlamak amacıyla, depoya gelen ürünlerin hiçbir
yerde depolanmadan doğrudan sevkiyat bölgesine aktarılacak şekilde giriş ve
çıkışının organize edilmesidir. Çapraz sevkiyatın amaçları aşağıda sıralanmıştır.
- Tedarik zinciri içerisindeki stok noktalarında toplanan ürün miktarlarını
azaltmak
- Verimliliği artırmak
- İşlem sürelerini azaltmak
- Maliyetlerde azalma sağlamak
- Hizmetleri geliştirmek
Depo süreçleri Şekil 35’de gösterilmiştir.

Şekil 35. Depo Süreçleri ve İş Akışı
Firmaların tüm süreçlerinde kullanacakları hammadde, yarı mamul, mamul yardımcı
malzemeler ve yedek parçaların stoklanması ve stok işlemleriyle ilgili tüm faaliyetler
depolama olarak ifade edilir. Depolamanın işlevi,
• Firmaların tüm süreçlerinin sekteye uğramadan sürekliliğinin sağlanması
• Nihai ürünlerin müşteri talebine uygun olarak muhafazası
• Stokların yönetimi için gerekli makine, teçhizat ve istif araçlarının bulundurulması
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olarak sıralanabilir.
Depolama, tedarik zinciri yönetiminde zincir etkinliği açısından önem arz eden bir
fonksiyondur. İşletmeler tarafından yüksek maliyetli faaliyetler ve atıl süreler olarak
görülmekle birlikte, depolama işletmelerin lojistik faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları önemli
faktörlerdendir.
İşletme içindeki tüm stok kalemlerinin depolanması konusunda karar alınırken
uyulması gereken bir takım prensipler vardır. Bu prensipler aşağıda anlatılmıştır.
•
•
•
•

Katma değer: Üretim sürecinde kullanılacak malzemeler önem seviyelerine göre
depolanır.
Ürün sayısı: Ortak kullanımı olan yani birden fazla üründe kullanılan malzemelerin
depolanması üretim tesisine yakın yerlerde yapılır.
Tedarik süresi: Tedarik süreleri ürünlerin depolanması ya da direkt kullanımı
açısından önemlidir.
Pazar nitelikleri: Müşteri taleplerinin kaynağı ürünlerin nerede depolanacağı
konusunda yardımcıdır.

Depolama faaliyetleri bir ürüne katma değer kazandırmasa da, verilen hizmetin
kalitesinde yükselme sağlayarak müşteri memnuniyeti konusuna katkıda bulunmaktadır.
Depolamanın hizmet açısından işletmeye faydası aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir.
Hizmet kalitesi: Müşteri memnuniyetini oluşturacak seviyede hizmetin ilk seferde
gerçekleştirilmesi, ikinci kez tekrarlanmadan hizmet sunumudur. İyi bir hizmet kalitesi için
arz talep dengesinin yakalanması, müşteri ihtiyaçlarının tam sağlanması, gereksiz
faaliyetlerin süreçlerden çıkarılması ve iyi hizmet sunumunun süreklilik arz etmesi gerekir.
Depolama hizmetinin niteliği: İç ve dış müşterilerin istedikleri her ürüne kolay
ulaşabilmeleri, istedikleri miktarda ürün elde edebilmeleri sunulan hizmetin esnek bir yapıda
olması depolama hizmetinin niteliğini oluşturur.
Maliyet kontrolü: Sunulan hizmetin düşük maliyetle ve yüksek kalitede olması
beklentidir. Süreç tasarımları, depo tasarımları ve düşük stok seviyeleri bu konuya katkı
sağlamaktadır.
Çevrim süresi: İşletmenin hammaddeden ürüne, üründen nakde ve nakitten tekrar
hammaddeye dönüşünü gösteren süreçtir. Bu süreci belirleyen faktör, süreci oluşturan her
parçanın süresinin birbirine uygun olarak gerçekleşmesidir. Müşteri talepleri arasındaki
süreler tedarik zinciri süreçlerinin gerçekleşeceği zamanları belirlemektedir.
Depolama faaliyetleri tedarikçi-fabrika ve fabrika-müşteri arasındaki süreçlerde
gerçekleşmektedir. Tedarikçiden fabrikaya gelen ürünler için, hammadde depoları
kullanılırken, fabrikadan müşteriye gidecek ürünler için dağıtım depoları kullanılır.
Depolama faaliyetlerinin etkinliğinin ve performansının artması için uyulması gereken
birtakım prensipler vardır. Bunlar aşağıda anlatılmıştır.
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•
•
•
•
•
•
•

Depolama faaliyetleri üretimde gerçekleşen faaliyetlerle uyumlu olarak yapılmalıdır.
Depolama faaliyetlerinde ve stok yönetimi faaliyetlerinde uyum olmalıdır.
Üretimde gerçekleşen değişimlere depoların uyum sağlayacak şekilde çalışması
gerekir.
İstenen malzeme depodan zamanında istenen yere gönderilebilmeli ve depoya
malzeme girişleri de zamanında yapılmalıdır.
Depolama faaliyetleri gerçekleştirilirken optimum kaynak kullanımına dikkat
edilmelidir.
Depo süreçlerinin tamamında yetkiler açıkça belirtilmelidir.
Depolardaki malzemelerin işleyişe uygun ve etkin bir yerleşim düzeni olmalıdır.

Depolama işlemi bir takım ekipmanlar vasıtasıyla gerçekleştirilir. Raf sistemleri ile,
zemine blok istifleme yaparak, açık alanda blok şeklinde istifleyerek veya mekanize
ekipmanlardan yararlanarak depolama yapılır. Malzemelerin elleçlenmesi ise forkliftler ve
paletler yardımıyla yapılır. Elleçleme her türlü malzemenin insan gücü ya da makinelerle
yerinin değiştirilmesi olarak tanımlanır.

12.2. DEPO FONKSİYONLARI

Depoların fonksiyonları dokuz başlık altında toplanmıştır. Bunlar kısaca aşağıda
açıklanmıştır.
•

Stoklama Fonksiyonu: Stoklama fonksiyonu depoların en genel işlevidir. Depolar
insanlık tarihinden bu yana bu fonksiyon için kullanılmaktadır. Stoklama
fonksiyonu, saklama veya elde bulundurma fonksiyonu olarak da ifade edilmektedir.
Stok fonksiyonundaki önemli nokta, istenilen malzemeyi üretim sürecinde gerekli y
erlere istenilen zamanda gönderebilmektir.

•

Toplama fonksiyonu: Farklı yerlerden alınıp aynı noktaya gönderilecek
malzemelerin bir merkezde toplanması işlemi için depoların toplama fonksiyonu
devreye girer. Örnek olarak İstanbul’daki farklı tedarikçilerden satın alınan ve aynı
işleve sahip olan küçük ev aletlerinin aynı depoda ambalajlanıp, etiketlenip İzmir’
deki satış mağazasına gönderilmesi verilebilir.

•

Yığın Bölünmesi Fonksiyonu: Bir tedarikçisi olan malzemelerin birden fazla
müşteriye gönderilmek üzere bir merkezde toplanması işlemidir. Örnek olarak,
yurtdışındaki bir tedarikçiden alınan ayakkabının İstanbul içindeki distribütör
mağazalara dağıtılması verilebilir.
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Şekil 36. Yığın Bölünmesi Fonksiyonu
•

Konsolidasyon Fonksiyonu: Farklı bölgelerden gelen ürünlerin depolarda
belirlenmiş bir hedef için kümeler haline getirilmesi işlemidir. Örnek olarak
İstanbul’daki farklı üreticilerden tedarik edilen ürünlerin Ege Bölgesi’ndeki farklı
mağazalara gönderilmek üzere, bir depoda farklı sayı ve biçimde ambalajlanıp
etiketlenmesi verilebilir. Bu işleve ait örnek Şekil 37’de gösterilmiştir.

Şekil 37. Konsolidasyon Fonksiyonu

•

Erteleme Fonksiyonu: Depoların en önemli fonksiyonlarından diğeri de erteleme
fonksiyonudur. Bitmiş ürünlerin müşteriye gidene kadar ve yarı mamullerin üretim
hattına alınıncaya kadar bekletilmesi işlevidir. Özellikle talebi mevsimsel olan
ürünler depolarda gerekli zamanlarda talebi karşılamak üzere bekletilir. Örnek olarak
hem kış hem de yazlık giyim üzerine satış yapan bir mağazanın deposunda, kışlık
ürünlerin yaz boyunca deposunda muhafaza etmesi verilebilir.

•

Ters Lojistik Fonksiyonu: İade edilen, hasar görmüş, stok fazlası ürünlerin
depolarda bekletilerek yeniden kullanıma kazandırılması işlemi için tedarik zinciri
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hareketlerinin tersi söz konusudur. Örnek olarak, modası geçmiş elbiselerin toplatılıp
depolarda bekletilmesi işlemi verilebilir.
•

•

Hizmet Fonksiyonu: İşletmeler müşteri taleplerini zamanında ve istenen düzeyde
karşılayabilmek için gerekli malzemeleri depolarda bulundururlar. Böylece
firmaların pazarda bulunma işlevi yerine gelmiş olur.
Nihai Montaj Fonksiyonu: Ürünlerle ilgili uzmanlık gerektirmeyen montaj işleri
depolarda yapılır. Örnek olarak bisiklet aynalarının kırılma riskini ortadan kaldırmak
için montajının depolarda yapılması verilebilir.

12. 3. DEPO TÜRLERİ

Depolar, işlevi, stoklanan malzeme türü, deponun genel yapısı ve yerleşim düzeni göz
önüne alınarak sınıflandırılır. Genel anlamda bakıldığında modern depolar ve klasik depolar
olarak sınıflandırılır. Depoların farklı kaynaklarda karşımıza birden fazla sınıflandırılması
vardır. Bu bölümde depolar,
•
•
•
•
•
•

Klasik depolar
Modern depolar
Ürün özelliğine göre depolar
Kulanım şekline göre depolar
Yerleşim yerine göre depolar
Hacim ve kapasite kullanımına göre depolar

olarak sınıflandırılmıştır.

12. 3.1. Klasik Depolar
Klasik depolar hammadde yarı mamul ve mamulleri üretim süreçlerinde kullanılmak
üzere veya dağıtım öncesinde muhafaza eden fabrika içinde bulunan depolardır. Hareket
esnekliği düşük olan depolardır. Elde bulundurma faaliyeti dışında bir işlemin olmadığı
klasik depolar, güncelliğini yitirmiş durumdadır.

12. 3.2. Modern Depolar
Modern depolar, klasik depolardan farklı olarak stoklama ve sevkiyat işlemleri dışında
işlemlerin gerçekleştirildiği yerlerdir. Üretim veya satış öncesinde ürün hazırlama,
ayrıştırma ve birleştirme, paketleme, etiketleme vb. işlemler modern depolarda
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca modern depolar içinde, üretime destek depoları, üretim
sonrası işlem depoları, birleştirme ve ayrıştırma depoları bulunabilmektedir.

12. 3.3. Ürün Özelliğine Göre Depolar
Bu başlık altında toplanan depolar ikiye ayrılır; genel depolar ve özel depolar. Genel
depolar farklı özellikte ve türde ürünlerin bir arada depolandığı yerlerdir. Esnek özellikte
depolardır. Örnek olarak kuru yük depoları ve paketli yük depoları verilebilir. Genel
depoların özellikleri şöyledir:
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•
•
•
•
•

Tesis yatırımı minimum düzeydedir.
Talep çok sık değişir.
Dağınık özelliğe sahiptir.
Depolama işini uzman personel gerçekleştirir.
Ulusal depolama ağı geniş değildir.

Genel depoların hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Tablo 9’da açıklanmıştır.
Tablo 9. Genel depoların avantajları dezavantajları
Avantajları

Dezavantajları

Sermaye korunması

İletişimde güçlüğü

Risk azalması

Depolama alanı yetersizliği

Esneklik

Hizmette uzmanlığın yetersiz olması

Vergi avantajı
Ölçek ekonomisi

Özel depolar, firmaların depolama işleminin kendi bünyesinde gerçekleştirdiği yerler
özel depolar olarak adlandırılır. Özel depolar firmaların kendileri tarafından yönetilir. Özel
depoların da avantaj ve dezavantajları vardır. Tablo 10’da açıklanmıştır
Tablo 10. Özel depoların avantajları dezavantajları
Avantajları

Dezavantajları

Erişebilirlik

Finansal kısıtlar

Maliyet avantajı

Getiri oranı düşüklüğü

Kontrol kolaylığı

Yetersiz esneklik

İnsan kaynağı kullanımı

12.3.4. Kulanım Şekline Göre Depolar

Kullanım şekline göre depolar, tedarikin yapıldığı hammadde depoları ve dağıtımın
yapıldığı mamul depoları olarak ayrılır. Hammadde depolarında hammaddeler ve yarı
mamuller stoklanır. Bu depolar tedarikçi ve üretici arasındaki bir noktada konumlanır.
Mamul depoları bitmiş ürünlerin stoklandığı yerlerdir. Müşteri ve üretici arasında bir yerde
konumlanır.
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12.3.5. Yerleşim Yerine Göre Depolar

Depoların tedarik zinciri süreçlerinde bulundukları yere göre ayrılmasıdır. Hammadde
kaynaklarına yakın olabildiği gibi müşterilere yakın olan depolarda vardır. Müşteri
toleransının yüksek seviyede olduğu durumlarda depolar tedarikçiye yakın yerlerde, müşteri
toleransının düşük seviyede olduğu durumlarda ise depolar müşteriye yakın yerlere
kurulmalıdır.

12.3.6. Hacim ve Kapasite Kullanımına Göre Depolar
Depolar hacim ve kapasitesine göre merkezi ve bölgesel depolar olarak
sınıflandırılmaktadır. Merkezi depolar büyük hacim ve kapasiteye sahip depolardır. Hedef
pazarlara yakın konumdadırlar. Ürün çeşitliliği yüksek düzeydedir. Bölgesel depolar sadece
belli bir coğrafi alanda hizmet verirler. Hacmi düşük ve ürün çeşidi azdır.

12. 4. DEPO YÖNETİMİ

Depo yönetimi, yüksek maliyetler içermesi ve katma değerinin düşük olması nedeniyle
tedarik zincirinin performansını önemli derecede etkileyen bir fonksiyondur. Depolarda
gerçekleştirilen tüm süreçlerin organizasyonu, optimizasyonları ve kontrolü depo yönetimi
tarafından yerine getirilir.
Depo yönetimi içinde, optimal stok düzeyleri, optimal kaynak kullanımı, depo yer
seçimi ve depo operasyonlarına yönelik kararlar alınır. Depo operasyon problemlerinin
ortadan kaldırılması ve operasyonların yüksek performans ile sonuçlandırılması için ihtiyaç
duyulan sistematik bir yapıdır. Depo yönetimi dahilinde gerçekleştirilen operasyonlar
aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
•

Depo ihtiyaçlarının belirlenmesi:
- Depo yer tespiti
- Optimal stoklama alanının belirlenmesi
- Depolama faaliyetlerinin belirlenmesi
- Depo tesis tipinin tespiti
-Dış kaynak kullanım kararlarının belirlenmesi
- Depo taşıma ve ulaştırma imkanlarının belirlenmesi

•

Depo içi faaliyetleri:
-Depo içindeki hareketlerin fizibilitesi
- Depo içi tasarım

•

Elleçleme:
-Forklift ve raf vb. ekipmanların kiralanması veya satınalınması kararları
- Yükleme boşaltma ekipmanlarının kapasite kararları

•

Stok kontrol sistemleri
-Kodlama faaliyetleri
- Malzemelerin miktar tespit sistemleri
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•

Güvenlik
-Yangın ikaz sistemleri
-Fiziki güvenlik
-Kamera sistemleri

•

Personel
-Personel eğitimi ve oryantasyon

12.4.1. Depo Yönetim Sistemleri
Depo içerisindeki tüm süreçlerin kontrolü sistem içinde gerçekleştirilebildiği gibi
dışarıdan bağımsız olarak da gerçekleştirilebilmektedir. İşletmeler maliyetleri yukarı
çekmesi nedeniyle depo kontrol sistemlerini bünyelerinde oluşturmak yerine, bu hizmeti
dışarıdan temin edebilmektedir. Depo faaliyetlerinin kontrolünde kullanılan eski yöntemler
ürün sayılarındaki ve çeşitlerindeki artış, talep yapılarındaki değişiklikler ve pazardaki
rekabet nedeniyle yetersiz kalmaya başlamış ve işletmeleri yeni depo yönetim sistemleri
oluşturmaya itmiştir. Depo yönetim sistemleri, ister dış kaynak yoluyla ister işletme
bünyesinde oluşturulsun, işletmelerin depo faaliyetlerinde verimlilik ve performans artırımı
sağlayabileceği için büyük önem arz etmektedir. Depolardaki faaliyetlerin sistemli hale
gelmesine yardımcı olan bu sistemler,
•
•
•
•
•
•

Mağaza yönetim sistemleri
Bilgi yönetim sistemleri
Üretim planlama ve kontrol sistemleri
Yatırım kaynak planlama sistemleri
Malzeme akış kontrol sistemleri
Depo kontrol sistemleri olarak ifade edilmektedir.

•

Mağaza yönetim sistemleri: Satışı yapılan ve mağazanın rafında bekleyen ürünlerin
izlenmesi için oluşturulan bilgi işlem temelli bir sistemdir. Bu sistem sayesinde
mağaza süreçleri ve bağlı olduğu diğer süreçlerdeki malzeme akışlarının güncel
olarak izlenebilmektedir.

•

Bilgi yönetim sistemleri: Bu sistem depo süreçlerindeki, depo yönetim kararlarında
kullanılacak bilgilerin elde edilmesi konusunda yardımcıdır.
Üretim planlama ve kontrol sistemleri: Üretim yapan işletmelerin, üretim
faaliyetlerini optimize ederek işletmenin hedeflerine ulaşacak şekilde üretimini
planlamasını sağlar.
Yatırım kaynak planlama sistemleri: ERP (Enterprise recource planning) adıyla da
anılan bu sistem, üretim lojistik, insan kaynakları, satış, finans gibi bölümlerle ilgili
bölümlerin verilerinin işletme içindeki akışını sağlar.
Malzeme akış kontrol sistemleri: Depoya girecek hammadde ve yarı mamullerin,
depodan çıkacak ürünlerin akışlarını gösteren bir sistemdir.

•

•

•
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•

Depo kontrol sistemleri: Depo içindeki hareketli hareketsiz tüm stok kalemlerinin
süreçlerinin takibini sağlayan ve muhtemel aksamaların önüne geçilebilmesi için
rapor verebilen bir sistemdir.

12.4.2. Depo Yönetim Kararları

İçince pek çok süreci barındıran depo ve lojistik bölümleri, işletmedeki diğer
bölümleri de etkileyebilecek düzeyde kararların alındığı noktalardır. Depo yöneticileri,
günümüz rekabet koşullarında ürünleri müşteriye istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda
teslim etme amacını güden tüm süreçlerde çok sayıda problemi çözme durumu ile karşı
karşıyadır. Yöneticilerin en sık karşılaştığı temel depolama problemlerinden birkaçı şu
şekilde sıralanabilir:
• Bir depo kurmak ya da kurmamak?
• Depo kurulacaksa sayısı ne olmalıdır?
• Deponun boyutları ne olmalıdır?
• Deponun kapasitesi ne olmalıdır?
• Hangi ürünlere hizmet edecek?
• Tedarik zinciri boyunca depolar hangi noktalara yerleştirilmeli?
Temel depolama kararları bir karar ağacı şeklinde aşağıda gösterilmiştir.
Sahiplik?

Özel depo

Genel depo

Kaç depo?

Dağıtık

Merkezi

Kapasite?

Yer?
Şekil 38. Depolama Kararları

Ayrıca işletmelerin aldıkları depolama kararları üç farklı seviyede değerlendirilmektedir.
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•

Stratejik seviyede alınan kararlar
- İşletmenin yönetim kurulunca alınır.
- Stratejik özelliktedir.
- Temel prensipleri barındırır.

Örnek olarak depo yerinin seçimi, depo kiralanması veya satınalınması verilebilir.
•

Taktik seviyede alınan kararlar
- Depo yöneticileri tarafından alınır.
- Stratejik hedeflerin uygulanması ile ilgilidir.

Örnek olarak depo ekipmanlarının ve raf sistemlerinin seçimi verilebilir.
•

Operasyonel seviyede alınan kararlar
- Uygulamaya dönük faaliyetleri içerir.
- Depo içinde çalışanlar tarafından alınır.

Örnek olarak malzemelerin depo içindeki yerinin tespiti ve sayım işlemleri verilebilir.

12.4.3. Depo Yönetiminde Performans Ölçümü
Depo performansının ölçütleri dört başlık altında toplanabilir.
-

-

Deponun finansal performansı: Finansal performans tespit edilirken faaliyete
dayalı maliyetler ölçülür. Mal kabul, yükleme, depolama, yerleştirme gibi
işlemlerdeki işçilik, alan ve taşıma maliyetleri belirlenir.
Deponun verimliliği: En temel performans göstergesi olarak karşımıza çıkar.
Verimlilik elde edilen çıktının girdiye oranı olarak tanımlanır. İşgücü, alan, depo
yönetim sistemleri, malzeme taşıma sistemlerinden faydalanma oranı belirlenir.

İşçilik verimliliği =

Gerçekleşen sevkiyat
Depoyönetim ve operasyon için harcanan saat x adam

Konum kullanım alanı =
Hacimsel kullanım alanı =

Depodaki dolu konum sayısı
Depodaki toplam konum sayısı
Depodaki dolu konumların hacmi
Depodaki topla hacim
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-

Deponun kalite performansı: Kalite performanslarından iki tanesi gelen ürünlerle
ilgilidir: yerleştirme doğruluğu ve stok doğruluğu, diğer ikisi giden ürünle ilgilidir:
Sevkiyat doğruluğu ve toplama doğruluğu.

Yerleştirme doğruluğu =

-

Sevkiyat doğruluğu =

Raflara doğru olarak yerleştirilen doğru ürün sayısı
Raflara yerleştirilen toplam ürün sayısı

Hatasız olarak sevk edilen siparişkalemlerinin sayısı
Sevk edilen tüm sipariş kalemlerinin sayısı

Deponun çevrim zamanı performansı: Çevrim süresi bir işlemin başından sonuna
kadar geçen süre olarak tanımlanır. Depo sipariş çevrim süresi en önemli çevrim
zamanı ölçütüdür. Depoya bir siparişin geçilmesinden itibaren o siparişin müşteriye
gitmeye hazır hale gelmesine kadar geçen süre.

12. 5. Depo Yer Seçimi
Yer seçimi, alternatifler arasından işletme gereksinimlerini maksimum düzeyde
karşılayan adayın belirlenmesi işlemidir. Diğer bir ifade ile işletme yatırımı için en iyi yerin
seçimidir. Depo yerinin seçimi depo yönetimi açısından alınacak stratejik kararlardan
biridir.
İşletmeler hedefledikleri pazarlarda faaliyet gösterebilmek için birden çok dağıtım
merkezine gereksinim duymaktadır. Böyle durumlarda önce işletmenin lojistik yapısı
belirlenir ve daha sonra bu lojistik yapıya hizmet edecek uygun depo bölgeleri seçilir. En
son olarak da deponun inşa edileceği kesin yer tayin analizine geçilir.
Depo yer seçimine yeni bir depo tesis edilmesi, yeni bir depoya taşınılması, yeni
pazarlara girmek için kapasite artırımı veya teknolojik yenilemeler nedeniyle gereksinim
duyulmaktadır. İyi bir yerleşim işletmenin rekabetinin artması, pazara dahil olabilmesi,
maliyetlerinin azalması ve karlarının artması gibi pek çok avantaj sağlayabilmektedir.

12.5.1. Depo Yer Seçimini Etkileyen Faktörler
Yeni bir depo kurmak için yer seçimi yaparken işletmelerin göz önünde bulunduracağı
ilk nokta hizmet verilecek pazarı belirlemek ve bu pazara hizmet edecek en iyi yeri
seçmektir. Depo yer seçiminde hem makro düzeyde hem de mikro düzeyde analiz yapılarak
karar verilir. Makro düzeydeki analizde deponun coğrafik bölge olarak nereye kurulması
gerektiği tayin edilir. Makro düzeyde incelemede üç konumlandırma vardır.
•

Pazara göre konumlandırma: Pazara göre konumlandırmada müşteriye yapılan
hizmeti seviyesi, sunulan ürünün raf ömrünü ve dağıtım maliyetleri göz önüne
alındığı için olası müşterilere yakın olan bölgelerde seçim yapılır.
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•

•

Ürüne göre konumlandırma: Hammaddeleri sağlayan tedarikçi maliyetleri yüksek
olduğu taktirde ürüne göre konumlandırma yapılır ve tedarikçiye yakın bölgelerde
seçim yapılır.
Orta noktaya göre konumlandırma: Hem ürün hem de Pazara yakınlık dikkate
alınarak tayin edilen ağırlıklara göre seçim yapılır.

Depoların kurulum amaçları yer belirlemede önem taşır. Müşteri taleplerini en iyi şekilde
karşılamak maksadı güdülüyorsa, depo müşteriye yakın bölgelerde kurulmalıdır. Bu
durumda düşük hacimli araçlarla taşıma yapılarak taşıma maliyetleri azaltılabilir.
Eğer depo üretim tesislerine yardımcı olarak hizmet verecekse, üretim tesislerine yakın
yerlere kurulmalıdır. Bu durumda, depo ve üretim arasındaki maliyetler minimize edilmeye
çalışılır.
İşletmenin stoklayacağı ürün çeşidi ve sayısı yüksekse depo sayısı artış gösterebilir. Raf
ömrü çok kısa olan ürünlerin müşteriye ulaşma süresini kısaltmak için depoların sayısı
artırılabilir. Hacimce büyük ürünler (beyaz eşya gibi) stoklanacak ise, depolar kapasite
olarak büyük ve sayıca az olabilir.
Yer seçiminde mikro düzeyde analiz ise, coğrafi bölge seçiminden sonra bu bölge
içindeki depo seçimi için göz önüne alınacak faktörleri içerir. Bu faktörler nicel ve nitel
olarak iki sınıfta değerlendirilir.
•

Nicel faktörler: müşterilere yakınlık, tedarikçilere yakınlık, hammadde kaynaklarına
yakınlık, nakliye maliyetleri, arsa maliyetleri ve ulaşım maliyetleri şeklinde
sıralanabilir.

•

Nitel faktörler: konum, ulaştırma olanakları, altyapı olanakları, işgücüne erişim
kolaylığı, çevre, güvenlik, iklim şartları, trafik şartları, hukuki düzenlemeler, vergiler
ve teşvikler şeklinde sıralanabilir.

12.5.2. Depo Yer Seçiminde Kullanılan Yöntemler

Depo yer seçimi kararı için yukarıda anlatılan faktörlerden yararlanmakla birlikte çeşitli
yöntemlerden faydalanarak da seçim yapılabilir. Bu yöntemler,
Faktör karşılaştırma ve değerlendirme yöntemleri
- Etmen puan yöntemi
- Ağırlıklı sıralama yöntemi
• Ağırlık merkezi yöntemi
• Doğrusal Programlama yöntemi
- Kuzeybatı köşe yöntemi
- En düşük maliyetler yöntemi
- Vogel yaklaşımı
• Sevkiyat-Uzaklık yöntemi

•
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Depo yeri seçiminde hangi yöntemin kullanılacağı birtakım kriterlere göre şekillenir. Bu
kriterler aşağıdaki gibidir.
•
•
•
•
•

İşletmenin elindeki veriler
Planlama ufkunun uzunluğu
Eldeki alternatif sayısı
Kurulacak depo sayısı
Kritik faktörlerin olması

Etmen Puan Yöntemi
Bu yöntem daha çok nicel olarak değerlendirilemeyen faktörlerin değerlendirilmesi için
kullanılır. Yöntemde faktörlere çeşitli ağırlıklar verilerek, alternatifler birbiriyle
karşılaştırılır. Uygulama adımları aşağıda açıklanmıştır.
•
•
•
•
•
•

İşletme açısından önem arz eden faktörler tayin edilir.
Tüm faktörlere eşit ağırlıklar verilir ve her aday yer her faktör açısından aynı puan
üzerinden değerlendirmeye alınır.
Her aday yerin tüm faktörler açısından aldıkları puanlar toplanır.
Toplam puanlar büyükten küçüğe doğru sıralanır.
Sıralamanın başlarında bulunan birkaç aday, maliyet açısından da bir kez daha
değerlendirmeye alınır.
Değerlendirmede en iyi sonucu veren yer seçilir.

Bu yöntem bir örnek ile açıklanmıştır. SDS firması depo yer seçimi için firma açısından
önem arz eden 5 faktör belirlemiştir. Yerleşim yeri olarak 4 alternatif tespit edilmiştir. Firma
her adayı her faktör açısından değerlendirmiştir. Değerlendirme puanları ve toplam puanlar
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 11 Etmen Puan Yöntem Örneği
Faktörler/Alternatifler
A
B
C
Arazi fiyatları
50
70
60
İşgücü kalitesi
70
60
50
Ulaşım
70
70
80
Hammadde
60
90
50
kaynaklarına yakınlık
Vergiler
100
100
80
Toplam Puan
350
390
320
Sıralama
2
1
3

D
50
50
60
70
60
290
4

Toplam puanlara bakıldığında en iyi puan B adayına aittir. Fakat sadece etmen puan
yöntemine göre seçim yapmak çok sağlıklı olmayabilir. Bu yöntem, fazla sayıda alternatif
söz konusu ise işletmelere alternatif sayısının azaltılması için yardımcı olmaktadır.
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Ağırlıklı Sıralama Yöntemi
Ağırlıklı sıralama yöntemi sadece yer seçimi için değil aynı zamanda işletmelerin farklı
konularda karar aracı olarak kullandıkları bir yöntemdir. Yöntem şu şekilde işler: ilk olarak
işletme tarafından depo yer seçimini etkileyen tüm faktörler tespit edilir. Daha sonra tüm
faktörlere ağırlıklar verilerek sıralanır. Her aday yer her faktör için değerlendirilir. Adayların
aldıkları puanlar ilgili faktörün puanı ile çarpılır. Her aday yerin tüm faktörler için ağırlıklı
puanları toplanarak en yüksek puanı alan yer seçilir. Yöntem, objektif değerlendirmeye izin
vermemesi açısından sakıncalı olarak değerlendirilmektedir.

Ağırlık Merkezi Yöntemi
Ağırlık merkezi yöntemi, depo kuruluş yerinin seçiminde taşıma maliyetlerini dikkate
alır ve bu maliyetlerin de taşıma mesafesi ile doğrusal bir şekilde değişiklik gösterdiğini farz
eder.
Ağırlık merkezi yöntemi perakendecilere dağıtım yapan firmaların tercih ettiği bir
yöntemdir. İlk önce dağıtım merkezi olabilecek talep merkezlerinin lokasyonları koordinat
sisteminde bulunur ve minimum dağıtım maliyetinin verecek koordinatlar hesaplanır. Bu
yöntem sadece maliyet faktörünü göz önüne alıp diğer faktörleri göz ardı ettiği için kesin
çözüm için sağlıklı olmayabilir. Bir başlangıç çözümü elde etmek amacıyla işletmeler
yardımcı yöntem olarak kullanabilirler. Yöntemin amacı tüketim merkezleri ve kurulacak
depo yeri arasındaki taşıma maliyetlerini minimize etmektir. Yöntemi uygulamak için
tüketim merkezlerinin talep miktarları, birim taşıma maliyetleri, tedarikçinin ve tüketim
merkezlerinin koordinatları bilinmelidir. Koordinatların hesaplanması için aşağıdaki
formüller kullanılır.

Lx =

∑ dix K i
∑ Ki

Ly =

∑ diy K i
∑ Ki

L x = Ağırlık merkezinin X koordinatı
L y = Ağırlık merkezinin Y koordinatı
d ix = i. yerleşimin X koordinatı
d iy = i. Yerleşimin Y koordinatı
K i = Taşınan ürün miktarı
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Örnek: Defne tekstil şirketinin Denizli içinde 6 perakende satış mağazası vardır. Şirket
bu 6 mağazaya hizmet vermek için bir depo kurmak istemektedir. Kurulacak olan depodan
dağıtım mağazalarına gitmesi gereken haftalık miktarlar ve mağazaların konumları aşağıdaki
tabloda verilmiştir. Buna göre yeni deponun ağırlık merkezi yöntemine göre nereye
kurulması gerektiğini bulunuz.

Tablo 12. Ağırlık Merkezi Yöntemi Örneği
Mağaza

Konum

d ix

d iy

Taşınan
miktarlar

V i d ix

V i d iy

1

(3,4)

3

4

10

3x10=30

4x10=40

2

(2,3)

2

3

12

2x12=24

3x12=36

3

(2,5)

2

5

12

2x12=24

5x12=60

4

(2,7)

2

7

8

2x8=16

7x8=56

5

(-4, -1)

-4

-1

14

-4x14=-56

-1x14=-14

6

(-3, -1)

-3

-1

8

-3x8=-24

-1x8=-8

64

14

170

14/64=0.2

170/64=2.6

Toplam

Yöntemin sonucuna göre (0.2, 2.6) noktasına kurulacak olan yeni depo ile taşıma
maliyetleri minimize edilmiş olacaktır.

Sevkiyat-Uzaklık Yöntemi
Sevkiyat-uzaklık yöntemi kurulacak depo alternatiflerini mesafeye göre değerlendiren bir
seçim yöntemidir. Yöntemin hedefi toplam taşıma miktarının gidilecek mesafe ile
ağırlıklandırılmış değerini minimize edecek bir yeri belirlemektir. Yöntemde yük-mesafe
puanı hesaplanarak değerlendirme yapılır. Amaçlanan yük-mesafe değeri en düşük olan
alternatifi seçmektir. Yöntemin adımları aşağıda anlatılmıştır.
1. Mesafelerin belirlenmesi: Uzaklıkların km olarak gerçek ölçüsü kullanılır. Kullanılan
diğer bir ölçü dik doğrusal mesafenin hesaplanmasıdır. Dik doğrusal uzaklık doğu-batı
veya kuzey-güney doğrultusundaki ölçülerle bulunur. İki noktanın koordinatları
arasındaki farkın mutlak değeri alınarak toplanır.
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D= I X A - X B I+ I Y A - Y B I
Taşınan yük miktarının belirlenmesi: Kij i noktası ile j noktası arasındaki sevkiyat
miktarıdır.
3. İki yer arasındaki mesafe 1. Adımda hesaplandıktan sonra, taşınan yük ile çarpılarak
toplam yük-mesafe puanı bulunur.
4. İlk üç aşama tüm alternatifler için yapılır. Toplam yük-mesafe puanları arasından en
küçük olan seçilir.
2.

Örnek: Selim Bey yöneticisi olduğu Lojistik firması için 3 farklı ilçede (A, B ve C)
bulunan depolarına ürün sevkiyatı yapabilmek amacıyla bir merkezi depo kurmak
istemektedir. Selim Bey kuracağı depo için iki uygun alternatif (X ve Z)belirlemiştir. Bu
noktalara taşınacak mal miktarları ve uzaklıklar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu verilere
göre en uygun yeri belirleyiniz.
Tablo 13. Sevkiyat-Uzaklık Yöntemi Örneği
Uzaklık

Sevkiyat

İlçeler

X

Z

A

20

20

150

B

30

60

220

C

50

40

350

Tablodaki bilgilere göre X ilçesi için yük-mesafe puanı: 20 x150 + 30 x 220 + 50 x
350=27.100, Z ilçesi için yük-mesafe puanı: 20 x150 + 60 x 220 + 40 x 350= 30.200.
Sonuçlara göre yük-mesafe değeri düşük olan Z ilçesi seçilir.
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Uygulamalar

ABC şirketi İstanbul’daki 5 farklı mağazasına dağıtım yapacak yeni bir depo kurmak
istemektedir. Aday olarak X, Y ve Z olmak üzere üç yer seçilmiştir. Aday yerlere ait taşıma
miktarları ve lokasyon bilgileri tabloda verilmiştir.

Mağaza

X

Y

Z

Taşınan
miktarlar

1

20

15

26

12

2

25

18

14

14

3

22

20

20

10

4

18

24

18

8

5

25

20

24

6
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Uygulama Soruları
•
•

Yukarıdaki verileri kullanarak hangi seçim yöntemiyle yeni depo yerine karar
verebiliriz
Bu yöntemi kullanarak yeni depo kuruluş yerini belirleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, depo ve depolama kavramları hakkında bilgi edindik. Deponun
fonksiyonlarını ve depoda gerçekleştirilen süreçleri irdeledik. Depo çeşitlerini ve bu
depo türlerinin görevlerini öğrendik. Depo yönetiminde kullanılan yardımcı sistemler,
depoda alınan karar türleri ve depo performansını nasıl ölçebileceğimiz hakkında bilgi
edindik. En son olarak depo yer seçimi nasıl yapılır ve hangi yöntemler kullanılır
sorularına yanıtlar elde ettik.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Depo ile ilgili hangisi yanlıştır?
Ticari malların korunduğu yer
Hammadde, yarı mamul ve mamullerin stoklandığı alanlar
Sadece stoklama işlemi yapılır
Etiketleme ve Paketleme işlemleri de yapılır
Tedarik zincirinde yardımcı tesis olarak kullanılır

2.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi depo süreçlerinden değildir ?
Mal kabul
Taşıma
Sipariş toplama
Biriktirme
Üretim Planlama

3. Aşağıdakilerden hangisi depolama konusunda karar alırken göz önüne alınan
prensiplerinden değildir?
a) Katma değer
b) Ürün sayısı
c) Pazar nitelikleri
d) Hacim
e) Hiçbiri
4. Depolama performansının artması için hangisi yapılır?
a) Depolama faaliyetleri üretimde gerçekleşen faaliyetlerle uyumlu olarak yapılmalıdır.
b) Üretimde gerçekleşen değişimlere depoların uyum sağlayacak şekilde çalışması
gerekir.
c) Depo süreçlerinin tamamında yetkiler açıkça belirtilmelidir.
d) Depolardaki malzemelerin işleyişe uygun ve etkin bir yerleşim düzeni olmalıdır.
e) Hepsi
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi depo fonksiyonlarından değildir?
Stoklama
Finans
Konsolidasyon
Toplama
Montaj
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6.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi Modern depoları klasik depolardan ayıran özelliklerdendir?
İşlem Hacmi
İşlem sayısı
Satış öncesi ürün hazırlama
Stoklama
Sevkiyat

7. Aşağıdaki başlıklardan hangisi depolamanın hizmet açısından işletmeye faydasını
açıklar?
a) Hizmet kalitesi
b) Maliyet kontrolü
c) Çevrim süresi
d) Hizmetin niteliği
e) Hepsi
8.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi depo seçiminde kullanılan nicel faktörlerden değildir?
Ulaşım maliyetleri
Hammadde kaynaklarına yakınlık
İşgücüne erişim kolaylığı
Taşıma maliyetleri
Arazi maliyetleri

9.
a)
b)
c)
d)
e)

Depo yer seçiminde hangi yöntem kullanılmaz?
Faktör değerleme
Ağırlık merkezi
Sevkiyat-uzaklık
Ağırlıklı ortalama
Vogel yaklaşımı

10.Aşağıdakilerden hangisi depo yönetimindeki performans göstergelerinden değildir?
a) Personel sayısı
b) Verimlilik
c) Kalite
d) Çevrim zamanı
e) Hiçbiri

CEVAPLAR: 1.c, 2.e, 3.d, 4.e, 5.b, 6c, 7.e, 8.c, 9.d, 10.a.
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13. STOK YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
13.1.1.MRP’nin Varsayımları
13.1.2.MRP’nin Faydaları ve Önemi
13.1.3. Kapalı Çevrim MRP
13.2. Üretim Kaynakları Planlama (MRP II)
13.3. Kapasite ihtiyaç Planlaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•
•
•
•

Malzeme ihtiyaç planlaması nedir?
Malzeme ihtiyaç planlamasının amaçları nelerdir?
Üretim Kaynak planlamasının amaçları nelerdir?
Kapasite ihtiyaç planlamasının faydaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Malzeme ihtiyaç planlama MRP konusunda bilgi sahibi Okuma yapmalı
(MRP)
olunur.
Konu

Üretim kaynak
(MRP II)

planlama

Kapasite ihtiyaç planlama

elde
veya

MRP II konusunda bilgi Okuma yapmalı
sahibi olunur.
Kapasite ihtiyaç planlama Okuma yapmalı
konusunda
bilgi
sahibi
olunur.
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Anahtar Kavramlar
•

MRP
• MRP II
• Malzeme ihtiyaç planlama
• Üretim Kaynak planlama
• Kapasite planlama
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Giriş
Stok yönetiminde etkinliğin sağlanabilmesi için stok kalemlerinin düzenli ve sistematik
olarak incelenmesi zorunludur. Stok kalemlerinin hareketlerinin izlenerek bu konudaki bilgi akışının
zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi işletme faaliyetlerinde başarıya ulaşmanın en
önemli yollarındandır.
Etkin bir stok yönetimi tedarik zincirinin başarısında çekirdek görevindedir. Stok
yönetiminin etkinliğini önemli ölçüde etkileyen bir konu planlamadır. Malzeme ihtiyaç planlaması,
kaynak planlaması ve kapasite planlaması konusunda işletmenin stratejileri stok yönetiminin
geleceğini şekillendirmede önemli bir role sahiptir.
Bu bölümde, malzeme ihtiyaç planlaması, kaynak planlaması ve kapasite planlaması
konusunda ayrıntılı bilgiler verilecektir.
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13.1. MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA (MRP)

Malzeme ihtiyaç planlaması (Material Requirement Planning) veya kısaca MRP, stok
kalemlerinin işletmeye olan maliyetlerini optimum seviyeye taşıma ve üretim faaliyetleri
için ihtiyaç duyulan hammadde, yarı mamul vb. malzemelerin müşteri taleplerine bağlı
olarak stoklama ihtiyacından doğmuş planlama aracıdır. MRP sistemi üretim süreci
içerisinde herhangi bir zamanda herhangi bir malzeme için oluşacak talebi tahmin etmeyi
amaçlayan bir yapıdır.
MRP, 1960’lı yıllarda Orlicky tarafından çeşitli sayıdaki parçanın stok kayıtlarının
izlenmesi amacıyla bilgisayarlardan yardım almak üzere tasarlanmıştır. Stok planlaması ve
izlenmesinde kullanılan bu sistem ihtiyaç duyulan materyallerin gerekli zaman ve miktarda
üretim için hazır bulundurulmasını sağlar. MRP, stoklara yapılan yatırımları minimize
etmek, üretim faaliyetlerini geliştirmek ve müşteriye sunulan hizmetin kalitesini artırmak
amacıyla oluşturulmuş bilgisayar destekli bir çizelgeleme sistemidir.
Bir MRP sistemi aşağıdaki soruları cevaplandırarak üretim süreçlerine yardımcı olur.
• Hangi ürünlerden ne miktarda üretilmeli?
• Bu ürünleri üretmek için gereken malzemeler hangileridir?
• Her bir malzeme çeşidinden stokta ne kadar var?
• Eksik malzemeler ne şekilde sağlanacak?
MRP sisteminin girdileri,
•
•
•

Ana üretim planı
Malzeme listesi(Ürün ağacı)
Stok kayıtları (Envanter durumu bilgileri)

MRP sisteminin çıktıları ise,
•
•
•
•

Satın alma siparişi talepleri
İş emri talepleri
Yeniden çizelgeleme emirleri
İptal etme ve erteleme uyarıları

olarak sıralanır.
MRP sisteminin yapısı aşağıdaki şekil üzerinde açıklanmıştır.
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-Şekil 39 MRP Sisteminin Yapısı
•

Ana üretim planı: Ana üretim planı nihai ürünler için hangi ürünün ne zaman ve ne
kadar üretileceğini belirler. Ana üretim planı üretim planına ve satış tahminlerine
paralel olarak şekillendirilir. Bunun yanında malzeme ve kapasite konusunu, üretim
ve yönetim hedeflerini göz önüne alarak programlanır. MRP sisteminin başarısı
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gerçekçi bir ana üretim programının varlığına bağlıdır. Ana üretim planlarının
girdileri olarak aşağıda sıralanan bilgiler kullanılır.
-

Finansman planları
Müşteri talebi
Mühendislik yetenekleri
İşgücü yeterliliği
Stok değişimleri
Tedarikçi performansı

Ana üretim planı müşteri talebini karşılayabilmek için nelerin gerekli olduğunu gösteren
çizelgedir. İşletme faaliyetlerinin devamı için gerekli temel elemanlardandır. Ne üretilecek,
ne zaman üretilecek ve ne kadar üretilecek sorularına cevap verir. Aşağıdaki tablo ana
üretim planına bir örnektir.
Tablo 14. Ana üretim planı örneği
X ürünü için brüt ihtiyaç
Hafta

1

2

3

4

5

7

8

Miktar

12

0

7

19

3

15

0

Y ürünü için brüt ihtiyaç
Hafta

2

3

4

5

6

7

8

Miktar

24

20

0

0

29

0

12

Aşağıdaki şekil ana üretim planının yapısını göstermektedir.
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Şekil 40-Ana Üretim Planı

•

Ürün ağacı: Bir ürünün meydana gelmesi için gerekli olan malzemeleri
miktarlarıyla birlikte kademeli olarak gösteren listedir. Malzeme listesi olarak da
adlandırılmaktadır. Uygulamada çok farklı ürün ağacı türleri kullanılmaktadır.
Mühendislik ürün ağacı, modüler ürün ağacı, hayali, üretim ürün ağacı gibi çeşitleri
mevcuttur. Mühendislik ürün ağacı, ürün üzerinde yapılan değişiklikleri gösterir.
Üretim ürün ağacı, üretim akışını gösterir. Modüler ürün ağacı, benzer yapıdaki
ürünlerin malzeme ihtiyaçlarının hesaplanmasında kullanılan ürün ağacıdır. Ürün
ağacında seviye kodlaması vardır.
Seviye 0: Nihai ürün
Seviye 1: Seviye 0 ürününün direkt bileşenlerini gösterir
Seviye n: n-1 seviyesinin direkt bileşenini gösterir

Ürün ağacına örnek aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
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Şekil- 41 Ürün Ağacı Örneği

Şekle göre pano ürünü, 1 adet tahta, 1 adet mandal ve 2 adet perçinden meydana
gelmektedir. Mandal ise birer adet üst mandal, alt mandal, mil ve yaydan oluşmaktadır.
Aşağıdaki şekil ise ürün ağacının liste halinde dökümünü göstermektedir.

284

Şekil -42 Ürün Ağacının Liste Hali
•

Stok kayıtları: Tüm stok kalemlerine ait bilgilerin bulunduğu dosyadır. Stok
seviyelerini dönem dönem gösterir. MRP sistemi bir dönemde stok varlığı ya da
yokluğu konusunda bilgiyi buradan alır. Stok varsa bu stok miktarını kullanmak için
planlama yapar yoksa ürünün siparişini planlar.
MRP’nin yapısı, işletmenin tüm ürünleri ve bu ürünleri oluşturan hammadde ve yarı
mamuller için yeterli düzeyde stok tutulmasını sağlayan bir şekilde tasarlanmıştır.
Planlama yapılırken, her malzeme için stok bilgisi, siparişe yardımcı olmak üzere net
ihtiyaçların hesaplanması için kullanılmaktadır. Net ihtiyaç aşağıdaki formül ile
hesaplanır.Brüt ihtiyaç ana üretim planındaki miktarlardır.
Net ihtiyaç= Brüt ihtiyaç – eldeki stok
MRP’nin işleyişi aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde gerçekleştirilir.
1. Ana üretim planı ve ürün ağaçlarından faydalanarak gerekli ürün miktarları
saptanır
2. Stok kayıtlarından yararlanarak net ihtiyaçlar hesaplanır.
3. Temin süreleri göz önüne alınarak, net ihtiyacı karşılayabilmek için
siparişlerin zaman ve miktarlarına karar verilir. İstenilen günden temin süresi
kadar önce sipariş planlanarak geri planlama yapılır.
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MRP sisteminden elde edilen çıktılar aşağıdaki tabloda gösterilen şemalarla ifade edilir.
Bu şemalara MRP şemaları veya zaman buketleri adı verilir.
Tablo 15. MRP Şeması
A ürünü

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Brüt ihtiyaç
Planlanan alım
Eldeki stok
Net ihtiyaç
Gelen sipariş
Planlanan sipariş

MRP sistemi örneği: ABC şirketi tarafından üretilen X isimli bir pencere 4 parça
plastik malzeme ve 2 parça camdan oluşmaktadır. Bu pencereye olan talepler 4. Haftada 100
adet ve 8. Haftada 150 adettir. Teslim süresi Pencere ve plastik için 1 hafta, cam için 2
haftadır. 1. Haftanın başında 70 adet plastik teslim alınacaktır. Verilen bilgilere göre bir
ürün ağacı oluşturunuz ve buna göre MRP planını yapınız.
Ürün ağacı aşağıda verilmiştir.
Pencere

Plastik (4)

Cam (2)

Tablo 16. Örneğe Ait Ana Üretim Planı
Hafta
Miktar

1

2

3

4
100

5

6

7

8
150

Ana üretim planına göre malzeme ihtiyaç planlaması yapılır. MRP’ye ait tablolar aşağıda
verilmiştir. Gereksinime göre sipariş miktarı yöntemi uygulanacaktır.
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Tablo 17. Örneğe Ait MRP Çizelgeleri
Pencere

A ürünü

0

1

2

3

4

Brüt ihtiyaç

5

6

7

8

100

150

Net ihtiyaç

100

1580

Gelen sipariş

100

150

Planlanan alım
Teslim
süresi: 1hafta

Eldeki stok

Planlanan sipariş

100

150

100x 2=200
Cam

A ürünü

0

1

2

Brüt ihtiyaç

3

4

150 x2=300

5

6

7

200

300

Net ihtiyaç

200

300

Gelen sipariş

200

300

8

Planlanan alım
Teslim
süresi: 2hafta

Eldeki stok

Planlanan sipariş

200

300

100x4=400
Plastik

A ürünü

0

1

2

Brüt ihtiyaç

Teslim
süresi: 1hafta

150x4=600
3

4

5

6

400

Planlanan alım

70

Eldeki stok

70

70

7
600

70

Net ihtiyaç

330

600

Gelen sipariş

330

600

Planlanan sipariş

330

8

600
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Talepleri karşılayabilmek amacıyla 3. Haftada 100 adet ve 7. Haftada 150 adet pencere
siparişi verilmeli ya da üretilmeli ve bunun için 1. Haftada 200 adet, 5. Haftada 300 adet
cam; 2. Haftada 330 adet, 6. Haftada 600 adet plastik malzeme siparişi verilmelidir.

13.1.1 MRP’ nin Varsayımları

MRP sisteminin kurulması ve devam ettirilebilmesi için sağlam ve nitelikli bir veri
tabanına, ayrıntılı ürün bilgilerine ve işletme içinde düzgün işleyen bir bilgisayar sistemine
gereksinim duyulur. MRP sisteminin başarısı ürün bilgilerinin ve stok kayıt bilgilerinin
sürekli güncellenmesiyle elde edilir. Bunun yanında donanımlı personel ve tanımlanmış
sorumluluklar sistemi düzgün bir şekilde yürütmeye yardımcı olur.
MRP sistemi bir takım temel varsayımlara dayandırılarak uygulanmaktadır. Bu
varsayımlar,
•
•
•
•
•
•

Tüm stok kalemlerinin teker teker tanımlandığı varsayılır.
Tüm stok kalemlerinin temin sürelerinin bilindiği varsayılır.
Tüm stok kalemlerinin stok kayıtlarına giriş-çıkış yaptığı varsayılır.
Üretim hattına gönderilen her ürünün tüketileceği varsayılır.
Ürünler için verilen iş emirleri birbirinden bağımsızdır.
Brüt ihtiyacın tespiti aşamasında, bir ürünü oluşturan tüm parçaların, o ürün için iş
emri verildiği anda hazır kabul edilmekte ve ürün üretildiği anda ürünü oluşturan
tüm parçaların tükendiği varsayılır.

Bunların yanında MRP’nin işletmeye faydalı olabilmesi için uygulama sırasında
yerine getirilmesi gereken şartlar vardır. Bunlar,
• Müşteri siparişi kadar üretim yapılmalıdır.
• Iskarta oranı çok düşük veya sıfıra yakın olmalıdır.
• Ürünlerin hazırlık süreleri çok kısa tutulmalıdır.
• Kapasite ve işgücü kayıpları en aza indirilmelidir.
• Üretim talepte meydana gelen dalgalanmalara ayak uydurmalıdır.
• Personel eğitimine önem verilmelidir.
MRP’nin uygulandığı bir sistemin taşıdığı özellikler şöyle sıralanabilir.
Ürün politikası: Yüksek miktarlı az ürün çeşidi ile düşük maliyeti güden bir ürün
politikası.
Kapasite: Kapasite kullanımı esnek olduğu için verim düşük.
İşyeri düzeni: Küçük alanlarda sürekli bir akış ve sınırlı taşıma mesafeleri.
Stoklar: Ara stoklar minimize edilir.
Kalite: Iskarta oranı düşük, kontrol periyodu kısa.
İşgücü: Ekip ruhu hakimdir. Birimler arasında sıkı işbirliği vardır.
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Tedarikçiler: Az sayıda tedarikçi.

13.1.2 MRP’nin Faydaları ve Önemi

MRP sisteminin işletmelere kurulmasındaki tüm hedef stok kalemlerinin miktarlarında
azalma sağlayarak maliyetleri düşürmektir. Bir planlama ve zamanlama aracı olarak görev
yapan MRP’nin stok miktarlarını azaltmanın yanında gerçekleştirmesi beklenen amaçları ve
faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verimliliği artırmak
İş süreçlerini geliştirmek
Depolama alanı konusunda kolaylık sağlamak
Aksamaların minimize edilmesi
Ara stokları ortadan kaldırmak
Stok takibi ve iyileştirme
Müşteri memnuniyeti
Hizmet kalitesini artırmak
Rekabet gücünü artırmak
Karı artırmak

MRP müşteri taleplerini karşılayacak şekilde sipariş önceliklerinin tespit edilmesine
yardımcı olarak ve planlamada gereken güncellemeleri yaparak iş süreçlerindeki
gecikmelerin ve aksamaların minimize edilmesini sağlamakla birlikte birtakım
dezavantajlara da sahiptir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.
•
•
•
•
•

Üretim kapasitesi ile planlanan siparişler arasındaki ilişkiyi kontrol etmemektedir.
Bilgisayar tabanlı bir sistem olması nedeniyle değişiklik yapmak zordur.
Karmaşık yapısı nedeniyle uygulamada zorluklar yaşanabilir.
Stok seviyesindeki düşmenin yol açacağı sipariş ve taşıma maliyetlerindeki artışın
dikkate alınmaması.
MRP sistemi emniyet stoklarının hesaplarını desteklemez.

İşletmeler açısından, stok kalemlerinin plansız bir şekilde alınıp stokta tutulması bir
maliyet oluşturmaktadır. MRP ‘ne kadar malzeme sipariş etmeliyiz?’ sorusuna uygun bir
cevap vererek işletmeleri elde bulundurma maliyetlerinden kurtarmakta ve stok
maliyetlerinin minimize edilmesine yardımcı olmaktadır. Bunun yanında MRP sistemi,
müşteriye ürünlerin zamanında teslim edilmesi için tedarik sürelerini de öngörülebilir hale
getirerek işletmenin elde bulundurmama durumuyla karşı kaşıya kalmasını da
engellemektedir. MRP sistemini önemli kılan özellikleri şu şekilde sıralanabilir.
•
•
•
•

Stok maliyetlerini minimum düzeyde tutması
Değişikliklere karşı duyarlı olması
İhtiyaca uygun sipariş miktarı belirlemesi
Zamanlama konusunda yardımcı olması
289

• Süreç bağımsızlığı özelliği nedeniyle işlemler sıralıdır.
• Gelişmiş sipariş dağıtım performansı sağlaması
• Kayıp zamanlarda azalma sağlaması

13.1.3. Kapalı Çevrim MRP

Malzeme ihtiyaç planlaması sipariş miktarlarını, sipariş zamanlarını ve tedarik
sürelerini işletme için optimum hale getiren bir sistem olarak tanımlanır. Fakat sistem içinde
yaşanabilecek arızalar, aksamalar, teslimat sorunları gibi öngörülemeyen problemler MRP
sisteminde göz ardı edilirse oluşturulmuş planlar geçerliliğini kaybeder.
Kapalı çevrim malzeme ihtiyaç planlaması (Closed-Loop MRP) yukarıda belirtilen
olumsuzlukların sonuçlarının sisteme geri bildiriminin eksikliğini ortadan kaldırmak
amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. MRP sisteminde, ana üretim planındaki amaçlanan
miktarlar ile üretim kapasitesi arasındaki ilişkinin kontrol edilmemesi durumundan
doğmuştur. Kapasite kontrolü yaparak, uygunsuzluk durumunda ana üretim planına geri
besleme ile aksamaları önler. Kapalı çevrim malzeme ihtiyaç planlaması malzeme ihtiyaç
planlamasının bir üst seviyesidir.
Kapalı çevrim MRP, MRP’den faydalanan ve bunun yanında üretim planlama ve
kapasite ihtiyaç planlama gibi sistemleri de içeren bir yapıdadır. En önemli özelliği
yaşanacak problemlere karşı geri besleme içermesidir. Bu özelliği nedeniyle yapılan
planlamalar güncel ve tutarlı olmaktadır. Kapalı çevrim MRP’nin şeklen gösterimi aşağıda
verilmiştir.
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Şekil 43 Kapalı Çevrim MRP

13.2 ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

Üretim Kaynakları Planlaması, “Manufacturing Resource Planning” kelimelerinin baş
harflerinde oluşur. MRP II bir üretim firmasının tüm kaynaklarını planlamasına yardımcı bir
sistemdir. MRP I ve kapalı çevrim MRP sistemlerinin eksikliklerini göz önünde
bulundurarak geliştirilmiş yönetim aracıdır. 1980‘li yılların başında ortaya atılmış; önceleri
malzeme akışı ve stok yönetimini kapsar durumdayken daha sonra üretimle doğrudan ilişkili
olan tedarik, üretim planlama, stok yönetimi ve muhasebe gibi bölümleri kapsar hale
gelmiştir.
MRP II sistemi, talebin ve imalat faaliyetlerinin koordineli bir biçimde yürütülebilmesi
için bütün işletme faaliyetlerinin uyum içinde organize olmasına dayanır. Temel fonksiyonu,
faaliyetlerin beklenen kapasite içerisinde gerçekleşerek iş akışlarının sürekliliğini
sağlamaktır. MRP’nin yapısına makine ve işçilik kaynaklarının kapasite planlaması ve
finansın eklenmesiyle MRP II doğmuştur. MRP II sisteminin hedefleri,
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•
•
•
•
•
•
•

Stok azaltılması
Kapasite planlaması
Müşteri hizmet düzeyinin iyileştirilmesi
Maliyet azaltılması
Üretim kontrolünün geliştirilmesi
Ürün kalitesinde artış
Verimlilik artışı

olarak sıralanabilir. MRP II’nin amacı kısaca, kapasite ve kaynak gereksinimlerini
değerlendirerek, öngörülen talepleri üretim planına aktarabilmek dolayısıyla müşteri
ihtiyaçlarına zamanında cevap verebilmektir. Aşağıdaki şekil MRP II’nin yapısını
göstermektedir.

Şekil 44 MRP II yapısı
Aşağıdaki şekil MRP II’nin işleyiş biçimini göstermektedir. Şekle bakıldığında, en
başta iş planlaması gelmektedir. İş planlaması stratejik planlamayı içerir. Stratejik
planlamada, rekabet koşulları ve pazarın talep durumu dikkate alınarak işletmenin pazar
içinde konumlandırılması ve yol belirleme çalışmaları gerçekleştirilir. Satış ve üretim
planlama aşamasında ana üretim planlama, kapasite planlama çalışmalarının yanında
miktarlar, üretim imkanları, termin süreleri detaylı bir şekilde tayin edilir. Malzeme ve
kapasite planlamada, ihtiyaç duyulan tüm parçalar, stok seviyeleri kontrol edilerek belirlenir.
Üretim ve tedarik planlamada, ihtiyaç duyulan parçaların tedarik planı ortaya çıkarılır. Son
aşama olan uyguma aşamasında, planlar doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirilerek geri
beslemelerle gerekli düzeltmeler yapılır.
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Şekil 44 MRP II İşleyişi
MRP II’nin diğer planlama sistemlerinden farklı olan özellikleri aşağıda sıralanmıştır.
•
•
•
•

Tüm fonksiyonları koordine etmesi bakımından toplam yönetim sistemi olarak
görülmektedir.
Yukarıdan aşağıya devam eden bir sistemdir.
MRP II işletme çapında ortak bir veri sistemi oluşturulmasına yardımcıdır.
İşletme planlamasını ürün birimine çeviren; finansal planlamayı da para birimine
çeviren simülasyon yeteneğine sahip bir sistemdir.

MRP II’nin doğru bir şekilde işlemesi için gerekenler aşağıda sıralanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•

Üst yönetimin desteği ve sorumluluk alması
Sürekli eğitim
Süreçlerin sistemin gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmesi
Kaynakların doğru bir şekilde tespiti
Kaynakların verimli kullanılması
Talep tahmininin doğru yapılmış olması
Doğru bilgisayar programının seçimi
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Tüm bu anlatılanların yanında MRP II sisteminin eksikleri de vardır. Bunlar,
Dağıtım planlaması yapmamaktadır.
Hazırlık sürelerini sabit olarak kabul eder. Gerçek hayatta süreler değişebilmektedir.
Sipariş birikmesi söz konusu olabilir.
Farklı bölgelerde üretimi olan işletmeler için bütünleşme sağlayamayabilir.
İşleyişi yalın üretim sistemlerini desteklemez.
Sadece üretim planlama yapar, üretimin nasıl gerçekleştiği konusunda bilgi vermez.

•
•
•
•
•
•

13.3. KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI

Kapasite ihtiyaç planlaması, hizmet kalite düzeyini yükseltmek için planlanan üretim
periyodunda yapılacak işler için gereken kapasite seviyesinin belirlenmesine yönelik yapılan
çalışmalar bütünüdür. Kapasite ihtiyaç planlama kapasite düzeyini belirlemenin yanında
ölçme ve ayarlama işlevlerini de içerir. Kapasite ihtiyaç planlamanın amacı, hedeflenen
üretim planlarını gerçekleştirmek için insan gücü ve makine kaynaklarına olan gereksinimi
belirlemektir. Kapasite ihtiyaç planlamada,
•
•
•

Yapılacak işler için yeterli kapasite var mı?
İlave kapasiteler nasıl oluşturulur?
İşlerin zamanında bitirilmesi mümkün mü?

gibi sorulara cevap aranır. MRP’den MRP II’ye geçiş işleminde ilk gerçekleştirilen kapasite
ihtiyaç planlamasıdır. Kapasite ihtiyaç planlaması, MRP’ si yapılan bir işletmenin kapasite
geçerliliğine onay verir. Ana üretim planını yerine getirecek olan süreçlerde gereksinim
duyulan kapasiteyi tayin eder ve mevcut kapasite ile karşılaştırır. Kapasite ihtiyaç
planlamada dikkat edilecek hususlar,
•
•
•
•
•
•

Üretilecek ürünlerin bileşenleri akış bilgileri
Minimum maksimum gecikmeler
İş istasyonlarından çıkacak ürün miktarları
Her süreçte gerçekleşen operasyonların süreleri ve toplam üretime göre toplam
gereken süre
Arızalar, bakımlar, darboğazlar
İhtiyaç duyulan kapasite ve mevcut kapasitenin karşılaştırılması, darboğazlar için
fazla mesai, fason imalat, kaynak alımı gibi alternatif yöntemlere başvurulması.

Bir işletmedeki iş kapasitelerinin belirlenmesi için iş akışlarının tanımlanması gerekir. İş
akışları planlı iş yükü, planlı ürün ve planlı kuyruktan oluşmaktadır. Planlı iş yükü geciken
işler ve söz konusu dönem içinde bitirilmesi gereken işlerin toplamıdır. Planlı ürün
kapasiteye bağlı olarak söz konusu dönem içerisinde mümkün işlerin toplamıdır. Planlı
kuyruk tamamlanmayı bekleyen işler toplamıdır. Bir iş istasyonundaki planlı iş miktarı bir
önceki döneme ait planlı kuyruk miktarı ile o dönem içerisinde bitirilmesi beklenen işlerin
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toplamı planlı iş miktarını verir. Planlı iş bir dönem boyunca değişkenlik gösterebilmektedir.
Eğer bu değişiklik seviyesi yüksekse, kapasite yetersizliği söz konusudur.
Planlı kuyruğun sebep olduğu gecikme planlı gecikme olarak adlandırılır. Planlı
gecikme=Planlı kuyruk/planlı kapasite şeklinde hesaplanır. Bir iş istasyonundaki planlı
gecikmenin yükselmesi kapasite sorunları yaratır.
Planlanan bitiş süresi, bir iş istasyonundaki iş yükünün bitim süresini belirler. Planlı bitiş
süresi= Planlı iş/planlı kapasite olarak ifade edilir. Kapasite planlama sayesinde bir süreçte
gerçekleşecek maksimum ürün miktarı belirlenmiş olur.
Kapasite planlamada kullanılan bir kavram kaba kapasite planlamadır. Kaba kapasite
planlamanın amacı ana üretim planının uygulanabilirliğini kontrol etmektir. Diğer bir ifade
ile, mevcut kapasite vasıtasıyla üretim planında belirlenen üretim miktarının ne kadar
gerçekleşebileceğinin kabaca test edilmesidir. Bu durum kapasiteyi belirleyen çeşitli
faktörlerle alakalıdır. Kapasiteyi belirleyen faktörler, kullanımda olan makine sayısı, çalışma
süreleri, işgücü sayısı, işgücü niteliği, süreç akış planları ve makine bakım planları olarak
sıralanabilir.
Kapasite ihtiyaç planlamasını yapanlar üç çeşit maliyeti minimize etmeye çalışır. Bunlar
aşağıda açıklanmıştır.
•
•
•

Kapasite maliyeti: Kapasiteyi oluşturmak ve devam ettirebilmek için gereken
maliyettir. Alet, teçhizat, eğitim, emek vb. kapasite maliyetine örnek gösterilebilir.
İmalat maliyeti: Üretilen miktarlarla ilgili bir maliyettir. Hammaddeler, yarı
mamuller ve malzemeler bu maliyet içindedir.
Kuyruk maliyeti: Tamamlanmamış işlerin sermaye maliyeti, yer maliyeti gibi
maliyetleri içerir.
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Şekil 45- Kapasite İhtiyaç Planlama
Yukarıdaki şekil kapasite ihtiyaç planlamanın işleyişini göstermektedir. Şekle
bakıldığında ana üretim planına (MPS) göre MRP oluşturulur. MRP’ den yola çıkarak
sipariş rotaları ve iş merkezi yükleri belirlenir. İşgücü ve makine yükleri çizelgeleri çıkarılır
ve buna göre kapasite yeterli ise ana üretim planı kesinleştirilir; kapasite yeterli değilse
ekonomik olarak değiştirilebilir mi? sorusuna cevap aranır. Kapasite fazla mesai, işgücü
artırımı ve fason üretim ile artırılabiliyorsa ana üretim planı kesinleşir; değiştirilemiyorsa
ana üretim planı değişir ve yük düzeyine göre sipariş planlanır, ana üretim planı değişir.
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Uygulamalar
Bir X ürünü 2 adet Y ve 1 adet Z parçalarından meydana gelmektedir. Bu ürüne olan 8
haftalık talep listesi aşağıda verilmiştir. 1. haftada eldeki stok adedi X ürünü için 30, Y
parçası için 10 ve Z parçası için 15 olarak kaydedilmiştir. X ürünü ve diğer parçalar için
teslim süresi 1 haftadır.
Hafta
Miktar

1

2

3

4
80

5

6

7

8
100
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Uygulama Soruları
•
•

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda ürün ağacı oluşturunuz
Malzeme ihtiyaç planlamasını gereksinime göre sipariş miktarını dikkate alarak
oluşturunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu dönem malzeme ihtiyaç planlaması kavramı ve malzeme ihtiyaç planlamasının
amaçları, faydaları ve önemi hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Ayrıca kapalı çevrim
malzeme ihtiyaç planlamasına değinilmiştir. Bunun yanında bir ürüne ait malzeme listesi
veya ürün ağacı nasıl oluşturulacağına dair bilgiler aktarılmıştır.
Üretim kaynakları planlaması ve kapasite ihtiyaç planlaması ile ilgili açıklamalar
yapılmış, faydaları ve amaçları irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Malzeme ihtiyaç planlama ile ilgili hangisi yanlıştır ?
Planlama aracıdır
Sadece hammadde planlaması yapar
Literatürde MRP olarak adlandırılır
Orlicky tarafından ortaya atılmıştır
Hepsi

2.
a)
b)
c)
d)
e)

MRP hangi soruların cevabını verir?
Ne üretilecek?
Ne kadar üretilecek?
Ne zaman üretilecek?
Stoktaki malzeme miktarları ne kadardır?
Hepsi

3.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi MRP girdisidir?
Ana üretim planı
Stok çeşitleri
Fire miktarları
Arıza sayıları
İşgücü sayısı

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi MRP yapısında bulunur?
Ana üretim planı
Malzeme listesi
Ürün ağacı bilgisi
Tahminler
Hepsi

5. MRP’de nihai ürünle ilgili miktar ve zaman bilgisini veren çizelgelerin adı
aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Stok listesi
b) Planlama listesi
c) Ana üretim planı
d) Tahmin planı
e) Hiçbiri
6.
a)
b)
c)
d)
e)

Ana üretim planı ile ilgili hangisi yanlıştır?
Miktar bilgisi verir
Zaman bilgisi verir
Ürün bilgisi verir
Ürünü oluşturan malzemeleri gösterir
Ürünün ismini içerir
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7.
a)
b)
c)
d)
e)

Kapalı çevrim MRP ile ilgili hangisi doğrudur?
MRP ile ilgili değildir
Diğer adı MRP II dir
Kaynak planlama yapar
Geri besleme içerir
Hepsi

8.
a)
b)
c)
d)
e)

Üretim kaynakları planlamasının hedefi hangisidir?
Stok azaltılması
Kapasite planlaması
Maliyet azaltılması
Hizmet düzeyinin yükseltilmesi
Hepsi

9. Kapasite ihtiyaç planlama ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Kapasite planlama yapar
b) Mevcut kapasiteyi ana üretim çizelgesiyle karşılaştırır
c) Kapasite yetersiz ise fason imalat ve işgücü artırımından faydalanır
d) Ana üretim planını kullanmaz
e) MRP’den MRP II’ye geçiş işleminde ilk adımdır
10. Aşağıdaki sorulardan hangisine kapasite ihtiyaç planlamada cevap bulunamaz?
a) Yeterli kapasite var mı?
b) İlave kapasite gerekir mi?
c) Ne zaman sipariş verilecek?
d) İşler zamanında biter mi?
e) Hiçbiri
CEVAPLAR: 1.b, 2.e, 3.a, 4.e, 5.c, 6.d, 7.d, 8.e, 9.d, 10.c.
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14. TAŞIMACILIK YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Taşımacılık Yönetimi
14.2. Taşıma Modları
14.2.1. Taşıma Modlarının Avantaj ve Dezavantajları
14.2.2. Taşıma Modları Seçimi
14.3. Taşıma Ekonomisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•
•
•
•

Taşımacılık yönetiminde hangi sorulara cevap aranır?
Taşıma modları nelerdir?
Taşıma modlarının seçimi nasıl yapılır?
Taşıma maliyetleri hangileridir?

304

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Taşımacılık Yönetimi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Taşımacılık
yönetimi Okuma yapmalı
hakkında bilgi sahibi olunur.

Taşıma Modları

Taşıma modları
olarak bilinir.

Taşıma Ekonomisi

Taşıma maliyetleri hakkında Okuma yapmalı
bilgi sahibi olunur.

elde
veya

ayrıntılı Okuma yapmalı
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Anahtar Kavramlar
• Taşımacılık
• Taşımacılık yönetimi
• Taşıma modları
• Karayolu taşımacılığı
• Havayolu taşımacılığı
• Denizyolu taşımacılığı
• Taşıma maliyetleri
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Giriş
Günümüz pazar koşullarında ve rekabet ortamında taşımacılık süreçleri tedarik zincirinin
önemli bir parçası haline gelmiştir. Ürünün, hammadde halinden son halini alana ve müşteriye
teslimine kadar geçen tüm tedarik zinciri faaliyetlerinde taşıma söz konusudur. Tedarik zinciri
yönetimindeki en önemli hedeflerden biri maliyetleri azaltmaktır. Firmaların bu hedefe
ulaşmalarında taşıma operasyonlarındaki başarı büyük rol oynamaktadır. Müşteri hizmet kalitesinin
artırılması verimli ve başarılı olarak gerçekleştirilen taşıma yönetiminin yardımı ile mümkündür.
Bu bölümde Taşımacılık yönetimi ile ilgili hususlardan bahsedilecek ve taşımacılık türleri ve
taşımacılık ekonomisi irdelenecektir.

307

14.1. TAŞIMACILIK YÖNETİMİ
Literatürde çeşitli tanımlar bulunmakla birlikte, taşıma genel olarak, gereksinim
duyulan ürün veya hizmetin istenilen zamanda bulunduğu yerden gereksinim duyulan yere
hareketi şeklinde ifade edilir. Bu hareket sürecinde taşınan ürünün ekonomik değerinden
veya değer kazandıran bir faaliyetin parçası olmasından söz edilir. Ürünün taşınması
sırasında ürünü yer ve zaman konusunda değer kazandırılır. Başka bir ifade ile yer değiştiren
ürün, bulunduğu yerden taşınarak daha değerli hale gelir.
Tedarik zinciri yönetimi içinde gerçekleştirilen taşıma faaliyetleri ikiye ayrılır. Birincisi,
firma içindeki süreçlerin gerçekleştirilmesi için gereken taşımalar ( depoya mal gönderme,
depodan mal çekme, üretim sırasındaki malzeme hareketleri); diğeri ise, firmalar arası
süreçlerin gerçekleşmesi için gereken taşımalardır ( tedarikçiden mal taşıma ve fabrikadaki
malı müşteriye ulaştırma).
Taşımacılık yönetimi hammadde, yarı mamul, mamul ve her türlü malzemenin etkinlik,
verimlilik ve maliyet faktörleri gözeterek bir noktadan başka bir noktaya taşınmasının
kontrolüdür. Taşımacılık yönetiminde verimliliği ve etkinliği yakalamanın yolu
gereksinimlerin en iyi şekilde eksiksiz tespit edilmesinden geçer. Taşıma yönetiminin
performansında etkili olan faktörler ise aşağıda sıralanmıştır,
•
•
•
•
•
•
•

Taşımanın yapıldığı mesafe
Taşınan yük miktarı
Taşıma sıklığı
Kullanılan araç ve ekipmanlar
Yükleme kolaylığı
Güvenilirlik
Piyasa şartları

Taşıma yönetiminden sorumlu olan kişiler taşımacılık hizmetlerinin yönetimi ve kontrolü
dışında diğer faaliyetlerin yürütüldüğü bölümlerle de yakın ilişki içindedirler. Bu kişiler,
satıştan sorunlu kişiler için nakliye fiyatlarını tespit ederek pazarlama bölümüne yardımcı
olurlar, miktar iskontosu yardımıyla maliyet azaltma konusunda destek olurlar, ürünlerin
teslimatı sırasında güven oluştururlar ve uygun araçlarla taşımanın gerçekleştirilmesini
sağlarlar. Ayrıca kaynak temini yaparak üretim bölümüne yardımcıdırlar.
Taşımacılık yönetimi içinde gerçekleştirilen faaliyetler sonunda aşağıda sıralanan
sorulara cevap aranır.
•
•
•
•
•
•

Ne taşınacak?
Hangi yoldan taşınacak?
Nasıl taşınacak?
Nereden taşınacak?
Nereye taşınacak?
Ne zaman taşınacak?
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•
•
•
•
•
•
•

Ne ile taşınacak?
Ne kadar taşınacak?
Nerede taşınacak?
Hangi kısıtlar olacak?
Taşıma maliyetleri ne olacak?
Taşıma yöntemleri ne olacak?
Yükleme nasıl yapılacak?

‘Ne?’taşıma yönetimi içinde sorulacak ilk soru biçimidir. Taşınacak yükün niteliği,
taşıma ile ilgili faaliyetleri belirleyecek ilk ifadelerdendir. Bu nedenle ilk soru Ne taşınacak?
olmalıdır. Ne taşınacak? sorusuyla aynı zamanda taşınacak yükün tipi, biçimi, büyüklüğü,
hacmi ve durumu konusunda tespit yapılmış olur.
‘Hangi rota?’ sorusu ürünler hangi yollardan taşınacak sorusunun cevabıdır.
Benimsenen kural en kısa yoldan hedef yere ulaşmaktır. En kısa yolu tayin edilmesi için
çalışmalar yapılır. Bunun için birkaç ürün ve birkaç hedef noktanın bulunduğu planlar
arasından seçim yapılır. Ürün sayısı ve hedef sayısını artması bu problemi daha karmaşık
hale sokar ve çözüm bulmak zorlaşır. Bu karmaşık yapıdaki problemler için en kısa
güzergahı bulan optimizasyon yöntemlerinden faydalanılır.
‘Nasıl?’ taşımacılık yönetiminde sorulan bir başka soru ‘nasıl taşınacak?’ sorusudur.
Birkaç taşıma şeklinden bir tanesi tercih edilir. Bunlar doğrudan taşıma, doğrudan aynı rotada
taşıma, merkez dağıtım deposundan taşıma, merkez dağıtım deposundan aynı rotada taşıma
özel tasarım taşımadır.
•

•

Doğrudan taşıma: Bir ya da birden fazla çıkış noktasından yüklenen malların
birden fazla noktaya sevk edildiği doğrudan taşıma işlemidir. Çıkış noktası
sayısının artması durumu karmaşıklaştırır. Taşıma direkt olarak yapılacağı için
ara depolara ve dağıtım merkezlerine ihtiyaç yoktur. Doğrudan taşımada, sevk
edilecek ürün miktarı azaldıkça maliyetler yükselir.
Doğrudan aynı rotada taşıma (milk run): İsmini Amerka’daki süt dağıtım
modelinden almaktadır. Sütçüler bir önceki gün her müşteriye ne kadar süt
bırakacağını bilir; her kapıdaki boş şişeyi alır ve dolusunu kapıya bırakır. Bir
çıkış noktasından başlayarak bir hedefe sonra diğer hedefe ve sonra tekrar çıkış
noktasına geri dönüş biçiminde uygulanan taşıma biçimidir. Burada, bir dağıtım
noktasına mal bırakılırken aynı zamanda bu dağıtım noktasından farklı mallar
alınabilmektedir. Ayrıca bu sistemde tek seferde birden fazla tedarikçi
noktasına ulaşılabilmektedir. Bu sistemde sık sık sevkiyat olması nedeniyle stok
seviyeleri düşüktür.
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Şekil 46 Doğrudan ve Milk Run Taşıma
•

Merkez dağıtım deposu ile taşıma: Bir çıkış noktasından merkezi dağıtım
deposuna ve buradan da hedeflenen noktalara ayrı ayrı yapılan taşıma biçimidir.
Çıkış noktası
Hedef nokta

Merkez depo

Şekil 47 Merkez Depo ile Taşıma
•

Merkez dağıtım deposuyla milk run taşıma: Her tedarikçiden merkez depoya
sonra da diğer hedef noktalarına veya perakendecilere yapılan taşıma şeklidir.
Merkez dağıtım deposu ile taşıma biçiminden farkı perakendecilerin kendi
aralarında da dağıtım olmasıdır.
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Çıkış noktası

Hedef nokta

Merkez depo

Şekil 48 Merkezi Depo ile Milk Run Taşıma
•

Özel tasarım taşıma: Tüm taşıma seçeneklerinin ihtiyaca bağlı olarak
şekillendirilmesi ya da sadece belli bölümlerin kullanılmasıdır.

‘Nereden nereye taşınacak?’sorusu en kolay cevaplanabilecek sorulardandır.
Taşınacak ürünlerin mevcut yeri ve sevk edileceği yer incelenerek koşullar belirlenir. Bu
sayede herhangi bir zorluk veya öngörülemeyecek durum engellenmiş olur.
‘Ne zaman taşınacak?’ sorusunun cevabı taşımada başarı için ön koşuldur. Bu nedenle
taşıma zamanlarının işletme stratejilerine uygun olarak seçilmesi gerekir.
‘Ne ile taşınacak?’sorusu en zor cevap verilecek sorulardan biridir. Bu soruya cevap
verebilmek için taşınacak ürünün niteliği, miktarı, gidilecek mesafe gibi bilgilerin yanında
taşıma araçlarının taşıma kapasiteleri, harcadıkları yakıt miktarları, kiralama ücretleri gibi
teknik bilgilere ihtiyaç duyulur. Detaylı analiz gerektiren sorulardandır.
‘Ne kadar taşınacak?’ sorusunun da cevaplanması için taşınacak ürün özellikleri,
taşınacak araç tipi ve taşıma araçlarının kapasiteleri gibi bilgilere ihtiyaç duyulur.
‘Nerede taşınacak?’sorusu taşımacılık yönetiminde üzerinde en çok durulan
konulardandır. Sorunun cevabı taşıma modlarından birisidir; kara, hava, deniz. Bu üç taşıma
modunun arasından seçim yapılırken, taşınacak bölgenin koşulları, taşınacak ürünün
miktarı, fiziksel ve kimyasal özellikleri, pazar koşulları gibi bilgiler göz önüne alınır.
‘Hangi kısıtlar olacak?’sorusu süreçler gerçekleştirilirken, öngörülemeyen durumlarla
karşılaşmamak için ulaşım yollarından, iklim koşullarından, coğrafi durumlardan, yüklerden,
taşıma araçlarından, kullanılan kaynaklardan, liman, gar ve terminal kapasitelerinden
kaynaklanan sınırlamalar gibi bazı kısıtlar göz önüne alınır.
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‘Taşıma maliyetleri ne olacak?’ sorusunun taşıma yönetimi için stratejik bir sorudur.
Bu soru ile ilgili ayrıntılar taşıma ekonomisi bölümü altında anlatılmıştır.
‘Taşıma yöntemleri ne olacak?’ sorusunun cevabı üç yöntem arasından seçim yapılarak
verilir. Bu yöntemler,
•

Bir seferde yük taşıma: Araçlar X noktasından aldıkları yükü Y noktasına tek
seferde taşırlar. Y noktasında boşalan araçlar tekrar yük almak üzere dönerler.

X

Y

Şekil 49 Bir Seferde Yük Taşıma
•

Mekik taşıma: Yükün tamamının taşınması için yeterince araç yoktur. Sınırlı
araç sayısı, fazla miktarda yük olması, yol ve hava şartlarının araç değiştirmeyi
mecbur hale getirmesi gibi nedenlerden mekik sistemi tercih edilir.

X

Y

Şekil 50 Mekik Taşıma
•

Sıçramalı mekik taşıma: Bu yöntemde araçlar X noktasından aldıkları yükleri
rotanın durumuna bağlı olarak bir ara noktaya kadar taşırlar. Daha sonra başka
bir araçlara noktadan aldıkları yükleri Y noktasına taşırlar. Örnek olarak kayak
merkezlerine taşınacak yüklerin yol koşulları nedeniyle belli noktadan sonra
daha uygun araçlarla taşınması verilebilir.

X

Y

Şekil 51 Sıçramalı Taşıma
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‘Yükleme nasıl yapılacak?’ sorusu sevk edilecek yükün araçlara nasıl
yerleştirileceğinin cevabını almak için sorulur. Tüm taşıma biçimlerinde yükler sadece yazılı
dokümanlardaki belirlenen brüt hacimlere bağlı olarak yüklenmez. Yükleme işi teknik bilgi
ve eğitim gerektiren bir durumdur. Yükleme genel olarak tecrübesiz personel tarafından
yapıldığı için bir takım sorunlarla karşılaşılır. Araç kapasitesinin üstünde yükleme, yükün
yanlış olarak yerleştirilmesi ve yükün bağlama şeklinin hatalı olması gibi yükleme hatalarına
sıkça rastlanmaktadır.

14.2. TAŞIMA MODLARI

Taşıma modları, taşıma biçimlerini anlatan bir ifadedir. Taşıma biçimleri, karayolu,
denizyolu ve havayolu olarak üç sınıfta incelenir. Aşağıdaki tabloda ulaştırma modları
sınıflandırılmıştır.
Tablo 18.Ulaştırma Modları
Ulaştırma Modları
Kara modu
• Karayolu taşımacılığı
• Demiryolu taşımacılığı
• Boru hattı taşımacılığı
• Teleferik taşımacılığı
• Konveyör taşımacılığı

Hava modu
• Havayolu taşımacılığı
• Uzay taşımacılığı

Deniz modu
• Denizyolu taşımacılığı
• Nehir yolu taşımacılığı

Globalleşen dünya ve giderek daha karmaşık bir yapıya bürünen pazarlar taşıma
ihtiyaçlarının yapısını değiştirerek, işletmelerin birden fazla taşımacılık şekillerini
kullanmasına neden olmuştur. Bundan dolayı, kara, hava ve deniz olarak üçe ayrılan taşıma
modları dahilindeki dokuz farklı taşıma biçimi bir veya birden fazla modun kullanımına
göre üç farklı başlık altında ifade edilmeye başlamıştır.
•
•
•

Tek modlu taşıma
Çok modlu taşıma
Kombine taşıma modu

Tek modlu taşıma biçimi, sadece bir taşıma şeklini içerir. Yüklerin sadece denizyolu
veya karayolu gibi taşıma biçimini kullanarak taşınmasıdır.

X

Y

X

Y

313

X

Y

Şekil 52 Tek Modlu Taşıma
Çok modlu taşıma biçimi, birden fazla taşıma biçiminin birlikte kullanılmasıdır.
Örnek olarak karayolu-demiryolu, havayolu-karayolu, boruhattı-denizyolu kombinasyonları
verilebilir.

X

Y

Z

Şekil 53 Çok Modlu Taşıma
Kombine taşıma modu, aynı taşıma aracı ile birden fazla taşıma modunun kullanıldığı
taşıma modudur. Diğer bir ifade ile bir malzemenin çıktığı noktadan varış noktasına ulaşana
kadar izlediği rota içinde dokuz taşımacılık biçiminden birkaçını aynı zaman içerisinde
kullanmasıdır. Bu tip taşımacılıkta % 40’ a kadar tasarruf edilebilmektedir. Kombine
taşımacılığın üç bileşeni vardır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır. Türkiye kombine taşımacılıkta
diğer taşımacılık türlerine göre bir hayli ilerlemiş durumdadır. Ro-ro taşımacılığı buna en
güzel örnektir.
•
•
•

Taşıma araçları
Taşıma terminalleri (limanlar)
Taşıma birimleri (paletler, konteynerler)

14.2.1. Taşıma Modlarının Avantaj ve Dezavantajları
Karayolu taşımacılığı: En çok kullanılan taşımacılık biçimidir.
Avantajları;
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapıdan kapıya teslim yapabilme imkanı vardır.
Her özellikteki ürün karayolu ile taşınabilir
Yatırım maliyetleri diğer taşıma biçimlerine göre daha düşüktür.
Terminal ihtiyacı azdır.
Kısa mesafe için tercih edilen bir taşıma biçimidir.
Esnek bir yapıya sahiptir.
Ürünler tüketicinin kolay ulaşabileceği yere teslim edilebilir.
Sevkiyat süreleri kısadır.
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• Çıkış ve varış sürelerinin kolaylıkla ayarlanabilir olması.
Dezavantajları;
•
•
•
•
•
•

Sınırlı taşıma kapasitesine sahiptir.
İklim koşullarından etkilenir.
Çevreye verdiği zarar yüksektir.
Trafik yoğunluğundan etkilenir.
Taşıma maliyetleri yüksektir.
Sabit maliyetler yüksek, değişken maliyetler düşüktür.
Tablo 19. Karayolu taşımacılığının özellikleri

Mod

Üstünlükler

Kısıtlar

Ana Rol

Ürün

Örnek

Özelliği

Ürünler

Kolay

Yüksek

Erişim

Değerli

Sınırlı
Kapasite

Hızlı
Karayolu
Değişken
Yüksek
Müşteri
Hizmetleri

Maliyet

Yerel,
bölgesel
ve ulusal
pazarlarda
küçük
ölçekli
taşımalar

Yiyecek

Giyecek
Düşük
Hacimli

Elektronik

Bitmiş

Mobilya

Ürün

Denizyolu taşımacılığı: Karayolundan sonra en sık kullanılan taşıma biçimidir. Maliyet
avantajı nedeniyle ticari taşımalarda yüksek oranlarda tercih edilir.
Avantajları;
•
•
•
•

Büyük ölçeklerde taşıma yapılabilir.
Uzun mesafelerde diğer taşıma biçimlerine nazaran daha etkindir.
Coğrafi şartlardan etkilenmez.
Kaza riski azdır.
315

• Birim taşıma maliyeti düşüktür.
• Sabit maliyetlidir.
• Çevreye duyarlıdır.
Dezavantajları;
•
•
•
•
•
•

Esnek değildir.
Taşıma süreleri çok uzundur.
Yatırım maliyetleri diğer taşıma biçimlerine göre daha yüksektir
Kazalarda çevreye verdiği zarar yüksektir.
Kısa mesafelerde maliyetler yükselir.
Kapıdan kapıya teslim olanağı yoktur. Elleçlemeye ihtiyaç duyulur.
Tablo 20. Denizyolu Taşımacılığının Özellikleri

Mod

Üstünlükler

Kısıtlar

Yüksek
Kapasite
Yavaş

Ana Rol

Nehir ve
kanallarla
büyük
ölçekli
ulusal
taşıma

Ürün

Örnek

Özelliği

Ürünler

Düşük
Değerli

Ham
Petrol,
Maden

Hammadde

Giysi

Düşük

Denizyolu

Maliyet

Dökme
Sınırlı

Küresel

Erişim

Uluslar arası
büyük
ölçekli yük
taşıma

Yetenek

Elektronik
Yük
Konteynır
Taşıma

Oyuncak

Havayolu taşımacılığı: En hızlı taşıma biçimidir.
Avantajları;
•
•
•
•

Hızlıdır.
Okyanus aşan uzun mesafeler için tek alternatiftir.
Güvenlidir.
Taşıma süreleri kısadır.
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• Esnek bir yapıya sahiptir.
• İşçilik ve personel maliyetleri yükle orantılı değildir, değişmez.
• Depolama maliyetleri azdır.
Dezavantajları;
•
•
•
•
•
•
•

Hava koşulları nedeniyle hassastır.
Birim taşıma maliyetleri yüksektir.
Güvenlidir. Olası kazalarda kayıplar büyük olur.
Esnek değildir.
Kapıdan kapıya teslim olmadığı için elleçleme faaliyeti çoktur.
Kısa mesafeler için etkin değildir.
Yaşanacak kazalarda çevreye verdiği zarar fazladır.
Tablo 21. Havayolu Taşımacılığının Özellikleri

Mod

Üstünlükler

Hız

Kısıtlar

Ana Rol

Ürün

Örnek

Özelliği

Ürünler

Sınırlı

Yüksek

Erişim

Değerli

Yük

Yüksek

Koruma

Maliyet

Havayolu

Ulusal
pazarlarda
acil yük
taşımaları
ve uluslar
arası
pazarlarda
küçük
ölçekli yük
taşımaları

Bitmiş

Basın

Ürün
Düşük

İlaç

Hacim

Düşük

Zamana

Kapasite

Duyarlı

Esneklik

Bilgisayar

14.2.2. Taşıma Modlarının Seçimi

Taşıma modlarının seçimi birtakım faktörlere bağlı olarak gerçekleştirilir. Zaman
maliyet ve özel kısıtlar bunlardan en etkili olan faktörlerdir. Taşıma modlarının beş farklı
faktör göz önüne alınarak avantaj ve dezavantaj sağlayacak olanları aşağıdaki tabloda
açıklanmıştır.
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Tablo 22. Taşıma Modlarının Seçimi
Faktör
Erişebilirlik

Durum

Taşıma modu

Avantaj

Karayolu

Dezavantaj

Havayolu ve Denizyolu

Avantaj

Havayolu ve Karayolu

Dezavantaj

Demiryolu ve Denizyolu

Avantaj

Havayolu ve Karayolu

Dezavantaj

Demiryolu ve Denizyolu

Avantaj

Havayolu ve Karayolu

Dezavantaj

Demiryolu ve Denizyolu

Avantaj

Demiryolu ve Denizyolu

Dezavantaj

Karayolu ve Havayolu

Transit süre

Güvenilirlik

Ürün güvenliği

Maliyet

Taşıma modlarının seçiminde kullanılan değerlendirme faktörlerinin kullanıcıya olan
etkileri ise şu şekilde açıklanabilir:
Erişebilirlik: Ulaşma süresi ve taşıma maliyetleri
Transit süre: Stok, yok satış, pazarlama maliyetleri
Güvenilirlik: Stok, yok satış, pazarlama maliyetleri
Ürün güvenliği: Stok ve yok satış maliyeti
Maliyet: Teslim alma maliyeti
Taşıma modlarının seçimine yardımcı olmak maksadıyla yukarıda sayılan bu beş faktör
bazında 1 ila 4 arasındaki (1-en iyi, 4-en kötü) sayılarla performans değerlendirmesi
yapılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki tablo gösterilmiştir.
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Tablo 23. Taşıma Modları Performans Değerlendirme
Kriter

Karayolu

Havayolu

Demiryolu

Denizyolu

Erişim

1

3

2

4

Transit
Süre

2

1

3

4

Güvenirlik

1

2

3

4

Güvenlik

2

1

3

4

Maliyet

3

4

2

1

Taşıma modları seçilirken sadece taşıma biçimlerinin avantaj ve dezavantajları
dikkate alınarak değerlendirme yapılmaz. Aynı zamanda ürünle ilgili faktörler de göz önüne
alınarak seçim yapılır. Bu faktörler,
•
•
•
•
•

Ürünün doğası
Ürünün dayanıklılığı
Ürünün boyutu
Ürün değeri
Ürünün taşıma karakteristiği olarak sıralanabilir.

14.3. TAŞIMACILIK EKONOMİSİ

Taşımacılık yönetiminde önem arz eden konulardan birisi de taşımanın ekonomik
boyutudur. Ekonomi boyutu direkt maliyetlerle ilişkilendirilmektedir. Taşıma yönetiminde
maliyetler iki sınıfa ayrılarak incelenir.
•

Direkt maliyetler: Bu gruptaki maliyetler taşıma yapan araçların, taşıma faaliyetini
gerçekleştirdikleri yola bağlı olarak doğrudan oluşan maliyetlerdir. Kilometre başına
gerçekleşen maliyetlerdir.

•

Dolaylı maliyetler: Bu gruba giren maliyetler bakım maliyetleri, ilk yatırım
maliyetleri, sigorta maliyetleri ve idari harcama maliyetleri gibi dolaylı olarak
oluşan maliyetlerdir.

Doğrudan ve dolaylı maliyetlerin toplamı toplam taşıma maliyetini oluşturmaktadır.
Taşıma maliyetleri genel olarak dört ana başlık altında toplanabilir.
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Genel maliyetler: Yol ücretleri, köprü geçiş ücretleri, terminallere giriş ücretleri genel
maliyetlerdir.
Değişken maliyetler: İşçilik maliyetleri, bakım maliyetleri, yakıt maliyetleri, değişken
maliyetler sınıfındadır.
Sabit maliyetler: Kısa vadede değişiklik göstermeyen maliyetlerdir. Araç pulu,
teknolojik yatırımlar, araç takibi için alınan sistemler sabit maliyetlerdir.
Ortak maliyetler: Taşıma süreçlerinde birden fazla faaliyetin ortaya çıkışında etkili olan
maliyet müşterek ya da ortak maliyet olarak adlandırılır.
Stok maliyetleri: Taşıma sürecinde oluşan stokların muhafazası ve kontrolünden
kaynaklanan maliyetlerdir.
Taşıma maliyetlerini etkileyen bir takım faktörler söz konusudur. Bu maliyetlerin düşük
veya yüksek oluşu diğer bir ifade ile değişkenliği aşağıda açıklanan faktörden kaynaklanır.
•
•
•

•
•
•
•

•

Miktara bağlı maliyet değişimi: Yük miktarının artması birim taşıma maliyetini
düşürür.
Mesafeye bağlı maliyet değişimi: Mesafe arttıkça birim ürün taşıma maliyeti düşer.
Araç sayısına ve tipine bağlı maliyet değişimi: Taşıma yapılacak araçların
satınalınma ve kiralanması durumuna göre maliyetler değişiklik gösterir. Araç sayısı
arttıkça ölçek ekonomisinden dolayı birim araç maliyeti düşer.
Hacime bağlı maliyet değişimi: Yükün hacmi arttıkça genel taşıma maliyeti artar.
Ancak birim taşıma maliyeti azalır.
İstiflemeye bağlı maliyet değişimi: Taşınacak ürünlerin uygun şekilde yerleşimi
istiflemedir. Uygunsuz istiflemeler taşıma sorunları yaratarak maliyetleri artırır.
Yoğunluğa bağlı maliyet değişimi: Ürünlerin yoğunluğu arttıkça birim taşıma
maliyeti düşer.
Elleçlemeye bağlı maliyet değişimi: Taşıma yapabilmek için farklı araçlara ihtiyaç
duyulabilir. Bu durum maliyeti artırabilir fakat ürünlerin taşıma için aynı kutuda
veya palette taşınması elleçleme maliyetlerini azaltır.
Pazara bağlı maliyet değişimi: Taşıma hizmeti sunan firma sayısı bu firmaların
ulusal veya uluslar arası olması taşıma maliyetlerini etkiler.

Taşıma maliyetlerini doğrudan ve en fazla etkileyen taşıma mesafesidir. Taşıma mesafesi
arttıkça taşıma maliyetleri de artmaktadır. Taşıma mesafesinin taşıma maliyetine olan etkisi
aşağıdaki formül kullanarak ortaya çıkmaktadır.

∑ T = P + (B x Y x K) + b + O x
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P= Günlük personel maliyeti
B=Birim yakıt maliyeti
b= Bakım onarım maliyeti
T=taşıma maliyeti
Y=toplam yakıt tüketimi
K=Kat edilen mesafe
O=Otoyol maliyeti

Örnek: İstanbul’dan Denizli’ye giden 20 tonluk ürün 22 tonluk araçla taşınacaktır. İki şehir
arasındaki mesafe 655 km dir. Şoförün aylık ücreti 1.500 TL’dir. Birim yakıt maliyeti
20TL’dir. Aracın yakıt tüketimi% 25’olarak belirlenmiştir. Yıllık bakım masrafı 3000TL’dir
ve yıllık gerçekleştirilen operasyon sayısı 200’dür. Otoyol ücretleri toplam 300 TL’dir. Araç
aynı tonajla yola devam ederek 930 km uzaklıktaki Adana’ya giderse operasyonun toplam
maliyeti ne olur?

� T = P + (B x Y x K) + b + O
� T1 = 50 + (0,25𝑥𝑥 2𝑥𝑥655) +

3000
+ 300 = 692,5 TL
200

� T2 = 50 + (0,25𝑥𝑥 2𝑥𝑥930) +

3000
+ 300 = 830 TL
200

� T2 − � T1 = 830 − 692,5 = 137,5 TL

321

Uygulamalar

Taşıma modlarını değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları

•
•

Değerlendirme yaparken nelere dikkat edersiniz.
Dezavantaj ve avantajlar olarak açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde taşımacılık yönetiminde hangi sorularla karşı karşıya kalınır ve ne gibi cevaplar verilir
konusunda bilgi verilmiştir. Taşımacılık yönetiminin performans değerlendirmesinde etkili olan
faktörleri sıraladık. Taşıma modları nelerdir ve özellikleri ne şekildedir sorusuna cevap bulduk.
Taşıma biçimlerinin seçimi sırasında hangi faktörlerin dikkate alındığı açıklanmıştır. Son olarak
taşıma maliyetleri hakkında bilgi vererek bölüm tamamlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Taşıma ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Bir yerden başka bir yere hareketi ifade eder.
Gereksinim duyulan yer önemlidir.
Gereksinim duyulan zaman önemlidir.
Taşıma ürüne değer kazandırır.
Hepsi

2. Taşımacılık yönetiminde verimlilik ve etkinlik nasıl sağlanır?
a) Maliyetlerle
b) Güçlü yönetimle
c) Karlılıkla
d) Gereksinimlerin en iyi şekilde tespit ederek
e) Hiçbiri
3. Aşağıdaki sorulardan hangisi taşımacılık yönetimini ilgilendirir?
a) Ne taşınacak?
b) Ne kadar taşınacak?
c) Nereye taşınacak?
d) Yükleme nasıl yapılacak?
e) Hepsi
4. Taşımacılık yönetiminde sorulması gereken ilk soru hangisidir?
a) Nasıl taşınacak?
b) Ne taşınacak?
c) Nereye taşınacak?
d) Nerden taşınacak?
e) Hangi rota?
5. Taşımacılık yönetiminde cevabı taşıma modları olan soru hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Nasıl taşınacak?
Ne taşınacak?
Nereye taşınacak?
Nerede taşınacak?
Hiçbiri

6. Aşağıdakilerden hangisi kara moduna girmez?
a)
b)
c)
d)
e)

Uzay taşımacılığı
Karayolu taşımacılığı
Demiryolu taşımacılığı
Teleferik taşımacılığı
Konveyör taşımacılığı
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7. Aşağıdakilerden hangisi kombine taşımacılığa örnektir?
a)
b)
c)
d)
e)

Karayolu-Denizyolu taşımacılığı
Havayolu taşımacılığı
Ro-ro taşımacılığı
Karayolu-Havayolu taşımacılığı
Hiçbiri

8. Aşağıdaki faktörlerden hangisi taşıma modları seçiminde önemlidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Güvenilirlik
Maliyet
Ürünün boyutu
Erişim
Hepsi

9. Taşıma maliyetleri aşağıdakilerden hangisini içermez?
a)
b)
c)
d)
e)

Genel maliyetler
Müşterek maliyetler
Sabit maliyetler
Elde bulundurmama maliyeti
Değişken maliyetler

10. Aşağıdakilerden hangisi taşıma maliyetlerini etkileyen faktörlerdendir?
a)
b)
c)
d)
e)

Uzaklık
Miktar
Elleçleme
Hacim
Hepsi

CEVAPLAR: 1.e, 2.d, 3.e, 4.b, 5.d, 6.a, 7.c, 8.e, 9.d, 10.e.
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