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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

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.
Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kavramlarının gelişmesiyle birlikte artık bu yönetim
felsefelerinin her bir fonksiyonu stratejik bir önem kazanmıştır. Depo kavramı insanlığın ilk
çağlarından itibaren ürünlerin zarar görmeden saklanabilmesi amacıyla günlük yaşamda
kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde depo kavramı sadece ürünlerin zarar görmeden saklanmasını
sağlayan bir yapı olmanın ötesinde stratejik öneme sahip bir kavram haline gelmiştir. Küresel
ticaretin yaygınlaşması ile ürünlerin üretim ve tüketim merkezleri arasındaki mesafeler artmıştır. Bu
durumda ürünlerin farklı coğrafyalardaki üretim ve tüketim merkezleri arasında sorunsuzca
taşınmasını sağlamak amacıyla firmalar stratejik noktalarda depoya ihtiyaç duymaktadır. Ürünlerin
müşterilere taahhüt edilen sürelerde ulaştırılabilmesi için depo tasarımı ve yönetiminin önemi
büyüktür. Mümkün olan en kısa sürede ve en az maliyet ile ürünlerin depolardan müşterilere sevk
edilmek üzere araçlara yüklenebilmesi doğru alınmış depo yönetim kararları ile mümkün
olabilmektedir.
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KISALTMALAR

AS/RS: Otomatik depo sistemleri
ERP: Kurumsal Kaynak Planlama
FIFO: First in- first out( ilk giren ilk çıkar)
LIFO: Last in –first out (son giren ilk çıkar)
RFID: Radyo Frekansı ile Tanımlama
SKU: Stok Tutma Birimi
WMS: Depo Yönetim Sistemi
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YAZAR NOTU
Depo tasarımı ve yönetimi günümüzde stratejik öneme sahip bir lojistik fonksiyonu haline
gelmiştir. Firmaların gelişen teknoloji ve artan müşteri istekleri ile zorlaşan rekabet ortamında
sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde edebilmesi için depo yer seçimi, tasarımı, yerleşim düzeni
ve ekipman seçimi gibi karar süreçlerini doğru bir şekilde yönetmesi gerekmektedir.
Bu kitap depo tasarımı ve yönetimi konularına ilişkin bilgiler vermekte, depo tasarımı ve
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: DR. ÖĞR. ÜYESİ NİHAN KABADAYI
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1. LOJİSTİK KAVRAMI VE KAPSAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1

Lojistik Kavramı

1.2

Lojistik Yönetimi

1.3

Lojistik ve Tedarik Zinciri Kavramları

1.4

Lojistik ve Pazarlama İlişkisi

1.5

Lojistik Fonksiyonları

1.6

Stratejik Lojistik Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Lojistik fonksiyonları olmasaydı günlük hayatımız bundan nasıl etkilenirdi?



Günümüzde ticarette ülke sınırlarının kalkmasıyla birlikte firmaların müşterileri
dünyanın farklı noktalarında olabilmektedir. Bu durumda lojistik neden firmalar için
önemlidir?



Tedarik Zinciri ve Lojistik Kavramları aynı anlama mı gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Lojistik Kavramı

Lojistik Yönetimi

Lojistik ve Tedarik Zinciri
Kavramları

Lojistik ve Pazarlama
İlişkisi

Lojistik Faaliyetleri

Kazanım
Lojistik
kavramı
ve
rekabetteki önemi hakkında
bilgi sahibi olmak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Lojistik
Yönetiminin
firmalar için stratejik önemi
hakkında bilgi sahibi olmak.
Tedarik zinciri ve lojistik
kavramları arasındaki farkın
anlaşılması ve yönetiminde
bu farklılıkların öneminin
anlaşılması.
Lojistik
ve
Pazarlama
fonksiyonlarının
işletmelerdeki
ilişkisinin
anlaşılması.
Lojistik
faaliyetleri
ve
stratejik olarak önemlerinin
anlaşılması.

Rekabet
avantajı
kazanabilmek için lojistik
yönetiminde dikkat edilmesi
Stratejik Lojistik Yönetimi
gerekenler hakkında bilgi
sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar



 Lojistik
Tedarik Zinciri
 Pazarlama
 Taşıma
 Strateji
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Giriş
Günümüzde küreselleşme ve teknolojideki gelişmelerle birlikte ticarette ülkeler arasındaki
sınırlar kalkmıştır. Firmaların üretim tesisleri ile müşterileri farklı coğrafyalarda yer almaya
başlamıştır. Bu durumda ürünlerin veya malzemelerin ekonomik olarak bir noktadan
diğerine taşınması, depolanması ve dağıtılması firmalar için önemli bir rekabet unsuru
haline gelmiştir.
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 günümüzün zorlu rekabet ortamında başarılı olabilmesi için lojistik faaliyetlerini
stratejik olarak yönetmesi gerekmektedir. Lojistik faaliyetlerin başarısının müşteri hizmet
seviyesi ve toplam maliyetler üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu sebeple lojistik yönetimi
günümüzde oldukça önem kazanmıştır.
Bu bölümde lojistik kavramının tanımından kısaca bahsettikten sonra lojistik yönetimi
kavramını ele alacağız. Daha sonra genellikle kavramsal olarak birbiri ile karıştırılan
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Yönetimi kavramları arasındaki farklardan
bahsedilecektir. Lojistik fonksiyonları ve stratejik lojistik yönetimi hakkında verilecek olan
genel bilgiler ile bölüm sonlandırılacaktır.
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1.1.LOJİSTİK KAVRAMI
Günümüzde lojistik ekonomide kritik bir role sahiptir. Bunun sonucu olarak bazı
ekonomilerde lojistik pazarın büyüklüğü önemli seviyelere yükselmiştir. Dünya lideri
firmalar ürünlerine değer katabilmek için lojistik faaliyetlerin stratejik önemini kavrayarak
bu alanlarda yapmış oldukları farklılaştırma çalışmaları ile rakiplerine karşı rekabet avantajı
elde edebilmiştir.
Her bir imalatçı veya perakendeci firma üretim veya dağıtım için lojistik faaliyetlere
dayanmaktadır. Lojistik bir firmadaki ürünlerin hammadde tedarikçisinden son müşteriye
ulaştırılıncaya kadar ve satış sorası hizmetlerde meydana gelen ürün akışlarını sağlayan
faaliyetleri düzenleyen bilim dalıdır.
Lojistik kavramının temeli Latince “hesap yapma bilimi”, hesapta becerikli” anlamına gelen
“logistikos” kelimesine dayanmaktadır. Lojistik kavramı insan oğlunun hayatta kalmak
amacıyla gereksinim duyduğu temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayabilmek amacıyla
doğmuş bir bilim dalıdır. Sanayileşmenin yaygınlaşmasından önce bireyler ihtiyaçlarını
yerel üreticilerden karşılamaktaydı. Çok daha az miktarlarda üretilen ürünler çevre halkın
ihtiyaçlarını karşılamaya yetmekteydi. Sanayileşme ve nüfus artışı ile birlikte yerel üretim
yetersiz hale gelmiş ve artık fabrikalarda üretilen ürünlerin müşterilerine ulaştırılması için
farklı bölgelere taşınması gerekmiştir. Bu noktada ürünlerin daha kısa zamanda, uygun
maliyetlerle ve zarar görmeden taşınabilmesi için lojistik stratejilerinin geliştirilmesi
gerekmiştir.
Lojistik faaliyetlerinin temeli askeri faaliyetlere dayanmaktadır. Lojistik biliminin ortaya
çıkışındaki amaç askeri birliklerin daha hızlı hareket edebilmesi ve en iyi koşullarda
mücadele edebilmesi için gerekli olan erzak, cephane ve yakıtın uygun miktarda tedarik
edilmesini sağlamaktır. M.Ö. 20. yy ‘da Babil’de ilk olarak askeri ekipmanların tedarik,
depolama, taşıma ve dağıtımını sağlayan bir askeri birlik kurulmuştur. II. Dünya savaşında
Müttefik Orduları karşılaşmış oldukları sayısız aksaklığı gidermek ve başarılı olabilmek için
etkili ve verimli bir dağıtım sisteminin geliştirilmesine öncülük etmişlerdir. II. Dünya
savaşına kadar yalnızca askeri alanda kullanılan lojistik, daha sonradan imalat sektöründeki
firmaların doğru satınalma, ürünlerin dolaşım ve yönetimi ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek
üzere kullanılmaya başlanmıştır.
Günümüzde gelişen teknoloji ve artan rekabet koşullarıyla birlikte küresel ticaret
yaygınlaşmıştır. Artık farklı ülkelerden temin edilen hammaddeler farklı ülkelerden işlenip,
farklı ülkelerdeki müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaktadır. Gelecek yıllarda,
ekonomik ve sosyal koşullara cevap verebilmek amacıyla küresel lojistik pazarların
öneminin gittikçe artması beklenmektedir.
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1.2.LOJİSTİK YÖNETİMİ
Lojistik yönetiminin amacı şu şekilde özetlenebilir, doğru ürünlerin, doğru miktarda, doğru
yerde, doğru zamanda ve doğru fiyatla sunulmasını sağlamaktır. Lojistik yönetimi, hizmet
kalitesi ve uygun fiyat gibi iki çelişen amaç arasında doğru dengeyi kurabilmelidir. Hizmet
kalitesini yüksek seviyelerde tutmak çoğu zaman işletmeler için maliyetli bir hedef
olduğundan dolayı bu faaliyetler kontrol altında tutularak müşterilerin satın almaya razı
olacakları fiyatlardan ürünlerin sunulması sağlanmalıdır. Bir diğer taraftan ürünlerin düşük
maliyetler ile müşterilere sunulması firmalara rekabet avantajı kazandıran bir hedef iken
dikkat edilmesi gereken unsur maliyet tasarruflarının ürün ve hizmet kalitesini kötü anlamda
etkilememesidir. Yüksek kalite ve düşük fiyat gibi iki önemli rekabet aracının birbirini ters
anlamda etkilediği düşünüldüğünde bu iki hedefin arasındaki dengenin korunması
önemlidir. Lojistik faaliyetler düzenlenirken bu iki temel hedef arasında denge sağlayacak
kararlar almaya özen gösterilmelidir.
Lojistik faaliyetlerinin dört temel amacı;
1.
2.
3.
4.

Maksimum müşteri hizmet seviyesine ulaşmak
Yüksek kalitede ürünler sağlamak
Mümkün olan en az maliyetle faaliyetleri gerçekleştirmek
Değişken pazar koşullarında esnek olmaktır.

1.3.LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KAVRAMLARI
Literatürde birçok farklı lojistik tanımı bulunmaktadır. Lojistik Yönetimi Derneği’nin
tanımına göre;
Lojistik,
“Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürünlerin, hizmetlerin ve ilgili bilgilerin
hammadde olarak bulunduğu noktadan tüketildiği noktaya kadar etkili ve verimli bir şekilde
taşınmasını sağlayan süreçlerin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir. “
Bir başka tanımla lojistik müşteri ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak amacıyla ürünlerin
hammadde kaynağından tüketim noktasına kadar uygun maliyetle ve etkin bir şekilde
ulaştırılmasını sağlayan depolama, taşıma ve dağıtım faaliyetlerinin düzenlemesidir.
Tedarik zinciri, ürünlerin hammadde halinden son tüketiciye sunulduğu nihai haline
ulaşmasını sağlayan bütün taşıma ve dönüştürme faaliyetlerini kapsamaktadır. Tedarik
zinciri yönetimi, sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamak için bütün bu faaliyetlerin
geliştirilmiş tedarik zinciri ilişkileri ile birleştirilmesini sağlar.
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Şekil 1- Tedarik Zinciri ve Lojistik Kavramlarının Kapsamları
Fiziksel tedarik kanalı, firmanın ürünlerini tedarik ettiği hammadde kaynağı ile ürünleri
işlediği tesisler arasındaki zaman ve uzaklıktır. Fiziksel dağıtım kanalı, firmanın ürünlerini
işlediği nokta( fabrika, montaj tesisi vb.) ile müşteri arasındaki zaman ve uzaklıktır. Tedarik
zinciri içerisinde yer alan dört temel eleman, tedarikçi, üretici, dağıtıcı veya toptancı ve
müşteridir. Tedarik zinciri yönetiminde amaç tedarik zinciri elemanları arasındaki üretim,
depolama, dağıtım vb. operasyonları koordine ederek zincir içerisindeki bütün firmaların tek
bir amaç etrafında birleşmesini sağlamaktır.
Lojistik her zaman günlük hayatımızda doğrudan veya dolaylı olarak etkileşimde
olduğumuz bir kavramdır. Internet üzerinden alışveriş yaptığımızda satın aldığımız ürünü
teslim eden kargo çalışanı evimize gelip kapıyı çaldığında doğrudan, ürün taşıyan bir TIR
üzerinde lojistik, tedarik zinciri gibi isimleri okuduğumuzda dolaylı olarak lojistik kavramını
hayatımız içerisinde deneyimlemekteyiz. Bir ürün müşterisine ulaştığında birden çok lojistik
aktiviteden geçmiş olmaktadır. Örneğin ürünün üretim aşamasından nihai ürün haline
dönüşünceye kadar üretim planlama, malzeme tedariği, montaj ve dağıtım gibi bir çok
lojistik aktiviteden geçmektedir.
Lojistik kavramı ürünlerin A ve B noktası arasında fiziksel olarak taşınmasından daha geniş
bir kapsama sahiptir. Lojistik, tedarik zinciri içerisindeki ürün, hizmet ve bilgi akışının
minimum maliyet ile maksimum müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde gerçekleşmesini
sağlayan planlama, depolama, taşıma ve dağıtım gibi faaliyetleri içermektedir.

1.4. LOJİSTİK VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ
Bir organizasyondaki lojistik faaliyetleri pazarlama faaliyetlerinin devamı niteliğindedir.
Pazarlama faaliyetleri ürün ve hizmetlerin sunulacağı hedef müşteri kitlesini belirlemek,
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belirlenen hedef müşteri kitlesinin beklenti ve ihtiyaçlarını analiz eder. Ayrıca hedef müşteri
kitlesi için hangi ürün ve hizmetlerin sunulması gerektiğini araştırarak, müşterilerin tüketim
alışkanlıkları doğrultusunda nasıl satış, promosyon faaliyetlerinin gerçekleştirileceğinin
planlamasını yapar. Lojistik faaliyetler ise hammadde, yarı-mamul ve mamul hareketlerini
düzenleyerek, depolama, taşıma işlemlerini ile ürün ve hizmetlerin müşterilere istenilen
zamanda doğru miktarda ve doğru kalitede ulaştırılmasını sağlamaktır. Dolayısıyla, üretilen
ürünlerin müşterilere ulaştırılması için lojistik fonksiyonlarının başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İşletmelerin müşteri memnuniyetini en yüksek seviyelere
çıkartabilmesi için lojistik ve pazarlama fonksiyonlarını birbiriyle uyumlu bir şekilde
düzenlemesi gerekmektedir. Lojistik faaliyetler pazarlamadaki üç kritik unsurun çeşitli
şekillerde sağlanabilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bunlar, müşteri memnuniyeti,
bütünleştirilmiş çaba/sistem yaklaşımı, kurumsal karlılıktır.
Müşteri Memnuniyeti
*Tedarikçiler
*İç müşteriler
*Nihai müşteriler

Bütünleştirilmiş Sistem

Kurumsal Karlılık

*Ürün

*Uzun dönemli karlılığın

*Fiyat
*Promosyon
*Yer(Dağıtım)

maksimizasyonu
*Kabul edilebilir müşteri hizmet
seviyesinde toplam maliyetlerin
minimizasyonu

Şekil 2- Lojistik faaliyetlerin etkilediği üç kritik pazarlama unsuru
Lojistik faaliyetler ürünlerin veya hizmetlerin tedarikçi, iç müşteri ve nihai müşteriye doğru
ürünlerin doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru kalitede ulaşmasını sağlayarak müşteri
memnuniyetini arttırmaktadır. Lojistik faaliyetler pazarlamadaki bütünleştirilmiş sistemde
özellikle dağıtım aşamasında önemli bir etkendir. Kurumsal karlılık anlamında da lojistik
faaliyetlerin başarılı bir şekilde organizasyonu firmaların uzun dönemli karlılığının
maksimizasyonunu ve toplam maliyetlerin minimizasyonunu sağlayacaktır.

1.5.LOJİSTİK FAALİYETLERİ
İşletmelerdeki lojistik faaliyetlerin kapsamı oldukça geniştir. Ürünlerin hammadde halinden
son tüketiciye ulaşıncaya kadar işletme içerisinde geçirmiş oldukları çeşitli aşamalarda
lojistik faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. İşletmelerdeki lojistik faaliyetlerini sekiz ana
başlık altında ele almak mümkündür. Bunlar, taşımacılık, depolama, stok yönetimi,
elleçleme, satınalma, paketleme, talep yönetimi ve müşteri hizmetleridir.
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Bir başka bakış açısıyla ürünlerin hammadde halinden son tüketiciye ulaştırılmasına kadar
geçen lojistik prosesleri incelendiğinde bu süreçleri satınalma lojistiği, üretim lojistiği,
dağıtım lojistiği, yedek-parça lojistiği, tersine lojistik şeklinde beş ana başlık altında
incelemek mümkündür.
1. Taşımacılık: Lojistik kavramının temelini taşımacılık faaliyetleri oluşturmaktadır.
Lojistik kavramı ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya taşınması faaliyetlerini
düzenlemek amacıyla ortaya çıkan bir kavramdır. Taşımacılık bu sebeple en önemli
lojistik faaliyetlerinden biridir. Taşımacılık faaliyetlerinin amacı ihtiyaç duyulan
ürünlerin istenilen noktaya fiziksel olarak hareketlerini düzenlemek ve ürünlerin talepleri
en uygun koşullarda karşılamasını sağlamaktır. Taşımacılık maliyetlerinin toplam
tedarik zinciri maliyetleri arasında önemli bir paya sahip olması bu faaliyetlerin önemini
daha da arttırmaktadır. Ürünlerin ihtiyaç duyuldukları noktalara en kısa yol ile
taşınmasını sağlamak işletmelere hem maliyet avantajı sağlar hem de müşterilerin
ürünleri daha kısa sürede teslim almasını sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırır.
2. Depolama: İşletmelerde hammadde, yarı-mamul veya ürün halinde bulunan
malzemelerin ihtiyaç anında kullanılmak üzere bulundurulması lojistik faaliyetlerinden
biri olan depolama faaliyetinin işlevidir. Ürünlerin hammadde halinden son tüketiciye
ulaşıncaya kadar tedarik zincirinde bulunduğu her aşamada depolama işlemleri
gerçekleştirilebilmektedir. Depolama faaliyetlerinin işletmelere en büyük katkısı taşıma
maliyetlerinden sağlanan tasarruftur. Ancak depolama operasyonları da bir maliyet
gerektirdiği için hangi noktada kaç adet depo kurulacağı kararı stratejik bir kadardır ve
taşıma maliyetleri ile arasındaki başabaş noktası bulunarak ilgili kararlar verilmelidir.
3. Stok Yönetimi: İşletmelerin üretim, teslim ve taşıma işlemlerini sorunsuz bir şekilde
gerçekleştirmek amacıyla işletmelerde stok olarak bulundurmaktadır. Ancak stok
bulundurmak veya bulundurmamak işletmeler için önemli bir maliyet unsuru olduğu için
hangi üründen ne kadar ürün stokta bulundurulması gerektiği önemli bir karardır.
İşletmenin arzu edilen müşteri hizmet seviyesinin sağlayacak ve aynı zamanda genel
tedarik zinciri maliyetlerini minimum düzeyde tutacak miktarlarda stok bulundurulması
ve hangi aralıklarla ne kadar sipariş verileceğinin düzenlenmesi önemlidir.
4. Elleçleme: Malzemelerin depoya taşınması, istiflenmesi, depo içerisinde yer
değiştirmesi, nakliyesi gibi ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya taşınması ve
fiziksel hareketlerini sağlamak elleçleme faaliyeti olarak adlandırılmaktadır. Burada
depo içerisinde kullanılacak elleçleme ekipmanlarının doğru seçimi ve operasyonların
verimli bir şekilde planlanması işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır.
5. Satın Alma: Satın alma faaliyetleri işletmeler için stratejik faaliyetlerden birisidir.
Burada işletmenin süreçlerinin devamlılığını sağlayabilmesi için gerekli olan
malzemelerin dışarıdan temin edilmesi durumunda satın alınan malzemelerin kalitesi,
fiyatının uygunluğu, sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Özellikle üretim için
kritik önem sahibi hammadde ve yarı mamullerin satın alma faaliyetleri oldukça
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stratejiktir. Satın alma faaliyetlerinde tedarikçi seçimi, tedarikçi anlaşmaları ve
performans değerlendirmesi önemle ele alınması gereken karar süreçleridir.
6. Paketleme: Paketleme ürünlerin imalatçıdan son tüketiciye kadar olan hareketlerinde
zarar görmemesi ve kolay taşınabilmesi için kullanılan tüm koruyucu işlemelere verilen
addır. Paketlemenin lojistik faaliyetler açısından birinci görevi ürün ve malzemelerin
istenilen yere taşınmasını sağlamak ve ürünleri korumaktır. Buna ek olarak genellikle
son tüketiciye sunulan ürünlerin paketlenmesinde ürünü koruyucu özelliğin yanı sıra
müşterilerin dikkatini çeken, pazarlama ve bilgi iletişimini sağlamak gibi ek
fonksiyonlara da sahiptir. Ürünlerin paketlemesi depolama ve taşıma faaliyetlerinde yer
tasarrufu sağlamak ve ürünlerin raf ömürlerini arttırmak gibi stratejik öneme de sahiptir.
7. Talep Yönetimi: Üretim ve dağıtım faaliyetlerinin doğru bir şekilde planlanabilmesi
için son tüketicinin talep tahminin yönetimi oldukça önemlidir. Müşteri talebi farklı
değişkenlerden etkilenebilen ve tahmini zor yapıda bir bilinmeyendir. Bu konuda
geliştirilmiş olan çeşitli matematiksel yöntemler karar vericilere yardımcı olmaktadır.
Ancak buna rağmen müşteri talebini hiç hatasız bir şekilde tahmin etmek oldukça
zordur. Başarılı bir talep tahmini işletmelerin müşteri hizmet seviyesini arttırdığı gibi
stok ve taşıma maliyetlerini azaltmasına yardımcı olmaktadır.
8. Müşteri Hizmetleri: Müşteri hizmetleri, müşteri ile ilgili tüm ilişkilerin düzenlendiği ve
müşteri hizmet seviyesinin optimum seviyede gerçekleştirilmesinin sağlandığı bir
faaliyettir. Günümüzün rekabet ortamında müşterilerin talepleri çeşitlenmiştir. Bunun
yanı sıra müşterilerin ürünler için beklemek istediği süre de kısalmıştır. Bu etkenler
işletmelerin müşteri hizmet seviyesini sağlamasını eskiye oranla daha da zorlaştırmıştır.
Bu durumda lojistik faaliyetlerin müşteri hizmetleri fonksiyonu oldukça önem
kazanmıştır. Lojistik, ürünlerin en kısa zamanda en az maliyetle ulaştırılmasını sağlar.

1.6. STRATEJİK LOJİSTİK YÖNETİMİ
Bir firmanın lojistik stratejisi en az kurumsal stratejisi kadar önemlidir ve pazarda rekabet
avantajı sağlayabilmek için iyi belirlenmiş bir lojistik stratejiye sahip olmak gerekir. Genel
olarak iyi bir lojistik stratejisi üç temel amaca dayanmalıdır.
1- Maliyet tasarrufu: Taşıma ve depolama ile ilgili değişken maliyetlerin minimize
edilmesi. Örneğin, firmalar depolarını kuracakları alternatif lokasyonlar arasından
kurumsal stratejilerini destekleyecek şekilde müşterilerine yakın veya tedarikçilerine
yakın bir depo yeri seçerek değişken maliyetlerini azaltabilirler. Ayrıca taşıma türleri
(hava, kara, deniz yolu) arasında yapılacak tercihlerle firmanın stratejisine uygun
taşıma türünün seçimiyle müşteri hizmet seviyesi ve minimum maliyet arasında
denge kurulması mümkündür.
2- Sermaye azaltımı: Lojistik sistemlerindeki yatırım maliyetlerinin azaltılması ve
lojistik varlıklarından maksimum getiri elde edilmesidir. Örneğin, depolama
aşamasının aşılarak müşterilere ürünlerin direkt olarak gönderilmesi firmayı
depolama masraflarında kurtaracaktır. Depo kirası, elektrik, su, işçilik, sigorta vb.
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sabit masraflardan tasarruf elde etmek mümkün olabilecektir. Bunun yanı sıra
depolama faaliyetlerinin üçüncü parti lojistik firmalarından temin edilmesiyle sabit
depolama maliyetlerinden tasarruf edilebilir, ürünlerin stoklanması yerine tam
zamanında tedarik yönteminin seçilmesidir.
3- Hizmet iyileştirme: Lojistik hizmetlerine bağlı olarak elde edilen gelirlerin
tanımlanması. Rakiplerden daha farklı ve iyi hizmetlerin sunulması için çaba
gösterilmesidir.
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Uygulamalar

Knoll ofis mobilyalarının dizayn ve üretiminde küresel pazarda lider bir firmadır. Firmanın
Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Latin Amerika’da 400 adet bayi ve showroomu
bulunmaktadır. Knoll her bir müşterisinin her bir siparişini doğru, tam zamanında ve etkin
bir şekilde teslim etmek istemektedir. Ancak firma Kuzey Amerika bölgesindeki her bir
üretim tesisinde farklı bir ürün grubu üretmekte ve bu nedenle firmanın farklı ürün grupları
içeren müşteri siparişlerini teslim edebilmesi için aynı müşteriye birden fazla kez ziyaret
gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu mevcut dağıtım yaklaşımı Knoll’un operasyonlarında
oldukça maliyetli bir verimsizlik yaratmaktaydı. Bu nedenle firma dağıtım ağını daha etkin
hale getirebilmek ve müşteri hizmet seviyesini arttırabilmek için bir çalışma yapmaya karar
vermiştir. Yapılan araştırma ve incelemeler sonunda firmanın Kuzey Amerika Bölgesi’nde
farklı ürün gruplarını birleştirerek müşterilerin ürünlerini bir bütün halinde teslim edeceği
bir bölge deposu kurma kararı alınmıştır. Firmanın yeni kurulan bölge deposu sayesinde
taşıma ve sipariş teslimat faaliyetlerinin birleştirilmesi müşterilerin siparişlerini tek bir
seferde eş zamanlı olarak teslim almasını ve genel taşıma maliyetlerinin azalmasını
sağlamıştır. Firma lojistik ve depolama faaliyetlerinde yapmış olduğu bu iyileştirme
sayesinde taşıma maliyetlerinden %10 oranında tasarruf sağlarken, müşteri tatmin oranlarını
% 45 arttırmıştır.
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Uygulama Soruları





Knoll firmasının mevcut dağıtım sistemi istenilen müşteri hizmet seviyesine ulaşmak
için uygun bir sistem midir?
Firmanın yeni dağıtım sisteminin firmaya sağladığı yararları tartışınız.
Lojistik faaliyetlerinin müşteri hizmet seviyesi ve taşıma maliyetleri üzerindeki
etkisinin tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lojistik kavramı ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya taşınma ihtiyacıyla birlikte
ortaya çıkmış ve ilk olarak askeri bir terim olarak kullanılmıştır. Kelime anlamı istatistik ve
mantık kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Lojistik faaliyetleri günümüzde küresel
ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte rekabette çok önemli bir etken haline gelmiştir. Ürünlerin
üretim noktaları ile tüketim noktaları arasındaki mesafelerin artması lojistik faaliyetlerinin
işletme maliyetleri ve müşteri hizmet seviyesi üzerindeki etkisini arttırmıştır. Bu bölümde
lojistik kavramı ve lojistik faaliyetleri tanımlanmıştır. Ayrıca lojistik ve pazarlamanın
birbirini tamamlayan iki işletme fonksiyonu olduğuna değinilmiştir. Lojistik faaliyetleri
rekabette avantaj elde etmek için düzenlemek stratejik lojistik yönetiminin gelişmesini
sağlamıştır. Bu bölümde üç lojistik stratejisine değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Lojistik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İlk olarak askeri bir kavram olarak ortaya çıkmıştır.
b) Sanayi ve ticaretin gelişmesiyle önem kazanmıştır.
c) Ürünlerin zarar görmeden taşınmasını amaçlar.
d) Sadece ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya taşınması ile ilgilidir.
e) Ürünlerin daha kısa sürede daha az maliyetle müşterilere teslimatı
amaçlanır.
2) Lojistik kavramının dayandığı Latince “lojistikos” kelimesinin sözlük anlamı
nedir?
a) Stok bilimi
b) Hesap yapma bilimi
c) Basit işlem
d) Taşıma hesabı
e) Yol bilimi
3) Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerin amaçlarından biri değildir?
a) Stokları arttırmak.
b) Yüksek kalitede ürünler sağlamak.
c) Mümkün olan en az maliyetle faaliyetleri gerçekleştirmek.
d) Değişken pazar koşullarında esnek olmaktır.
e) Maksimum müşteri hizmet seviyesine ulaşmak.
4) Tedarik zinciri kavramı Lojistik kavramına ek olarak hangi faaliyetleri kapsar?
a) Depolama
b) Dağıtım
c) Üretim Planlama
d) Pazarlama
e) Stok Yönetimi
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5) Lojistik
faaliyetleri
desteklemektedir?

aşağıdaki

Pazarlama

faaliyetlerinden

hangisini

a) Müşteri memnuniyeti
b) Reklam
c) Ürün geliştirme
d) İletişim
e) Dijital pazarlama
6) Malzemelerin depoya taşınması, istiflenmesi, depo içerisinde yer değiştirmesi,
nakliyesi gibi ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya taşınması ve fiziksel
hareketlerini sağlayan lojistik faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Stok Yönetimi
b) Talep Yönetimi
c) Elleçleme
d) Taşımacılık
e) Depolama
7) İşletmelerde hammadde, yarı-mamul veya ürün halinde bulunan malzemelerin
ihtiyaç anında kullanılmak üzere bulundurulması hangi lojistik faaliyetidir?
a) Taşımacılık
b) Depolama
c) Elleçleme
d) Talep Yönetimi
e) Paketleme
8) Lojistik kavramının temelini oluşturan lojistik fonksiyonu hangisidir?
a) Depolama
b) Stok Yönetimi
c) Talep Yönetimi
d) Taşımacılık
e) Müşteri hizmetleri
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9) Lojistik yönetiminde taşıma ve depolama ile ilgili değişken maliyetlerin minimize
edilmesine yönelik alınan stratejik kararlar hangi lojistik stratejisine uygundur?
a) Sermaye azaltımı
b) Hizmet iyileştirme
c) Farklılaştırma
d) Maliyet tasarrufu
e) Hiçbiri
10) Rakiplerden daha farklı ve iyi hizmetlerin sunulması için çaba gösterilmesi hangi
lojistik stratejisidir?
a) Hizmet iyileştirme
b) Farklılaştırma
c) Sermaye azaltımı
d) Maliyet tasarrufu
e) Hiçbiri

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)a, 4)d, 5)a, 6)c, 7)b, 8)d, 9)d, 10)a
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2. DEPO KAVRAMI VE UNSURLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Depo Kavramının Tanımı
2.2. Depolamaya Gereksinim Duyulmasının Nedenleri
2.3. Depolamada Karar Aşamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Ürünlerin güvenli ve zarar görmeden saklandığı alanlara verilen ad nedir?



İşletmeler depolamaya hangi nedenlerle ihtiyaç duymaktadır?



Depolama faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde işleyebilmesi için alınan kararların
hepsi aynı önem derecesine mi sahiptir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Depo Kavramı

İşletmelerdeki
depo
kavramının
tanımı
ve
işlevleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Depolamaya Gereksinim İşletmeler için depolama
kavramının
önemi
ve
Duyulmasının Nedenleri
ihtiyacı hakkında bilgi sahibi
olmak
Depolamada
Aşamaları

bir
depo
Karar Başarılı
yönetimindeki farklı karar
aşamaları
ve
alından
kararların bu aşamalara göre
sınıflandırılması hakkında
bilgi sahibi olmak
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Anahtar Kavramlar



 Depo
Stok elde bulundurma
 Mevsimsel üretim
 Sürekli üretim
 Karar aşaması
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Giriş
Günümüzde depo kavramı işletmeler için stratejik bir önem kazanmıştır. 1990’lı yıllardan
önce işletmeler stokta ürünleri tutmak için ihtiyaçtan fazla üreterek uzun süreler ürünlerini
depolarda saklamaktaydı. Ancak günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte değişen müşteri
talepleri ürünlerin yaşam eğrilerini kısaltırken depolama sürelerinin de kısalmasına neden
olmuştur. 1990’lı yıllarda tam zamanında üretim, stratejik ortaklık ve tedarik zinciri
kavramlarının gelişmesiyle birlikte depo yönetiminde amaç, çevrim sürelerini kısaltmak,
maliyetleri azaltmak, stok seviyelerini azaltmak ve aynı zamanda müşteri memnuniyetini
arttırmak üzerine yoğunlaşmıştır. Depo yöneticilerin bu çelişen amaçları gerçekleştirebilmek
için depo içerisindeki karar aşamalarını dikkatle ele alarak gerekli analiz ve
değerlendirmeler sonucunda işletmelerin uzun vadede karlılığını sağlayacak olan kararların
alınmasını sağlaması gerekmektedir. Genel olarak depo yönetimindeki karar süreçlerini
stratejik, taktiksel ve operasyonel olarak üç ana grupta incelemek mümkündür. Stratejik
karar süreçleri depo yönetiminin temel yapısıyla ilgili kararları kapsayan ve sonuçları
işletmeyi 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 depolama
faaliyetlerinin 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.
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2.1. DEPO KAVRAMI
Günlük hayatımızda farklı türlerden ürünlere ihtiyaç duyarız ve ihtiyacımız olan bu ürünleri
zaman zaman büyük miktarda satın alarak evimizde saklarız. Firmaların da üretimlerini ve
faaliyetlerini sürdürebilmeleri için insanlar gibi birden fazla farklı çeşitte ürünleri ihtiyacı
olmaktadır. İşletmelerde faaliyetlerin kesintiye uğramadan gerçekleştirilebilmesi için bu
ürünlerin veya malzemelerin işletmelerde her zaman hali hazır halde bulunması
gerekmektedir. Ancak bazı hammadde veya yarı-mamuller sadece bazı mevsimlerde
bulunabilmektedir. Bu sebeple firmaların yıl boyunca üretimlerine devam edebilmeleri için
bu hammadde veya yarı-mamulleri önceden ellerinde bulundurmaları gerekmektedir.
Örneğin bir şeker fabrikası düşünüldüğünde üretimine devam edebilmesi için ana üretim
hammaddesi olan şeker pancarına her zaman ihtiyacı olacaktır. Eğer elinde şeker pancarı
olmazsa üretimine devam edemeyecektir. Ancak bilindiği üzere şeker pancarı sadece yılın
belirli bir döneminde yetişen bir bitkidir. Bu sebeple şeker üreticisi firmaların üretimlerini
devam ettirebilmeleri için gerekli olacak olan şeker pancarını ilgili dönemlerde tedarik
ederek depolamaları gerekmektedir. Aynı şekilde şeker üretimi yapıldıktan sonra nihai
ürünlerin müşterilere satışının yapılması ve dağıtımı için de bir miktar süreye ihtiyaç vardır.
Bu sebeple ürünlerin son müşterisine ulaşıncaya kadar hammadde halinden, yarı-mamul
veya nihai ürün olarak son müşteriye satıldığı güne kadar belirli aşamalarda saklanmasına
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçlar depolama kavramının işletmelerde ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Ürünlerin saklandığı alanlar “depo” ve bu alanların yönetiminden sorumlu
kişiler “depo yöneticisi” olarak adlandırılmıştır.

Şekil 3- Bir depo örneği
Depolama ürünlerin büyük miktarlarda, uygun koşullarda saklanması ve gerektiğinde hazır
halde bulunabilmesi için gerekli olan faaliyetlerin sistematik ve düzenli bir şekilde
gerçekleştirilmesidir. Bir diğer tanımla depolama ürünlerin hammadde halinden son
tüketiciye ulaşması anına kadar çeşitli aşamalarda büyük miktarlarda saklanması ve
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korunması sırasında gerçekleştirilen süreçlerine verilen addır. Yukarıdaki Şekil-1 ‘de bir
depo örneği verilmiştir.

2.2.DEPOLAMAYA GEREKSİNİM DUYULMASININ NEDENLERİ
İşletmeler çeşitli nedenlerle hammadde, yarı-mamul, mamul ve malzeme halindeki ürünleri
depolarında saklayarak stok bulundurmaktadır. İşletmelerin stok bulundurması ve
dolayısıyla bu ürünleri saklama üzere depolamaya ihtiyaç duymasının nedenlerinin bazıları
aşağıdaki gibidir.
Mevsimsel Üretim: Bazı ürünlerin hammaddelerinin mevsimler ürünlerden oluşması
nedeniyle işletmeler sürekli her mevsim bu ürünleri üretebilmek için ilgili hammadde, yarımamullerden veya mamul halindeki ürünlerden stok bulundurma ihtiyacı hissetmektedir.
Örneğin salça üretiminde kullanılan domates belirli mevsimlerde yetişmektedir. Bu sebeple
tüketicilere her mevsim salça sunabilmek amacıyla işletmeler bu ürünlerin üretimini
domatesin mevsiminde gerçekleştirerek diğer mevsimlerde de müşteri ihtiyaçlarını
karşılayacak miktarda depolamaktadır.
Mevsimsel Talep: Bazı ürünlerin talebi mevsimsel veya dönemsel olarak belirli zamanlarda
oldukça artmaktadır. Bu gibi durumlarda üretim kapasitesinin kısıtlı olması halinde talebin
yoğun olduğu bu dönemlerde müşteri taleplerini karşılayabilmek için ürün özellikleri
depolanmaya uygun ise ürünler önceden üretilerek stokta bulundurulmaktadır. Örneğin,
dünya kupası olduğu zaman dünya kupası maçlarının gerçekleştiği ülkede satılacak olan
forma, hatıra eşyası vb. ürünlerin ilgili dönemdeki yoğun talebi karşılamak amacıyla
önceden üretilmesi ve depolanmasıdır.
Büyük Miktarda Üretim: Seri üretim yapan işletmelerde bir partide üretilen ürün
miktarının artması birim başına düşen sabit giderleri azaltacağı için bazı durumlarda firmalar
büyük miktarlarda üreterek dönemsel talebin fazlası olan ürünleri depolamaktadır. Ürünleri
stokta tutmak ve depolamak her ne kadar bir maliyet yükü olsa da eğer üretim maliyetleri
bunu aşıyorsa işletmeler bu ek maliyetlere katlanmayı göze alabilmektedir.
Çabuk Tedarik: Ürünlerin deniz aşırı ülkelerden tedarik edilmesi durumunda tedarik
süresinin uzun olması nedeniyle bu tedarik süresi boyunca gerçekleşecek olan müşteri
taleplerini karşılamak için işletmelerin stok bulundurması gerekmektedir.
Sürekli Üretim: Sürekli üretim yapan işletmelerin, yarı-mamul veya hammaddede
yaşanabilecek kalite problemleri nedeniyle üretim hatlarının durmaması için yarı-mamul,
hammadde stoğu bulundurması gerekmektedir.
Fiyat Sabitleme: Ürünün hammadde veya yarı-mamulünün yurt dışından ithal edilmesi
durumunda döviz kurundaki dalgalanmalardan negatif bir şekilde etkilenmemek için
firmalar büyük miktarlarda ürün satın alarak fiyatı sabitlemek amacıyla stok
bulundurmaktadır.
Her ne kadar işletmeler için stok bulundurmak ek bir maliyet olsa da yukarıda açıklanan
sebeplerle nedeniyle tamamıyla stoksuz bir şekilde operasyonlarını gerçekleştirmeyi tercih
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etmezler. Bu sebeple işletmeler için depolama operasyonların sorunsuz bir şekilde
gerçekleştirilebilmesi için stratejik bir öneme sahiptir.

2.3. DEPO YÖNETİMİ KARAR AŞAMALARI
Günümüzde depo kavramının işletmeler için stratejik öneminin artmasıyla birlikte depo
yönetiminde alınan kararların da önemi ve sayısı artmıştır. Artık depo ile ilgili her bir unsur
ayrıntılı olarak değerlendirilerek işletmelere rekabet avantajı kazandıracak şekilde ilgili
kararların alınmasına çaba gösterilmektedir. Depo yönetimindeki karar aşamalarından
bazıları aşağıdaki gibidir.
1.
2.
3.
4.
5.

Depolamaya ihtiyaç var mı?
Hangi tür depolama tercih edilmeli (özel veya kamu)?
Hangi büyüklükte ve kaç adet depoya ihtiyaç var?
Depolar nerede kurulmalı?
Hangi depo yerleşim düzeni ve dizaynı tercih edilmeli?
Sahiplik

Özel

Kamu

Kaç Tane

Merkezi

Yerel

Hangi Büyüklükte
Nerede
Depo İçi Yerleşim Düzeni
Ürünlerin Yerleşimi
Şekil 4- Basit Depo Yönetimi Kararları
Depo yönetiminde karşılaşılan karar aşamalarında başabaş noktaları tespit edilerek
işletmelerin depo işlem hacimlerine ve stratejilerine uygun olan kararların uzun vadede
işletmelere karlılık sağlayacak şekilde alınmasına özen gösterilmelidir. Toplam maliyetleri
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azaltırken belirli bir müşteri hizmet seviyesini sağlayacak başabaş noktaları bulunmalıdır.
Örneğin depo sayısını arttırmak müşterilere daha kısa sürede ürün teslimatını sağlarken, her
bir deponun operasyon maliyeti işletmenin toplam maliyetlerini arttıracağı için bu iki karar
arasındaki başabaş noktasının bulunması önemlidir. Depoda alınan kararları etki süreleri ve
maliyetleri açısından üç kademede sınıflandırmak mümkündür. Bunlar, stratejik kararlar,
taktiksel kararlar ve operasyonel kararlardır.

2.3.1. Stratejik Kararlar
Depo 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 depolama sahip olacağı ile ilgili kararlar
almaktadır. Stratejik kararlar depolama faaliyetlerinin temelini oluşturan kararlardır. Bu
aşamada alınan kararlar diğer aşamalardaki kararlara zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle
depo yönetiminde alınacak olan stratejik kararların doğruluğu ve etkinliği başarılı bir depo
yönetimi için oldukça önem taşımaktadır.
Bu aşamadaki karardan bazıları;




Depo yerinin ve kapasitelerinin belirlenmesi,
Depo sahiplik kararları (depolama faaliyetlerinin dışarıdan mı temin edileceğinin
veya firma tarafından mı karşılanacağının kararının verilmesi),
Bilgi sistemlerinin tercihi konusunda kararlarının alınması şeklinde sıralanabilir.

Depo yönetiminin temelini oluşturan bu kararlar firmanın gelecekte pazarda yer almak
istediği pozisyona göre ve tedarik zinciri stratejisine göre belirlenmelidir. Örneğin, maliyet
avantajı stratejisini izleyecek olan bir firma, depo sayısı ve kuruluş yerlerini belirlerken
taşıma, 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. Depo yönetiminde stratejik
kararların hatalı olması ve gelecekte değiştirilmek istenmesi firmada büyük maddi ve zaman
kayıplarına neden olacaktır. Örneğin, yanlış yere kurulmuş bir deponun kapatılması ve başka
bir lokasyona taşınması oldukça maliyetli ve zaman gerektiren bir değişikliktir.
Depo yönetimindeki stratejik kararlar genellikle işletmenin yönetim kurulunca alınmaktadır.
Bu kararların maliyetli ve uzun dönemli etkilerinin olması nedeniyle işletmenin yönetim
kurulunun onayından geçmesi önemlidir. Bu aşamada alınan kararların matematiksel
yöntemler ve çeşitli sayısal analizler ile desteklenmesi önemlidir.

2.3.2. 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. Stratejik aşamada alınmış olan kararların
yapısı taktiksel kararların hangi koşullar altında alınacağını belirler. Taktiksel kararlar,
stratejik kararları desteklemek ve başarıyla uygulanmasını sağlamak amaçlı alınmaktadır.
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Bu kararlardan bazıları;




Depodan ürünlerin dağıtımının planlaması (hangi taleplerin hangi lokasyondaki
üretim veya depolama merkezinden karşılanacağının kararı),
Takip edilecek stok politikalarının tercihi,
Depo ekipmanlarının ve raf sistemlerinin tercihidir.

Bu aşamada alınan kararlar depo yöneticileri tarafından alınmakta ve depoların orta
dönemdeki başarısını etkilemektedir. Stratejik aşamada alınan depolama kararlarının
işletmenin rekabet stratejisi ile uyumlu olması ve en az bir yıllık bir gelecek dönem için
doğru olması taktiksel kararların da doğruluğunu etkilemektedir.

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 depo
yönetiminde 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
depo içerisindeki kısa dönemli operasyonların en karlı ve etkin şekilde gerçekleştirerek
sonucunda da müşteri taleplerini karşılaması sağlanır. Bu aşamada alınan kararlardan
bazıları:





Siparişin ne zaman hazır olacağının planlanması,
Depoda siparişi oluşturan ürünlerin toplanarak siparişin hazırlanması,
Siparişin hangi araçlar ile müşteriye ulaştırılacağının kararı,
Malzemenin depo içerisindeki yerinin tespiti ve sayım işlemleridir.

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 bu aşamada belirsizlik 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.
Depo yönetiminde alınan stratejik ve taktiksel kararların etkinliği operasyonel kararların da
başarısını doğrudan etkilemektedir. Örneğin, 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 depo
yönetiminde alınacak olan kararların her birinin özenle üzerinde çalışılması ve
sonuçlarından emin olunmayan kararların alınmaması gerekmektedir.
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Depo karar aşamalarında deponun işlem hacmi, depolanacak ürünün özellikleri, işletmenin
genel rekabet stratejisi ve deponun hizmet vereceği pazarların özellikleri önemle dikkate
alınması gereken kriterlerdir.
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Uygulamalar

DGS adlı firma Asya kıtasında bulunan müşterilerine hizmet verebilmek için Asya kıtasında
yeni bir dağıtım deposu kurmak istemektedir. Bu aşamada firma yöneticilerinin vermesi
gereken kararlardan bir tanesi faaliyetlerini kendisinin yönettiği yeni bir depo kurmalı mı
yoksa o bölgede hizmet veren bir dağıtım deposundan kendisi için gerekli olan alanı
kiralamalı mıdır.
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Uygulama Soruları



Firma yöneticilerinin bu kararı almadan önce hangi konuları gözden geçirmesini
tavsiye edersiniz?



Firma yöneticilerinin ilk aşamada aldığı bu karar hangi depo karar aşamasıdır?
Neden?



Depo sahiplik kararının ardından alınması gereken kararlar hangileridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Depo kavramı günümüzde işletmeler için stratejik bir rol üstlenmiştir. Depo
yönetiminde alınacak olan kararların işletmelerin stratejik başarısı için önemi büyüktür.Bu
nedenle depo yönetiminde çelişen amaçlara sahip karar aşamalarında başa baş noktaları
belirlenerek kararların alınması önemlidir. Depo yönetimindeki karar aşamalarını etki
süreleri ve maliyetleri açısından stratejik, taktiksel ve operasyonel olarak üçe ayırmak
mümkündür. Bu sayede depo yöneticileri depoda alınan kararları, etki sürelerine ve
özelliklerine göre değerlendirerek işletmeler için daha doğru karar verici rolünü
üstlenebilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Ürünlerin son müşterisine ulaşıncaya kadar hammadde halinden, yarı-mamul veya
nihai ürün olarak son müşteriye satıldığı güne kadar belirli aşamalarda saklandığı
alanlara verilen ad nedir?
a) Liman
b) Fabrika
c) Pazar
d) Depo
e) Gümrük
2) Aşağıdakilerden hangisi depolamaya gereksinim duyulmasının nedenlerinden biri
değildir?
a) Sürekli üretim
b) Kesikli üretim
c) Büyük miktarda üretim
d) Mevsimsel talep
e) Fiyat sabitleme
3) Salça, şekerpancarı vb. belirli zamanlarda yetişen hammaddeler nedeniyle ortaya
çıkan depolama ihtiyacı nasıl adlandırılmaktadır?
a) Sürekli üretim
b) Mevsimsel talep
c) Mevsimsel üretim
d) Fiyat sabitleme
e) Kesikli üretim

4) 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
5) Aşağıdakilerden hangisi stratejik kararların özelliklerinden biridir?
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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 uzun dönemli etkisi olan kararlardır
b) Operasyonel kararlar orta dönemde tedarik zinciri karlılığını arttırır
c) Depo raf sistemlerinin tercihi depoda alınan stratejik kararlardan biridir
d) Depoda siparişi oluşturan ürünlerin toplanması ile ilgili kararlar taktiksel
kararlardır
e) Depoda alınan stratejik kararlar yönetim kurulunun onayını gerektirir

7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi depoda alınan operasyonel kararlardan değildir?
a) Müşteri siparişlerinin ne zaman hazır olacağının planlaması
b) Siparişi toplayan depo istifleme araçların rotalarının belirlenmesi
c) Siparişin hangi araçlarla müşterilere gönderileceğinin belirlenmesi
d) Takip edilecek stok politikalarının belirlenmesi
e) Malzemenin depo içerisindeki yerinin tespiti ve sayım işlemleridir
8) Depodan ürünlerin dağıtımının planlaması 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) Depoya gelen müşteri siparişlerini en etkin şekilde karşılamayı sağlayacak kısa
dönemli kararlar hangi karar aşamasında yer almaktadır?
a) Operasyonel kararlar
b) Stratejik kararlar
c) Müşteri ilişkileri kararları
d) Finansal kararlar
e) Taktiksel kararlar
10) Aşağıdakilerden hangisi depo yönetiminde karşılaşılan kararlardandır?
a) Depolamaya ihtiyaç var mı
b) Depolar nereye kurulmalı
c) Depo yerleşim düzeni ve dizaynı nasıl olmalı
d) Depo büyüklük ve adeti ne olmalıdır
e) Hepsi

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)c, 4)c, 5)e , 6)e, 7)d, 8)b, 9)a, 10)e
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3. DEPOLAMA KARARI VE YER SEÇİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.Depo Yer Seçimi
3.2. Depo Yer Seçimi Kararını Etkileyen Faktörler
3.3. Depo Yer Seçimi Yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



İşletmeler için depo yer seçimi kararının önemi nedir?



Depo yer seçimi kararının yanlış alınması işletmelere ne gibi olumsuz etkiler
yapabilir?



Depo yer seçimi kararı için sayısal verilerin önemi nedir? Sadece uzman görüşü depo
yer seçimi kararı için yeterli midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Depo Yer Seçimi Kararı

Depo yer seçimi kararının
işletmeler
için
önemi
hakkında bilgi sahibi olmak.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Depo Yer Seçimi Kararını Depo yer seçimi kararını
etkileyen
faktörlerin
Etkileyen Faktörler
incelenmesi.
Depo
Yer
Yöntemleri

Seçimi Depo yer seçimi yöntemleri
hakkında bilgi sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar



 Depo Yer Seçimi
Yer Seçimini Etkileyen Faktörler
 Faktör Analizi
 Ağırlık Merkezi
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Giriş
Bir tedarik zincirinde en önemli kararlardan bir tanesi depolama kararının verilmesi ve
açılacak olan deponun kuruluş yerinin belirlenmesidir. İşletmeler dağıtım maliyetlerinden
tasarruf ederek tedarik zinciri faaliyetlerini daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirmek için
depolara ihtiyaç duymaktadır. Depo kullanmanın işletmeler için en önemli getirisi dağıtım
maliyetlerinden tasarruf etmek ve müşterilerin siparişlerini daha kısa sürede
karşılayabilmektir. Depo yer seçimi bu iki temel amacı gerçekleştirirken oldukça kritik bir
karardır. Çünkü deponun kuruluş yerinin işletmenin üretim tesisleri ve müşterileri arasında
veya hammadde üreticisi ile üretim tesisi arasında taşıma mesafelerini minimum yapacak bir
noktada kurulması gerekmektedir. Depo yer seçimi kararında işletmenin tedarik zinciri
stratejisi ve rekabet stratejisi göz önünde bulundurularak en doğru kuruluş yerinin seçimi
yapılmalıdır. Depo yer seçimini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler
deponun kurulması düşünülen bölgenin özelliklerine, işlemenin içerisinde bulunduğu
sektöre ve depolanacak olan ürünün özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Depo yer
seçimi kararı, depo kararları arasında stratejik karar aşamasında yer almaktadır ve bu karar
daha sonradan depo operasyon faaliyetlerini önemli derecede etkilemektedir. Yer seçimi
kararının yanlış alınması işletmelere daha sonradan büyük maliyet ve zaman kaybına neden
olacağı için bu süreçte gerekli yöntemler kullanılarak ve uzman görüşlerine danışılarak
doğru kararlar almaya özen gösterilmelidir.
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3.1.DEPO YER SEÇİMİ KARARI
Depo yer seçimi kararı depolama maliyetlerini ve tedarik zinciri içerisindeki taşıma
maliyetlerini önemli derecede etkileyecek olan stratejik bir karardır. Deponun kuruluş yeri
firmanın uzun dönemli olarak faaliyetlerini etkilemektedir. Bu aşamadaki kararların yanlış
alınması işletmelerin operasyonlarında önemli sorunlara yol açabileceği gibi maliyetlerini de
önemli derecede arttırabilmektedir. Deponun kuruluş yerinin yanlış bir şekilde belirlenmesi
düzeltilmesi zor olan kararlardan bir tanesidir. Bu sebeple bu aşamada literatürdeki
yöntemler kullanılarak, işletmenin rekabet stratejisine ve depolama ihtiyaçlarına uygun bir
depo kuruluş yerinin seçilmesi önemlidir.
Ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaştırılması sırasında işletmeler çeşitli kaynak
kısıtlamalarıyla karşılaşmaktadır. Zaman, depolama alanı ve maliyetler bu kısıtların başında
gelmektedir. İşletmelerin bu kısıtlamalar karşılığında müşterilerine ürünlerini sunabilmeleri
için depo yer seçimi kararlarını bu kısıtlar altında en doğru kararla seçmeleri gerekmektedir.
İşletmelerin depo yer seçimi kararlarında alabilecekleri belli başlı üç karar bulunmaktadır.
Bunlar:
1. Deponun üretim tesislerinin içerisinde kurulması,
2. Üretim tesislerinden farklı bir noktada, müşterilere ürünlerini taşıyabilmesi için uygun
bir lokasyonda merkezi bir depo kurulması,
3. Depolama faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için birden fazla lokasyonda depo
kurulmasıdır.
İşletmeler bu üç karardan, bulundukları sektöre ve rekabet stratejilerine uygun olanını tercih
etmektedirler. Burada asıl önemli olan uzun dönemde yatırım getirisi en yüksek olacak depo
yerinin belirlenmesidir. Depo yer seçimi kararında müşteri isteklerini en kısa sürede ve en
etkili biçimde karşılarken, maliyetleri de en az seviyelere indirebilecek lokasyonların
bulunması amaçlanmaktadır. Buradaki maliyetler hammadde ve ürünlerin kaynağından
müşterilere taşınması ve depolama maliyetlerini içermektedir. Deponun kuruluş yeri bu
maliyetleri doğrudan etkilemektedir.

3.2. DEPO YER SEÇİMİ KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Günümüzün yoğun rekabet ortamında firmalar taşıma, depolama vb. faaliyetlerde
maliyetlerden avantaj sağlayabilmek ve operasyonel verimliliği arttırmak çok önemlidir. Bu
amaçla depo yer seçimi kararı incelenirken bu kararı etkileyen faktörlerin de hepsi
incelenerek değerlendirilmelidir. Depo yer seçimi kararlarını etkileyen faktörleri makro ve
mikro düzeyde ele almak mümkündür. Makro düzeydeki faktörler daha geniş bakış açısıyla
deponun kurulacağı alanı geniş bir alan olarak belirlerken değerlendirilmektedir. Mikro
düzeydeki faktörler ise daha önceden belirlenmiş ve sınırlandırılmış bir alandaki
incelemeleri yaparken o bölge ile ilgili daha ayrıntılı bir bakış açısı kazandıran faktörlerdir.
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3.2.1. Makro Düzeydeki Faktörler
Depo yer seçiminde ele alınan makro faktörler işletmelere daha geniş bakış açıyla depolama
alanını belirlerken yardımcı olmaktadır. Örneğin Avrupa’da kurulması düşünülen bir
deponun hangi ülkede kurulması gerektiğinin kararı makro faktörler ile belirlenebilir. Makro
faktörler kurulacak olan depoda saklanacak ürünlerin özelliklerine, işletmenin bulunduğu
sektöre göre değişkenlik gösterebilmektedir. Aşağıda işletmelere depo yer seçiminde
yardımcı olabilecek makro düzeydeki faktörlerin bazıları tanımlanmıştır. Bu faktörler
deponun kurulacağı bölgeye, sektöre göre çeşitlendirilebilir.
Devlet teşvikleri ve vergi indirimleri: Bazı ülkelerde, şehirlerde veya eyaletlerde
ekonomik olarak bölgeyi canlandırmak ve yatırımları bu bölgelere çekebilmek için vergi ve
gümrük indirimleri uygulanabilmektedir. Bu indirim olanakları firmalar için maliyet
tasarrufunu sağlayacağı için firmalar tarafından dikkatle ele alınarak hesaplamalara
katılmalıdır. İki aday ülke veya bölge arasında tercih yaparken vergi ve gümrük indirimi
olan bölgeyi tercih etmek firmalara önemli maliyet avantajı kazandıracaktır.
Çeşitli uluslararası anlaşmalar da ülkeler arası ticarette vergi ve gümrük indirimlerini
sağlayacağı için bu anlaşmaların varlığı da araştırılmalıdır. NAFTA (Kuzey Amerika),
Avrupa Birliği, MERCOSUR (Güney Amerika) gibi anlaşmalar bölgesel ticareti
kolaylaştırmaktadır.
Gelişmekte olan ülkeler, ülkelerindeki yatırımları arttırabilmek amacıyla vergi ve tariflerden
muaf gümrüksüz ticaret alanları oluşturmaktadır. Bu gibi teşvikleri değerlendirmek de
işletmeler için maliyet tasarrufu sağlayacağı için bu faktörler de göz önüne alınmalıdır.
Döviz kurundaki değişim: Günümüzde küresel ticaretin yaygınlaşmasıyla firmaların
üretim tesisleri ve dağıtım depolarının farklı ülkelerde kurulması da yaygınlaşmıştır. Bu
durumda firmalar işletmelerinin depolarını kuracakları ülkelerdeki döviz kurlarındaki
değişimleri önemle dikkate almaktadır. Depoların kurulduğu bölgelerdeki döviz kurlarındaki
dalgalanmaların yüksek olması maliyetlerin hızla artmasına neden olabileceği için bu
bölgelerde depo kurulması tercih edilmez. Kurulan bölgedeki döviz kuru işçilik maliyetleri,
kira, elektrik, su, sigorta vb. maliyetleri etkileyen bir değişkendir.
Politik istikrar: Depo kuruluş yeri belirlenirken bölgedeki politik istikrar da önemli bir
faktördür. Firmalar bir bölgede depo ya da üretim tesisi kurmak gibi bir yatırım yaparken
bölgede politik istikrarın olmasını ve ticaret kurallarının ve sahipliklerin iyi bir şekilde
belirlenmiş olmasını beklemektedir. Yatırım yapılacak ülkede iyi bir şekilde işleyen
bağımsız bir yargı sisteminin olması firmaların yasal bir problemle karşılaştıklarında
haklarını arayabileceği güvenini yaratır ve bu da firmaların bu ülkelerde yatırım yapmasını
kolaylaştırır. Bölgede savaş veya güvenlik problemi olması depo operasyonlarını aksatacağı
ve operasyonlar yürütülürken güvenlik nedeniyle kısıtlamalar ve engeller yaşanacağı için
depo yeri seçiminde politik istikrar oldukça önemli bir makro faktördür.
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Altyapı İmkanları: Depo yer seçiminde bölgedeki altyapı imkanları da firmalar tarafından
ele alınması gereken bir faktördür. Depo kurulacak bölgedeki su, elektrik, yol, ulaşım
imkanları, internet ağı vb. kurulacak olan deponun özelliklerine göre önem kazanacak olan
altyapı imkanları firmalara kolaylık sağlamaktadır. Bu altyapı imkanlarının bölgede mevcut
olmaması firmaların ilgili imkanlar için yatırım yapmasını gerektireceği için depo yer
seçiminde bu faktör de göz önünde bulundurulmalı ve bölgedeki altyapı imkanları önceden
incelenerek gerekli kararlar verilmelidir. Son yıllarda depolarda otomasyon seviyelerinin
artması bölgedeki internet altyapısını önemli bir hale getirmektedir. Eğer kurulacak olan
depo otomatik raf sistemleri, elleçleme ekipmanlarının kullanıldığı otomatik sistemlere
sahipse bölgede internet altyapısının varlığına dikkat edilmelidir.

3.2.2. Mikro Düzeydeki Faktörler
Depo yer seçimi kararlarında makro düzeydeki faktörler değerlendirilerek bir kuruluş yeri
bölgesi tercih edildikten sonra mikro düzeydeki faktörler incelenerek ve değerlendirilerek
deponun kurulacağı yer tam olarak belirlenmektedir. Örneğin makro düzeydeki faktörler ile
deponun kurulacağı ülke belirlenirken mikro düzeydeki faktörler ile hangi şehirde hangi
adreste deponun kurulacağı belirlenmektedir. Mikro düzeydeki faktörler de makro
düzeydekiler gibi deponun faaliyet gösterdiği endüstriye, deponun özelliklerine göre
değişkenlik göstermektedir. Aşağıda depo yer seçiminde mikro düzeyde ele alınabilecek
faktörlere örnek verilmiştir. Bunlar;
















Arazi ve/veya İnşaat Maliyeti
Müşterilere Yakınlık
Tedarikçilere Yakınlık
İmalat Tesislerine Yakınlık
İmar durumu ve Kamulaştırma Riski
Konum
Arazi Özellikleri
Ulaşım ( Havaalanı, liman, otoyola yakınlık)
İklim (deniz seviyesinden yükseklik, rüzgar vb. etkenler)
Trafik Yoğunluğu
Bölgedeki diğer yerleşim yerlerinin özellikleri
İş gücüne yakınlık
Personel için ulaşım olanakları
Afet riski
Elektrik, su, sigorta maliyetleri

Bu mikro düzeydeki faktörlerin sayısı ve çeşidi kurulacak olan deponun özelliklerine göre
değişkenlik gösterebilmektedir. Firmalar kendileri için önemli olan faktörleri önem
derecelerine göre ağırlandırarak depo yer seçimi kararlarında değerlendirebilmektedir.
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3.3. DEPO YER SEÇİMİ YÖNTEMLERİ
Depo yer seçimi kararı firmaların gelecek yıllardaki operasyon maliyetlerini ve hızı önemli
derecede etkileyen stratejik bir karar olduğu için üzerinde titiz hesaplamalar ve çalışmalar
yapılması gereken bir karardır. Depo yer seçimi kararı için firmaların uzman bir ekip
tarafından yapılacak bir inceleme sonucunda karar alması gereklidir. Depo yer seçimindeki
sübjektif etkileri azaltmak ve karar vericilere daha net sayısal veriler ile yol göstermek
amacıyla bir çok matematiksel yöntemden faydalanılmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları
doğrusal programlama, faktör analizi, başabaş noktası analizi, ağırlık merkezi yöntemi, yükmesafe yöntemi ve transportasyon yöntemleridir. Ayrıca günümüzde bilgisayar
programlarının gelişmesiyle birlikte birçok meta-sezgisel ve sezgisel yöntem de depo yer
seçimi kararında yol gösterici olarak kullanılabilmektedir.
Depo yer seçiminde kullanılacak olan yöntem belirlenirken işletmenin elinde var olan
veriler, kurulacak depo sayısı, mevcut depoların durumu, planlama döneminin uzunluğu,
değerlendirilecek olan aday depo yerlerinin sayısı ve kritik faktörlerin sayısı göz önüne
alınmalıdır.
Firmaların rakiplerine karşı rekabet avantajı elde etmesini sağlayan erken teslimat süresi,
ucuz fiyat gibi unsurlar doğru depo yer seçimiyle sağlanarak tedarik zinciri operasyonlarında
firmalara rekabet avantajı sağlayabilmektedir.

3.3.1. Faktör Analizi
Bir firma için depo yer seçimi kararını etkileyen birçok kantitatif ve kalitatif faktör
bulunmaktadır. Bu faktörlerin her birinin firma için eşit öneme sahip olması beklenemez.
Firmaların depo yer seçimi kararını etkileyen faktörler değişebileceği gibi her bir faktörün
firma için önem derecesi de değişebilmektedir. Bu durumda karar vericilerin depo yer
seçimini etkileyen faktörleri belirledikten sonra bu faktörleri önem derecelerine göre
değerlendirerek ağırlıklandırması gerekmektedir. Faktör analizi yöntemi firmalar için farklı
önem derecesine sahip faktörlerin ele alınarak aday depo yerlerinin objektif bir şekilde
değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Faktör analizi yönteminin avantajı aynı anda
birçok faktörü değerlendirmeye katmasıdır. Bu sayede firmalar depo yer seçimi için önemli
olan birden fazla faktöre göre aday bölgeleri değerlendirerek en uygun depo yerinin seçimini
yapabilmektedir. Faktör analizi yönteminin uygulama aşamaları aşağıdaki gibi özetlenebilir.
1. Kritik başarı faktörleri olarak adlandırılan bir faktör listesi hazırlanır.
2. Her bir faktöre firmanın başarı hedefleri açısından depo yer seçimindeki önemine
göre bir ağırlık katsayısı verilir.
3. Her bir aday yerleşim bölgesi belirlenen ölçeğe göre (1’den 10’a veya 1’den 100’e
kadar) değerlendirilir.
4. Her bir aday bölge ilgili faktör için belirlenen ağırlık ile aday bölge için bu kriteri
karşılama özelliğine göre verilen ölçek değeriyle çarpılarak toplam skor değeri elde
edilir.
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5. Maksimum değere sahip olan aday bölge gerekliyse diğer kantitatif yaklaşımların
soncularıyla da değerlendirilerek nihai sonuç elde edilir.
Aşağıda yöntemin daha iyi anlaşılabilmesi için örnek bir problem verilmiştir.
Örnek problem: CLASS isim kozmetik firması yeni bir dağıtım deposu açmak
istemektedir. Bu yeni açılacak olan deponun yer seçimi için firmada uzman kişilerden
oluşan bir ekip kurulmuştur. Bu ekibin yapmış olduğu incelemeler sonucunda firma
depo yer seçiminde etkili olacak faktörler ve bu faktörlerin ağırlığı önceden
belirlenmiştir. Son yapılmış olan çalışmalarda depo kuruluş yeri için uygun olabilecek
üç adet aday şehir belirlenmiştir. Buna göre faktör analizi yöntemi kullanılarak firmanın
yeni açılacak deposu için kuruluş yerini belirleyiniz.
Faktör
Ağırlık Değeri
İklim Koşulları
0,30
Tedarikçilere
0,20
Yakınlık
Ücret Aralıkları
0,15
Yaşam şartları
0,15
Müşterilere
0,10
Yakınlık
Taşımacılık
0,05
modu
Arazi Yapısı
0,05

Lokasyon 1
80
100

Lokasyon 2
65
91

Lokasyon 3
90
75

60
75
65

95
80
90

72
80
95

85

92

65

50

65

90

Çözüm: Her bir aday bölgenin (lokasyonun) ilgili faktörleri karşılama derecesi ile
faktörlerin önem ağırlığı çarpılarak ağırılıklandırılmış faktör değerleri bulunur.
Faktör
Lokasyon 1
İklim Koşulları
(0,30*80)= 24
Tedarikçilere
20
Yakınlık
Ücret Aralıkları
9
Yaşam şartları
11,25
Müşterilere
6,5
Yakınlık
Taşımacılık
4,25
modu
Arazi Yapısı
2,5
Toplam
77,50
Faktör Değeri

Lokasyon 2
19,5
18,20

Lokasyon 3
27
15

14,25
12
9

10,80
12
9,5

4,60

3,25

3,25

4,5

80,80

82,05

Her bir aday lokasyon için ağırlıklandırılmış faktör değerleri toplanarak toplam faktör değeri
bulunur. Bu problemde depo yerleşim yeri olarak en büyük toplam faktör değerine sahip
olan Lokasyon 3 seçilir.
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3.3.2. Ağırlık Merkezi Yöntemi
Ağırlık merkezi yöntemi alternatif depo yerleşim yerlerinden taşımacılık maliyeti,
taşımacılık zamanı gibi özellikler yönünden avantajlı olan depo yer seçiminin seçimi
sağlanır. Bu yöntemde mevcut tesisler ile yeni açılacak deponun yeri arasındaki mesafe ve
taşıma miktarları hesaplamalara katılmaktadır. Genellikle amacın taşıma maliyetlerini
minimize etmek olduğu depo yer seçimi problemlerinde kullanılmaktadır. Ağırlık merkezi
yönteminde aşağıdaki varsayımlar mevcuttur.




Dağıtım maliyetlerinin yol ve taşınan yük miktarı ile doğru orantılı olduğu varsayılır.
Her bir destinasyondan taşınan yük miktarının önceden bilinen ve dönemsel olarak
sabit olduğu, zamanla değişmediği varsayılır.
Mevcut tesislerin ve aday depo yerlerinin koordinatlarının önceden bilindiği
varsayılır.

Yöntem farklı merkezlerden depoya taşınacak olan yük miktarlarının eşit olması ve
olmamasına göre iki farklı hesaplama yoluna sahiptir.
Yük miktarları eşit olduğunda aşağıdaki formül yardımıyla yeni depo yerleşim yerinin
koordinatları bulunabilir.
𝑥̅ =
𝑦̅ =

∑ 𝑥𝑖
𝑛

∑ 𝑦𝑖
𝑛

𝑥𝑖 = i noktasının x koordinatı
𝑦𝑖 = i noktasının y koordinatı

𝑥̅ = Yeni depo yerinin x koordinatı

𝑦̅= Yeni depo yerinin y koordinatı
𝑛= teslimat noktası adedi

Eğer her bir mevcut tesis ile depo yerleşim yeri arasında taşınacak yük miktarları farklı ise
yeni depo yerleşim yerinin koordinatları aşağıdaki formül yardımıyla bulunabilir.
𝑥̅ =
𝑦̅ =

∑ 𝑥𝑖 𝑄𝑖
∑ 𝑄𝑖

∑ 𝑦𝑖 𝑄𝑖
∑ 𝑄𝑖

𝑄𝑖 = i noktasından yeni depoya taşınacak yük miktarı
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Örnek Problem: MBurger isimli restaurantlar zinciri malzemelerini dört farklı tedarikçiden
satınalmaktadır. Firma bu dört tedarikçisinden malzemeleri tedarik ettikten sonra bu ürünleri
işleyip paketleyeceği ve çeşitli restaurant şubelerine dağıtacağı yeni bir dağıtım merkezi
kurmak istemektedir. Tedarikçilerin koordinatları ve yıllık olarak bu tedarikçilerden
satınalınan malzeme miktarları aşağıda verilmiştir. Buna göre yeni kurulacak olan dağıtım
merkezinin koordinatlarını ağırlık merkezi yöntemini kullanarak belirleyiniz.
Tedarikçiler
A
B
C
D
Toplam
Çözüm:

Satınalınan
malzeme
miktarları
(ton)
75
105
135
60
∑ 𝑸𝒊 = 375

x koordinatı

y koordinatı

𝒙𝒊 𝑸𝒊

𝒚𝒊 𝑸𝒊

200
100
250
500
600

200
500
600
300
1600

15000
10500
33750
30000
89250

15000
52500
81000
18000
166500

Eğer yükler eşit olsaydı yeni açılacak dağıtım merkezinin koordinatları
𝑥̅ =

𝑦̅ =

∑ 𝑥𝑖
𝑛

∑ 𝑦𝑖
𝑛

= 600/4 =150

= 1600/4=400

(x;y)= (150;400) olacaktır.
Ancak bu problemde tedarikçilerden dağıtım merkezine taşınan yük miktarları farklı
olduğundan aşağıdaki formül kullanılarak yeni dağıtım merkezinin koordinatları
belirlenebilmektedir.
𝑥̅ =

𝑦̅ =

∑ 𝑥𝑖 𝑄𝑖 89250
=
= 238
∑ 𝑄𝑖
375

∑ 𝑦𝑖 𝑄𝑖 166500
=
= 444
∑ 𝑄𝑖
375

Yukarıdaki hesaplamalara göre yeni açılacak dağıtım merkezinin koordinatları

(x; y) = (238; 444) olacaktır.

3.3.3. Yük-Mesafe Yöntemi
Yük-mesafe yöntemi, taşınan yük miktarı ve mesafeleri göz önünde bulundurarak her bir
aday depo yeri için yük-mesafe değerlerini hesaplamaktadır. Bu yönteme göre en düşük
yük-mesafe değerine sahip olan aday depo yerinin minimum taşımacılık maliyetlerine sahip
olacağı varsayıldığı için bu aday depo yeri kuruluş yeri olarak seçilir.
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Bu yöntemde iki nokta arasındaki mesafe Öklid uzaklığı şeklinde hesaplanmaktadır ve
aşağıdaki formül kullanılmaktadır.
𝑑𝑖 = √(𝑥𝑎 − 𝑥𝑏 )2 − (𝑦𝑎 − 𝑦𝑏 )2
𝑑𝑖 = iki nokta arasındaki mesafe
𝑥𝑎 = a noktasının x koordinatı

𝑥𝑏 = b noktasının x koordinatı
𝑦𝑎 = a noktasının y koordinatı

𝑦𝑏 = b noktasının y koordinatı

Aşağıdaki yük-mesafe yönteminin uygulanışı ile ilgili örnek bir problem yer almaktadır.
Örnek problem: ABK adlı otomotiv yedek parçası üreten firma, önceden belirlemiş olduğu
üç aday dağıtım deposu lokasyonunu yük-mesafe yöntemi ile değerlendirmek istemektedir.
Yeni açılacak dağıtım deposu dört farklı tedarikçilerden temin edeceği ürünleri konsolide
ederek müşterilerine gönderecektir. Aşağıda aday dağıtım merkezlerinin lokasyonları,
mevcut tedarikçilerin lokasyon bilgisi ve taşınacak yük miktarları verilmiştir. Buna göre üç
aday dağıtım merkezi arasından yük-mesafe yöntemine göre en uygun dağıtım merkezi
kurulum yerini bulunuz.
Potansiyel Depo Lokasyonları
Aday Dağıtım Merkezi
x koordinatı
y koordinatı
360
180
D1
420
450
D2
250
400
D3

xi
yi
Taşınan Yük Qi

A
200
200
75

Tedarikçi Lokasyonları
B
C
100
250
500
600
105
135

D
500
300
60

Çözüm: Öncelikle her bir aday dağıtım merkezi için mevcut tedarikçilere olan mesafeler
yukarıdaki mesafe formülü kullanılarak hesaplanır.
1.aday dağıtım merkezinin tedarikçilere uzaklığı;
𝑑𝐴 = √(200 − 360)2 − (200 − 180)2 = 161,2 kmtedarikçisine uzaklığı
𝑑𝐵 = √(100 − 360)2 − (500 − 180)2 = 421,3 km –
tedarikçisine uzaklığı

1.aday

dağıtım

merkezinin

A

1.aday dağıtım merkezinin B

60

𝑑𝐶 = √(250 − 360)2 − (600 − 180)2 = 434,2 km
tedarikçisine uzaklığı

-1.aday

dağıtım

merkezinin

C

𝑑𝐷 = √(500 − 360)2 − (300 − 180)2 = 184,4 km – 1. aday dağıtım merkezinin D
tedarikçisine uzaklığı
2.aday dağıtım merkezinin tedarikçilere uzaklığı;
𝑑𝐴 = √(200 − 420)2 − (200 − 450)2 = 333 kmtedarikçisine uzaklığı

2.aday

𝑑𝐵 = √(100 − 420)2 − (500 − 450)2 = 323,9 km –
tedarikçisine uzaklığı
𝑑𝐶 = √(250 − 420)2 − (600 − 450)2 = 226,7 km
tedarikçisine uzaklığı

dağıtım

merkezinin

A

2.aday dağıtım merkezinin B

-2.aday

dağıtım

merkezinin

C

𝑑𝐷 = √(500 − 420)2 − (300 − 450)2 = 170 km – 2. aday dağıtım merkezinin D
tedarikçisine uzaklığı
3.aday dağıtım merkezinin tedarikçilere uzaklığı;
𝑑𝐴 = √(200 − 250)2 − (200 − 400)2 = 206,2 kmtedarikçisine uzaklığı

3.aday

𝑑𝐵 = √(100 − 250)2 − (500 − 400)2 = 180,4 km –
tedarikçisine uzaklığı
𝑑𝐶 = √(250 − 250)2 − (600 − 400)2 = 100
tedarikçisine uzaklığı

km

dağıtım

merkezinin

A

3.aday dağıtım merkezinin B

-3.aday

dağıtım

merkezinin

C

𝑑𝐷 = √(500 − 250)2 − (300 − 400)2 = 269,3 km – 3. aday dağıtım merkezinin D
tedarikçisine uzaklığı
Hesaplanan bu mesafe değerleri taşınacak olan yük miktarlarıyla çarpılarak toplam yükmesafe değeri hesaplanır.
Aylık temin
edilen yük
miktarı

A Tedarikçisi

B Tedarikçisi

C Tedarikçisi

D Tedarikçi

75 ton

105 ton

135 ton

60 ton

1. aday dağıtım merkezi için yük-mesafe değerleri;
D1 = (75 * 161,2) + (105 * 412,3) + (135*434,2) + (60*184,4) = 125.063
2. aday dağıtım merkezi için yük-mesafe değerleri;
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D2 = (75*333) + (105* 323,9) +(135*226,7) +(60*170) = 99.789
3. aday dağıtım merkezi için yük-mesafe değerleri;
D3 = (75*206,2) + (105* 180,4) +(135*100) +(60*269,3) = 64.065
Bu durumda minimum yük-mesafe değerine sahip olan 3. dağıtım merkezi yeni açılacak
dağıtım merkezi lokasyonu olarak tercih edilmektedir.
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Uygulamalar

NOVO isimli kozmetik firması gelecek dönemde Asya pazarına açılmaya karar vermiştir.
Bu sebeple o bölgedeki müşterilerine ürünlerini göndermek amacıyla bir dağıtım merkezi
açmayı planlamaktadır. Açılacak yeni depo için aday üç ülke belirlenmiştir. Bunlar Tayvan,
Taylan ve Singapur’dur. Yeni kurulacak deponun yerini belirlemek üzere görevlendirilmiş
uzman ekip firmanın stratejisi doğrultusunda yeni kurulacak deponun yer seçim kararını
etkileyecek beş faktör belirlenmiş ve önem derecelerine göre ağırlıklandırılmıştır. Buna göre
faktör analizi yöntemini kullanarak yeni açılacak depo yerini belirleyiniz.

FAKTÖR

AĞIRLIK
Tayvan
4
4

ADAY ÜLKELER
Tayland
5
1

Teknoloji
Eğitim Seviyesi
Politik ve yasal
koşullar
Kalifiye işgücü
Ulaşım
imkanları

0,2
0,3

Singapur
2
5

0,4

1

3

3

0,3

4

2

3

0,2

3

3

2
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Uygulama Soruları



Firma yeni açılacak olan dağıtım merkezi için Asya bölgesinde üç aday ülke
belirlerken makro faktörleri mi yoksa mikro faktörleri mi göz önüne almıştır.
Tartışınız.



Deponun yer seçimi kararını etkileyen beş kriterlerin ağırlıklandırılmasını
yorumlayınız. İlgili faktörlerin makro veya mikro faktör sınıflarından hangisine dahil
olduğunu tartışınız.



Faktör analizi yöntemini kullanarak firma için en uygun depo yerini belirleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Depo yer seçimi kararı firmalar için stratejik bir karardır. Bu karar firmaların uzun dönemli
olarak stratejik rekabet gücünü etkilemektedir. Yanlış alınacak bir depo yer seçimi kararı
firmalara hem maliyet hem de rekabette gücü kaybı olarak dönecektir. Bu nedenle bu karar
alınırken çeşitli analitik yöntemlerden ve uzman görüşlerinden destek almak gerekmektedir.
Depo yer seçimi kararını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörleri makro ve
mikro faktörler olarak iki başlık altında gruplamak mümkündür. Her bir firma için depo yer
seçiminde önemli olan faktörler ve bu faktörlerin önem derecesi değişmektedir. Genellikle
firmanın bulunduğu sektöre ve rekabet stratejisine göre ilgili faktörler ve onların önem
derecesi değişmektedir. Depo yer seçimi için geliştirilmiş olan yöntemler karar vericilere
sayısal olarak yön göstermekte ve kararın objektif olmasını sağlamaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi depo yer seçimi kararının doğru verilmesinin
yararlarından değildir?
a)

Rekabet avantajı kazandırması

b)

İşletme ihtiyaçlarının minimum düzeyde karşılanması

c)

Pazara dahil olmayı kolaylaştırması

d)

Maliyetleri azaltması

e)

Karlılığı arttırması

2) Aşağıdakilerden hangisi depo yer seçimi kararları için doğru değildir?
a)

Depo yönetiminde alınan stratejik kararlardan birisidir.

b)

Yanlış depo yer seçimi kararı maliyet ve zaman anlamında ciddi
kayıplara yol açar.

c)

Makro ve mikro faktörlerden etkilenmektedir.

d)

Kısa dönemli kararlardır.

e)

Depo yer seçimi kararında matematiksel yöntemlerden yararlanılabilir.

3) Aşağıdakilerden hangisi depo yer seçimi kararlarını etkileyen makro faktörlerden
birisi değildir?
a)

Politik istikrar

b)

Devlet teşvikleri

c)

Döviz kurundaki değişim

d)

İşgücüne yakınlık

e)

Altyapı imkanları
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4) “Depo kurulacak bölgedeki su, elektrik, yol, ulaşım imkanları, internet ağı vb.
kurulacak olan deponun özelliklerine göre önem kazanacak olan makro düzeydeki
faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Politik istikrar

b)

İklim koşulları

c)

Altyapı imkanları

d)

Devlet teşvikleri

e)

Ulaşım imkanları

5) Aşağıdakilerden hangisi depo yer seçimi kararlarını etkileyen mikro düzeydeki
faktörlerden biri değildir?
a)

Tedarikçilere yakınlık

b)

Arazi özellikleri

c)

Afet riski

d)

Trafik Yoğunluğu

e)

Politik istikrar

6) Aşağıdakilerden hangisi depo yer seçiminde kullanılan yöntemlerden biri
değildir?
a)

Faktör analizi

b)

Ağırlık merkezi yöntemi

c)

Yük-Mesafe yöntemi

d)

Transportasyon yöntemi

e)

Trend analizi

7) Aşağıdaki depo yer seçimi yöntemlerinden hangisi taşıma miktarlarını dikkate
alan yöntemlerden birisi değildir?
a)

Yük-mesafe yöntemi

b)

Ağırlık merkezi yöntemi

c)

Faktör analizi yöntemi

d)

Transportasyon yöntemi

e)

Hiçbiri
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8) İşletmelerin depo yer seçiminde etkili olan faktörleri belirleyerek bu faktörlere
uygun olan depo yerinin seçilmesi hangi depo yer seçimi yöntemidir?
a)

Transportasyon yöntemi

b)

Faktör analizi

c)

Ağırlık merkezi yöntemi

d)

Yük-mesafe yöntemi

e)

Başabaş noktası analizi

9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)

Depo yer seçimi kararı stratejik bir karardır.

b)

İşletmeler için önemli olan faktörler sektöre ve stratejiye göre değişir.

c)

Ağırlık merkezi yönteminde, depoya taşınacak yükler eşit olduğunda
da farklı olduğunda da aynı formül ile hesaplama yapılır.

d)

Faktör analizinde her bir faktörün işletme için değişik önem değeri
olabilir.

e)

İklim koşulları firmaların depo yer seçiminde dikkate aldığı mikro
düzey bir faktördür.

10) Aşağıdaki ifadenin doğru olabilmesi için ilgili boşluğa hangi ifade gelmelidir?
“Yük-mesafe yöntemine göre en düşük yük-mesafe değerine sahip olan aday depo
yerinin minimum ……. maliyetlerine sahip olacağı varsayıldığı için bu aday
depo yeri kuruluş yeri olarak seçilir. “
a)

Stok elde bulundurma

b)

Taşıma

c)

Üretim

d)

Operasyon

e)

Personel

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)d, 4)c, 5)e , 6)e, 7)c, 8)b, 9)c, 10)b
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4. DEPOLAMA TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.Depolama Türleri
4.2. Mülkiyet biçimine göre depo türleri
4.3. İşletme fonksiyonlarına göre depo türleri
4.4. Yerleşim yerine göre depo türleri
4.5. Ürünün türü ve özelliklerine göre depo türleri
4.6. Hava koşullarından korunma derecesine göre depo türleri
4.7. Otomasyon düzeyine göre depo türleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Depolama türleri nelerdir?



Her depo türü aynı şekilde mi yönetilmelidir?



Açık hava depolarının kullanımının firmalar için avantaj ve dezavantajlarını
tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Depo Türleri

Depoların
çeşitli
özelliklerine
göre
sınıflandırılması hakkında
bilgi sahibi olmak.

Mülkiyet biçimine
depo türleri

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

göre Mülkiyet biçimine göre
farklı depo türleri hakkında
bilgi sahibi olmak.

İşletme
fonksiyonlarına İşletme fonksiyonlarına göre
farklı depo türleri hakkında
göre depo türleri
bilgi sahibi olmak.
yerine
göre
Yerleşim yerine göre depo Yerleşim
farklılaşan
depo
türleri
türleri
hakkında bilgi sahibi olmak.
Ürünün
türü
özelliklerine göre
türleri

ve Ürünün türü ve özelliklerine
depo göre depo türleri hakkında
bilgi sahibi olmak.

Hava
koşullarından Hava koşullarından korunma
korunma derecesine göre derecesine göre farklı depo
türleri hakkında bilgi sahibi
depo türleri
olmak.
Otomasyon düzeyine göre Otomasyon düzeyine göre
depo türleri hakkında bilgi
depo türleri
sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar
 Depo türü
 Özel depo
 Genel depo
 Antrepo
 Açıkhava deposu
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Giriş
İşletmelerin tedarik zincirleri içerisinde sahip oldukları depolar bir çok farklı amaca hizmet
etmektedir. Bazı depolar firmaların hammaddelerini depolamak için kullandıkları
hammadde depolarıyken, bazı depolar da dağıtım maliyetlerinden tasarruf etmek için
kurdukları dağıtım merkezi depolardır. Ayrıca firmalar bazı pazarlarda sadece genel depo
kullanarak mülkiyet sahibi olmazken, bir başka pazarda kendi deposunun işletmesine sahip
olarak özel depolara sahip olabilirler. Depolar sahip oldukları farklı özelliklere göre çeşitli
sınıflara ayrılabilmektedir. Depoları, mülkiyet biçimine göre, işletme fonksiyonlarına göre,
yerleşim yerine göre, ürünün türü ve özelliklerine göre, hava koşullarından korunma
derecesine göre, otomasyon düzeyine göre farklı sınıflara ayırmak mümkündür.
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4.1.DEPO TÜRLERİ
İşletmelerin sahip oldukları depolar, işletmelerin içerisinde bulundukları sektöre, işlem
hacimlerine, depolanan ürünün özelliklerine ve kullanım amacına göre sınıflandırılmaktadır.
Bir işletmenin tedarik zinciri içerisinde birden fazla türde deposu bulunabilir. Günümüzde
küresel tedarik zinciriyle birlikte firmalar farklı coğrafi bölgelerde depoya sahip
olabilmektedir. Her bir farklı pazarda işletmelerin rekabet stratejileri farklılaşabileceği gibi o
pazardaki depo türü de değişebilmektedir. Örneğin bir pazarda uzun yıllar faaliyet gösteren
bir firma kendine ait bir özel depoya sahip olabilirken, yeni faaliyet göstermeye başladığı bir
pazarda genel depoları kullanabilmektedir. Depo türleri mülkiyet biçimine göre, işletme
fonksiyonlarına göre, yerleşim yerine göre, ürünün türü ve özelliklerine göre, hava
koşullarından korunma derecesine göre, otomasyon düzeyine göre sınıflandırılabilmektedir.

4.2.

MÜLKİYET BİÇİMİNE GÖRE DEPO TÜRLERİ

Depoları mülkiyet biçimlerine göre özel depolar, genel depolar, kamu kurum ve
kuruluşlarına ait depolar ve antrepolar olarak dört sınıfa ayırmak mümkündür. Firmalar
işlem hacimlerine, depo kullanım amaçlarına, içerisinde bulundukları sektöre ve stratejik
hedeflerine göre farklı mülkiyet biçimindeki depolara sahip olabilirler.

4.2.1. Özel Depolar

Bu depo mülkiyet biçiminde deponun arazi, bina ve ekipmanı firmaya aittir. Bunun için
firma bir yatırım maliyetini katlanmaktadır. Ayrıca depoda gerçekleştirilen operasyonlar için
gerekli olan işgücü, taşıma araçları, deponun yönetim, kontrol izleme maliyetleri, sigorta,
elektrik, su gibi giderler ve depoda gerçekleşebilecek olan iş kazası, hasar, hırsızlık vb.
riskler depo sahibine aittir. Özel depolar ihtiyaca göre üretim tesisinin içerisinde olabileceği
gibi kullanım amacına göre farklı bir lokasyonda da kurulabilmektedir. Genellikle bu depo
tipinin kullanımında çiftçiler kendi çiftlik alanı içerisinde, toptancılar iş merkezlerinin
yakınında ve üreticiler imalat tesislerinin yakınında depolama işlemlerini gerçekleştirirler.

4.2.2. Genel Depolar
Bu depo mülkiyetinde deponun sahipliği üretici firma haricinde kişi veya kurumlara aittir.
Bu depolarda farklı firmalar ürünlerini kira karşılığı saklayabilmektedir. Bu tür depoların
faaliyet gösterebilmesi için yasal izin almış olması gerekmektedir. Genellikle bu depolar
üretici, toptancı, ihracatçı veya ithalatçı firmalar tarafından kullanılmaktadır.

4.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşlara Ait Depolar

Bu depolar devlet kurum ve kuruluşları tarafından sahiplenmekte, yönetilmekte ve kontrol
edilmektedir. Bu tür depolar kamu kurum ve kuruluşlarının depolama ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Örneğin, devlet hastanesi, üniversite, adliye, belediye
gibi devlete ait kurum ve kuruluşlar faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla çeşitli
ürünleri depolarında saklamaktadır.
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4.2.4. Antrepolar
Bu tür depolar gümrük, vergi veya benzeri ödemelere tabi olan ve bu ödemeleri yapılmamış
ürünlerin saklanması için kullanılmaktadır. Bu tür depolardaki faaliyetler devlet kanunları
tarafından belirlenmiş özel kurallar tarafından sınırlandırılmıştır. Her ülkenin kendine ait
antrepo depolama kural ve şartları bulunmaktadır. Türkiye’deki antrepolar 4458 sayılı
Gümrük Kanunu ile belirlenen özel şartlar ile yönetilmektedir. Bu kanuna göre antrepolar
genel ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır. Adından da anlaşılabileceği gibi genel antrepolarda
farklı firmaların sahip olduğu ürünler saklanırken, özel antrepolarda depoyu işleten firmaya
ait ürünler saklanmaktadır. Bu depolar gümrük binalarına yakın yerlerde bulunmaktadır.
Antrepolar genel ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel antrepo, birden fazla işletme
tarafından çok amaçlı kullanılabilen depolardır. Uygulamadaki özelliklerine göre genel
antrepoların (A), (B) ve (F) tipleri vardır. A tipi genel antrepolardaki ürünlerin stok takibi ve
güvenliği işletmesini yürüten firmanın sorumluluğundadır. (B) tipi antrepoda işletmeci
firmanın sorumluluğu kısıtlıdır. Sadece depolama alanının kiralanmasından sorumludur. (F)
tipi antrepoda ürünlerin sorumluluğu gümrük idarelerindedir. Buradaki gümrük kayıtları
stok kayıtları yerine geçer. Uygulamadaki özelliklerine göre özel antrepoların (C), (D) ve
(E) tipleri vardır. (C) Tipi antreponun işletmecisi ve depolanan ürünlerin sahibi aynı firmadır
ve depolanan ürünlerin sorumluluğu bu firmaya aittir. (D) Tipi antrepo işletmecisi ve
depolanan ürünlerin sahibi aynı firmadır ve bu depolar, Gümrük Kanununun 104.
Maddesinin 3. Fıkrasına göre yönetilmektedir. Eşyanın antrepoya alındığı tarihteki değeri,
miktarı dikkate alınarak vergiler hesaplandığından, buralara konulan eşya, basitleştirilmiş
usul ile serbest dolaşıma sokulabilir.( E) Tipi antreponun işleticisi ve depolan ürünlerin aynı
kişi olduğu, gümrük kanununun 93. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, izin hak sahibinin
depolama yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmazsa dahi eşyaya antrepo
rejimi hükümlerinin uygulandığı özel antrepo tipidir.

4.3.

İŞLETME FONKSİYONLARINA GÖRE DEPO TÜRLERİ

Depolar fonksiyonlarına göre lojistik, dağıtım, genel saklama ve hizmet
dört gruba ayrılabilmektedir.

depoları olarak

4.3.1. Lojistik Depolar
Bu tür depolar üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcı firmalar tarafından yönetilen depolardır.
Bu depolarda birden fazla firmanın ürünleri depolanabilmektedir. Depolama hizmetlerinde
dış kaynak kullanımı ile üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcılarından yararlanan firmalar
taşıma, depolama, dağıtım, paketleme vb. faaliyetlerde ilgili firmaların uzmanlığından
yararlanırken bir yandan da depo operasyon giderleri ve risklerinden tasarruf etmektedir.
Ancak bunun yanı sıra lojistik depoların kullanımının çeşitli riskleri de olabileceği için bu
kararı alınırken bu riskler de göz önünde bulundurulmalıdır. Lojistik depo kullanımı maliyet
tasarrufu sağlarken, depo operasyonları konusunda işletmelerin kontrol yetkisini
azaltabilmektedir.

4.3.2. Dağıtım Depoları

Yüksek miktarda ürünlerin belirli sürelerle bekletildiği depolama türüne dağıtım depoları adı
verilmektedir. Dağıtım depolarında ürünler toplanır, elleçlenir ve son müşterilere dağıtılır.
Dağıtım merkezi ve aktarma merkezi olarak ikiye ayrılabilir. Aktarma merkezinde ürünler
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kısa süreli olarak depolanmakta ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra müşterilere dağıtılmak
üzere gönderilmektedir. Kargo işletmeleri, dağıtım ve lojistik yapan firmalar bu tür depolara
sahiptir. Bu tür depolarda depo kuruluş yerinin taşıma maliyetlerini minimum yapacak
şekilde belirlenmesi oldukça önemlidir.

4.3.3. Genel Saklama Depoları

Genel saklama depoları belirli ürünlerin kullanılmadığı zamanlarda saklanması için kişiler
tarafından eşyanın özelliğine, işgal ettiği alana ve özelliklerine göre belirlenen kira ücreti
karşılığı belirli bir süre için kiralanan depolardır. Örneğin, kullanılmayan ev veya ofis
eşyalarının depolanması için kiralanan alanlar genel saklama depolarıdır. Bu depolarda
genellikle ürünlerin en az alan kaplayacak şekilde yerleştirilmesi ve belirli bir alana ürünler
zarar görmeyecek şekilde en çok ürünün yerleştirebilmesi önemlidir.

4.4.

YERLEŞİM YERİNE GÖRE DEPO TÜRLERİ

Depolar yerleşim yerlerine göre de sınıflandırılabilmektedir. Yerleşim yerine göre depolar
merkezi depolar, bölgesel depolar, transit depolar olarak üç ana sınıfta gruplanabilmektedir.

4.4.1. Merkezi Depolar
Ürünlerin çeşidine göre birden fazla ülkede birden fazla bölgeye hizmet edebilecek şekilde
stratejik olarak konumu belirlenmiş olan depolardır. Bu depoların özellikle yer seçimlerinde
firmanın rekabet stratejisine uygun bir bölgenin belirlenmesi önemlidir. Bu depolama
çeşidinde ürünler bu merkezi lokasyonda toplanır, muhafaza edilir ve dağıtımı yapılır.
Örneğin üretim tesisleri Asya kıtasında bulunan bir uluslararası firmaların Afrika’daki
müşterilerine yakın olabilmek amacıyla Cezayir’de kurmuş olduğu depo merkezi depo
olarak sınıflandırılabilmektedir.

4.4.2. Bölgesel Depolar
Bu tür depolar merkezi depolara göre daha dar kapsamlı bölgelere hizmet veren depolardır.
Çoğunlukla firmaların aynı ülkede bulunan müşterilerine hizmet vermektedir. Örneğin
Karadeniz bölgesine hizmet veren Samsun Bölge Deposu gibi. Bu depoların kuruluş yeri
seçiminde bölgedeki mevcut tesislerin yerleşim düzenine göre minimum dağıtım
maliyetlerini sağlayacak lokasyonun belirlenmesi önemlidir.

4.4.3. Transit Depolar
Ürünlerin kısa süreli olarak muhafaza edildiği depolardır. Bu depoların kullanım amacı
farklı tedarikçilerden toplanan ürünlerin ayrıştırma ve/veya birleştirme operasyonlarının
gerçekleştirilmesidir. Bu depolarda operasyonların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve
biran önce ürünlerin müşterilerine dağıtılmak üzere araçlara yüklenerek sevk edilmesi
önemlidir. Literatürde çapraz sevkiyat (crossdocking) olarak isimlendirilen taşıma biçiminde
bu tür depolar kullanılmaktadır. Transit depoların kullanılması işletmelerin taşıma
maliyetlerinden önemli derecede tasarruf etmesini sağlayabilmektedir.
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4.5.

ÜRÜNÜN TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEPO TÜRLERİ

Depolarda saklanan ürünlerin türlerine göre depolar hammadde, yarı-mamul, tamamlanmış
ürün, gıda ve tehlikeli madde depoları olarak sınıflandırılabilmektedir.

4.5.1. Hammadde Depoları

Bu depo türünde üretimde kullanılan hammadde halindeki ürünler depolanmaktadır.
Hammadde depoları üretim sürecine ürün sağladığı için bu depoların üretim tesislerine yakın
yerlerde kurulması önemlidir. Mümkün olduğu kadar üretim ile hammadde deposu
arasındaki taşıma mesafelerinin kısaltılması üretim süresini kısaltacağı için bu konuya özen
gösterilmelidir. Depolanacak ürünün özelliğine bağlı olarak açık veya kapalı alanlar olabilir.
Hammadde depolarında depolanan ürünlerin genellikle birim değerleri düşüktür. Ancak bazı
hammadde depolarındaki ürünlerin boyutları çok büyük olduğu için yer tasarrufu depo
yönetimi için önemli bir unsur haline gelmektedir. Bu depolarda depo yerleşim düzeninin
yer tasarrufunu sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir.

Şekil 5 – Hammadde Deposu Örneği

4.5.2. Yarı mamul depoları

Yarı mamul henüz son tüketiciye sunulmaya hazır hale gelmemiş olan ürünlere verilen
addır. Bu ürün türünün depolandığı alanlara yarı mamul deposu denilmektedir. Yarı mamul
firmanın kendisi tarafından üretilebileceği gibi aynı zamanda dışarıdan tedarikçi firmadan da
temin edilebilmektedir. Bu tür depolarda ürünler üretime katılmak üzere hali hazırda
bekletilmektedir. Yarı mamul depolarında genellikle ürünler çok uzun süre depolanmaz ve
stok devir hızı yüksektir. Bu tür depolar otomobil, beyaz eşya veya elektronik eşya gibi
büyük miktarlarda üretim yapan tesislerde yarı mamul depolarının stratejik önemi
artmaktadır.

4.5.3. Tamamlanmış Ürün Depoları

Tamamlanmış ürün, tedarik zincirinin tüm aşamalarından geçerek nihai tüketiciye
sunulmaya hazır hale gelmiş ürünlerin depolandığı depolardır. Bu depolarda saklanan
ürünlerin birim değeri yüksektir. Çünkü bütün tedarik zincirinin değer aşamalarını
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tamamlayan ürün her bir aşamadan çeşitli maliyet yüklerini almıştır. Bu depoların güvenliği
ve yönetimi işletmeler için oldukça önemlidir. Tamamlanmış ürün depoları ürünlerin nihai
müşteriye ulaşmadan önce depolandıkları noktalar olduğu için bu depolardaki stok yönetimi
de oldukça önemlidir. Müşteri talep tahminine göre elde bulundurulacak ürün miktarlarının
ve sipariş aralıklarının belirlenmesi gerekmektedir. Genellikle tedarik zinciri içerisinde bu
tür depolarda elde çok fazla stok bulundurulması tercih edilmez çünkü buradaki stok eğer
müşterilere satılamaz ise hem müşterilerin talep ettiği diğer ürünlerin kaplayacağı alanı
boşuna meşgul eder hem de maliyetleri gereksiz bir şekilde çok yükseltir. Tamamlanmış
ürün depolarında müşterin talebini karşılayacak miktarda ve çeşitte ürün bulundurulmalıdır.
Fazla veya eksik ürün çeşidi veya miktarı müşteri memnuniyetini direkt etkileyecek ve
maliyetlerin artmasına neden olacaktır.

4.5.4. Gıda Depoları

Yiyecek içecek maddelerinin depolandığı depolardır. Bu depolarda insan sağlığını
etkileyebilecek olumsuz koşullara karşı çeşitli önlemler alınması gereklidir. Bu depolarda
hijyen oldukça önemlidir. Ürünlerin bozulmasını engelleyecek şekilde depodaki optimum
hava sıcaklığı, nem, ışık gibi şartlar düzenlenmelidir. Ayrıca bu gibi depolarda istenmeyen
haşere ve kemirgenlere karşı çeşitli önlemler alınması gerekmektedir. Aksi takdirde bu gibi
problemler çok kısa bir sürede depoda bulunan ürünlerin zarar görmesine ve insan sağlığı
için bir tehdit haline gelmesine neden olabilir. Gıda depolarının sağlık denetimleri düzenli
olarak gerçekleştirilerek deponun koşullarının sağlık şartları için uygunluğu kontrol altında
tutulmalıdır. Gıda depolarında havalandırma ve ışık şartları depolanan ürünlerin tazeliğini
koruyacak şekilde ayarlanmalıdır. Ayrıca ürünlerin depo içerisindeki istifleme şekilleri de
ürünlerin tazeliğini koruyacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Depo personelinin hijyeni de
gıda ürünleri için önemli bir unsurdur. Personelin kıyafetlerinin temizliği, depoya giriş
çıkışlarda hijyen sağlayacak aşamalardan geçilmesi özellikle paketsiz olarak bulundurulan
gıda depolarında önemlidir.

4.5.5. Tehlikeli Madde Depoları

Tehlikeli maddeler yanıcı, patlayıcı, tutuşucu gibi özelliklere sahip ürünlerdir. Tehlikeli
maddeler çeşitli özelliklerine göre dokuz gruba ayrılmaktadır ve her bir grup tehlikeli madde
farklı etiket ve işaretle belirtilmektedir. Bu türden ürünlerin bulundurulduğu depolar
tehlikeli madde depoları olarak sınıflandırılmaktadır. Tehlikeli madde depolarında diğer
depolardan farklı olarak ekstra güvenlik önlemleri alınmalıdır. Burada saklanan ürünler
yanıcı veya patlayıcı ürünler olduğu için hem ürünlerin hem de çevrede bulunan insanların
sağlığı için alınacak güvenlik önlemleri sayesinde istenmeyen tehlikeli durumların oluşması
engellenir. Ürünlerin depoya teslim edilmesinden müşteriye sevkiyatının tamamlanmasına
kadar özel önlemler alınmalıdır. Depo personeli acil durumlarda önlem almak üzere eğitimli
olmalıdır. Bazı tehlikeli madde depolarında yanma ve tutuşmanın engellenmesi için
oksijensiz ortamda insansız bir şekilde operasyonlar yürütülebilmektedir.

4.6.HAVA KOŞULLARINDAN KORUNMA DERECESİNE GÖRE
DEPO TÜRLERİ
Depolar ürünleri hava koşullarından koruma derecesine göre üçe ayrılmaktadır. Bunlar, açık
hava depoları, kapalı depolar ve soğuk hava depolarıdır.
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4.6.1 Açık Hava Depoları

Açık hava depolarında depo alan bir bina veya koruyucu bir ekipman ile kapatılmamıştır.
Ürünler hava şartlarından etkilenmeye müsait bir şekilde açık havada muhafaza
edilmektedir. Sadece ürünlerin çalınmasına engel olmak amacıyla ve alana giriş-çıkışların
kontrolünü sağlayabilmek için depo alanı duvar, tel örgü veya metal bir çerçeve ile
sınırlandırılmıştır. Bu tür depoların avantajı yatırım ve operasyon maliyetlerinin düşük
olmasıdır.
Depolama alanının açık olması ürünlerin olumsuz hava şartlarından
etkilenmesine neden olabileceği için genellikle bu tür depolarda hava şartlarına dayanıklı
veya bozulması problem olmayacak ürünler saklanmaktadır. Örneğin, kablo, plastik
hammadde, geri dönüşüm atık, demir hurda vb. ürünler bu tür depolarda saklanabilmektedir.

Şekil 6- Açıkhava deposu örneği

4.6.2. Kapalı Depolar

Bu tür depolar aslında klasik olarak depolama kavramı düşünüldüğünde ilk akla gelen kapalı
bir yapı içerisinde bulunan depolardır. Bu depoların avantajı kapalı bir bina içerisinde yer
aldığı için ürünlerin olumsuz hava şartlarından etkilenmesi riskini ortadan kaldırması ve
ürünlerin bozulmadan korunmasının sağlanmasında kolaylık sağlamasıdır. Ayrıca bu tür
depolamada gerekli aydınlatma ve havalandırma imkanlarıyla depolama operasyonları daha
rahatlıkla gerçekleştirilebilmekte ve ürünlerin güvenliği sağlanabilmektedir. Kapalı
depoların açık hava depolarına göre dezavantajı daha fazla yatırım ve operasyon maliyetine
sahip olmasıdır.

4.6.3. Soğuk Hava Depoları

Soğuk hava depoları gıda (et, dondurma, dondurulmuş gıda), ilaç, aşı vb. gibi bozulması
kolay olan ürünlerin tazeliklerini korumalarını sağlayacak sıcaklık derecesinde muhafaza
edilmesini sağlayan depolardır. Bu depolarda ortamın sıcaklık ve nem oranı sürekli kontrol
altında tutulmaktadır. Bu ürünlerin ilk noktadan son tüketiciye ulaşıncaya kadar belirli
sıcaklık derecesinde muhafaza edilmesi ve özel soğutucu araçlarla tüketicilere ulaştırılması
gerekmektedir. Ürünün üretiminden tüketimine kadar belirli bir ısının altında tutularak
taşıma ve depolama işlemlerine soğuk zincir lojistik operasyonları denilmektedir.
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Şekil 7- Soğuk Hava Deposu
Soğuk hava depoları yüksek maliyet gerektiren depolardır. Bu depolarda ürünlerin
yerleşiminin depo alanını en iyi kullanacak şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir. Çünkü
soğutma işlemleri için harcanacak olan enerjinin ürünlerin depolanmadığı gereksiz alanları
soğutmak için tüketilmesi depo maliyetlerini arttıracaktır. Ayrıca soğuk hava depolarında
gereksiz depo kapı sayısının mevcut olması da içerideki havanın derecesini etkileyeceğinden
bu konuda da gerekli önlemler alınmaktadır. Bazı soğuk hava depoları yüksek otomasyona
sahip insansız çalışan depolar olarak düzenlenmektedir. Böylelikle insanların
dayanamayacağı soğuklukta ürünler muhafaza edilebilmektedir.

4.7.OTOMASYON DÜZEYİNE GÖRE DEPO TÜRLERİ

Otomasyon düzeyine göre depolar geleneksel depo, yüksek yoğunluklu depo ve otomatik
depolar olarak üç sınıfa ayrılabilmektedir.

4.7.1 Düşük irtifalı (yükseklikte) Depolar

Klasik depolar raf sistemleri ve basit taşıma araçları ile operasyonların yürütüldüğü
depolardır. Bu depolarda uygun bir raf sistemi ve forklift, transpalet gibi basit elleçleme
araçları ile operasyonları gerçekleştirmek mümkündür. Depodaki raf yükseklikleri de
forkliftler ile ürünlerin hareketlerini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Forklift aracının
ürünleri taşıyabileceği maksimum yükseklik depo raf yüksekliğini belirlemektedir.

Şekil 8- Düşük irtifalı depo
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4.7.2. İşlem Hacmi Yoğun (Yüksek İrtifalı) Depolar

Bu depolarda işlem hacmi klasik depolara göre daha yoğundur ve ürün giriş çıkışı daha
fazladır. Bu sebeple depo alanına daha fazla ürün depolanabilmesi için raf yükseklikleri
klasik depoya göre daha fazladır ve dar koridorlu raf sistemleri kullanılmaktadır. Dolayısıyla
forklift gibi ürünleri ortalama 6-7m yukarı kaldırabilen elleçleme ekipmanları yetersiz
kalmaktadır. Genellikle depo tavan yüksekliği 10 m ile 16 m arasındadır. Bu sebeple turret
truck, reach truck gibi yüksek irtifalı elleçleme ekipmanları kullanılmaktadır.

Şekil 9– İşlem hacmi yoğun- yüksek irtifalı depolar

4.7.3 Otomatik Depolar
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomatik depolama uygulamaları artmıştır.
Artan müşteri taleplerini karşılamak için çeşitlenen ürün stoklarını ile birlikte depo
operasyonları çok daha karmaşık hale gelmiştir. Müşteri taleplerinin en kısa zamanda teslim
edilebilmesi de müşteri memnuniyetini etkileyen önemli bir undur haline gelmiştir. Bu
nedenle bu karmaşık depo operasyonlarını en kısa zamanda gerçekleştirebilmek için depo
otomasyon sistemlerinden yardım alınmaktadır. Otomatik depolar depolama
operasyonlarında insan gücünün kullanımını diğer depolama yöntemlerine göre daha azdır.
Bu depolama sistemlerinde otomatik toplama ve geri alma sistemleri (AS/RS), konveyörler,
rollerlar, robotlar, kaldırma ekipmanları vb. gibi bilgisayar destekli otomatik depolama
sistemleri kullanılmaktadır.
Bu tür depolarda yönetim aracı olarak Depo Yönetim Sistem Yazılımları (WMS: Warehouse
Management Systems) gibi bilişim sistemleri kullanılmakta ve bu sayede hata ve kayıplar en
aza indirgenmekte ve verimlilik artışı sağlanmaktadır. Ancak bu tür depolarda yüksek
yatırım ve bakım maliyeti ve kalifiye elemana ihtiyaç vardır.
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Şekil 10 – Otomasyon düzeyi yüksek akıllı depolar
Otomasyon düzeyi yüksek akıllı depoların kuruluş yeri seçiminde özellikle bölgedeki
kalifiye eleman bulunması veya eleman yetiştirecek eğitim kurumlarının o bölgede yer
alması tercih edilmektedir. Ayrıca otomatik sistemler internet aracılığı ile çalışabileceği için
bölgedeki internet ağı alt yapısı da yine önemli bir yer seçim faktörüdür.
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Uygulamalar

Kuru gıda ihracatı yapan bir firma hammaddesini Adana’dan temin ettiği ürünleri Mersin’de
üretimini ve paketlemesini tamamladıktan sonra Asya ülkelerine ihraç etmektedir.
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Uygulama Soruları


Bu firmanın tedarik zincirinde kaç tür depo mevcut olabilir?



Bu tedarik zincirinde yer alan depo türlerinin özelliklerini ve görevlerini
tanımlayınız.



Firmanın ilgili depo türlerinde alması gereken önlemleri tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tedarik zinciri içerisinde ürün hammadde, yarı-mamul ve mamul olarak farklı formlarda
hareket etmektedir. Tedarik zinciri birden fazla sayıda firmanın bir araya gelerek oluşturmuş
olduğu karmaşık yapılı bir olgudur. Dolayısı ile tedarik zinciri içerisinde farklı özelliklere
sahip birden fazla depo bulunabilmektedir. Depo türleri mülkiyet biçimine göre, işletme
fonksiyonlarına göre, yerleşim yerine göre, ürünün türü ve özelliklerine göre, hava
koşullarından korunma derecesine göre, otomasyon düzeyine göre sınıflandırılabilmektedir.
Firmaların sahip oldukları depoları bu sınıflandırmaya göre değerlendirerek depo yönetim
stratejilerini belirlemeleri depo yönetim başarılarını arttıracaktır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi depo türlerinin sınıflandırma kriterlerinden değildir?
a) Mülkiyet biçimine göre
b) İşletme fonksiyonuna göre
c) Ekonomik özelliklerine göre
d) Yerleşim yerine göre
e) Otomasyon düzeyine göre
2) Aşağıdakilerden hangisi depo mülkiyetinde deponun sahipliği üretici firma
haricinde kişi veya kurumlara ait olduğu depo türüdür?
a) Hammadde depoları
b) Genel depolar
c) Gıda depoları
d) Açık hava depoları
e) Yüksek irtifalı depolar
3) Aşağıdakilerden hangisi mülkiyet biçimine göre depo tür sınıflandırılmasında yer
alan depo türlerinden birisi değildir?
a) Antrepolar
b) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait depolar
c) Genel depolar
d) Bölgesel depolar
e) Özel depolar
4) Aşağıdakilerden hangisi gümrük, vergi veya benzeri ödemelere tabi olan ve bu
ödemeleri yapılmamış ürünlerin saklanması için kullanılan depo türüdür?
a) Gıda depoları
b) Yüksek irtifalı depolar
c) Antrepolar
d) Merkezi depolar
e) Yarı-mamul depoları

87

5) Aşağıdakilerden hangisi
sınıflandırmasıdır?

işletme

fonksiyonlarına

göre

depo

türlerinin

a) Lojistik Depoları-Dağıtım Depoları-Genel Saklama Depoları
b) Düşük irtifalı depolar- Yüksek irtifalı depolar- Otomatik depolar
c) Genel depolar- Özel depolar- Antrepolar
d) Gıda depoları- Tehlikeli madde depoları- Yarı-mamul depoları
e) Lojistik Depoları- Dağıtım Depoları- Bölgesel Depolar
6) Yanıcı, patlayıcı, tutuşucu gibi özelliklere sahip ürünler hangi tür depolarda
saklanır?
a) Otomatik depolar
b) Soğuk hava depoları
c) Açık hava depoları
d) Tehlikeli madde depoları
e) Antrepolar
7) Aşağıdakilerden hangisi ürünün türü ve özelliklerine göre sınıflandırılan depo
türlerinden biri değildir?
a) Tamamlanmış ürün depoları
b) Gıda depoları
c) Hammadde depoları
d) Tehlikeli madde depoları
e) Kapalı depolar
8) Kablo, plastik hammadde, geri dönüşüm atık, demir hurda vb. yüksek hacimli
ürünler genellikle hangi tür depolarda saklanmaktadır?
a) Kapalı depolar
b) Açık hava depoları
c) Soğuk hava depoları
d) Gıda depoları
e) Tehlikeli madde depoları

88

9) Aşağıdakilerden hangisi gıda (et, dondurma, dondurulmuş gıda), ilaç, aşı vb. gibi
bozulması kolay olan ürünlerin tazeliklerini korumalarını sağlayacak sıcaklık
derecesinde muhafaza edilmesini sağlayan depolardır?
a) Antrepolar
b) Gıda depoları
c) Hammadde depoları
d) Soğuk hava depoları
e) Otomatik depolar
10)

Otomasyon düzeyine göre depo türlerinin sınıflandırılmasında hangi depo türünde
uygun bir raf sistemi ve forklift, transpalet gibi basit elleçleme araçları ile depo
operasyonlarının yürütülebilmektedir?
a) Otomatik depolar
b) Soğuk hava depoları
c) Yarı-mamul depoları
d) İşlem hacmi yoğun depolar
e) Düşük irtifalı depolar

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)d, 4)c, 5)a , 6)d 7)e, 8)b, 9)d 10)e
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5. DEPO YERLEŞİM DÜZENİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Depo içi yerleşim planı
5.2. Depo içi yerleşim planı yapmanın amacı
5.3. Depo içi yerleşim planı adımları
5.4. Depo içi yerleşim alanı düzenleme yaklaşımları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Depo yerleşim planı yapılırken dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?



Depo yerleşim planı her çeşit depo ve ürün için aynı mıdır?



Depo raf yerleşiminin operasyon verimliliğine faydası nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Depo Yerleşim Planı

Depo operasyonlarında depo
yerleşim planının önemi
hakkında bilgi sahibi olmak.

Depo
Yerleşim
Yapmanın Amacı

yerleşim
planı
Planı Depo
yapmanın
firmalar
için
önemi ve faydaları hakkında
bilgi sahibi olmak.

Depo
Yerleşim
Adımları

Planı Depo yerleşim planı adımları
hakkında bilgi sahibi olmak.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

yerleşim
alanı
Depo
Yerleşim
Alanı Depo
düzenleme yaklaşımları ve
Düzenlenme Yaklaşımları
bu
yaklaşımlara
göre
ürünlerin
yerleşim
planlarında dikkat edilmesi
gereken unsurlar hakkında
bilgi sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar



Depo yerleşim planı
 U-tipi yerleşim
 Akış tipi yerleşim
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Giriş
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte müşteri talepleri çeşitlenmiş ve sipariş
teslimat süreleri kısalmıştır. Artık müşteriler siparişlerini verdikten kısa bir süre sonra
ürünlerin kendilerine teslim edilmesini beklemektedir. Bu sebeple erken teslimat firmalar
için önemli bir rekabet unsuru haline gelmiştir. Firmalar sipariş teslim sürelerini kısaltmak
amacıyla tedarik zinciri içerisindeki operasyonları en kısa sürede tamamlamayı
hedeflemektedir. Depo operasyonları tedarik zinciri içerisindeki operasyonlar arasında
stratejik bir öneme sahiptir. Depoların türlerine göre her bir depo çeşidinin farklı bir stratejik
rolü bulunmaktadır. Hammadde ve yarı-mamul depolarındaki operasyon süreleri ürünün
üretim sürecinde aksaklıklara neden olmamak için önemliyken, nihai ürün dağıtım
depolarındaki operasyon süreleri müşteri siparişlerini zamanında karşılamak için önemlidir.
Depo operasyon sürelerinin optimizasyonunda depo yerleşim planının önemi büyüktür.
Ürünlerin istenilen zamanda yerleşim planı içerisinde bulunabilmesi ve işlem hacmi yoğun
olan ürünlerin depo operasyon sürelerinin kısaltılabilmesi için yerleşim planının buna uygun
gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu bölümde depo yerleşim planının amacı, yapılış adımları ve
düzenleme yaklaşımları hakkında bilgi verilecektir.

95

5.1. DEPO YERLEŞİM PLANI
Depo kurulumunun en önemli fonksiyonlarından bir tanesi ürünleri dağıtım aşamasına kadar
stoklamak ve müşterilere dağıtılmasını sağlamaktır. Bu önemli fonksiyonun verimli bir
şekilde gerçekleştirilebilmesi için depo içi yerleşim planının etkin bir şekilde tasarlanması
gerekmektedir.
Depo yerleşim planı, depoda bulunan ürünlerin hareket özelliklerine uygun bir yerleşim
düzeninin tasarlanmasının yapılmasıdır. Depo iş sürecinin optimum sürede
tamamlanabilmesi için depo içi yerleşim düzeninin ürünlerin hareket miktarını en uygun
düzeylere indirmesi gerekmektedir. Depo yerleşim planının etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesi ürünlerin depo içerisindeki gereksiz hareketlerini minimuma indirecek
veya tamamen yok edecektir.
Depo yerleşim planında birbiriyle çelişen amaçlar arasında belirli bir denge kurmak
amaçlanır. Depo içi tasarımda çelişen amaçlardan bir tanesi depo alanını genişletmek ve
taşıma miktarlarını azaltmak arasındaki ilişkidir. Örneğin depoların yer avantajı kazanmak
için çok katlı planlanması depolama kapasitesini arttırırken, ürünlerin hareket süresinin
uzatmaktadır. Tam tersi durumda ise depoların tek kat üzerine kurulması depolama alanını
genişletirken, ürünlerin taşınması ve yerleştirilmesi sırasında dikey hareket gereksinimlerini
azaltmakta ve elleçleme süresini kısaltmaktadır. Aynı zamanda makine, işçilik, enerji gibi
kısıtlı kaynakların kapasitesinden kaynaklı dar boğazların ortadan kalkmasını sağlamaktadır.
Depolama faaliyetleri açısından düşünüldüğünde depolama alanlarının tek kat üzerine
planlanması daha avantajlı gözükmektedir ancak arazi fiyatlarının yüksekliği gibi etkenler
sebebiyle bu her zaman mümkün olmamaktadır.
Depo yerleşim planı yapılırken ürün hareketlerinin kesintiye uğramadan ve kesişmeyecek
şekilde gerçekleşmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

5.2. DEPO YERLEŞİM PLANI YAPMANIN AMACI
Depo yerleşim planı yapmanın belli başlı beş amacı bulunmaktadır:
1. Kısıtlı yerleşim alanını etkin kullanmak
2. Malzeme dolaşımını en verimli şekilde gerçekleştirmek
3. Ekipman, yerleşim alanı kullanımı, malzeme hasarı ve işçilik ile ilgili maliyetleri
azaltarak ekonomik stok bulundurmayı sağlamak.
4. Değişen stoklama ve elleçleme gereksinimlerini en esnek şekilde sağlamak.
5. Depo faaliyetlerinin düzenli bir şekilde işlemesi için gerekli ortamı düzenlemek.
Depo yerleşim planı yapılırken yukarıdaki bu amaçlar göz önünde bulundurularak kararlar
verilmelidir.
İyi bir yerleşim planı olmayan bir deponun fonksiyonlarını düzgün bir şekilde yerine
getirmesi beklenemez. Bu nedenle depo yerleşim planı oldukça önemlidir. Yanlış yapılmış
olan depo yerleşim planı ekipman, alan ve işçi kullanımının planlanmasını zorlaştıracaktır.
Bilindiği gibi depo sürekli olarak değişen dinamik bir çevrede yer almaktadır bu sebeple
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deponun bu değişen şartlara kolaylıkla ayak uydurabilmesi için yerleşim planının bu durumu
sağlayacak esneklikte tasarlanması önemlidir.

5.3. DEPO YERLEŞİM PLANI ADIMLARI
Depo yerleşim planı gerçekleştirilirken yöneticilerin dikkat etmesi gereken unsurlar ve
izlenmesi gereken adımlar aşağıda verilmiştir.
Yerleşim planını kısıtlayan unsurların belirlenmesi: Yerleşim planı alternatifleri
geliştirilirken öncelikle sadece belirli bölgelere yerleştirilebilen ürünler var ise bunlar
belirlenerek onların yerleştirilmesi yapılmalıdır. Taşıyıcı kolonlar, asansör boşluğu,
merdiven boşluğu, lavabo, yağmurlama sistemi kontrolleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin
ve bazı durumlarda ofislerin yerleri depo yerleşim alanını planlarken alan kullanımlarını
sınırlayabilecek unsurlardır. Bu sebeple öncelikle bu alanların belirlenmesi önemlidir. Bu
alanların yerleşim planı yapılmadan önce belirlenmemesi sonradan önemli problemlere yol
açabilecektir.
Sevk ve Mal kabul alanının belirlenmesi: Depo yerleşim planı mal kabul ve sevk
fonksiyonlarının lokasyonlarını belirleyecektir. Mal kabul ve sevk alanları belirlenirken
malzeme akışını etkin hale getirecek ve verimliliği arttıracak ve depolama alanını etkin bir
şekilde kullanacak şekilde planlanması önemlidir. Mal kabul ve sevk alanlarının tek bir alan
şeklinde birlikte mi yoksa birbirinden farklı alanlar şekilde mi bulunması gerektiğinin kararı
önemlidir. Mal kabul ve sevk alanlarının aynı alanda olması alan paylaşımı, ekipman ve
personel kullanımı anlamında birim başına kullanımı azaltmaktadır. Farklı alanlara
kurulacak mal kabul ve sevk alanları ise daha iyi malzeme kullanımını sağlayacak ve aşırı
yoğunluğu engelleyecektir. Depo operasyonlarında enerji tüketimi önemli bir giderdir. Bu
sebeple mal kabul ve sevk alanlarının deponun kuzey cephesine kurulmaması açık olan
kapılardan ısı kaybını engelleyecektir. Bu nedenle depodaki mal kabul ve sevk kapılarının
yerleri belirlenirken öncelikle deponun bulunduğu bölgedeki hava durumu araştırılmalı ve
yoğun rüzgar olan cephelere bu kapıları açmamaya özen gösterilmelidir. Böylece deponun
içerisinde istenilen hava sıcaklığının korunması için gerektiğinden fazla enerji sarfiyatının
yapılması engellenmiş olacaktır.
Malzeme yerleşim alanı, gerekli koridor ve ekipmanlarının belirlenmesi: Kullanılacak
olan malzeme yerleşim alanı ve ekipmanları depo yerleşim planını ve koridor
gereksinimlerini belirleyecektir. Sabit kısıtların belirlendikten sonra dikkat edilmesi
gereken deponun ana koridorlarının deponun diğer alanlarına bağlantı sağlaması
gerekmektedir. Malzeme yerleşim alanının sonunda yer alan geçiş koridorunun malzeme
elleçleme aracına bağlı olarak aralardaki koridorlardan daha geniş olması gerekebilir.
Örneğin, 2 metre koridor genişliğinde yük taşıyabilen yan yükleme çatal kamyon (sideloading fork truck) araçları için malzeme yerleşim alanının sonunda yön değiştirebilmesi
için yaklaşık 3,5 metre bir manevra alanına ihtiyaç duymaktadır.
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Malzeme yerleşim alanına yerleştirilecek olan malzemelerin belirlenmesi: Bu aşamanın
amacı her bir ürününü uygun bir alana yerleştirmeyi sağlamaktır. Ayrıca depo içerisinde
gerçekleşmesi beklenen aktivitelerin planlanması için bir ön simülasyon yapılmasını
sağlamaktadır.
Yukarıdaki koşulları göz önünde bulundurularak alternatif yerleşim düzeni planlandıktan
sonra aynı aşamaları tekrarlayarak alternatif sayısı arttırılmalıdır. Her seferinde farklı
yerleşim planları, ekipman ve yapı planları seçilmelidir.

5.4. DEPO YERLEŞİM ALANI DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI
Etkili bir depo yerleşim planı geliştirme konusunda yöneticilere yön göstermesi bakımından
geliştirilmiş depo yerleşim alanı düzenleme yaklaşımı bulunmaktadır.
Yöneticiler
tarafından geliştirilmiş olan alternatif depo yerleşim düzenlerinin bu yaklaşımların her biri
için geliştirilmiş olan kriterler ile uygunluğu ölçülmelidir.
Popülerlik Yaklaşımı: Depoda bulunan ürünlerin işlem hacimlerine bakıldığında genellikle
depodaki işlem hacminin %85 ‘inin depoda bulunan ürünlerin %15 ‘inden, geri kalan işlem
hacminin %10 ‘unun depodaki ürünlerin %30’undan ve % 5 işlem hacminin ise ürünlerin
geri kalan % 55 ‘inden kaynaklandığını görmek mümkündür. Bu durumda depodaki ürünleri
ABC sınıflandırmasına göre gruplandığında işlem hacminin %85 ‘ini oluşturan A sınıfı
ürünler, %10’unu oluşturan ürünleri B sınıfı ve geri kalan ürünleri C sınıfı ürünler olarak
isimlendirmek mümkündür. Popülerlik yaklaşımına göre, depodaki işlem hacminin büyük
kısmını oluşturan A sınıfı ürünlerin malzeme elleçleme operasyonları açısından en verimli
olabilecek noktalara yerleştirilmesi önerilir. Yani yüksek cirolu ürünler olabildiğince
kullanılacakları alanlara yakın yerleştirilmelidir. Ayrıca bu yaklaşıma göre ürünlerin ciro
değerleri depo içindeki yerleşim yönteminin belirlenmesine de yardımcı olmaktadır.
Yüksek işlem hacimli ürünler depo alanının kullanımını maksimum yapacak bir yerleşim
düzeniyle yerleştirilmelidir. Yüksek işlem hacimli ürünlerin konulduğu alanlarda sürekli
olarak devir daim olacağı için bu ürünlerin yerleştirildiği alanlar her zaman daha esnek
kullanıma açık olacaktır. Bunun yanı sıra işlem hacmi düşük olan ürünler, yerleştirildiği
alanlarda uzun süre yer değiştirmeden kalabileceği için bu alanların kullanımında daha az
esneklik sahibi olunacaktır.
Örnek: TATA isimli ayakkabı firması deposundaki ürünleri popülerlik yaklaşımına göre
düzenlemek istemektedir. Aşağıdaki tabloda her bir ayakkabı modeline ait aylık işlem
hacimleri verilmiştir. Buna göre depo yerleşimi için ürünleri ABC sınıflamasına göre
gruplayınız. (Not: Problem çözümüne ilk adım olarak ürün işlem hacimlerini büyükten
küçüğe sıralayarak başlamak gerekmektedir. Bu örnekte işlem sayısını azaltmak amacıyla
ürünlere ait işlem hacimleri büyükten küçüğe sıralanarak verilmiştir. )
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Tablo1- Popülerlik Yaklaşımına Göre Ürünleri Gruplama (ABC Analizi)
Ürün Kodu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IS4234
IS4050
AC2115
AC2018
IS3820
IS3456
AC3420
FG1536
FG1745
AC2134

İşlem
Hacmi(büyükten
küçüğe)
500
475
450
80
60
50
35
15
5
5

Kümülatif
Toplam

Kümülatif
Oran

Ürün
Grubu

500
975
1425
1505
1565
1615
1650
1665
1670
1675

0,299
0,582
0,850
0,899
0,934
0,964
0,985
0,994
0,997
1,000

A
A
A
B
B
B
C
C
C
C

Yukarıdaki tabloda ürünler belirli bir dönemdeki işlem hacimlerine göre öncelikle
gruplandırılmıştır. Burada öncelikle işlem hacimlerine göre ürünler büyükten küçüğe doğru
sıralanmış daha sonrasında işlem hacimlerinin kümülatif toplamları alınmıştır. Kümülatif
toplam almak için her değer kendinden önceki değerlerin toplamına eklenmiştir. Örneğin, 2.
ürünün kümülatif toplamı hesaplanırken bir önceki değer ile kendi değeri toplanır ve 500 +
475=975 bulunur. Daha sonra kümülatif oranlarına göre toplam depo işlem hacminin %85
‘ini oluşturan ürünler A grubu ürünler, %10’nu oluşturan ürünler B grubu ve %5 ‘ini
oluşturan ürünler C grubu olarak sınıflandırılır. Popülerlik yaklaşımına göre A grubu ürünler
depoda kapılara yakın alanlara yerleştirilirken, C grubu ürünler daha az işlem hacmine sahip
olduğu için kapıdan uzak alanlara yerleştirilebilir.
Benzerlik yaklaşımı: Genellikle birlikte mal kabulü ve sevkiyatı yapılan ürünler birlikte
yerleştirilmelidir. Örneğin bir otomobil yedek parça dağıtıcısı buji anahtarı sattığı
müşterilerine genellikle buji de satmaktadır. Bunun gibi genellikle birlikte satılan ve
sevkiyatı yapılan ürünlerin aynı alanlarda yerleştirilmiş olması ürün toplama aşamasında
zaman kazanılmasını sağlayacaktır. Bazı durumlarda aynı satıcılardan depoya gelen ürünler
birlikte mal kabulden giriş yapmaktadır. Bu gibi durumlarda da bu ürünlerin birlikte
yerleştirilmesi zaman kazanmayı sağlayacaktır. Birbirine benzer ürünlerin de birlikte
yerleştirilmesi da bu ürünlerin hemen hemen aynı malzeme elleçleme operasyonlarını
gerektirmesi nedeniyle bu ürünlerin birleştirilmesi sayesinde depo alanının daha etkin
kullanılmasına ve elleçleme operasyonlarının daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini
sağlayacaktır. Ancak birbirine çok benzer ürünlerin birlikte yerleştirilmesinin bir dezavantajı
da olabilecektir. Ürünler birbirine benzediği için sipariş toplama ve nakliye aşamasında
ürünlerin birbirine karıştırılması söz konusu olabilir. Bu sebeple bu karışıklığın önüne
geçmek için çeşitli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Boyut yaklaşımı: Bu yaklaşıma göre, ağır, yığın şeklinde ve taşınması zor olan ürünlerin
kullanım alanlarına yakın bir şekilde yerleştirilmesi depo operasyonlarında verimliliği
arttıracaktır. Bu ürünlerin elleçleme operasyonları diğer ürünlere oranla çok daha fazla
maliyetli olduğundan ürünlerin taşınma mesafesini olabildiğince azaltmak depo
maliyetlerinin azaltılması için önemli bir unsurdur. Ayrıca eğer deponun tavan yüksekliği
99

değişkenlik gösteriyorsa elleçlemesi zor olan ağır ürünlerin alçak tavanlı bölümde,
elleçlemesi kolay olan hafif ürünlerin yüksek tavanlı bölümde depolanması daha uygundur.
Bu yaklaşıma göre depolanacak ürünlerin boyutları ile depo alanının boyutlarının birbirine
uyumlu olması önemlidir. Ayrıca çok miktarda depolanan ürünler için de ürünün tek başına
kapladığı alanın yanı sıra topluca kapladığı alana göre depolama yöntemi belirlenmelidir.
Örneğin, 2 paletlik bir ürün ile 200 paletlik ürünün depo yerleşiminde farklı yöntemler tercih
edilmelidir.
Ürün özellikleri yaklaşımı: Bazı ürünlerin depolama ve depo yerleşim düzeni belirlemede
kısıtlayıcı veya zorunluluk sahibi olduğu özel koşullar veya özellikler olabilir. Örneğin raf
ömrü kısa olan ürünler ile raf ömrü uzun olan ürünlerin depolama yöntemleri arasında
önemli farklar vardır. Raf ömrü kısa olan ürünlerin yerleşim planı belirlenirken bu alanlarda
ürün devir hızının yüksek olmasını sağlayacak depo yerleşim planları seçilmesi önemlidir.
Bu ürünlerin raf ömürleri kısa olduğu için son kullanma tarihleri yaklaşmadan veya
geçmeden biran önce müşteriye ulaştırılması gerekmektedir. Ayrıca değişik şekilli ve
kırılabilen ürünlerin depolanmasında da özel durumlar gerekebilmektedir. Bunun yanı sıra
yanıcı ve tehlikeli maddeler de kanunlara uygun bir şekilde yerleştirilmelidir. Çok değerli ve
çalışma riski olan ürünlerin depolanmasında da ürünlerin özel korumalı alanlara
yerleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca birbirine zarar verecek ürünlerin de birlikte
yerleştirilmemesine dikkat etmek gerekir. Örneğin deterjan ürünlerinin yiyecek maddeleriyle
depolanması deterjan kokusunun yiyeceklere bulaşması yiyecek maddelerinin
kullanılmayacak hale gelmesine neden olabilir.

5.5.

DEPOLARDA TEMEL RAF YERLEŞİM DÜZENLERİ

Depolarda raf sistemlerinin yerleştirilmesi belirli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmektedir.
Buradaki amaç sipariş toplama ve ürün yerleştirme aşamalarında ürünlerin yerlerinin
kolayca bulunabilmesi ve depo operasyonlarının aksamadan gerçekleştirilebilmesidir.
Genellikle depolarda bulunan raf sistemleri, operasyonların gereksinimlerine, depo alanının
özelliklerine ve işlem hacminin yoğunluğuna göre akış tipi, u-tipi yerleşim düzenlerinde
yerleştirilmektedir. Son yıllarda akış tipi ve u-tipi yerleşime ek olarak yaratıcı depo yerleşim
tipleri de geliştirilmiştir.

5.5.1. Akış Tipi Yerleşim
Akış tipi depo yerleşiminde, depo mal kabul işlemleri ve sevkiyat işlemleri farklı kapılardan
gerçekleştirilmektedir. Yani bu yerleşim tipinde depoya gelen ürün işlemleri ve giden ürün
işlemleri farklı kapılardan yapılmaktadır. Depo mal kabul ve sevkiyat kapıları akış tipi
yerleşimde genellikle deponun karşılıklı kenarlarında yer almaktadır. Mal kabul ve sevkiyat
işlemlerinin farklı kapılardan yapılması sayesinde depoya ürün teslim etmek için gelen
araçlar ile depodan hazır olan siparişleri müşterilere sevkiyatını gerçekleştirecek araçlar
karşılaşmamaktadır. Bu sayede depo kapılarındaki işlem yoğunlukları ve depo kapılarındaki
manevra alanındaki araç trafiği azalmaktadır. Akış tipi depo yerleşiminde raflar arasındaki
koridorların her iki yönden giriş-çıkışı olduğu için sipariş toplama işlemleri koridorun bir
tarafını kullanırken ürün yerleştirme işlemleri için de koridorun diğer yönü
kullanılabilmektedir. Böylelikle elleçleme makineleri aynı anda aynı koridorda işlemlerini
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sürdürebilmektedir. Bu sayede elleçleme makineleri birbirini beklemek zorunda kalmaz ve
koridora giriş çıkışlarda karmaşıklık yaşanmaz.

Şekil 11- Akış Tipi Yerleşim
Depolarda akış tipi raf yerleşim düzeni uygulamalarıyla birlikte depo kapılarındaki
yoğunluk ve karmaşa azalacağı için hatalı veya geç sevkiyat oranları da azalacaktır.

5.5.2. U-tipi Yerleşim
Genellikle depolarda yaygın olarak kullanılan bir raf yerleşim düzenidir. U-tipi raf yerleşim
düzeninde mal kabul ve sevkiyat operasyonları aynı depo kapısından gerçekleştirilmektedir.
Bu durum kapılardaki işlem yoğunluğunu arttırsa da aynı zamanda elleçleme ekipmanı ve
işgücünün kullanımı açısından operasyonel verimliliği arttırmaktadır. Ayrıca U-tipi raf
yerleşim düzeninde elleçleme araçlarının depo içerisindeki yük taşıma mesafeleri de akış tipi
raf yerleşimine göre daha kısadır.

Şekil 12 – U-tipi raf yerleşim düzeni
U-tipi raf yerleşiminde mal kabul ve sevkiyat operasyonları aynı kapıdan
gerçekleştirilebildiği için bu depolarda daha az sayıda kapıya ihtiyaç olacaktır. Bu da depo
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içerisindeki hava derecesinin ve nem oranının daha kolay kontrol edilebilmesini ve depo
güvenliği açısından da daha rahat kontrolü sağlamaktadır. Ayrıca deponun kapısında
araçların yükleme ve boşaltma yapabilmesi için gerekli olan manevra alanı sayısı da
böylelikle daha az olacaktır. U-tipi raf yerleşimi olan depolar, depo alanında yüklerin çok
bekleme yapmadan konsolidasyon vb. işlemleri yapıldıktan sonra sevkiyatının
gerçekleştirildiği çapraz sevkiyat veya araçtan araca yükleme yapılan taşıma türleri için de
uygundur. U-tipi raf yerleşimi ile mal kabul ve sevkiyat işlemlerinin aynı depo kapısından
yapılması işlem hacmi yoğun olan depolar için çeşitli problemlere yol açabilir. Bu
operasyonların aynı kapıdan yapılması kapıda araç yoğunluklarının oluşmasına, raf
koridorlarında elleçleme ekipmanlarının trafiğinin oluşmasına ve bu nedenle beklemelere
neden olacağı için sevkiyatta gecikmelere yol açabilir. Bu sebeple firmalar tarafından u-tipi
ve akış tipi raf düzeninin çeşitli avantaj ve dezavantajları göz önüne alınarak depoların işlem
hacimlerine uygun olan yerleşim düzeninin seçilmesi gerekmektedir.

5.5.3. Yaratıcı Depo Yerleşim Tipleri
Son yıllarda depo içi yerleşim düzenlerinin planlanmasında bilgisayar programlarından
yararlanılmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda klasik raf yerleşim düzenlerine ek olarak
yaratıcı depo yerleşim düzenleri de raf sistemlerinin yerleşiminde kullanılmaya başlanmıştır.
Burada amaç depo içerisindeki taşıma mesafelerinin minimum düzeylere indirilmesi ve
sipariş hazırlama sürelerinin kısaltılmasıdır. Yaratıcı depo yerleşim düzenlerine bir örnek
aşağıdaki Şekil 13’de verilmiştir. Şekilden de görülebileceği gibi bu yerleşim düzenleri
birden fazla siparişin aynı anda toplanmasına olanak veren yerleşim düzenleridir. Rafların
yerleşim düzeni sayesinde rafların mesafeleri kısalmıştır ve bu sayede istenilen raflara
ulaşmak daha kısa sürede gerçekleştirilebilir.

Şekil 13- Yaratıcı depo raf yerleşim düzeni
Ancak bu yerleşim düzeninde rafların yerleşimi klasik yerleşim düzenlerine göre biraz daha
karmaşık olduğu için bu yerleşim düzeninde ürünlerin adresleme düzeni iyi yapılmalı ve
barkod veya RFID etiket ve sipariş toplama bilgi teknolojilerden destek alınmalıdır. Aksi
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takdirde sipariş toplayıcı ekiplerin ürünleri bulamaması ve aramak için vakit kaybetmesi
depo operasyon verimliliğinin düşmesine neden olabilir.
Depo alanı düzenlemesi depo operasyon süreçlerinin verimliliği için oldukça önemlidir.
Depo alanı kullanımı açısından işletmelerin kısıtlı alanlarda daha verimli çalışması ve işlem
sürelerinin kısaltılabilmesi depo operasyonlarında firmalara rekabet avantajı sağlayacaktır.
Firmaların ihtiyaçları ve ürünlerin işlem hacimleri zaman içerisinde değişebileceği için depo
alanı düzenlemeleri belirli dönemlerde güncellemelidir.
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Uygulamalar

DSR isimli elektronik ürünler satan bir firmanın Ege Bölgesi’nde bulunan dağıtım
deposunda yapılan incelemeler sonunda sipariş toplama işlem sürelerinin ortalamaya göre
daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bunun nedeninin işlem hacmi yoğun olan ürünlerin
deponun arka bölümlerinde yer alması olduğunu düşünen depo müdürü yeniden depo alanı
düzenlemesi yapılmak istenmektedir. Her bir ürün için aylık işlem hacimleri aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ürün Kodu
PC2354
PC2540
PC3950
PC3452
DF3820
DG7540
DF5847
FG1847
FG1465
DG5678

İşlem Hacmi
120
30
70
10
1000
100
900
950
160
5
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Uygulama Soruları



DSR firmasının depo müdürüne depo alanı düzenlemesinde hangi yöntemi tercih
etmesini önerirsiniz. Açıklayınız.



Depo alanı düzenlemesi için önerdiğiniz yönteme göre ürünlerin yerleşiminin nasıl
gerçekleştirileceğini hesaplayınız.



Yeni depo yerleşiminde ürünlerin yerleşim düzeni için öneride bulununuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Depo yönetiminde her işlemede olduğu gibi kısıtlı kaynakların etkin kullanımı ve verimlilik
ön plandadır. Bu anlamda depo içerisinde ürün yerleştirmek için ayrılmış olan kısıtlı
alanların etkin kullanımı, depodaki kısıtlı iş gücünün ve elleçleme ekipmanlarının etkin bir
şekilde kullanılabilmesi ve bu alandaki ürünlerin sipariş hazırlama, yerleştirme vb.
işlemlerinin en kısa sürede gerçekleştirilebilmesi için başarılı bir depo yerleşim planı
gerçekleştirmek önemlidir. Depo yerleşim planında dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar
bulunmaktadır. Öncelikle depo yerleşim alanında ürün yerleşimi yapılamayacak alanların
tespit edilerek buna uygun bir plan hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca depo yerleşim
planında çeşitli yaklaşımlara uygun bir plan hazırlanması depo yöneticilerine yön gösterici
olmaktadır. Depodaki raf sistemlerinin yerleşiminde akış tipi, u-tipi ve yaratıcı yerleşim tipi
olmak üzere üç temel yerleşim düzeni bulunmaktadır. Firmalar depolarının ihtiyaçlarına
göre bu raf yerleşim düzenlerini tercih ederek depo operasyonlarını düzenleyebilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden depo yerleşim planı tanımına uymaktadır?
a) Ürünlerin hareket özelliklerine uygun bir yerleşim düzeninin tasarlanmasının
yapılmasıdır.
b) Ürünlerin taleplerinin tahmini için yapılan çalışmalardır.
c) Ürünlerin taşıma rotalarının belirlenmesidir.
d) Ürünlerin mal kabul aşamasının planlanmasıdır.
e) Ürünlerin hareketlerinin maksimum olacak şekilde deponun düzenlenmesidir.

2) Aşağıdakilerden hangisi depoda yerleşim planı yapmanın amaçlarından biri
değildir?
a) Kısıtlı yerleşim alanını etkin kullanmak
b) Malzeme dolaşımını en verimli şekilde gerçekleştirmek
c) Mümkün olduğu kadar çok stok bulundurmayı sağlamak.
d) Değişen stoklama ve elleçleme gereksinimlerini en esnek şekilde sağlamak.
e) Depo faaliyetlerinin düzenli bir şekilde işlemesi için gerekli ortamı
düzenlemek.

3) Aşağıdakilerden hangisi depo yerleşim planı adımlarından biri değildir?
a) Sevk ve mal kabul alanlarının belirlenmesi
b) Depo istifleme ekipmanlarının seçimi
c) Malzeme yerleşim alanı, gerekli koridor ve ekipmanların belirlenmesi
d) Malzeme yerleşim alanına yerleştirilecek olan malzemelerin belirlenmesi
e) Yerleşim planını kısıtlayan unsurların belirlenmesi
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4) Birlikte satılan ve sevkiyatı yapılan ürünlerin aynı alanlarda yerleştirilmesi hangi
depo yerleşim alanı düzenleme yaklaşımıdır?
a) Popülerlik yaklaşımı
b) Boyut yaklaşımı
c) Benzerlik yaklaşımı
d) Ürünün özellikleri yaklaşımı
e) İşlem hacmi yaklaşımı

5) Ürünlerin işlem hacimlerine göre gruplandırılarak işlem hacmi yoğun olan
ürünlerin depo kapısına yakın yerlere yerleştirildiği depo yerleşim alanı
düzenleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Benzerlik yaklaşımı
b) Boyut yaklaşımı
c) Popülerlik yaklaşımı
d) Ürünün özellikleri yaklaşımı
e) Hiçbiri

6) Hangi depo raf yerleşim düzeninde mal kabul ve sevkiyat farklı kapılardan
yapılmaktadır?
a) Akış tipi yerleşim
b) U-tipi yerleşim
c) Yaratıcı yerleşim
d) Benzer yerleşim
e) Koridor tipi
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7) Hangi depo yerleşim düzeni yaklaşımına göre elleçlemesi zor olan ağır ürünlerin
alçak tavanlı bölümde, elleçlemesi kolay olan hafif ürünlerin yüksek tavanlı
bölümde depolanmaktadır?
a) Popülerlik yaklaşımı
b) Benzerlik yaklaşımı
c) Boyut yaklaşımı
d) Ürünün özellikleri yaklaşımı
e) Maliyet yaklaşımı
8) Aşağıdaki şekilde hangi depo raf sistemleri yerleşim tipi gösterilmiştir?

a)
b)
c)
d)
a) U-tipi
b) Akış tipi
c) Koridor tipi
d) Yaratıcı tip
e) Hiçbiri
9) Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı depo raf yerleşim düzeni ile ilgili yanlıştır?
a) Bilgisayar destekli çizimlerle oluşturulur
b) İyi bir ürün yerleşim düzeni olmalıdır
c) Ürünlerin minimum dolaşımı amaçlanmaktadır
d) Raflar arası mesafeler uzamıştır
e) Sipariş hazırlama sürelerinin minimum yapılması amaçlanmaktadır
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10) ................ raf yerleşiminde mal kabul ve sevkiyat operasyonları aynı kapıdan
gerçekleştirilebildiği için bu depolarda daha az sayıda kapıya ihtiyaç olacaktır.
Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için ilgili boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
a) Akış tipi
b) Yaratıcı tip
c) U- tipi
d) Koridor tipi
e) Ambar tipi

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)b, 4)c, 5)c , 6)a, 7)c, 8)d, 9)d, 10)c
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6. DEPO İSTİFLEME ARAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Blok İstifleme
6.2. Tank/Silo İstifleme
6.3. Raf istifleme Sistemleri
6.3.1. Geniş koridor /ayarlanabilir Palet Raf Sistemleri
6.3.2. Çiftli/ İkili Derinlikli (Double-Deep) Raf Sistemleri
6.3.3. Sırt Sırta (Back to Back) Raf Sistemleri
6.3.4. Dar koridor (Narrow Aisle) Raf Sistemleri
6.3.5. İçine Girilebilir (Drive-in) /İçinden geçilebilir (Drive
Through )Raf sistemleri
6.2.6. Kayar Palet Raf Sistemi
6.3.7. Kızaklı (Push-Back) Raf Sistemleri
6.3.8. Konsol kollu (Cantilever) Raf Sistemleri
6.3.9.Giydirme Raf Sistemleri
6.3.10. Mobil Raf Sistemleri
6.3.11. Radyo Kontrollü Mekik
6.3.12.Askılı Konveyör Depolama Sistemleri
6.3.13. Karuzel ( Carousel)
6.3.14. Otomatik Depolama Sistemi (AS/RS)

6.4. Raf istifleme Sistemlerinin Seçimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Depolamada ürünlerin zarar görmeden ve etkin bir şekilde saklanması için dikkat
edilmesi gereken unsurlar nelerdir?



Depo istiflemesi kararlarında karşılaşılan kritik karar noktaları neler olabilir?



İstiflemede kullanılan raf sistemleri depo operasyonlarını nasıl etkileyebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Depoda İstifleme

Depo istifleme yöntemleri
hakkında bilgi sahibi olmak.

Blok İstifleme

Büyük boyutlu ve ağır
yüklerin
istiflenmesinde
kullanılan blok istifleme
yöntemi hakkında bilgi
sahibi olmak.

Tank/Silo İstifleme

Tank/silo istifleme yöntemi
hakkında bilgi sahibi olmak.

Raf Sistemleri

Raf sistemleri ve çeşitleri
hakkında bilgi sahibi olmak.

Raf Sistemlerinin Seçimi

Raf sistemlerinin seçimi
hakkında bilgi sahibi olmak.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Anahtar Kavramlar



Palet
 Forklift
 Raf Sistemleri
 İstifleme
 Silo

115

Giriş
Depo yönetiminde depodaki kısıtlı alanların en verimli bir şekilde kullanılması ve ürünlerin
depolama sırasında zarar görmeden muhafaza edilebilmesi oldukça önemli iki unsurdur.
Depo yönetiminde ürünlerin türüne ve yapısına göre üç farklı istifleme sistemi
kullanılmaktadır. Bunlar ağır ve büyük ürünler için blok istifleme, sıvı ürünler için silo/tank
istifleme ve elleçleme ekipmanları yardımıyla belirli bir yüksekliğe kaldırılabilen ürünler
için raf sistemleri ile istiflemedir. Raf sistemleri depo alan kullanımını oldukça verimli hale
getirebilen ve depo operasyonlarındaki sipariş toplama sürelerini kısaltabilen sistemlerdir.
Günümüzde depodaki çok farklı ihtiyacı karşılayabilecek çeşitlilikte raf sistemleri
geliştirilmiştir. Firmaların depo operasyonlarının verimliliklerini arttırabilmek için bu raf
sistemleri arasından ürünlerin ve depo alanının özelliklerine, depo operasyonlarının
gereksinimlerine ve depodaki ekipmanların yeterliliğine göre uygun olan raf sistemini
seçmesi gerekmektedir. Bu amaçla bu bölümde depo istifleme yöntemleri hakkında genel bir
bilgi verildikten sonra depolarda kullanılan belli başlı raf sistemleri hakkında bilgi
verilecektir.
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6. DEPODA İSTİFLEME
Depoda ürünlerin verimli bir şekilde saklanabilmesi için çeşitli istifleme araçları
kullanılmaktadır. Depoda saklanan ürünün çeşidine göre bu istifleme yöntemleri, raflar
kullanılarak, zemin blok üzerinde ürünler blok halinde üst üste konularak veya mekanize
ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Raf sistemleri depo alanını daha etkin halde
kullanmayı mümkün hale getirirken belirli bir yatırım maliyetini de gerektirmektedir. Blok
istifleme ise ürünlerin ağırlık veya boyutları büyük olduğunda raflama için uygun
olmadığında veya raflama için çok maliyet gerektirdiği durumlarda tercih edilmektedir.
Genellikle açık hava depolarında blok halinde istifleme şeklinde depolama fonksiyonu
gerçekleştirilmektedir.

6.1.Blok İstifleme
Blok istifleme yüklerin raf kullanılmadan depo zemininde doğrudan istiflenmesidir. Bu
depolama sistemi basit bir sistemdir. Bu depo istifleme türü genellikle depo tavanı alçak
olduğunda, ürünler büyük boyutta ve depoda tek bir SKU’nun (stok tutma birimi) büyük
paketler halinde depolanması veya palete ihtiyaç olmadan istiflenebilen ürünler söz konusu
olduğunda tercih edilmektedir. Blok istiflemenin en büyük avantajı yatırım maliyeti
olmamasıdır. Örneğin, beyaz eşya (çamaşır makinesi, buzdolabı vb.), geniş kağıt ruloları,
kereste vb. ürünlerin depolanmasında blok istifleme yöntemi tercih edilmektedir. Ayrıca
ürünlerin büyük koliler halinde depolandığı hammadde depolarında genellikle tercih
edilmektedir. Bu istifleme yönteminde ürünlerin istifleme yüksekliği ürünlerin zeminde
güvenli olarak istiflenebildiği maksimum yükseklik ile sınırlıdır. Ürün istiflerinin dengesinin
bozulmadan sağlanabildiği ve ürünlerin zarar görmeden istiflenebildiği yükseklik
maksimum istif yüksekliğini belirlemektedir.

Şekil 14- Blok istifleme örneği- Coca Cola fabrikası depo görüntüsü
Blok istifleme tek bir ürün çeşidinden büyük boyutlardaki ürünlerin depolandığı durumlarda
uygun maliyetli bir yöntem olmasına rağmen bu istifleme çeşidinin firmalara sağladığı
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çeşitli dezavantajlar bulunmaktadır. Bu dezavantajların en başında ürünlere kolay erişimin
bu istifleme türünde kısıtlı olmasıdır. Forklift gibi araçların her bir ürün yığınına
ulaşabilmesi için belirli bir mesafeye ihtiyacı olması ve bu tür istiflemede yığının en altında
bulunan palete ulaşabilmenin yolunun üstündeki bütün paletlerin hareket ettirilmesinin
gerekliliği ürünlere erişimi diğer yöntemlere göre kısıtlayan bir yapıdır. Bir diğer dezavantaj
ise yığının en altında bulunan ürünlerin üst kısımdaki ürünlerin ağırlığı nedeniyle zarar
görmesi riskidir. Bu açıdan ürünlerin zarar görmemesi için özellikle dikkat edilmesi gereken
maksimum ağırlık vs. gibi unsurlar dikkate alınarak bu konuya özen gösterilmesi
gerekmektedir. Bu istifleme yönteminde yığınların en altında yer alan ürün paletlerine
ulaşmak zor olduğu için firmaların LIFO (son giren ilk çıkar) sistemini kullanması bir
zorunluluk haline gelmektedir. Blok istifleme yönteminde bir diğer dezavantaj ise depo
alanının etkin kullanılması ile ilgili ortaya çıkmaktadır. Ürünlerin boyutları dolayısıyla depo
içerisinde kolay hareket ettirilememesi nedeniyle istif yığınlarının ön veya arka bölümünden
ürünlerin kullanılması arkasında kullanılmayan atıl bir alanın boş kalmasına neden olacaktır.
Ayrıca eğer deponun tavan yüksekliği ürün yığınlarının yüksekliğinden oldukça fazla ise bu
nedenle de depo içerisinde kullanılamayan atıl bir alan ortaya çıkacaktır. Depolama
operasyonlarında firmalara için stratejik öneme sahip olan bu dezavantajların firmalar
tarafından bilinerek bunlara karşı önlemler alınması oldukça önemlidir.

6.2. Tank/Silo İçinde Depolama
Akışkan, sıvı ve gaz maddelerin depolanmasında kullanılan genellikle üstten doldurulup
alttan boşaltılan depolardır. Örneğin çimento, kum, tahıl, akar yakıt, su, süt gibi ürünler bu
şekilde istiflenmektedir. Depolanacak ürünün ve mevcut depolama alanının özelliklerine
göre geliştirilmiş farklı tank/silo sistemleri mevcuttur.

Şekil 15- Silo Depolama Örneği
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6.3. Raf İstifleme Sistemleri
Depo operasyonlarının verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için depo alanının verimli
bir şekilde kullanılması ve depolanacak ürünlerin belirli bir düzen içerisinde istiflenmesi
önemli bir unsurdur. Bu anlamda raf sistemleri ürünlerin belirli bir düzen içerisinde zarar
görmeden saklanması, siparişlerin toplama aşamasında doğru ve zamanında toplanma ve
birleştirilmesi aşamalarında işletmelere önemli avantajlar sağlamaktadır. Raf sistemlerinin
en önemli amacı, ürünlerin düzenli bir şekilde sınıflandırılarak zarar görmeden güvenli bir
şekilde saklanmasıdır. Depolarda kullanılan raf sistemlerinin birçok çeşidi bulunmaktadır.
Bu raf sistemlerinden hangisinin daha etkin olduğu ürünün türüne, deponun fiziksel
özelliklerine veya gerekli olan otomasyon düzeylerine değişkenlik göstermektedir.

6.3.1. Geniş koridor /ayarlanabilir Palet Raf Sistemleri
Bu raf sistemlerinde her bir palet istenildiği zaman ulaşılabilir durumdadır ve raf
sistemlerinin gerektiğinde şeklinin değiştirilmesi ve kurulumu basittir. Bu da firmalara
depolama operasyonlarında önemli bir esneklik kazandırmaktadır.
Raflar istenilen
yükseklikte kurulabilir. Forkliftler aracılığıyla ürünlerin taşınması söz konusu olduğunda
araçların manevra yapabilmesi için daha geniş koridor genişliğine ihtiyaç duymaktadır. Bu
durumda reach truck ların kullanılması koridor genişliği ihtiyacını daha aza indirecektir.

6.3.2. Çiftli/ İkili Derinlikli (Double-Deep) Raf Sistemleri
Bu raf sistemlerinde adından da anlaşılacağı üzere paletlerin iki palet genişliğinde
raflanmasını sağlamaktadır. Bu raf sisteminde paletler aynı koridordan ulaşılabilir haldedir.
Bu sistemde uzayabilen çatallı özel elleçleme ekipmanı ve biraz daha geniş koridorlara
ihtiyaç vardır. Ürün paletleri birbirinin önüne konulduğu için ürünlere ulaşım hızı biraz daha
yavaştır. Bu raf sisteminde önemli noktalardan bir tanesi aynı rafa konulan ürünlerin aynı
ürünler olmasıdır. Aksi takdirde arkadaki ürün paletine ulaşmak için öndeki paletin her
seferinde yerinden oynatılması gerekecektir. Bu durumdan dolayı LIFO stok sisteminin
uygulanması bir gerekliliktir. Bunun yanı sıra bu raf sistemleri depo alanı kullanımı
açısından firmalara oldukça avantaj kazandırmaktadır.

Şekil 16 – İkili Derinlikli Raf Sistemleri
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6.3.3. Sırt Sırta (Back to Back) Raf Sistemleri
Sırt sırta raf sistemleri en yaygın olarak kullanılan raf sistemlerinden biridir. Burada sırt sırta
oluşturulan raf sistemleri farklı en, boy ve ağırlıktaki paletleri bloklar halinde istiflemek
amacıyla kullanılmaktadır. Raf blokları arasında elleçleme ekipmanlarının çalışabilmesi için
koridor boşluğunun bulunması gerekmektedir. Bu raf sistemleri modüler yapısı nedeniyle
işletmelere önemli depo alan tasarrufu sağlamaktadır. Ancak buna rağmen koridor
boşluklarına ihtiyaç duyulması nedeniyle raflı alan toplam depo alanının %35-40‘ı kadar
olabilmektedir. Sırt sırta raf sistemlerinde tüm ürünlere doğrudan ulaşılabilir ve rafların
yüksekliği ve genişliği ürünün veya depolama operasyonlarının ihtiyaçları doğrultusunda
ayarlanabilir. Bu raf sistemleri FIFO (ilk giren ilk çıkar) stok sistemlerinin kullanılmasına
olanak sağlar.

Şekil 17– Sırt sırta Raf sistemleri

6.3.4. Dar koridor (Narrow Aisle) Raf Sistemleri
Dar koridor sistemlerinde yükseklik ve zemin alanı olarak depolama alanının verimli
kullanılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş raf sistemleridir. Burada manevra alanı
gerektirmeyen uygun istifleme araçlarının tercih edilmesi önemlidir. Genellikle APR
sistemleri kullanılır ve ortalama 1,6 m koridor genişliği ile maksimum alan kullanımını
sağlar. En önemli avantajları ürünlere kolay ve hızlı erişimin mümkün olması ve depolama
alanının maksimum şekilde kullanılabilmesini sağlamasıdır. Bu tür raflama sistemleri hızlı
malzeme sirkülasyonu olan depolarda operasyonların verimli bir şekilde işlemesini
sağlamaktadır.
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Şekil 18- Dar koridor raf sistemleri

6.3.5. İçine Girilebilir (Drive-in) /İçinden geçilebilir (Drive Through )Raf
sistemleri
İçine girilebilir raf sistemlerinde forklift sistemin içerisine girebilmesi nedeniyle paletlerin
derinlemesine istiflenmesini sağlamaktadır ve ismini bu nedenle içine girilebilir raf
sistemleri olarak almıştır. Bu raf sistemleri blok istifleme için uygun olmayan kırılmaya
müsait veya üst üste konulmak için uygun olmayan ürünlerin depolanması için güvenli ve
verimli depolama imkanı sağlayan sistemlerdir. Raf kullanımı yandan veya önden mastlı
forkliftlerle yapılır. Bu raf sistemi sezonluk ürünlerin depolanması için uygun bir raf
sistemidir. Depo alan kullanımında verimliliği yüksektir, ürünün özelliğine ve deponun
ihtiyaçlarına uygun olarak farklı derinliklerde ve yüksekliklerde istifleme yapılmasına
olanak sağlar. Depolama alanının kullanımında yüksek verimliliğe sahip olduğu için yüksek
yatırım maliyeti gerektiren soğuk hava depolarında kullanımı yaygındır. Aynı zamanda tek
ürün çeşidinden büyük miktarlarda depolama yapıldığı durumlarda kullanımı uygundur.
İçine girilebilir raf sistemlerinde dikkat edilmesi gereken her bir raf bloğuna istiflenecek
ürünlerin homojen olmasıdır. Aynı raf bloğuna farklı ürünlerin konulması durumunda
arkadaki farklı ürüne ulaşabilmek için öndeki paletin indirilmesi gerekecektir. Bu da depo
içerisindeki gereksiz hareketi arttıracaktır.

Şekil 19– İçine Girilebilir (Drive-in) Raf Sistemi
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İçine girilebilir raf sistemlerinde raf kanalları sadece tek bir yönden kullanılabilmektedir. Bu
sebeple LIFO sistemine olanak vermektedir. Her bir raf bloğundaki ürünlerin karma hale
getirilememesi ve stok sayımının zor olması bu raf sisteminin dezavantajlarındandır. Bu tip
depolamada tam palet ürün toplaması mümkün olabilmektedir, zemindeki ürünlerden koli
toplamasına uygun değildir.
İçinden geçilebilir (Drive-through) raf sisteminde ise kanallar her iki yönden de
kullanılabilmektedir. İstif aracı kanalların bir tarafından girip diğer tarafından çıkabildiği
gibi rafların iki yönünden de yükleme ve boşaltma yapılabilmektedir. Aşağıdaki şekilde
İçinden geçilebilir raf sistemine bir örnek şekil gösterilmektedir. İçinden geçilebilir raf
sisteminde ürünün özelliğine ve depo alanının konumuna göre tek ya da çift taraflı ürün
yerleşimi yapılabilmektedir ve LIFO (son giren ilk çıkar) ve FIFO (ilk giren ilk çıkar)
sistemlerinin her ikisinin kullanımına da olanak sağlamaktadır.

Şekil 20- İçinden geçilebilir (Drive –through) Raf Sistemi

6.3.6. Kayar Palet Raf Sistemi
Kayar palet raf sistemlerinde kullanılan makaralar sayesinde ürünlerin kolay bir şekilde
rotasyonu sağlanabilmektedir. Paletlerin hareketi hafif meyilli makaralar ile sağlanırken,
çeşitli mesafelere yerleştirilen frenler ile hareketin kontrolü sağlanmaktadır. Rafların
sonlarında yer alan stoperler yardımıyla paletlerin hareketlerini durması sağlanır. Raf
sistemlerindeki bu özellik sayesinde FIFO sistemi için uygundur. Raf sisteminde bulunan
makaralar sayesinde paletler hareket edebildiği için depo alanı kullanımını ve operasyonel
işlem sürelerini kısaltmayı sağlamaktadır. Her bir ürün tek bir yük kanalından yerleştirildiği
için stok denetiminde kolaylık sağlamaktadır.
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Şekil 21– Kayar Raf Sistemi
Kayar raf sistemleri stok devir hızı yüksek olan ve büyük miktarlarda aynı ürün çeşidinden
ürünlerin istiflenmesinde kullanılmak için uygundur. Klasik raf sistemlerine oranla %90
oranında daha fazla ürünün istiflenmesine imkan tanımaktadır. Kayar makara sistemleri
sayesinde paletlerin raflara yerleştirilmesinde paletlerin arasında mesafe kalmadığı için
maksimum alan kullanımı sağlamaktadır. Yükleme ve boşaltma operasyonları rafların farklı
uçlarından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle raflar arasında koridor genişliği için minimum
seviyede ihtiyaç ortaya çıkmaktadır.

6.3.7. Kızaklı (Push-Back) Raf Sistemleri
Bu raf sistemlerinde kayar raf sistemlerinden farklı olarak iç içe geçen çerçeveler sayesinde
paletlerin hareket etmesi sağlanmaktadır. Bu raf sistemleri orta derecede devir hızına sahip
ürünlerin depolanması için uygundur. Burada her bir raf seviyesi farklı bir ürünün
depolanması için kullanılabilir. Yükleme faaliyetlerinde öndeki palet alındığında arkadaki
palet otomatik olarak ön sıraya gelerek operatörün ürünü toplaması için hazır hale gelir. Bu
özelliği dolayısıyla LIFO stok sistemine uygundur. Kızaklı raf sistemlerinde her bir raf gözü
birbirinden bağımsız hareket ettiği için içinden geçilebilir (drive-in) raf sistemlerine göre
daha esnek sistemlerdir. Aşağıdaki şekilde kızaklı raf sistemlerinin bir örneği görülmektedir.
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Şekil 22– Kızaklı Raf Sistemleri

6.3.8. Konsol kollu (Cantilever) Raf Sistemleri
Konsol kollu raflar uzun ürünlerin (boru, plastik, ahşap vb.) depolanmasında genellikle
kullanılan raf sistemleridir. Bu sistemde rafların uzunlukları ihtiyaca göre
ayarlanabilmektedir. Farklı uzunluktaki ürünlerin depolanmasında verimli depo alanı
kullanılmasına imkan vermektedir. Bu raf sisteminde kullanılan ayaklar tek taraflı veya çift
taraflı olarak kullanılmaktadır.

Şekil 23– Konsol kollu raf sistemleri
Raf yüksekliği ve depolama alanı kullanımı açısından esnek sistemlerdir. Bu depolama
sistemlerinde genellikle istifleme aracı olarak önden çatallı veya dört yöne dönebilen araçlar
kullanılır. Koridor genişliğinden tasarruf etmek amacıyla dört yöne dönebilen araçlar daha
verimli sonuçlar verebilir.

6.3.9.Giydirme Raf Sistemleri
Giydirme raf sistemi depo binasının yapım aşamasında raf sistemlerini kullanarak binanın
çatı ve cephesini içerecek şekilde inşa edilmesiyle oluşturulan raf sistemleridir. Giydirme raf
sisteminin yüksekliği yerel standartlara ve kullanılan elleçleme ekipmanlarının ürünleri
kaldırma yüksekliği limitlerine bağlı olarak değişmektedir. Günümüzde giydirme raf
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sistemleri 40 m ‘ye kadar yüksekliği bulan yapılar şeklinde inşa edilebilmektedir. Bu depo
raf sistemleri oluşturmuş olduğu bina yapısı ile deprem vb. doğal afet durumlarında
deponun en az zararı almasına neden olmaktadır. Bu raf sistemleri depo bina alanının en
maksimum düzeyde kullanılmasını sağlamaktadır.

Şekil 24– Giydirme raf sistemleri
Otomatik istifleme sistemlerinin kullanılması için uygun raf sistemleridir. Sistemdeki raflar
aynı zamanda binanın kolon ve kiriş görevini üstlenmektedir. Bu durum hem depo binası
yatırım masraflarını betonarme veya çelik yapıdaki depo binasına kıyasla çok daha
azaltmakta hem de kolon ve kirişler nedeniyle ortaya çıkan alan kayıplarının ortadan
kalkmasını sağlamaktadır.
Ayrıca depo bina inşaat süresi diğer binalara kıyasla kısadır. Giydirme raf sistemleri
yapısındaki esneklik nedeniyle ihtiyaç durumunda depoya devam niteliğinde ek bir alan inşa
etmek veya ihtiyaç durumunda deponun başka bir bölgeye taşınması mümkündür. Bu
özellikleri sebebiyle işletmelere oldukça esneklik kazandırmaktadır.

6.3.10. Mobil Raf Sistemleri
Mobil raf sistemleri genellikle depolama alanları pahalı araziler üzerine inşa edildiği zaman
bu pahalı alanı en efektif şekilde kullanabilmek amacıyla kurulan sistemlerdir. Tabanları bir
ray sisteminde hareket eden standart raflardan yapılmıştır. Burada raf bloklarının hareket
edebilmesi için tek bir koridor boşluğu yeterlidir. Raf blokları operatörler tarafından manuel
ya da otomatik olarak hareket ettirilebilmektedir. Bu raf sistemlerinde depo güvenliği için
hareketli rafların acil durumlarda hemen durdurulmasını sağlayan sistemlerin yer alması
önemlidir. Depolama operasyonlarında alan kullanımını artırmasının yanı sıra forklift ile
taşınmaların azalması sayesinde operasyonel maliyetlerden de tasarruf sağlamaktadır. Düşük
stok devir hızına sahip ürünlerin depolanması için idealdir. Soğuk hava depolarında
genellikle kullanılmaktadır ve bu raf sistemlerinde raf blokları istenilen herhangi bir raf
sisteminden oluşabilmektedir.
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Şekil 25– Mobil Raf Sistemleri

6.3.11. Radyo Kontrollü Mekik
Radyo kontrollü mekik sistemlerinin yapısı ile içine girilebilir raf sistemlerinin yapısı
birbirine benzemektedir. Bu sistemlerde içine girilebilen raf sistemlerinden farklı olarak
forkliftler ürünlerin rafların dışarısına çıkartmak amacıyla rafların arasına girme ihtiyacı
duymamaktadır. Bunun yerine raf kanallarının girişine yerleştirilen radyo kontrollü mekik
adı verilen taşıyıcılar yardımıyla paletler hareket ettirilerek depolanacağı alana kadar raflar
üzerinde taşınır. Forklift operatörleri basit bir kumanda yardımıyla paletlerin hareketlerini
düzenlemekte ve yükleme boşaltma operasyonlarını yönetebilmektedir.
İçine girilebilir raf sistemi kullanılan depolara radyo kontrollü mekik sistemleri kolaylıkla
kurulabilmektedir. Bu raf sistemlerinin firmalara sağladığı avantajlar, düşük kaza riski, palet
yükleme ve boşaltma sürelerinin kısalması, forkliftler raf bloklarının içerisine girmediği için
raflarda oluşabilecek hasarların en aza inmesi, işlem sürelerinin kısalması nedeniyle
operasyonel verimlilikte artış sağlanması, farklı ölçütlerde paletlerin kullanılmasına olanak
sağlar, rafların katları arasındaki mesafeyi minimum yüksekliğe indirerek depo
yüksekliğinin etkin kullanımını sağlar. Bu raf sistemleri soğuk hava depolarında, sipariş
sevk ya da ara depolama bölgelerinde kullanılmak üzere uygundur.

Şekil 26– Radyo kontrollü mekik
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6.3.12.Askılı Konveyör Depolama Sistemleri
Askılı konveyör sitemleri genellikle tekstil depolarında kullanılan ve üretim öncesinde ve
esnasında malzeme akışını sağlayarak üretim sürecinin verimliliğine katkı sağlayan ve aynı
zamanda depolama ve taşıma fonksiyonlarında da kullanılabilen çok yönlü raf sistemleridir.
Üretim aşamasında kullanılan askılı konveyör sistemler genellikle üretim alanının kısıtlı
olması durumunda yarı mamul ve malzemelerin yer kaplamadan üretime katılmasına imkan
vermektedir.

Şekil 27– Askılı Konveyör Depolama Sistemleri
Askılı konveyör sistemlerinin kullanıldığı bir başka endüstri ise et ve tavuk ürünlerinin
üretildiği entegre kesim ve üretim tesisleridir. Bu raf sistemlerinin kullanımı sayesinde et
ürünlerinin depolanmasında çok önemli olan FIFO stok sistemleri uygulanabilmektedir.

6.3.13. Karuzel ( Carousel) raf sistemleri
Küçük parçalar halindeki ürünlerin toplama operasyonunda kullanılan otomatik depolama ve
elleçleme ekipmanıdır. Bu sistemlerde ürünler rafların içerisindeki sepetlerde veya kutularda
bulundurulur. Karuzeller ile depolanan ürünler döküman, film, el kitabı, yedek parça, montaj
kitleri ve aletler vb. küçük boyutlu olduğu için stok sayımı ve güvenliği zor sağlanan
ürünlerdir. Bu sistemlerde ürünlerin toplama işlemleri otomatik sistemler aracılığı ile yapılır
ve operatörlerin fazla hareket etmesi gerekmez. Yatay veya dikey olarak hareket eden
sistemler sayesinde ürünler operatörlerin önüne gelir.
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Şekil 28- Karuzel raf sistemleri
Bazı
karuzel
sistemlerinde
toplama
işlemleri
de
otomatik
olarak
da
gerçekleştirilebilmektedir. Ürün toplama faaliyetlerinde verimlilik artışı, depolama alanı
kullanımı açısından maksimum yer kullanımı, otomasyon sayesinde personel maliyetlerinin
azaltılması gibi işletmelere önemli avantajlar sağlayan bu sistemlerin firmalara önemli bir
yatırım maliyeti vardır.

6.3.14. Otomatik Depolama Sistemi (AS/RS)
Günümüzde internet üzerinden alışverişin yayın hale gelmesiyle birlikte müşteri talepleri
çeşitlenmiş ve depolama faaliyetleri daha karmaşık bir hal almıştır. Depolarda bulunan ürün
çeşitlerinin artması ve operasyon sürelerinin kısalma talebi karşısında firmalar depolama
işlemlerinde bilgi teknolojilerinin desteğine ihtiyaç duymaya başlamıştır. AS/RS (Automatic
Storage and Retrieval System) ürünlerin özellikleri, adedi, stok devir hızı ve prosesine göre
depolama faaliyetlerini en uygun şekilde gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla ürünlerin
hazırlanmasını sağlayan otomatik sistemleridir. Bu sistemlerde yükleme ve yerleştirme
işlemleri yatay ve dikey olarak hareket edebilen iş makineleri tarafından gerçekleştirilir.

Şekil 29– AS/RS Depolama Sistemleri
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Otomasyon sistemi sayesinde karmaşık depolama işlemleri daha kısa sürede daha az çalışan
ile gerçekleştirilebilmektedir. AS/RS sistemlerinde stok sayımı otomatik sistemler
yardımıyla yapıldığı için kayıt bilgilerinin tutarlılığı daha yüksektir. Ayrıca toplama
işlemleri otomatik olarak gerçekleştirildiği için aydınlatma ve ısıtma gereksinimleri ortadan
kalkmakta ve insan unsurundan kaynaklanan ürün toplama hataları ile karşılaşılmamaktadır.
Ürünlerin taşınması sırasında hasar görmesi azalmaktadır. İrsaliye basımı gibi zaman alan
işlemler otomatik olarak gerçekleştirildiği için irsaliye giriş çıkış kayıt bilgilerinin tutarlılığı
artmaktadır. Barkodlama, vb. kırtasiye maliyetlerinden tasarruf sağlanmaktadır. Bütün bu
avantajlarının yanı sıra AS/ SR sistemlerinin bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlar,
yüksek yatırım maliyetleri, uzun kurulum süreleri, tamir-bakım ve yedek parça
maliyetlerinin yüksek olması, ileri bilgisayar sistemleri ile çalıştığı için bu konuda uzman
çalışanlardan oluşan farklı bir bilgi sisteminin kurulma gereksinimidir.

6.4. Raf İstifleme Sistemlerinin Seçimi
İşletmeler farklı raf sistemleri içerisinden genel olarak ürünlerin özelliklerine, operasyonel
gereksinimlerine, yatırım olanaklarına göre tercih yapmaktadır. Aşağıdaki tabloda bazı raf
sistemleri için çeşitli kriterlere göre karşılaştırma yapılmıştır. Raf sistemleri arasında bir
tercih yapmak isteyen firmalar kendi beklentilerine uygun olarak belirlemiş oldukları
kriterlere göre raf sistemleri arasında tercih yapabilirler.
Tablo 2- Raf Sistemlerinin Karşılaştırılması
Yüzeysel
Alan
Kullanı
mı

Hacimsel
Alan
Kullanımı

Dar koridor
Raf
İçine
girilebilir
Raf
İkili
Derinlikli
Raf
Kızaklı Raf

xxx

xxx

xxx

xxxx

Var

xxxxx

xxx

xx

x

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

Kayar Raf

xxxx

Mobil

xxxx

İşlem
Hacmi
Hızı

İstenilen
Palete
Ulaşma
Olanağı

Özel
Elleçleme
Ekipmanı
Gereksinimi

Palet
capasitesi
(4636 m2 )

Maliyet*

FIFO

1600

100

Yok

LIFO

2120

200

xx

Var

LIFO

1650

100

xx

xx

Yok

LIFO

1950

500

xxx

xxxx

x

Yok

FIFO

2400

700

xxx

x

xxxx

Yok

FIFO

2325

400

Stok
Sistemi

*Maliyetler dar koridor raf sisteminin maliyeti 100 para birimi kabul edilerek karşılaştırılmıştır.
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Uygulamalar

Bowens isimli firma 1984 yılından beri kereste ve mobilya perakende sektöründe faaliyet
gösteren bir aile şirketidir. Bowens firması kendi pazarında oldukça başarılı bir firmadır.
Firmanın sektördeki başarısı pazar payının büyümesine ve daha fazla sayıda müşteriye hitap
etmesine neden olmuştur. Bu durumda artık firmanın sahip olduğu pazar payını
koruyabilmesi ve çeşitlenen müşteri taleplerini başarılı bir şekilde karşılayabilmesi için
depolarını daha verimli bir şekilde yönetmeye ihtiyaç duymuştur. Bunun üzerine mevcut
depolarını inceleyen firma depodaki alan kullanımını arttırmak ve depo operasyon
verimliliğini arttırmak amacıyla raf sistemlerini yenileme kararı almıştır. Firma mevcut raf
sistemlerini incelediğinde raf sistemlerinin oldukça alçak olduğunu ve depo tavanı ile raf
yüksekliği arasındaki mesafenin atıl bir kapasite şeklinde olduğunu gözlemlemiştir. Bunun
üzerine mevcut raf sistemlerinin yüksekliği arttırılarak aradaki boş alan değerlendirilmiştir.
Ayrıca kereste ürünlerinin depolanmasında yer tasarrufu sağlayan ve ürünlerin daha kolay
taşınmasına yardımcı olan konsol kollu raf sistemleri kurulmuştur. Bu sayede deponun ürün
depolama kapasitesi ve verimliliği önemli bir derecede artmıştır. Bir aile firması olmasına
rağmen Bowens firması çevresel değişimlere uyumlu olabilmek amacıyla artan müşteri
taleplerini karşılayabilecek önlemler almıştır.
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Uygulama Soruları



Bowens firması neden raf sistemlerini yenileme ihtiyacı duymuştur. Açıklayınız.



Bowens firmasının deposunda yapmış olduğu değişimler nelerdir?



Bowens firması deposunda yapmış olduğu değişimlerden ne gibi faydalar elde
etmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Depoda ürünlerin zarar görmeden maksimum kapasite ile depolanabilmesi için geliştirilmiş
çeşitli depo istifleme yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar blok istifleme, tüp istifleme ve raf
istiflemedir. Blok istifleme büyük hacimli ürünlerin istiflenmesinde kullanılan ve yatırım
gerektirmeyen istifleme yöntemleridir. Tüp istifleme sıvı ürünlerin depolanmasında
kullanılan istifleme yöntemidir. Raf istifleme ise daha küçük boyutta ve farklı yükseklik
seviyelerinde depolanabilen ürünlerin depo operasyonlarında maksimum depo alanı
kullanımı için geliştirilmiş olan sistemlerdir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte
raf sistemlerinin de çeşitleri artmıştır. Ürünlerin özelliklerine, depo alanının özelliğine ve
işlem hacmine göre firmalar kendileri için uygun olan depo istif yöntemini seçmelidir. Aynı
zamanda ürünlerin taşınması, yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için
kullanılan depo istifleme araçları da bu özelliklere uygun olarak seçilmelidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi depo istifleme çeşitlerinden birisidir?
a) Parti
b) Blok
c) U-tipi
d) Akış tipi
e) Modern
2) Aşağıdakilerden hangisi ağır ve büyük boyutlu ürünlerin istiflenmesinde kullanılan
depo istifleme yöntemidir?
a) Tank/Silo İstifleme
b) Blok İstifleme
c) Sırt sırta raf sistemleri
d) Otomatik raf sistemleri
e) İçine girilebilir raf sistemleri
3) Aşağıdaki özelliklerden hangisi sıvı maddelerin istiflenmesinde kullanılan depo
istifleme yöntemidir?
a) Blok istifleme
b) Sırt-sırta raf sistemi
c) Tank/Silo istifleme
d) İçinden geçilebilir raf sistemi
e) Otomatik raf sistemi
4) Aşağıdaki sırt sırta raf sistemleri ile ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Farklı en, boy ve ağırlıktaki paletleri bloklar halinde istiflemek amacıyla
kullanılmaktadır.
b) En sık kullanılan raf sistemlerinden biridir.
c) Modüler yapısı nedeniyle işletmelere önemli depo alan tasarrufu sağlamaktadır.
d) Bu raf sistemlerinde tüm ürünlere doğrudan ulaşılabilir.
e) FIFO (ilk giren ilk çıkar) sistemleri için uygun değildir.
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5) Ortalama 1,6 m koridor genişliği ile maksimum alan kullanımını sağlayan raf sistemleri
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Konsol kollu raf sistemleri
b) Kayar palet raf sistemleri
c) Dar koridor raf sistemleri
d) İçine girilebilir raf sistemleri
e) İkili derinlikli raf sistemleri
6) Aşağıdakilerden hangisi boru, plastik, ahşap gibi uzun ürünlerin depolanmasında
kullanılan raf sistemleridir?
a) İçinden geçilebilir raf sistemleri
b) Sırt sırta raf sistemleri
c) İkili derinlikli raf sistemleri
d) Konsol kollu raf sistemleri
e) Askılı konveyör raf sistemleri
7) Aşağıdaki raf sistemlerinden hangisi paletlerin hareketi hafif meyilli makaralar ile
sağlandığı raf sistemleridir?
a) Mobil raf
b) İçinden geçilebilir raf sistemleri
c) Dar koridorlu raf sistemleri
d) Kayar palet raf sistemleri
e) İkili derinlikli raf sistemleri
8) Aşağıdaki ifadenin doğru bir şekilde tamamlanabilmesi için ilgili boşluğa hangi
seçenekteki ifade yerleştirilmelidir?
“...................... depo binasının yapım aşamasında raf sistemlerini kullanarak binanın çatı
ve cephesini içerecek şekilde inşa edilmesiyle oluşturulan raf sistemleridir.
a) Askılı konveyör raf sistemi
b) Mobil raf
c) Radyo kontrollü mekik
d) Kayar raf sistemi
e) Giydirme raf sistemi
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9) Küçük parçalar halindeki ürünlerin toplama operasyonunda kullanılan otomatik
depolama ve elleçleme ekipmanına verilen ad nedir?
a) Radyo kontrollü mekik
b) Kayar palet raf sistemleri
c) Askılı konveyör raf sistemleri
d) Karuzel raf sistemleri
e) Mobil raf sistemleri
10)

Aşağıdakilerden hangisi otomatik raf sistemleri ile ilgili yanlıştır?

a) Bu raf sistemlerinde aydınlatma ve ısıtma gereksinimleri ortadan kalkmakta ve insan
unsurundan kaynaklanan ürün toplama hataları ile karşılaşılmamaktadır.
b) Bu sistemlerde yükleme ve yerleştirme işlemleri yatay ve dikey olarak hareket
edebilen iş makineleri tarafından gerçekleştirilir.
c) İrsaliye basımı gibi zaman alan işlemler otomatik olarak gerçekleştirildiği için
irsaliye giriş çıkış kayıt bilgilerinin tutarlılığı artmaktadır.
d) Barkodlama ve kırtasiye maliyetleri artmaktadır.
e) Bilgisayar sistemleri ile çalıştığı için bu konuda uzman eğitimli çalışanlara ihtiyaç
duyulmaktadır.

Cevaplar
1)b, 2)b, 3)c, 4)e, 5)c , 6)d, 7d, 8)e, 9)d, 10)d
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7. DEPO TAŞIMA VE İSTİFLEME ARAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Depo Taşıma ve İstifleme Araçlarının Çeşitleri nelerdir?
7.1.1. Transpaletler nelerdir?
7.1.2. Forklift nedir?
7.1.3. Yüksek İrtifa İstifleme araçları nedir?
7.1.4. Sipariş Toplama araçları nedir?
7.1.5. Yan Yönlü Toplama araçları nedir?
7.1.6. Kule İstifleyiciler nedir?
7.1.7. Konveyörler nedir?
7.1.8. Otomasyona dayalı malzeme istifleme araçları nedir?
7.1.9. Streçleme makinesi nedir?
7.2. Taşıma ve İstifleme Araçlarının Seçimi nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Depoda insan gücü ile taşınamayacak yükler için nasıl bir çözüm üretilmiştir?



Depoda sipariş toplama, ürün yerleştirme gibi operasyonlarda verimliliği sağlamak
için alınabilecek önlemler nelerdir?



Bütün depo taşıma ve istifleme araçları her depo için aynı etkinlikte midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Depo Taşıma ve İstifleme Tedarik Zincirinde küresel
tedrik
zinciri
yönetimi
Araç Çeşitleri
faaliyetleri hakkında bilgi
sahibi olmak
Yeşil Tedarik Zinciri

Sürdürülebilir
Zinciri

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Yeşil
Tedarik
Zinciri
Yönetimi hakkında bilgi
sahibi olmak.

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




İstifleme aracı
 Konveyör
Otomatik İstifleme
 Streçleme
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Giriş
Günümüzde depolar firmalar için stratejik bir iş birimi haline gelmiştir. Buradaki
operasyonların verimliliği ve süresi işletmelerin rekabet gücünü önemli bir derecede
etkilemektedir. Bu sebeple depo operasyonlarından en fazla vakit ve maliyet gerektiren
sipariş toplama operasyonu ve diğer mal yükleme, boşaltma, ürün yerleştirme gibi
operasyonların verimli bir şekilde ve en kısa sürede gerçekleştirilebilmesi için depo taşıma
ve istifleme araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde
çok farklı depolama ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklerde farklı taşıma ve istifleme araçları
geliştirmiştir. Bu bölümde farklı depo taşıma ve istifleme araçlarından bazıları hakkında
bilgi verilecektir. Böylece farklı depolama ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikteki depo
taşıma ve istifleme araçları hakkında bilgi sahibi olunması sağlanacaktır.
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7. DEPO TAŞIMA VE İSTİFLEME ARAÇLARI
Depo içerisinde ürünlerin yükleme, boşaltma, toplama, yerleştirme gibi depo
operasyonlarında ürünlerin hareketlerini sağlarken kullanılan depo ekipmanları depo
istifleme veya elleçleme araçları olarak adlandırılmaktadır. Depo içerisinde paletler ile
büyük kütleye sahip ağır bir şekilde istiflenen ürünlerin taşınması sırasında insan gücü tek
başına yetersiz olacağı için çeşitli araçlara gereksinim duyulmuştur. Bu araçlar büyük
boyutlardaki ürünlerin insan gücüyle mümkün olmayan taşıma, yüksek düzeye kaldırma,
istifleme gibi hareketlerini mümkün kılmanın yanı sıra bu faaliyetlerin kısa sürede
gerçekleştirilmesini sağlayarak depo operasyonlarının verimliliğini arttırmaktadır. Ayrıca bu
araçların ürünleri yüksek düzeye taşıma özelliği sayesinde ürünleri yüksek alanlarda
saklama olanağı elde edilerek depo içerisindeki alanın yükseklik olarak verimli
kullanılmasını sağlamaktadır.

7.1. Depo Taşıma ve İstifleme Araç Çeşitleri
Depo içerisinde kullanılan istifleme araçlarının kapasitelerine, yaptıkları işe, teknik
özelliklerine göre farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bu farklı istifleme araçlarının seçimi
deponun işlem hacmi, ürünün fiziksel özellikleri, depoda kullanılan raf sistemlerinin
özellikleri gibi çeşitli faktörler göz önüne alınarak yapılmaktadır.

7.1.1. Transpaletler
Transpaletler alçak alanlarda ürünlerin kaldırılması, yükleme ve boşaltma işlemlerinin
gerçekleştirilmesi için kullanılan düşük maliyetli depo istifleme araçlarıdır. Bu araçların
elektrikli ve manuel olarak iki farklı türü bulunmaktadır. Aşağıdaki şekilde bu iki farklı
türdeki transpalete örnek verilmiştir.

Şekil 36- Transpalet Örnekleri
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7.1.2.Forkliftler
Depo içerisindeki ürünlerin hareket ettirilmesi, bir noktadan diğerine taşınması, farklı
yüksekliklere kaldırılması ve yerleştirilmesi gibi işlemleri yapmaya yarayan depo istifleme
araçları Forklift olarak adlandırılmaktadır. Forklift ismi Türkçe olmamasına rağmen
günümüzde bu tür araçların depolarda ve ürün taşımasında yoğun bir şekilde kullanılması
nedeniyle dilimize yerleşmiş bir isimdir. Bazı kaynaklarda Forklift isminin Türkçe karşılığı
olarak Çaka ismi kullanılmaktadır. Bu depo istifleme araçları depo içerisinde veya dışında
kullanılabilmektedir. Forkliftlerin elektrik, tüp veya yakıt ile çalışan farklı tipleri
bulunmaktadır. Fazla kapasiteli araçlarda elektrik veya tüp yerine yakıt kullanımı söz
konusudur. Forkliftlerin ürün taşıma kapasiteleri 1 tondan 50 tona kadar değişmektedir.
Forkliftler 4m’ye kadar ürünleri kaldırabilmektedir. Bazı özel forklift türleri ise 9m’ye kadar
ürünleri kaldırabilmektedir. Forkliftler genellikle geniş manevra alanlarına ihtiyaç duyarlar
ancak depo alanı içerisindeki kısıtlı manevra alanlarında çalışabilecek üç tekerlekli
forkliftler geliştirilerek bu özellikleri geliştirilmiştir. Forkliflerin bir diğer kısıtlayıcı
özellikleri rampa çıkabilme kabiliyetlerinin kısıtlı olmasıdır. Gerektiğinde farklı özellikler
ekleyen ilave donanımların kullanılmasıyla forkliftler geliştirilebilmektedir.

Şekil 30- Forklift Örnekleri

7.1.3.Yüksek İrtifa İstifleme Araçları (Reach Truck)
Yüksek irtifa istifleme araçları dar alanlarda ve yüksek alanlara yerleştirilmiş ürünlerin
yükleme, boşaltma, taşıma işlemelerinde kullanılan depo istifleme araçlarıdır. Genellikle
elektrik ile çalışmaktadır. Bu araçların palet taşıma çatallarının ileri ve geri hareket etme
yeteneği bulunmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere bu istifleme araçları yüksek seviyede
bulunan ürünlerin operasyonlarında otomatik yükseklik seçimi ve kamera sistemi gibi
donanımlar ile kolaylık sağlamaktadır. Bu araçlar yaklaşık 1 ton ile 3,5 ton arasında yük
taşıma kapasitesine ve 11 m yükseklikte çalışabilme yeteneğine sahiptir. Aşağıdaki şekilde
gösterilmiş olan yüksek irtifa istifleme aracı aynı zamanda derin raf sistemlerinde ürün
yerleşimi için uygun olan araçlardandır. Bu araçlar dar raf sistemlerinde ürün yerleştirme
kapasitesini maksimum düzeye getirme ve işlem hacmini arttırmak için dizayn edilmiştir.
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Şekil 32– Yüksek irtifa istifleme araçları

7.1.4.Sipariş Toplama Araçları (Order Picker)
Sipariş toplama araçları dar koridor istifleme araçları ile aynı teknik özelliklere sahiptir. Bu
makinalar dar koridor istifleme araçlarının özelliklerine ek olarak yatay veya dikey ürün
toplama işlemlerini gerçekleştirirken operatörün de yükselmesini sağlamaktadır. Genellikle
bu araçlar depodaki küçük parçalı ürünlerin (kutu, paket, koli vb.) toplanmasında
kullanılmaktadır.

Şekil 33- Sipariş Toplama Araçları
Depo operasyon süreçleri arasında en fazla maliyet ve zaman gerektiren sipariş toplama
işlemlerinde sipariş toplama araçlarından yardım alınarak verimlilik arttırılmaktadır. Sipariş
toplama araçları rafların arasındaki koridorlarda rahat çalışabilen ve sipariş toplama
elemanının farklı yüksekliklerdeki ürünlere kolayca ulaşmasını sağlayan araçlardır. Bu
araçlar ürünlerin uzun mesafeli olarak taşınmasına uygun değildir. Bu sebeple ürünlerin
raflardan sipariş toplayıcı araçlar ile toplanmasının ardından yakın mesafedeki sipariş
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toplama merkezlerinde toplanması ve daha sonrasında forklift vb. uzun mesafeli taşımaya
uygun bir istifleme aracı ile sevk alanına taşınması daha uygundur.

7.1.5.Yan Yönlü Toplama Araçları (Side Loader)
Yan yönlü toplama araçları isminden de anlaşılacağı gibi ürünleri klasik forkliftler gibi
aracın ön tarafında yer alan çatallar ile taşımak yerine aracın yan tarafında yer alan çatallar
ile taşımakta, yükleme ve boşaltma işlemelerini gerçekleştirmektedir. Bu araçların klasik
forkliftlere göre avantajı ürünleri yan taraftan yükleyip boşaltabildikleri için dönme ihtiyacı
hissetmemeleri ve rafların arasında raf boyu hareket edebilmeleridir. Bu sebeple dar
koridorlarda veya dar kapılarda ürünlerin taşınması sırasında operasyonları verimli bir
şekilde gerçekleştirebilmektedir. Kereste, boru, çelik gibi uzun yapıdaki ürünlerin taşınması
için elverişli bir araçtır. Yan yönlü toplama araçları sayesinde ürünlerin daha güvenli ve
verimli bir şekilde taşınması mümkün olmaktadır. Ayrıca bu araçlarda ürünler aracın yan
tarafında taşındığı için operatörlerin aracı kullanırken görüşü daha rahat olmaktadır.

Şekil 34- Yan Yönlü Toplama depo istifleme araçları

7.1.6.Kule İstifleyiciler (Turret Trucks)
Bu araçlar çok dar raf sistemleri arasında ürün hareketlerini düzenlemek için geliştirilmiş
araçlardır. Bu araçların özellikleri klasik araçların hareket etmesi için gerekli olan manevra
alanının olmadığı dar alanlarda dönebilen araçlar olmasıdır. Araç modeline bağlı olarak 14
m ‘ye kadar ürünleri yüksek seviyelere taşıyabilmektedirler. Taşıma kapasiteleri 1 ile 3 ton
arasında değişmektedir. Bu araçlar genellikle elektrik ile çalışmaktadır. Ayrıca bu araçların
bir diğer önemli özelliği ürünleri kaldırabildiği yüksekliğe bağlı olarak kaldırma
kapasitesinde büyük bir kayıp yaşamamasıdır.
Bu araçlarda operatör, aracı kullanırken ürünlerin yerleştirme işlemelerini rahatlıkla ve
doğru bir şekilde gözlemleyebildiği için işlem süreleri kısalmakta ve verimlilik artmaktadır.
Kule istifleyiciler kısa mesafede ürünlerin taşınması için uygun araçlardır. Kule
istifleyicilerin bir başka özelliği aynı anda birden fazla paleti elleçleme imkanına sahip
olmasıdır. Bu da depodaki ürün taşıma hızını arttırabilmektedir.
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Şekil 35 – Kule İstifleyici
Bu tür araçlar genellikle depo arazi fiyatlarının yüksek olması nedeniyle veya alan kısıtının
yüksek olması nedeniyle çok dar koridorlu raf sistemlerinin kullanıldığı depolarda
kullanılmaktadır. Kule istifleyiciler istifleme hacmi konusunda forkliftlere göre %50, yüksek
irtifa istifleme araçlarına göre %25 daha fazla verimlidir. Ancak bu özelliğinin yanı sıra,
yatırım maliyetleri yüksek irtifa istifleme araçlarına göre daha yüksektir ve araç yükleme,
boşaltma işlemlerinde kullanılamamaktadır. Ayrıca tek başına ürünün bütün depo
hareketlerini sağlayamadığı için diğer istifleme araçları ile birlikte kullanımı gerekmektedir.
Bu da maliyetleri arttıran bir etkendir.

7.1.7. Konveyörler
Konveyörler sabit rotada ürünlerin hareket etmesini sağlayan istifleme araçlarıdır. Genellikle
işlem hacmi yoğun olan ürünlerin akışının sağlanması için kullanılmaktadır. Ürünlerin iki
nokta arasında kesikli veya sürekli olarak taşınmasını sağlayan sistemlerdir.
Konveyörlerin otomatik kontrol ekipmanlarıyla uyumlu bir şekilde çalışabilmesi bu
istifleme aracının modern depolarda kullanımını yaygınlaştırmıştır. Seçme, tartma, ayıklama
gibi otomatik kontrol ekipmanları ile kullanılabilmektedir. Bu otomatik kontrol
ekipmanlarının eklenmesiyle konveyörler sipariş hazırlama operasyonlarında da depolama
faaliyetlerini hızlandırmaktadır.
Konveyörlerin motor gücü ile çalışan, eğim ile çalışan, havadan taşıma yapan, döner
çubuklu, kemerli, zincirli, sabit, yatay, dikey, eğimli, paletli, spiral vb. çok farklı çeşidi
bulunmaktadır. Depodaki ürünün özelliklerine ve depo yerleşime göre firmalar için uygun
olan konveyör çeşidi kullanılmaktadır. Konveyörler motor gücüyle yada yerçekiminin
etkisiyle hareket ederek ürünlerin taşımasını gerçekleştirebilmektedir.
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Şekil 37 – Konveyör Sistemleri

7.1.8. Otomasyona dayalı malzeme istifleme araçları
Bu sistemler barkod etiketlerden okudukları bilgilere göre ürünlerin sipariş toplama ve depo
içerisinde dağıtımını gerçekleştiren sistemlerdir. Günümüzde bilgisayar teknolojilerinin
gelişmesiyle birlikte bu tür malzeme ihtiyaçlarının işlem hacmi yoğun olan depolarda
kullanımı yaygınlaşmıştır. Depo operasyonlarının hızlı ve doğru bir şekilde
gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır. İş gücü kullanılmadan uzaktan malzeme taşıma
işlemeleri düzenlenebilen istifleme araçlarıdır. Bu sayede depoda minimum iş gücü ile
operasyonların yürütülmesine olanak sağlar. İnsan gücünün depo operasyonlarında daha az
miktarda kullanılması işçilik maliyetlerini azaltırken süreçlerde insandan kaynaklanan
hataların azalmasını ve deponun güvenlik ve emniyetinin artması sağlanır. Otomasyona
dayalı malzeme istifleme araçları uzaktan kumanda edilebildiği için insanların
çalışamayacağı soğuk hava depolarında veya yanıcı maddelerin depolandığı oksijensiz depo
alanlarında kullanımı uygundur.
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Şekil 38 – Otomatik depo istifleme aracı
Bütün bu olumlu özelliklerinin yanında, bu araçlar tamamen bilgisayar sistemleri ile çalıştığı
için yatırım maliyetleri yüksek ve bu sistemlerin doğruluğuna bağlı olarak performansı
değişen araçlardır. Ayrıca teknik özellikleri yüksek bilgisayar destekli araçlar olduğu için
kalifiye iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

7.1.9. Streçleme Makinesi
Bir yükü birleştirmek için kullanılan çemberleme ve bantlama işlemleri streçleme ve
şrinkleme makineleriyle gerçekleştirilmektedir. Streçleme makinelerinde genellikle plastik
bir film yardımıyla ürünler birleştirilmektedir. Streçleme makineleri manuel ve otomatik
olarak iki farklı şekilde bulunmaktadır. Depodaki işlem hacmi yoğun olduğu durumlarda
otomatik streçleme makinesi işlem sürelerinin kısalmasına yardımcı olmaktadır.

Şekil 39– Streçleme makinesi

7.2. Taşıma ve İstifleme Araçlarının Seçimi
Depo faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde işleyebilmesi için depo yerleşim düzeni, raf
sistemleri ve depo istifleme araçlarının birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Aksi
takdirde bu durum depo operasyonlarının aksamasına neden olabilir. Örneğin, dar koridor
raf sistemleri kullanılan bir depoda buna uygun istifleme aracı tercih edilmez ise araçlar
koridorlarda işlem yapamayacağı için ürünlerin hareketleri sırasında problemler
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yaşanacaktır. Bu nedenle depo istifleme aracının seçimi planlı bir şekilde ele alınması
gereken bir karar sürecidir. Depo yöneticilerin çeşitli sorular etrafında çeşitli faktörleri
değerlendirerek depo operasyonlarında ihtiyaçları karşılayacak ekipmanı seçmesi
operasyonel verimlilik için önemlidir. İstifleme araçlarının tercihinde ilk olarak sorulması
gereken soru ilgili aracın hangi amaçla, nasıl ve kim tarafından kullanılacağıdır. Bu temel
sorulara ek olarak depolarda uygun istifleme araçlarının seçimi aşamasında cevaplanması
gereken sorular aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bu sorulara ek olarak depolanacak ürünün özellikleri, kırılabilecek yapıda hassas veya
dondurulmuş ürün olması vb. gibi özellikler, depo güvenliği, emniyeti ve ürünlerin zarar
görmemesi için kullanılan istifleme aracının karbon emisyon miktarı ve gürültü sınırı da
depo istifleme araçlarının tercihinde dikkat edilmesi gereken unsurlardandır. Örneğin gıda
depolarında ürünlerin zarar görmemesi için akülü istifleme araçlarının kullanılması
gerekmektedir. Ayrıca hassas kırılabilecek yapıdaki ürünlerin gürültü nedeniyle oluşabilecek
titreşimden zarar görmemesi için istifleme araçlarının gürültü sınırı da bu gibi ürünlerin
saklandığı depolarda dikkat edilmesi gereken bir unsurdur.
Tablo 3- Depo İstifleme Aracı Seçimini Etkileyen Unsurlar

İstifleme araçlarının finansman kararı da depo yönetiminde kritik karar süreçlerinden biridir.
Araçların satın alma, kiralama veya leasing yöntemlerinden hangisi ile işletmede
bulundurulmasının avantajlı olacağı konusunda gerekli hesaplamalar yapılarak işletmenin
ihtiyaçlarını karşılayacak finansman türü tercih edilmelidir. Depo istifleme araçlarının doğru
seçimiyle depo operasyonlarının verimlilikleri arttırılırken, maliyetlerin de belirli bir seviye
olmasına özen gösterilmelidir.
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Uygulamalar

Amerika’nın en büyük dondurulmuş ürün üreticilerinden birisi olan COLD isimli firma
dağıtım depolarında kapasite problemi yaşamaya başlamıştır. Çünkü yüksek ve dar raf
sistemlerine sahip olmasına rağmen ürünleri bu yüksekliği kaldırmak için çok ağır
olduğundan dolayı depolarındaki rafların üst bölümlerini kullanamamaktadır. Depoda
bulunan forkliflerin ürünleri kaldırma yüksekliği rafların üst kısımları için yeterli olmamakla
birlikte dar olan raf aralarında bu araçlar ile verimli bir taşıma yapılamamaktadır. Depo
yönetimi dağıtım depolarındaki bu verimsiz kapasite kullanımı nedeniyle ürünleri diğer
depolarına dağıtmaktadır ancak bu durumda müşterilerin ürünlere ihtiyacı olduğunda hızlı
bir şekilde siparişin sevkiyatını engelleyen bir durum oluşturmaktadır. Günümüzde
depolama alanı kullanımında her bir metreküp önem taşırken COLD firmasının deposunda
yaşanan bu verimsiz kapasite kullanımı firma için önemli bir dezavantajdır. Bunun üzerine
araştırma yapan depo yöneticileri yüksek irtifalı istifleyici (reach truck) ile mevcut
problemlerini çözme kararı almışlardır.
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Uygulama Soruları



COLD isimli firmanın deposunda yaşanan problemin nedeni nedir?



Yüksek irtifa istifleme araçları (reach truck) COLD firması için uygun bir çözüm
müdür? Değerlendiriniz.



Firma deposuna alacağı bu yeni istifleme aracını seçerken nasıl
değerlendirmelidir? Hangi unsurlara dikkat etmelidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Depodaki farklı raf sistemleri ve depolama çeşitlerine yanıt verebilmek için depodaki
ürünlerin taşınma ve istiflemesinde kullanılan birçok çeşit depo taşıma ve istifleme araçları
bulunmaktadır. Bu bölümde bu depo taşıma ve istifleme araçlarının çeşitleri hakkında genel
bilgiler verilmiştir. Her bir depo taşıma ve istifleme aracının farklı özellikleri ve kullanım
amaçları anlatılmıştır. Depo yönetiminde elleçlenecek ürünün özelliklerine ve depo alanının
gereksinimlerine göre doğru depo istifleme aracının seçilmesi depo operasyon sürelerini
kısaltabilmekte ve verimliliği arttırmaktadır. Bu bölümde ayrıca depo istifleme aracının
seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi depo taşıma ve istifleme araçlarından birisidir?
a) Sırt sırta raf sistemleri
b) Kayar raf sistemleri
c) Transpalet
d) Radyo kontrollü mekik
e) Karuzel

2) Depo istifleme araçları arasında en sık kullanılan ekipman aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Kule istifleyiciler
b) Yan yönlü toplama aracı
c) Dar koridor istifleme aracı
d) Forklift
e) Sipariş toplama aracı

3) Aşağıdakilerden hangisi forklift istifleme aracının özelliklerinden birisi değildir?
a) Depo içerisindeki veya dışındaki istifleme işlemleri için kullanılabilmektedir.
b) Türkçe isim karşılığı olarak Çaka ismi de kullanılmaktadır.
c) Taşıma kapasiteleri 1 ile 50 ton arasında değişmektedir.
d) Kısıtlı manevra alanlarında üç tekerlekli forkliftler kullanılabilmektedir.
e) Uzun mesafeli taşıma işlemleri için uygun bir araç değildir.
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4) Aşağıdakilerden hangisi yüksek ve derin raf sistemlerinde kullanıma uygun depo
istifleme aracıdır?
a) Yan yönlü toplama aracı (Side loader)
b) Kule istifleyici (Turret truck)
c) Yüksek irtifa İstifleme aracı (Reach Truck)
d) Sipariş toplama aracı (Order Picker)
e) Forklift

5) Aşağıdakilerden hangisi kule istifleyicilerin (turret truck) özelliklerinden birisi
değildir?
a) Aynı anda birden fazla paleti taşıyabilir.
b) 14 m yüksekliğe kadar ürünlerin istiflemesini gerçekleştirebilir.
c) Operatör ürünleri yerleştirirken rahatça süreci gözlemleyebilir.
d) Yatırım maliyetleri düşüktür.
e) Çok dar koridorlu raf sistemlerinde kullanılabilir.

6) Aşağıdakilerden hangisi boru, plastik, kereste gibi uzun ürünlerin taşınması için
uygun depo istifleme aracıdır?
a) Yüksek irtifa İstifleme aracı (Reach truck)
b) Yan Yönlü toplama aracı (Side loader)
c) Sipariş toplama aracı (Order picker)
d) Forklift
e) Kule istifleyici (Turret truck)
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7) Ürünlerin sabit rotada hareket etmesini sağlayan bant şeklindeki depo taşıma aracı
hangisidir?
a) Forklift
b) Yan Yönlü toplama aracı (Side loader)
c) Kule istifleyici (Turret truck)
d) Konveyör sistemler
e) Transpalet
8) Aşağıdaki şekilde gösterilmiş olan depo istifleme aracı hangisidir?

a) Forklift
b) Kule istifleyici (Turret truck)
c) Sipariş toplama aracı (Order picker)
d) Transpalet
e) Yan yönlü toplama aracı (Side loader)
9) Aşağıdakilerden hangisi
özelliklerinden değildir?

otomasyona

dayalı

depo

istifleme

araçlarının

a) İş gücü gereksinimi minimumdur
b) Operasyonel hız yüksektir
c) İnsandan kaynaklanan hata miktarı azdır
d) Yatırım maliyetleri düşüktür
e) Kalifiye iş gücüne gereksinim vardır.
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10) Depoda ürünlerin plastik bir film yardımıyla birleştirilmesi aşağıdaki hangi depo
ekipmanı ile sağlanabilmektedir?
a) Konveyör
b) Karuzel
c) Streçleme makinesi
d) Rampa
e) Palet

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)e, 4)c, 5d , 6)b, 7)d, 8)d, 9)d, 10)c
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8. DEPOLAMA SÜREÇLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1 Depolama Süreçleri

8.2. Temel Depolama Süreçleri
8.2.1.Mal Kabul
8.2.2. Yerleştirme
8.2.3. İkmal /Transfer
8.2.4. Sipariş Toplama
8.2.5. Çapraz Sevkiyat
8.2.6. Katma Değerli Hizmetler
8.2.7. Sevkiyat
8.2.8. İade Alma, İşleme ve İmha
8.2.9. Açık Saha Yönetimi
8.3. Destek Depolama Süreçleri
8.3.1. İş Emri Yönetimi
8.3.2. Stok İşlemeleri
8.3.3. Sevk Planlama
8.3.5. Raporlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Depolama operasyon süreçleri nelerdir?



Depolama süreçlerinin birbirleriyle uyum halinde çalışması neden önemlidir?



Depolama süreçlerinin stratejik önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Depolama Süreçleri

Depo süreçlerinin tanımı ve
sınıflandırması
hakkında
bilgi sahibi olmak.

Temel Depolama Süreçleri

Temel depolama süreçleri ve
bu süreçlerin kapsamları ve
önemleri hakkında ayrıntılı
bilgi sahibi olmak.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

operasyonlarının
Destek Depolama Süreçleri Depo
gerçekleştirilmesine
katkı
sağlayan destek süreçler
hakkında bilgi kazanmak.
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Anahtar Kavramlar
 Mal Kabul
 Yerleştirme
 İkmal
 Çapraz sevkiyat
 Sipariş yükleme
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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 depo yönetimi sisteminin kurulmasıdır.
Depo yönetiminde depo içerisindeki operasyonların en az maliyet ile en kısa sürede,
en verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi için operasyon süreçlerinin sorunsuz ve hızlı bir
şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ürünlerin depoya gelişi ile başlayan depo
operasyon süreçleri ürünlerin müşterilere sevkiyatı ile son bulmaktadır. Ürünlerin depoya
gelişi ve teslim alınması mal kabul, yerleştirilmesi, siparişin toplanması ve sevk
operasyonları depoda gerçekleştirilen operasyonların ana başlıklarıdır.
Bu bölümde depo operasyon süreçleri ele alınarak, her bir süreçte gerçekleştirilen
işlemler ile ilgili bilgiler verilerek depo operasyon süreçleri ana hatlarıyla tanımlanacaktır.

162

8.1.DEPOLAMA SÜREÇLERİ
Günümüzde artan rekabetle birlikte firmalar ürünlerini en kısa zamanda en az maliyet ile
müşterilerine ulaştırma hedeflerine sahiptir. Depo operasyonlarının sorunsuzca
tamamlanması ve bu süreçte gereksiz zaman ve maliyet unsuru olabilecek unsurların en aza
indirilmesi oldukça önemlidir. Depoya ürün girişi ile mal kabul süreciyle başlayan depo
operasyon süreçleri, ürünlerin müşterilere gönderildiği sevk aşamasıyla sona ermektedir. Bu
iki süreç arasındaki diğer süreçlerin her birinin aksamadan mümkün olan en kısa sürede en
verimli şekilde işlemesi işletmeler için stratejik bir öneme sahiptir.
Depo operasyon süreçleri mal kabul, yerleştirme, sipariş toplama ve sevk süreçleri olarak
temel dört ana başlık altında incelenebilmektedir. Tanyaş (2011) depo operasyon süreçlerini
temel depo süreçleri ve destek depo süreçleri olarak iki ana başlık altında gruplamıştır. Bu
sınıflandırmaya göre, mal kabul, yerleştirme, ikmal, sipariş toplama, çapraz sevkiyat, katma
değerli hizmetler, paketleme, sevkiyat, iade alma, işleme ve imha, açık saha yönetimi temel
depolama süreçlerini oluştururken, iş Emri yönetimi, stok İşlemeleri, sevk planlama, sayım,
raporlama süreçleri destek depo süreçleri olarak sınıflandırılmaktadır. Aşağıdaki şekilde
depo operasyon süreçlerinin akış diyagramı örnek olarak verilmiştir.

Şekil 40 - Depolama Operasyon Süreçleri
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8.2. TEMEL SÜREÇLER
Depo operasyon süreçleri temel süreçler ve destek süreçler şeklinde iki ana sınıf altında
gruplandırılabilmektedir. Temel süreçler mal kabul, yerleştirme, ikmal, sipariş toplama,
çapraz sevkiyat, katma değerli hizmetler, sevkiyat, iade alma ve açık saha yönetimidir. Bu
süreçler, ürünlerin depoya kabulü, depoda saklanması ve müşterilere ulaştırılmasına kadar
depo içerisinde gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır. Temel süreçlerde yaşanacak
herhangi bir aksama ürünlerin teslimat süresini uzatabileceği için bu süreçlerin iyi bir
şekilde planlanarak ilgili operasyonların sorunsuzca gerçekleştirilmesini sağlamak
önemlidir.

Şekil 41- Temel Depo Süreçleri

8.2.1.Mal Kabul
Mal kabul, ürünlerin depoya teslim edilmek üzere araçlar tarafından getirilmesiyle başlayan
süreçtir. Mal kabul sürecinin amacı depo içerisine giren bütün ürünlerin miktar ve kalite
olarak uygun olduğundan emin olunmasını sağlayan faaliyetleri düzenlemektir. Mal kabul
işlemlerinde izlenebilecek adımlar aşağıdaki gibidir:












Ürünlerin araçlardan boşaltma işleminin yapılabilmesi için araçların depo kapısına
yaklaşarak buradan rampa veya diğer yardımcı ekipmanlarla taşıyıcı araçlara
aktarılması.
Taşıyıcı araçların uygun yükleme boşaltma alanlarına atanması.
Gelen ürünlerin nitel ve nicel özelliklerinin (miktar, yıpranma, zarar görme vb.)
kontrollerinin yapılarak, sipariş ve irsaliye bilgilerinin karşılaştırılması ve tutarsızlık
durumunda bunun ile ilgili tutanak düzenlenmesi.
Taşıyıcı araçların ürünleri mal kabul alanlarına taşıyarak istiflemesi
Ürünlerin kalite kontrol aşamasını beklemek üzere karantina bölgesine alınması
Ürünlerin kalite kontrol işlemlerinin yapılması ve ürünlerin “kabul”, “şartlı kabul”
ve “red” kararlarının verilmesi. Eğer şartlı kabul kararı alınırsa ürünlerin tümünün
kontrolden geçirilerek kabul edilmesi.
Bir önceki aşamada “red” kararı verilen ürünlerin iade alanına gönderilmesi ve
tedarikçiye bilgi verilmesi. Kabul kararı verilen ürünlerin etiketlenmesi.
Mal kabul işlemleri tamamlanan ürünlerin barkod okuyucusu vb. sistemlerle kayıt
altına alınması ve bir sonraki aşamaya geçmek üzere bekletilmesi.

Depoda mal kabul aşaması tamamlanan ürünler üç farklı şekilde işlemlerine devam
edebilmektedir. Bunlardan ilki daha sonradan sipariş geldiğinde müşterilere gönderilmek
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üzere bekletileceği istif alanına yerleştirmedir. Bir diğeri eğer önceden gelen bir siparişte var
olan eksik ürünler bu partide yer alıyorsa bu ürünler istif alanına yerleştirilmek yerine
doğrudan sevkiyat ile araçlara yüklenerek müşterilerine gönderilebilir. Veya depoda çapraz
sevkiyat uygulaması var ise çapraz sevkiyat alanına taşınarak burada müşterinin talebine
göre farklı ürünlerle harmanlanarak müşterilere sevkiyatı yapılır.

Şekil 42 - Depoya kabul sonrası akış seçenekleri

8.2.2. Yerleştirme
Ürünlerin mal kabulü gerçekleştirildikten sonra ikinci aşama malzemelerin depo içerisinde
belirli bir düzen içinde konumlandırılmasının gerçekleştirildiği yerleştirme sürecidir.
Ürünün özellikleri, miktarı, ağırlığı, hacimsel alanı, işlem hacmi depo yerleşim planı
yapılırken dikkate alınan özelliklerden bazılarıdır. Burada amaç ürünlerin sipariş toplama
işlemleri gerçekleştirilirken operasyon sürelerinin kısaltılması ve ürünlerin zarar görmeden
saklanabilmesi için belirlenen yerleşim düzenine uygun ürünlerin yerleştirilmesini
sağlamaktadır. Depo yerleşim planı yapılırken belirlenmiş olan, işlem hacmi yoğun
ürünlerin sevkiyatın yapılacağı kapıya yakın yerleştirilmesi, birbirine benzer ürünleri kolay
sipariş toplama için yakın yerlerde konumlandırılması, ağır olan ürünlerin özelliklerine
uygun alanlarda konumlandırılması konularına dikkat edilerek yerleştirme operasyonları
gerçekleştirilmektedir. Depo yerleştirme sürecinin işlem adımları aşağıdaki gibi
özetlenebilir.








Ürünlerin barkod okuyucular ile sistemde eşlenmesi ve tanımlanması
Ürünlerin depo yerleşim planına uygun bir şekilde gruplanması
Ürünlerin yerleştirilmesi için depo bilişim sistemleri tarafından belirlenen yerleşim
sırası ve yerleşim alanı alternatifleri arasından depo yönetim stratejisine en uygun
olanın seçilmesi
Ürünlerin belirlenen yerleşim alanlarına taşınması
Ürünlerin barkod okuyucu, RFID okuyucu vb. araçlara belirlenen yerlere
yerleştirilmesi
Barkod okuyucu vb. araçlara yerleştirme işlemenin tamamlandığının kayıt altına
alınması.
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8.2.3. İkmal /Transfer
Depoda ürünlerin palet olarak saklanmasının ardından müşterilere sevkiyatının kolili, kutulu
veya adetli olarak yapılması durumunda paletlerdeki ürünlerin ayrıştırılarak istenilen daha
küçük birimlere bölünmesi ve depo içerisindeki farklı mal toplama alanlarına aktarılmasına
ikmal süreci denilmektedir. Ürünlerin depo içerisinde farklı yerleşim alanlarına aktarılması
ve yerlerinin değiştirilmesi de bir ikmal sürecidir. Örneğin, promosyon sürelerinde işlem
hacmi yoğun olan ürünlerin sevkiyat kapılarına yakın yerleştirilmesinin ardından
promosyon sürecinin bitiminde bu bölgelerden taşınarak yerlerine o dönemde işlem hacmi
yoğun olan ürünlerin yerleştirilmesi bir ikmal sürecidir.
Depoda saklanan ürünler müşteriler tarafından koli, kutu veya adet olarak talep ediliyorsa
ürünlerin bir kısmı bu şekilde saklanırken diğer bir kısmı paletli olarak saklanmaktadır. Bu
durumda ikmal sürecinin başlaması daha küçük birimler halinde saklanan ürünlerin
bitmesiyle paletli ürünlerden bu ürünlere takviye yapılmasıyla gerçekleşir. Paletli ürünler
tükendiğinde ise tedarikçiden bu ürünlerin siparişi gerçekleştirilmektedir.

8.2.4. Sipariş Toplama
Müşteri taleplerini karşılamak amacıyla depoda saklanan ürünlerin müşteriden gelen
siparişler doğrultusunda istiflendikleri yerlerden toplanarak sevk sürecine hazırlandığı
toplama noktası adı verilen alanlara taşınması işlemlerinin gerçekleştiği depolama sürecine
sipariş toplama süreci adı verilmektedir. Müşteriler tarafından hazırlanarak depoya iletilen
ürün ve miktar gereksinim listesine sipariş listesi adı verilmektedir. Müşterilerden elde
edilen sipariş listesinin depo kayıtlarından kontrolü sağlanarak eldeki ürünün yeterliliği ve
yeri tespit edilmektedir. Bu süreçte depodaki ürünlerin miktar kontrolleri de yapılarak
gerekli olduğu durumlarda stok seviyesi kritik düzeyde olan veya tükenmiş olan ürünler için
tedarikçiler bilgilendirilerek stok kontrol kararları da alınmaktadır.
Sipariş toplama sürecinde sipariş toplama listesinde bulunan ürünlerin, uygun miktarlarda
en kısa sürede depo içerisindeki raflardan toplanarak hazırlanması oldukça önemli bir
süreçtir. Bu süreçte, siparişlerin toplanması için en kısa yolun belirlenmesi, siparişlerin
birleştirilmesi, sınıflandırılması, önceliklendirilmesi, gerekli ekipman ve iş gücünün iş
görevlerine atanması gibi operasyonel karar süreçleri yer almaktadır. Bu kararların doğru bir
şekilde alınması operasyonel verimliliği arttırmaktadır.
Sipariş toplama süreci, depo operasyon süreçleri arasında en fazla vakit gerektiren ve en
fazla maliyet (işçilik, ekipman, enerji vb.) giderlerine sebep olan süreçtir. Çeşitli kaynaklara
göre depodaki maliyet dağılımının %50 ‘si sipariş toplama sürecinde gerçekleşmektedir. Bu
nedenle sipariş toplama sürecinin iyi bir şekilde yönetilebilmesi ve sorunsuz bir şekilde en
kısa süre ve en az maliyet ile gerçekleştirilebilmesi genel depo operasyonlarının
verimliliğini önemli bir derecede arttırmaktadır. Günümüzde bilgi sistemlerinin yardımı ile
sipariş toplama rotalarının optimizasyonu sağlanabilmekte ve bu sayede çok daha kısa
sürede daha az maliyetlerle sipariş toplama süreci tamamlanabilmektedir.
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8.2.5. Çapraz Sevkiyat
Ürünlerin mal kabul aşamasından sonra depolama alanına gönderilmeden direkt olarak sevk
alanına gönderildiği ve burada ürünlerin müşterilerine göre gruplanıp araçlara yüklenerek
sevkiyatının yapıldığı depo süreci “çapraz sevkiyat” (cross-docking) olarak
adlandırılmaktadır. 1930’lu yıllardan itibaren ABD’de uygulanmaya başlayan bu sistem,
perakende mağazalar devi Wal-Mart tarafından 1980 ‘lerin son yıllarında uygulanmış ve
firmanın tedarik zinciri faaliyetlerinde önemli rekabet avantajları elde etmesini sağlamıştır.
Wal-Mart’ın başarılı uygulaması bu sürecin popülerliğini arttırmıştır.
Çapraz sevkiyatta ürünler depo alanına geldikten sonra özelliklerinin kontrolü, sayım gibi
mal kabul aşamalarından geçerek müşterilerine gönderilmek üzere ilgili araçlara
yüklenmektedir. Çapraz sevkiyatta ürünlerin 24 saatten fazla depolama alanında
bekletilmemesi amaçlanmaktadır. Bu süreçte ürünler depolara gelmeden önce hangi
müşterilere gönderileceği ile ilgili bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu sebeple talep
tahmin uygulamalarının başarılı olduğu sistemlerde çapraz sevkiyat uygulamaları daha iyi
sonuçlar vermektedir.

Şekil 43- Çapraz Sevkiyat
Çapraz sevkiyatta depoda önemli maliyet giderleri olan yerleştirme ve sipariş toplama
süreçleri gerçekleşmediği için depo operasyonlarında önemli bir maliyet tasarrufu ve süreç
kısaltması sağlanmaktadır. Depoda ürünlerin saklanması bilindiği gibi firmalara önemli
maliyet giderleri yüklemektedir. Bu maliyetler işletmelerin stok maliyetlerini önemli
derecede arttırmaktadır. Özellikle sipariş toplama süreci depolama süreçleri arasında en
fazla süre gerektiren ve iş gücü, istifleme aracı kullanımı gibi nedenlerle maliyetleri arttıran
depolama sürecidir. Çapraz sevkiyat uygulamalarının başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi bu
maliyet giderlerini azaltacağı ve sipariş teslim sürelerini kısaltacağı için önemli bir rekabet
avantajı sağlayacaktır.

8.2.6. Katma Değerli Hizmetler
Depo operasyonlarında ürünlerin müşterileri talepleri doğrultusunda kalite kontrol, son
kontrol, ambalajlama, paletleme, palet bozma, streçleme, katlama, ütüleme, etiketleme, hafif
montaj, kullanım kılavuzu ekleme, barkod işlemleri, bakım-onarım gibi işlemlere tabi
tutulduğu süreç “katma değerli hizmetler” süreci olarak adlandırılmaktadır. Bu işlemler
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ürünün müşteri taleplerine uygun hale getirilmesini sağladığı için ve nihai ürün özelliklerine
fayda sağladığı için katma değerli hizmetler olarak adlandırılmaktadır.

8.2.7. Sevkiyat
Sipariş toplama sürecini tamamlayan ürünler toplama noktasına taşındıktan sonra buradaki
ürünlerin sipariş listesine göre doğrulanması ve müşterilere ulaştırılmak üzere taşıma
araçlarına yüklenmesi “sevkiyat süreci” olarak adlandırılmaktadır. Bu süreçte ürünler sipariş
listesine göre kontrol edildikten sonra eğer gerekliyse palet, karton kutu veya koli gibi
taşıma birimlerine yerleştirilerek, paketleme vb. işlemelerin yapılmasının ardından kamyon,
tren veya diğer taşıma araçlarına yüklenmektedir.
Sevkiyat aşamasında doğru ürünlerin doğru sevkiyat noktalarına gönderilmek üzere doğru
araçlara yüklenmesi oldukça önemli bir süreçtir. Çünkü müşterilere ürünlerin eksik veya
hatalı teslimatı müşteri memnuniyetini olumsuz etkileyecektir. Bu durum aynı zamanda
depo operasyon süreçlerinde son aşamaya kadar harcanan çabaların etkisini de olumsuz
etkileyeceği için oldukça özen gösterilmesi gereken bir süreçtir. Ürünlerin araçlara
yüklenmesi sırasında araç kapasitesinin maksimum düzeyde kullanılması ve ürünlerin
olabildiğince aralarında boşluk kalmadan yerleştirilmesi önemlidir. Taşıma maliyetleri
firmaların toplam maliyetlerinde önemli bir paya sahip olduğu için talep miktarı az olan
müşterilerin birbirine yakın olanlarının siparişleri birleştirilerek aynı araçlara
yüklenebilmektedir. Böylelikle araçların kapasitelerinin daha verimli kullanılması ve taşıma
maliyetlerinin birim başına azalması sağlanabilmektedir. Günümüzde bilgi sistemleri
sayesinde sevkiyat süreçlerinde hata payı azalırken, sevkiyat süreleri de kısalmıştır. Ancak
artan rekabet ve müşterilerin talep çeşitlerindeki farklılıklar bu sürecin karmaşıklığını
arttırmaktadır.

8.2.8. İade Alma, İşleme ve İmha
İade ürünler, ürünlerin hatalı olması, ambalajının kusurlu olması, miktar olarak hatalı
olması, üreticilerin kalite problemleri nedeniyle ürünü geri çağırmış olması, müşterinin
kullanım sonucu üründen memnun olmaması vb. çeşitli nedenler ile depoya geri gönderilen
ürünlerdir.
Depodaki ürünlerin müşterilere gönderilmesinin ardından nihai müşteriye ulaştırıldıktan
sonra veya perakendeci tarafından çeşitli nedenlerle iade edildiğinde bu ürünlerin depoya
girişinin yapılması, elleçlenmesi, ayrıştırılması ve kalite kontrol aşamasından geçirilerek
tekrar satılabilecek şekilde olanların stok kayıtlarının yapılarak raflara yerleştirilmesi,
satılamayacak şekilde ancak tekrar üretime katılabilecek olanların geri dönüşüm
yöntemleriyle üretim süreçlerine geri gönderilmesi veya kullanılamayacak halde olanların
imha edilmesi “depoda iade alma, işleme ve imha süreci” olarak adlandırılmaktadır.
İade nedenlerinin kayıt altına alınarak performans değerlendirilmelerinde bu nedenlerin
incelenmesi ve süreçlerden kaynaklanan hatalar söz konusu ise gerekli önlemlerin alınması
önemlidir. Ayrıca, günümüzde çevre kirliliğinin önemli boyutlara ulaşması nedeniyle imha
sürecinde ürünlerin çevreye zarar vermeyecek bir şekilde imha edilmesi önemlidir.
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8.2.9. Açık Saha Yönetimi
Açık havada depolarındaki depolama süreçlerine açık saha yönetimi adı verilmektedir. Açık
hava depoları önceki bölümlerden hatırlanacağı gibi ürünlerin kötü hava şartlarından
etkilenmemesi durumunda işletmeler tarafından tercih edilen ve daha az maliyet gerektiren
depo türüdür. Burada genellikle çok yer kaplayan ve bu nedenden dolayı kapalı depolarda
saklanması çok fazla alan ve maliyet gerektiren, kereste, demir, kablo, metal, boru, otomobil
vb. ürünler saklanmaktadır. Açık hava depolarında depolama alanının kapalı alanda olduğu
gibi etkin kullanılması, işgücü ve ekipman gibi kısıtlı kaynakların verimli bir şekilde
kullanılabilmesi için gerekli planların yapılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra bu depo
alanlarının herhangi bir yapı içerisinde bulunmaması depo güvenliğini sağlamayı da
güçleştirmektedir. Açık saha yönetimi sürecinde depolama alanının güvenliğini sağlamak
amacıyla alanın çevresinin demir tellerle veya duvarlar ile çevrilmesi ve güvenlik
önlemlerinin alınması oldukça önemlidir. Aksi takdirde ürünlerin çalınması firmalara hem
maliyet hem de ürünlerin gerektiğinde müşterilerine ulaştırılamaması nedeniyle önemli bir
dezavantaj olarak dönecektir. Açık saha yönetiminde ürünlerin yerleştirilmesinin belirli bir
sistem dahilinde yapılması ve kayıt altına alınması stok kontrolü ve sipariş toplama
aşamalarında kolaylık sağlaması için önemlidir.

8.3. DESTEK SÜREÇLER
Depo operasyon süreçlerinde temel süreçlerin gerçekleşmesi için sürece destek olan çeşitli
süreçler bulunmaktadır. Bunlar, iş emri yönetimi, stok işlemeleri, sevk planlama, sayım,
raporlamadır. Bu süreçler temel süreçlerin hatasız ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilmesi
için gerçekleştirilmektedir.

8.3.1. İş Emri Yönetimi
Müşterilerden gelen talepler direkt olarak müşterilerin bilgi sisteminden deponun sistemine
aktarılabileceği gibi, deponun çalışanı tarafından bilgi sistemlerine işlenebilir. Talep ile ilgili
bilgilerin deponun sistemine işlenmesinden sonra gelen siparişin özelliğine uygun bir
şekilde talebi en uygun şekilde karşılamak için gerekli olan mal kabul, yerleştirme, ikmal,
sipariş toplama, sevk süreçlerinin iş emirleri hazırlanır. İş emri formunda, iş emrinin
oluşturulma tarihi, hazırlayan kişi, depo kodu, açıklama, türü (acil/normal) gibi bilgiler yer
almalı ve ilgili iş emirleri deponun çeşitli departmanlarında çalışan ilgili personele doğru ve
eksiksiz bir şekilde aktarılmalıdır.

8.3.2. Stok İşlemeleri
Depodaki her bir ürün için elde bulundurulması gereken en fazla ve en az stok miktarları,
sipariş noktası, sipariş miktarı ürünlerin talep tahminlerine ve yapısına bağlı olarak önceden
belirlenir. Günümüzde bilgi teknolojilerinin yardımı ile stok sayımları eş zamanlı olarak
yapılarak ürünlerin depodaki miktarı sipariş noktasının altına düştüğünde ürünün
tedarikçisinden ilgili ürün sipariş edilir. Depoda stok işlemleri ürünlerin bulunabilirliğini
sağladığı için oldukça önemlidir. Depo operasyon yönetiminde karşılaşılabilecek en önemli
problemlerden bir tanesi kayıtlı stok miktarı ile fiili stok miktarının aynı olmamasıdır. Bu
durum en çok fiili stok kayıtlı stok miktarından az olduğu ve ürünün sevkiyatı yapılamadığı
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zaman firmaları olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu gibi problemlerle karşılaşmamak
için depo içerisinde stok sayımları düzenli olarak yapılmaktadır ancak hatalı sevkiyat, yanlış
stok sayımı, yanlış kayıtlar, yanlış ambalajlama ve hurda, fire gibi nedenlerle iki stok
miktarı farklı olabilmektedir. Stok sayımı, sevkiyat gibi işlemlerin bilgi teknolojileri
yardımıyla bilgisayar destekli bir şekilde yapılarak insan faktörünün olabildiğince bu süreçte
etkisini azaltmak sürecin daha az hatalı bir şekilde işlemesine yardımcı olacaktır.

8.3.3. Sevk Planlama
Bu süreçte, depodan müşterilere gönderilecek ürünlerin sevkiyat teslim adresleri belirlenir
ve ilgili sevkiyatlar araçlara atanır. Sevk planında ürünlerin yükleneceği aracın plakası ve
eğer teslimat ile ilgili açıklamalar var ise bu bilgilere yer verilir. Sevkiyatın aksamaması için
araca yükleme sırasında depoda kullanılacak rampaların planlamasının yapılması da
önemlidir. Sevkiyatın yoğun olduğu zamanlarda araçların belirli rampalara atanması ve
buradaki yükleme işlemlerinin başlangıç ve bitiş zamanlarının kayıt altına alınarak
planlamanın buna uygun gerçekleştirilmesi önemlidir. Sevkiyatı yapılacak ürün miktarının
sevkiyat kapasitesi ile uyumlu olması önemlidir. Bu sebeple sevkiyat planı yapılırken
araçların kapasiteleri göz önüne alınmalıdır. Bilgisayar destekli programlar sayesinde hangi
sevkiyat için hangi türde araç gerektiği, rampa kullanım süresi, gerekli işçilik vb.
değişkenler önceden simülasyon yapılarak belirlenebilmektedir. Sevk planı öncelikle taslak
olarak oluşturulur, daha sonra onaylandığında plan haline çevrilir ve buna bağlı olarak iş
emirleri oluşturulur. İş emirlerinin sonrasında sevk irsaliyesi düzenlenir ve yükleme
gerçekleştirilir.

8.3.4. Sayım
Depoda stok kontrolünün etkin bir şekilde yapılabilmesi için ürünlerin belirli zaman
aralıklarıyla sayımlarının yapılarak stok kayıtlarının güncellenmesi gerekmektedir. Stok
sayımı çeşitli prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Stok sayım prosedürlerinde
ürünlerin sayım aralıklarının aylık, günlük veya haftalık olarak gerçekleştirileceği ile ilgili
bilgiler ve sayımın nasıl raporlanacağı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Ürünlerin
özelliklerine göre bazı ürünlerin sayımı sürekli olarak yapılırken, bazı ürünlerin sayımları da
periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. Başarılı bir depo operasyon yönetiminde stok sayım
kayıtlarının doğruluk oranının yüksek olması önemlidir. Günümüzde bilgi teknolojilerinin
yardımıyla stok sayımları da daha kısa sürede ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

8.3.5. Raporlama
Depo operasyonlarında gerçekleştirilen iş süreçlerinde çeşitli konularda raporlama yapılması
ve süreçlerin kayıt altına alınması depo performans değerlendirmesi, bütçe planlaması ve
gelecek dönemlerdeki kullanılacak kaynak planlaması, süreç iyileştirme için önemlidir.
Depolarda belirli dönem aralıklarıyla raporlanan belirli başlı konular, iş emirlerinin
istatistiksel analizi, katma değerli işler, işlem hacmi düşük olan ve hareket görmeyen
malzemeler, hasar, fire ve kayıplar, depo giderleri, işgücü analizi, ekipman bakım onarımı
vb.’dir. Bu raporların doğru ve güncel bilgiler içermesi önemlidir.
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Uygulamalar

SPEED isimli dağıtım deposunun geçtiğimiz yıl ile ilgili operasyonel performansı
incelendiğinde hedeflenen performans değerlerinin altında bir başarısının olduğu
saptanmıştır. Depo yöneticisi geçtiğimiz yılın operasyonel performans raporlarını
incelediğinde %30 oranında müşterilere ürünlerin geç teslim edildiğini, %25 oranında
ürünlerin kalitesi ile ilgili müşteri şikayetleri ile karşılaşıldığını ve %15 oranında da
müşterinin sipariş ettiği ürünlerin depoda bulunmamasından dolayı müşteriye ürünlerin
gönderilemediğini görmüştür.
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Uygulama Soruları



SPEED adlı dağıtım deposunun yukarıda bahsedilen performans problemleri
nedeniyle yaşayabileceği sorunları tartışınız.



Depo yöneticisinin ilgili performans düşüklüklerinin sebebini bulabilmesi için hangi
depo operasyon süreçlerini incelemesi gerektiğini tartışınız.



Depo operasyonlarının performansının arttırılabilmesi için alınabilecek önlemleri
tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Depo operasyon süreçlerini temel süreçler ve destek süreçler olarak ikiye ana başlık
altında inceledik. Depo operasyonlarının verimliliği için bu süreçlerin birbirleri ile
uyumlu bir şekilde faaliyet göstermesi önemlidir. Depo operasyon süreçlerinin her biri
kendi içerisinde önemli karar süreçleri bulundurmaktadır. Bu karar süreçlerinin deponun
genel verimliliğini sağlayacak amaçlar etrafında birleştirilmesi önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi temel depo süreçlerinden birisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Stok işleme
İş Emri Yönetimi
Mal Kabul
Sayım
Sevkiyat Planlama

2) Taşıyıcı araçların yükleme boşaltma alanlarına atanması hangi depo sürecinde
gerçekleştirilmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sayım
Mal kabul
Depolama
Sipariş toplama
Yerleştirme

3) Ürünlerin mal kabulü gerçekleştirildikten sonra ikinci aşama malzemelerin depo
içerisinde belirli bir düzen içinde konumlandırılmasının gerçekleştirildiği ...........
sürecidir.
Yukarıdaki ifadenin doğru olması için aşağıdaki ifadelerden hangisinin ilgili boşluğa
gelmesi gerekmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Depolama
Yerleştirme
İkmal
Sipariş toplama
Çapraz sevkiyat

4) Aşağıdakilerden hangisi depo yerleştirme sürecinin adımlarından biri değildir?
a) Ürünlerin barkod okuyucular ile sistemde eşlenmesi ve tanımlanması
b) Ürünlerin belirlenen yerleşim alanlarına taşınması
c) Ürünlerin barkod okuyucu, RFID okuyucu vb. araçlara belirlenen yerlere
yerleştirilmesi
d) Ürünlerin depo yerleşim planına uygun bir şekilde gruplanması
e) Ürünlerin kalite kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi
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5) Müşteriler tarafından hazırlanarak depoya iletilen ürün ve miktar gereksinim
listesinin adı nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Malzeme
Stok
Envanter
Sipariş
Sevkiyat

6) Depodaki paletleme, palet bozma, streçleme, katlama, ütüleme, etiketleme, hafif
montaj, kullanım kılavuzu ekleme, barkod işlemleri, bakım-onarım gibi işlemler
hangi depolama operasyonunda gerçekleştirilmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Mal Kabul
Sevkiyat
Sipariş Toplama
Raporlama
Katma değerli hizmetler

7) Ambalajı kusurlu olan bir ürünün depoya geri toplanması hangi depo operasyon
sürecinde gerçekleşmektedir?
a) Sipariş toplama
b) Katma değerli hizmetler
c) İade alma, işleme ve imha
d) Çapraz sevkiyat
e) Mal kabul
8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi sevk planlama depo operasyonu ile ilgili yanlıştır?
a) Sevk planında ürünlerin yükleneceği aracın plakası ve eğer teslimat ile ilgili
açıklamalar var ise bu bilgilere yer verilir.
b) Sevkiyatı yapılacak ürün miktarının sevkiyat kapasitesi ile uyumlu olması
önemlidir.
c) Sevk planı temel depo süreçlerinden birisidir
d) İş emirlerinin sonrasında sevk irsaliyesi düzenlenir ve yükleme gerçekleştirilir.
e) Sevkiyatın aksamaması için araca yükleme sırasında depoda kullanılacak
rampaların planlamasının yapılması da önemlidir.
9) Ürünlerin belirli zaman aralıklarıyla sayımlarının yapılarak stok kayıtlarının
güncellenmesi hangi depo operasyonunda gerçekleştirilmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

İade alma, işleme ve imha
Çapraz sevkiyat
Sevk planı
Raporlama
Sayım
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10) Depoda ürünlerin bulunabilirliğinin sağlanabilmesi için aşağıdaki depo
operasyonlarından hangisinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sevk planı
Stok İşlemleri
Mal Kabul
Yerleştirme
İş emri yönetimi

Cevaplar: 1)c, 2)b, 3)b, 4)e, 5)d, 6)e, 7)c, 8)c, 9)e, 10)b
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9. DEPO MALİYET YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Depo Maliyetleri
9.2. Depo Maliyet Çeşitleri
9.2.1.Depo Elleçleme ve İstifleme Maliyetleri
9.2.2. Depolama Maliyetleri
9.2.3.Operasyonel Maliyetler
9.2.4. Genel Yönetim Giderleri
9.3. Yatırım Maliyeti (ROI )
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Depo maliyetleri nelerdir?



Depo maliyet yönetimi neden önemlidir?



Depo maliyet yönetiminin rekabet avantajı bakımından yararları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Depo Maliyeti

Depo maliyetlerinin çeşitleri
ve depo yönetimindeki
stratejik önemi

Depo Maliyet Çeşitleri

Depolama Maliyeti

Yatırım Maliyetlerinin
Hesaplanması (ROI oranı)

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Depoda ürünlerin hareketi
sırasında meydana gelen
maliyetler hakkında bilgi
sahibi olmak.
Depoda ürünleri hareketsiz
halde depolama maliyetleri
hakkında bilgi sahibi olmak.
Depo yatırım kararlarının
değerlendirilmesinde
kullanılan yatırım getiri
oranı hakkında bilgi sahibi
olmak.
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Anahtar Kavramlar
 Depo maliyetleri
 Elleçleme Maliyeti
 İstifleme Maliyeti
 Operasyonel Maliyet
 Genel Yönetim Giderleri
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Giriş
Günümüzde rekabet şartlarının artmasıyla birlikte artık firmalar maliyetlerini en az seviyeler
indirmek konusunda eskiye oranla daha fazla baskı hissetmektedir. Artık dünyanın her
noktasındaki üreticinin farklı maliyet avantajlarıyla (ucuz işçilik, arazi, hammadde vb.)
dünyanın her noktasındaki müşterilere ulaşabilmektedir. Firmaların küresel pazarda rekabet
edebilmesi için maliyetlerini iyi yönetmesini ve gereksiz firmaya değer sağlamayan
aktiviteleri belirleyerek, bu faaliyetleri gerçekleştirmeden sadece ürüne veya hizmete değer
katan faaliyetleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Depo gibi toplam tedarik zinciri
içerisindeki maliyet oranı yüksek olan bir işletmede maliyet yönetimi oldukça önemlidir.
Depo yöneticilerinin depo içerisindeki maliyet süreçleri ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi
olması ve çelişen operasyonel kararları alırken maliyetleri en az yapacak ama aynı zamanda
müşteri hizmetlerini en yüksek seviyelere taşıyacak yönelimlerde bulunması önemlidir.
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9.1. DEPO MALİYETLERİ
Depo maliyetleri, depo alan kullanımı ve operasyon faaliyetlerinden meydana gelen
giderlerden oluşmaktadır. Depo maliyetlerinin depo yöneticileri tarafından ayrıntılı olarak
bilinmesi ve maliyet yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir. Depo
maliyetlerinin sınıflandırılması depo yöneticilerinin ilgili maliyet kalemlerini kontrol
etmesini ve bu maliyet unsurları ile ilgili kararlar alırken bu bakış açısıyla değerlendirmesi
sağlamaktadır. Depo maliyet kalemlerinin yönetici tarafından hangi sınıfa ait olduğunun
bilinmemesi ve bu depo maliyetinin karar süreçlerinde değerlendirilmemesi işletmelerde
önemli kayıplara neden olabilir.
Depo yönetim kararlarında alan ve zaman kısıtlarını stratejik bir şekilde yönetmek
önemlidir. Önceki bölümlerde bahsettiğimiz gibi deponun en önemli işlevi ürünleri zamanı
geldiğinde kullanmak üzere saklamaktır. Depo çeşitlerinden hatırlanacağı üzere, özel depo
sahibi olunduğunda deponun arazi yatırım maliyeti, genel depo olduğunda ise alan kirası
gibi depo alan kullanım maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Depo alan yönetimi sayesinde ilgili
alan gereksinimlerinin hesaplarıyla gerekli kullanım alanları ihtiyacı belirlenerek
maliyetlerin optimizasyonunu yapmak önemlidir. Depo yönetiminde bir diğer önemli kısıt
ise zaman kısıtıdır. Günümüzde müşterilerin ürünlerini bir an önce teslim edilmesini talep
etmesi ve rekabet koşullarının firmaları en kısa zamanda teslimata yönlendirmesi depo
yönetiminde zaman kısıtını önemli hale getirmiştir. Depo operasyonlarının en kısa sürede
gerçekleştirilmesi için gerekli işçilik sürelerinin, depolama ekipman ihtiyaçlarının veya
otomasyon kararlarının maliyetlerinin hesaplanarak zaman kısıtı ile ilgili kararlar alınırken
bu maliyet kalemlerinin optimizasyonu yapılmalıdır. Bu sayede ihtiyaç olandan fazla veya
az iş gücü, ekipman maliyetinin önüne geçmek mümkündür.

9.2. DEPO MALİYET ÇEŞİTLERİ
Depo maliyetlerini dört ana başlık altında ele almak mümkündür. Bunlar elleçleme ve
istifleme maliyetleri, depolama maliyetleri, operasyonel maliyetler ve genel yönetim
giderleridir.

9.2.1.Depo Elleçleme ve İstifleme Maliyetleri
Depo içerisindeki ürünlerin depo içerisindeki veya dışındaki taşınması sırasında gerçekleşen
maliyetler depo elleçleme maliyetleri sınıfında yer almaktadır. Bu maliyet sınıfındaki en
önemli gider işçilik giderleridir. Depo operasyon süreçlerindeki mal kabul, yerleştirme,
ikmal, sipariş toplama, paketleme ve sevkiyat gibi işlemlerde ürünlerin hareketini
sağlayabilmek için iş gücüne ihtiyaç vardır.
Depo operasyon süreçlerinin sorunsuz bir şekilde en kısa zamanda tamamlanabilmesi için bu
süreçlerde gerekecek iş gücünün belirlenmesi gerekmektedir. Bu sayede depoda işçilik
maliyetlerinin optimzasyonunu sağlamak mümkündür. Depo operasyon süreçlerinde gerekli
olan iş gücü miktarını belirlemek için belirli bir zaman dilimi için depodaki işlem hacmini
ve bir birimi elleçleme için gerekli olan işçilik süresinin bilinmesi yeterlidir. Depo elleçleme
operasyonlarına ek olarak mal kabul, sevkiyat vb. aşamalarda gerçekleştirilecek kontrol
işlemleri için de gerekli olan iş gücü miktarı ve destek operasyon süreçleri için gerekli olan
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işçilik sürelerinin de hesaplanması depolama operasyonlarında gerekli olacak optimum iş
gücü ihtiyacının belirlenebilmesi için önemlidir.
Gerekli iş gücü miktarının hesaplanması:
𝑂𝑖𝑡 = 𝑈𝑖𝑡 + 𝐶𝑖𝑡 + 𝑀𝑖𝑡 + 𝑃𝑖𝑡 + 𝑆𝑖𝑡

𝑂𝑖𝑡 = i miktardaki ürünün operasyonunun tamamlanabilmesi için gereken toplam süre
𝑈𝑖𝑡 = i miktardaki ürün operasyonu için gereken ürün boşaltma süresi

𝐶𝑖𝑡 = i miktardaki ürün operasyonu için gerekli olan ürün kontrol süresi
𝑀𝑖𝑡 = i miktardaki ürün operasyonu için gerekli olan ürün taşıma süresi

𝑃𝑖𝑡 = i miktardaki ürün operasyonu için gerekli olan ürün yerleştirme süresi
𝑆𝑖𝑡 = i miktardaki ürün operasyonu için gerekli olan destek faaliyet süresi

𝑣𝑛 = operasyon işlem hacmi

𝑛

𝑚

𝑖=1

𝑛=1

∑ 𝑂𝑖𝑡 = 𝑂𝑖𝑡 ∗ ∑ 𝑣𝑛
𝑛

∑ 𝐸𝑖 =
𝑖=1

∑𝑛𝑖=1 𝑂𝑖𝑡
𝐿𝑡

𝐸𝑖 = i operasyonu için gerekli olan işgücü miktarı

𝐿𝑡 = operasyon süre limiti

𝑛

𝑚

𝑖=1

𝑛=1

∑ 𝑂𝑖𝑡 = 𝑂𝑖𝑡 ∗ ∑ 𝑣𝑛

Elleçleme maliyetlerinin içerisinde ayrıca ürünlerin depo içerisinde ve dışında taşınması,
yerleştirilmesi ve istiflenmesi için kullanılan ekipmanların da maliyetleri bulunmaktadır. Bu
ekipmanların amortisman giderleri, yakıt giderleri veya elektrik gücü ile çalışıyorlarsa
elektrik giderleri depodaki elleçleme ve istifleme giderlerinin içerisinde ele alınmaktadır.
Depoda kullanılacak olan elleçleme ekipmanları depolanan ürünün yapısına, deponun
yapısına ve istifleme yöntemine göre değişmektedir. Depo ekipman kararı alınırken
operasyonun yapısı ve özelliklerine göre uygun ekipman seçimi önemlidir. Deponun belirli
bir dönemdeki işlem hacmi gerekli olan ekipman miktarını hesaplanmasında yol
göstericidir.
∑ 𝑒𝑦 = 𝑖𝑚 + 𝑑𝑚
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𝑔𝑎 = (

∑

𝑒𝑦

𝑜𝑚

𝑜𝑡

) / 𝑇𝑡

∑ 𝑒𝑦 = toplam elleçlenen yük miktarı

𝑖𝑚 = mal kabul işlem hacmi
𝑑𝑚 = sevk işlem hacmi

𝑔𝑎 = gerek duyulan istifleme araç sayısı
𝑜𝑡 = birim operasyon süresi

𝑜𝑚 = birim operasyon miktarı
𝑇𝑡 = günlük operasyon süresi

Depo operasyonlarını gerçekleştirmek için gerekli olan araç sayısı belirlendikten sonra,
birim depolama maliyetine yansıyan ekipman maliyetinin hesaplanması aşağıdaki şekilde
gerçekleştirilmektedir.
𝑏𝑒𝑚 =

𝑒𝑚 ∗ 𝑔𝑎
𝑎𝑠 ∗ 𝑇𝑔 ∗ ∑ 𝑒𝑦

𝑏𝑒𝑚 = elleçlenen yük başına birim istifleme araç maliyeti
𝑒𝑚 = birim ekipman maliyeti

𝑔𝑎 = gereksinim duyulan istifleme araç sayısı

𝑎𝑠 = amortisman süresi

𝑇𝑔 = yıl içindeki gün sayısı

∑ 𝑒𝑦 = toplam elleçlenen yük miktarı
Örnek problem:

Bir lojistik firması 80.000 m2 istifleme kapasitesine sahip ve 5 metre yüksekliğindeki depo
binasında ilgili dönemde depo kapasitesinin yarısını kullanarak operasyonlarını
yürütmektedir. Günlük olarak toplam elleçlenen yük miktarı 40.000 m3 olacaktır. Depoda 24
saat( 1440 dk) boyunca operasyonlar yürütülebilmektedir. Depoda kullanılacak istifleme
araçlarının her birinin firmaya maliyeti 80.000 Euro’dur. İstifleme araçlarının operasyonu
tamamlama süresi ortalama olarak 1 dakika sürmektedir ve her bir operasyonun yük miktarı
ortalama olarak 10 m3 olmaktadır. Firma raf sistemi için 400.000 Euro’luk bir yatırım
maliyetine katlanmıştır. Bilgisayar yazılım ve donanımları için ise 200.000 Euro’luk bir
bütçe ayırmıştır. Firmanın finans departmanının hesaplamalarına göre bu yatırımlar 10 yıllık
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bir süre içerisinde amorti edilecektir. Buna göre birim depolama ekipman maliyeti ne kadar
olacaktır?
𝑔𝑎 = (

40.000𝑚3 /10𝑚3
1𝑑𝑘

80.000∗3

𝑏𝑒𝑚 =

10∗365∗40.000

𝑏𝑟𝑚 =

10∗365∗40.000

maliyeti

𝑏𝑑𝑚 =

= 0,001644 Euro /m3 birim depolamaya yansıyan istifleme aracı

400.000

= 0,002739 Euro / m3 birim depolamaya yansıyan raf maliyeti

200.000

= 0,00136 Euro / m3 birim depolamaya yansıyan bilgisayar donanım

10∗365∗40.000

maliyeti

) / 1440 𝑑𝑘 = 2,43 = 3 adet istifleme aracı

Bu durumda toplam birim başına ekipman maliyeti =0,001644 +0,002739+ 0,00136
=0,005743 Euro / m3 olacaktır.
Ayrıca bu maliyetlere ek olarak ürünün hareketi sırasında gerçekleşen operasyon sarf
malzemesi giderleri, atık yönetimi giderleri vb. maliyetler de elleçleme ve istifleme
maliyetleri olarak kabul edilebilir.

9.2.2. Depolama Maliyetleri
Depolama maliyetleri ürünlerin raflardaki bekleme süresinde gerçekleşen maliyetlerdir.
Ürünlerin hareket halinde olmadığı, depolanarak saklandığı dönemdeki maliyetlerdir. Bu
maliyet ürünlerin kapladıkları alanın kirası veya amortismanından kaynaklanan giderler
veya ürünün özelliğine bağlı olarak gerekli saklama koşullarının sağlanması için harcanın
giderlerdir.
Depolama maliyetleri hesaplanırken deponun işlem hacmine göre ihtiyaç duyulacak
depolama alan büyüklüğü belirlenmelidir. Depo alan maliyetleri deponun kurulacağı arazi
fiyatları ile doğru orantılı bir şekilde artmaktadır. Bu sebeple depo kurulum yeri seçiminde,
gerekli olan depolama alanı ve firmanın stratejilerine uygun olan bölgenin özelliklerine göre
ilgili kararların alınması önemlidir.
Ayrıca depolanacak ürünün özelliklerine bağlı olarak gerekli olan özel saklama koşulları var
ise bunlar belirlenerek, bu koşulları sağlamanın gerektirdiği ek maliyetler de göz önüne
alınmalıdır. Depo içerisinde ilaç, dondurulmuş ürün veya tazeliğini koruması için soğuk
havada saklanması gereken ürünler saklanacak ise depo duvarlarının yalıtımı, yer
döşemesinin ısı yalıtımı ve kayganlığı önleyici bir şekilde tasarlanması için gerekli olan
giderler bu tür maliyetlere örnek verilebilir. Depo içerisinde yanıcı veya patlayıcı tehlikeli
madde depolanması durumunda da ek maliyetler ile karşılaşılmaktadır. Depolama
maliyetleri faaliyet tabanlı olarak değerlendirildiğinde, belirli bir faaliyet gerçekleştiğine
ilgili faaliyet için kullanılan depolama alanı ile birim depolama maliyetinin çarpımından
ilgili maliyet değeri elde edilebilmektedir.
Birim depolama maliyeti hesabı aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanabilmektedir:
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rs = (𝑑𝑥 − 𝑑𝑎 )⁄(𝑟𝑥 + 𝑟𝑎 )

𝐶𝑖 = (𝑟𝑠 ∗ 𝑟𝑥 ∗ 𝑟𝑦 ∗ 𝑟𝑧 )

Dc = (∑ 𝑑𝑐 )⁄(𝑡 ∗ ∑ 𝐶𝑖 )
Dc = depo arazi maliyeti

Ci = Toplam depolama alanı kapasitesi
t = belirlenen faaliyet süresi
dx = depo en uzunluğu

da = depodaki raf ile duvarlar arasındaki toplam boşluk

rs = raf sayısı

rx = raf en genişliği

ry = raf boy uzunluğu

ra = raf koridor aralığı
rz = raf yüksekliği

Örnek problem:

Bir firma depo arazi fiyatı için toplam 8.000.000 TL yatırım maliyetine katlanmıştır. Depo
binası için 200m x200 m ölçülerinde toplam 80.000 m2 büyüklüğünde bir bina inşa edilmesi
planlanmaktadır. Deponun tavan yüksekliği 12m olarak belirlenmiştir. Depo içerisinde
ürünlerin istiflenmesi için 6 kat yüksekliğinde raf sistemi kurulacaktır. Bu rafların eni 2,30
m, yüksekliğinin 3m olacaktır. Raflar ile depo duvarı arasında, her iki duvar arasında 5m’lik
koridorlar bırakılacaktır. Raflar arasında ise 2 m koridor bırakılacaktır. Depo arazi yatırım
maliyetinin 5 yıl içerisinde geri ödenmesi planlanmaktadır. (365*5 =1825 gün) Bu yıl
depoya 5000 m3 alanı kaplayan ürünler yerleştirilecektir. Buna göre her birim ürüne
yansıyacak depo arazi maliyeti ne kadar olacaktır?
200 − 10
rs = (𝑑𝑥 − 𝑑𝑎 )⁄(𝑟𝑥 + 𝑟𝑎 ) = 2,30 + 2 = 44,18 ≅ 44

𝐶𝑖 = (𝑟𝑠 ∗ 𝑟𝑥 ∗ 𝑟𝑦 ∗ 𝑟𝑧 ) = (44 ∗ 2,30 ∗ 190 ∗ 3) = 57.684 𝑚3

8.000.000
Dc = (∑ 𝑑𝑐 )⁄(𝑡 ∗ ∑ 𝐶𝑖 ) = (1.825 ∗ 57.684) = 0,7599 𝑇𝐿

Depo arazi maliyetleri m3 başına 0,7599 TL olarak hesaplanmıştır. Bu durumda 3000 m3 iş
hacmine sahip operasyona yansıyan depo arazi maliyeti 3000 * 0,7599 = 2.279,7 TL
olacaktır.

9.2.3.Operasyonel Maliyetler
Depo operasyonlarının gerçekleştirilmesine destek vermek amacıyla harcanan çabalar ve
yatırımlar bu maliyet sınıfında yer almaktadır. Depo operasyonel maliyetleri içerisinde
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operasyonların gerçekleştirilebilmesi için yapılan yazışmalardan kaynaklanan masraflar yer
almaktadır. Depoda mal kabul aşamasından sevkiyat aşamasına kadar gerçekleştirilen
operasyonların koordinasyonu ve iş emirleri için çeşitli yazışmalar yapılmaktadır. Bu
yazışmalar için ayrılan işçilik zamanı ve diğer masraflar operasyonel maliyetlere dahildir.
Ayrıca operasyonların gerçekleştirilmesine destek veren bilgi sistemleri, sarf malzemesi,
sigorta ve vergi giderleri de bu maliyet sınıfında yer almaktadır. Bu maliyetler operasyonlar
devam ettiği sürece meydana gelmeye devam edecek olan maliyetlerdir. Ancak depo
operasyonlarının sonlandırılması bu maliyetlerin gerçekleşmemesine neden olur.

9.2.4. Genel Yönetim Giderleri
Genel yönetim giderleri depo operasyonlarından kaynaklanmayan yönetimsel giderleri
kapsamaktadır. Bu maliyetlerin içerisinde operasyonlarda yer almayan çalışanların maaşları,
genel ofis giderleri ve diğer bütün operasyon haricinde yapılan harcamalar yer almaktadır.
Eğer bir firmanın birden fazla deposu var ise firmanın genel yönetim giderleri de bu depolar
arasında belirli oranlarda dağıtılmaktadır.

9.3. YATIRIM MALİYETLERİNİN HESAPLANMASI (ROI oranı )
Depo yönetiminde bir çok karar süreci bulunmaktadır. Bu karar süreçlerinin bazılarında
depo yöneticisinin yapacağı yatırımın maliyetini hesaplayarak bu doğrultuda gerekli yatırım
kararlarını alması çelişen amaçlara sahip karar süreçleri arasında doğru tercihlerin
yapılmasına yardımcı olur. Buna ek olarak yapılacak olan yatırımın depo için nasıl bir
getirisi olacağının hesaplanması yatırım kararlarında yol gösterici olacaktır.
Yatırım maliyetlerinin hesaplanmasında İngilizce’ de “Yatırımın Getirisi” anlamına gelen
“Return on Investment” ifadesinin baş harflerinin kısaltılmasıyla oluşturulmuş ROI oranı
gösterge olarak kullanılmaktadır. Bu oran belirli bir yatırımın verim oranının
hesaplanmasında veya farklı yatırım seçenekleri arasında karar verirken yatırım
alternatiflerinin karşılaştırılmasında kullanılmaktadır. Yatırım kararları alırken ROI
hesaplanması önemlidir. Eğer ROI oranı negatif çıkarsa ilgili yatırımın yapılmaması firmalar
için daha anlamlıdır. Çünkü ROI oranı negatif bir değer çıktığında, yatırımın getirisi
yatırımın maliyetlerini karşılayamayacak anlamına gelmektedir. Aynı şekilde eğer iki
yatırım kararı değerlendiriliyorsa bir tanesinin ROI değeri diğerine göre küçük olursa bu
yatırım yerine ROI değeri daha yüksek olan alternatif yatırımın seçilmesi işletme için daha
kazançlı olacaktır. Aşağıda ROI oranının hesaplanmasında kullanılan formül verilmiştir:

ROI oranı =

𝑌𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚𝑑𝑎𝑛 𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛ç 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓𝑙𝑎𝑟−𝑌𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚𝚤𝑛 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖

Geri ödeme süresi:

𝑌𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚𝚤𝑛 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖

𝑌𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚𝑑𝑎𝑛 𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛ç 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓𝑙𝑎𝑟
𝑌𝑎𝑡𝚤𝑟𝚤𝑚𝚤𝑛 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖

𝑥12 (𝑎𝑦)

𝑋 100
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ROI oranı hesaplandıktan sonra çıkan oranın değerine göre yöneticiler yatırım kararlarını
değerlendirmektedir. Aşağıdaki ROI oranının depoda kullanımı bir örnek problem ile
açıklanmıştır.
Örnek problem:
Bir depoda sipariş toplama işlemlerinin hızlanması ve hata oranının düşürülmesi için sipariş
toplama sistemine yatırım yapmak istenmektedir. Şuanda depoda barkod okuyucular ile
sipariş toplama işlemi yerine getirilmektedir. Sesli sipariş toplama sistemi için bir miktar
yatırım maliyetine katlanılsa da yeni sistemin verimlilik anlamında bir çok getirisinin
olacağı da tahmin edilmektedir. Ancak depo yöneticisinin bu yatırımı yapmak için üst
yönetimi ikna edebilmesi için elinde daha net sayısal veriler olmasına ihtiyacı vardır. Bu
nedenle ROI oranı ve yapılan bu yatırımın kendisini geri ödeme süresini hesaplamak
istemektedir. Aşağıdaki veriler yardımı ile depo yöneticisinin ROI ve yatırımın kendisini
geri ödeme süresini hesaplamasına yardımcı olunuz.
Ses ile sipariş toplama sisteminin uygulamaya geçmesiyle, ürün toplama verimliliğinin
artışından elde edilen tasarrufların değerinin 52.800 TL ve operasyon doğruluğunun
artışından elde edilen tasarruf değerinin ise 33.600 TL olması beklenmektedir. Bu durumda
yeni sistemin uygulanmasıyla elde edilecek toplam tasarruflarının değerinin 86.400 TL
olması beklenmektedir. Sesli sipariş toplama sisteminin yatırım masrafları ise firmaya
68.900 TL olacaktır. Bu durumda,
ROI =

86400−68900
68900

𝑋 100 = % 25,4

Geri ödeme süresi= 68900 / 86400x 12 ay =9.6 ay olacaktır.
Bu yöntem sistemin kurulum süresinde eğitim masrafları veya yeni sisteme geçişte
yaşanacak sorunlar nedeniyle meydana gelebilecek maliyetleri göz önüne almamaktadır. Bu
nedenle hesaplanan bu değerlerin işletmenin kapsamlı olarak bütün maliyetlerini göz önüne
alan ve net olarak yatırım maliyetlerini hesaplayan bir yöntem olduğu söylenemez. Ancak
oldukça basit bir hesap ile yatırım kararları alırken yol gösterici olabilecek bir yöntemdir.
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Uygulamalar
Bir depoda iki farklı yeni sipariş toplama teknolojisi ile ilgili yatırım kararı verilmek
istenmektedir. Depoda ışık ile yönlendirme ile sipariş toplama sisteminin uygulamaya
geçmesiyle, ürün toplama verimliliğinin artışından elde edilen tasarrufların değerinin 64.000
TL ve operasyon doğruluğunun artışından elde edilen tasarruf değerinin ise 34.600 TL
olması beklenmektedir. Işıl ile sipariş toplama sisteminin yatırım masrafları ise firmaya
72.800 TL olacaktır. Ses ile sipariş toplama sisteminin uygulanmasıyla ise ürün toplama
verimliliğinin artışından elde edilen tasarruf değerinin 58.600 TL ve operasyon
doğruluğunun artışından elde edilen tasarruf değerinin 32.000 TL olması beklenmektedir.
Ses ile sipariş toplama sisteminin depo için yatırım masraflarının 84.000 TL olacaktır.
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Uygulama Soruları


Yukarıdaki depo örneğindeki iki alternatif yatırım kararını ROI oranlarını
hesaplayarak değerlendiriniz.



ROI oranlarına göre depoda hangi yeni sipariş toplama teknolojisine yatırım
yapılması firma için daha kazançlıdır.



Her iki yatırım kararı için geri ödeme sürelerini hesaplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, depo maliyetlerinin yöneticiler tarafından doğru bir şekilde
tanımlanmasının depolar için önemini ve stratejik olarak bu maliyetlerin yönetimi hakkında
bilgi verilmiştir. Ayrıca depo maliyet çeşitleri dört ana başlık altında incelenerek, belli başlı
depo maliyet kalemlerinin hesaplanması için örnek problemler çözülmüştür.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdaki ifadeler hangisi depo maliyeti sınıflandırmasının önemini belirtir?
a) Deponun düzeni için önemlidir
b) Depo karar süreçlerinde doğru kararlar alınmasını sağlar
c) Depo çalışma saatleri için önemlidir
d) Depodaki stokların kontrolünü sağlar
e) Depo taleplerinin yapısını belirler

2. Aşağıdakilerden hangisi depo elleçleme ve istifleme maliyeti için doğrudur?
a) Bu maliyet sınıfındaki en önemli gider işçilik giderleridir.
b) Depoda gerekli olan işçilik miktarı her depo için belirli ve sabittir.
c) Depodaki işlem hacmi elleçleme ve istifleme maliyetlerini etkilemez.
d) Elleçleme ve istifleme maliyetlerinin içerisinde elleçleme ekipmanlarının
maliyeti yoktur.
e) Kontrol işlemleri ve destek operasyon süreçleri için gerekli olan işçilik
sürelerini elleçleme ve istifleme maliyetine dahil değidir.
3. Depo içerisindeki ürünlerin depo içerisindeki veya dışındaki taşınması sırasında
gerçekleşen maliyetler depo ................sınıfında yer almaktadır.
Yukarıdaki cümlenin doğru olabilmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisinin
boşluğa gelmesi gerekmektedir?
a) Operasyonel maliyetler
b) Yatırım maliyeti
c) Arazi maliyeti
d) Elleçleme ve istifleme maliyeti
e) Stok maliyeti
4. Bir depoda günlük toplam elleçenen yük miktarı 172.800 m3 ve depoda kullanılan
istifleme aracının gerçekleştirilen operasyonu tamamlama süresi 1 dk. ve her bir
operasyonda taşınan yük miktarı 20 m3 ise bu depodaki operasyonların sorunsuzca
tamamlanabilmesi için gerekli olan istifleme aracı sayısını hesaplayınız. Depoda 24 saat
(1440 dk) boyunca operasyonlar yürütülebilmektedir.
a) 6
b) 5
c) 4
d) 3
e) 2
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5. Ürünlerin kapladıkları alanın kirası veya amortismanından kaynaklanan giderler veya
ürünün özelliğine bağlı olarak gerekli saklama koşullarının sağlanması için harcanın
giderler aşağıdaki depo maliyet sınıflarından hangisine dahildir?
a) Depolama maliyeti
b) Yatırım maliyeti
c) Arazi maliyeti
d) Elleçleme ve istifleme maliyeti
e) Stok maliyeti
6. Depo içerisinde yanıcı veya patlayıcı tehlikeli madde depolanması durumunda
karşılaşılan ek maliyetler aşağıdaki depo maliyet sınıflarından hangisine dahildir?
a) Arazi maliyeti
b) Elleçleme ve istifleme maliyeti
c) Depolama maliyeti
d) Yatırım maliyeti
e) Yanıcı madde maliyeti
7. Depo operasyonlarının gerçekleştirilmesine destek veren bilgi sistemleri, sarf
malzemesi, sigorta ve vergi giderleri aşağıdaki depo maliyet sınıflarından hangisine
dahildir?
a) Taşıma maliyetleri
b) Depolama maliyeti
c) Elleçleme ve istifleme maliyeti
d) Yatırım maliyeti
e) Operasyonel maliyetler
8. 200m x100 m ölçülerinde bir depo binasında eni 2m, yüksekliğinin 2m olan raflar
kurulacaktır. Raflar ile depo duvarı arasında, her iki duvar arasında 4m’lik koridorlar
bırakılacaktır. Raflar arasında ise 2 m koridor bırakılacaktır. Bu durumda bu depoda
kurulabilecek raf sayısı kaç olabilir?
a) 25
b) 35
c) 23
d) 33
e) 16
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9. Depo operasyonlarında yer almayan çalışanların maaşları, genel ofis giderleri ve diğer
bütün operasyon haricinde yapılan harcamalar aşağıdaki depo maliyet sınıflarından
hangisine dahildir?
a) Ofis maliyetleri
b) Depolama maliyeti
c) Genel yönetim giderleri
d) Yatırım maliyeti
e) Operasyonel maliyetler
10. ROI oranı belirli bir yatırımın ------ oranının hesaplanmasında veya farklı yatırım
seçenekleri arasında karar verirken ....... alternatiflerinin karşılaştırılmasında
kullanılmaktadır.
Yukarıdaki cümlenin doğru olabilmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisinin
boşluklara gelmesi gerekmektedir?
a) gider- gelir
b) verim - yatırım
c) stok- yatırım
d) operasyon- gelir
e) gider- yatırım

CEVAPLAR: 1-b, 2-a , 3-d , 4-a, 5-a, 6-c, 7-e, 8-c, 9-c, 10-b
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10. DEPODA ELLEÇLEME VE PAKETLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Depoda Elleçleme
10.1.1. Depoda Elleçleme Operasyonlarının Amacı ve Önemi
10.1.2 Elleçleme Operasyonlarının Etkinliğinin Sağlanması
10.1.3. Elleçleme Operasyonlarının Kritik Unsurları
10.1.4. Elleçleme Araçları
10.2. Paketleme
10.2.1. Paketleme Fonksiyonları
10.2.2. Paketleme Seçim Kararları
10.2.3. Barkod Etiketleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Depoda elleçleme operasyonlarının firmalar için stratejik önemi nedir?



Depoda elleçleme operasyonlarının zamanlamasının önemini tedarik zinciri bakış
açısıyla değerlendiriniz?



Paketleme fonksiyonlarını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Depoda Elleçleme

Paketleme

Kazanım

Depoda
elleçleme
operasyonlarının işletmeler
için stratejik önemi ve
elleçleme operasyonlarının
planlanmasında
izlenmesi
gereken yollar hakkında
bilgi sahibi olmak.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Ürünlerin
paketleme
faaliyetlerinin çok boyutlu
olarak
değerlendirilerek
işletmeler
için
önemi
hakkında bilgi sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar

 Barkod
 Elleçleme
 Konteyner
 Paketleme
 Palet
 Optimizasyon
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Giriş
Deponun işletmeler için en önemli fonksiyonlarından bir tanesi taşıma maliyetlerini
azaltmak ve ürünlerin müşterilerine daha kısa sürelerde ihtiyaç anında gönderilebilmesini
sağlamaktır. Depo yerleşim yerlerinin doğru seçilmesinden sonra taşıma maliyetlerini
minimum düzeylerde karşılayabilmek için en önemli unsurlardan bir tanesi doğru taşıma
konteynerlerinin seçilmesi ve ürünlerin bu konteynerlere yerleştirilmesinde maksimum
yerleştirme yöntemlerinin uygulanmasıdır. Depoda bir diğer önemli elleçleme aracı da
paletlerdir. Paletlerin depoda kullanımı depo elleçleme operasyonlarının hızlanmasını ve
sipariş toplama sürelerinin kısalmasını sağlamaktadır. Depodaki elleçleme operasyonlarının
verimliliğinin sağlanması ve operasyonlarının sürelerinin azaltılmasının firmalara önemli
rekabet avantajları sağlamaktadır. Bu bölümde depo elleçleme operasyonlarının amacı ve
önemi hakkında bilgi verilerek, elleçleme operasyonlarındaki kritik unsurların tanımı
yapılacaktır. Daha sonra iki kritik elleçleme aracı konteyner ve paletlerin operasyonlardaki
rolü hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra depo operasyonlarından bir tanesi olan
paketleme operasyonu detaylı olarak incelenerek firmalar için operasyonlardaki
paketlemenin rolü anlatılacaktır.
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10.1. DEPODA ELLEÇLEME
Elleçleme, İngilizce “handling” teriminin Türkçe’ye tercüme edilmesiyle lojistik
literatüründe yer bulmuş olan bir terimdir. Elleçleme, ürünlerin makine veya insan gücü
yardımıyla yer değiştirmesi faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Elleçleme faaliyetlerinin
taşıma veya ulaştırma faaliyetlerinden farkı burada malzeme veya ürünlerin taşındığı
mesafelerin kısa olmasıdır. Depodaki ürünlerin raflardan toplanarak sevk alanına getirilmesi
ve araçlara yüklenmesi elleçleme faaliyeti iken ürünlerin yüklendiği araçlar ile müşterilerine
ulaştırılması taşımacılık faaliyetleridir.
Elleçlemenin depo operasyon yönetiminde önemli bir yeri vardır. Depo ürünlerin üretildiği
veya değer katıldığı bir alan olmadığı için buradaki en önemli faaliyet ürünlerin istenildiği
zaman istenildiği yerde hazır bulunmasını sağlamaktır. Depodaki elleçleme operasyonları
ürünlerin depo içerisindeki dolaşımını, ürünlerin depo içine girerken ve çıkarken taşınmasını
kapsamaktadır. Yani sadece depo içindeki malzeme dolaşımları değil, depo içine ürünlerin
girişindeki ve depodan ürünlerin sevk edilmesi için depo dışına taşınmasındaki malzeme
hareketleri de elleçleme operasyonlarına dahil olmaktadır. Malzeme elleçleme operasyonları
istifleme ekipmanları, işgücü ve bunların kombinasyonları ile gerçekleştirilmektedir.
Hatırlayacağınız gibi 7. Bölümde depoda kullanılan istifleme ve taşıma araçlarının hangileri
olduğunu görmüştük. Bu araçların kullanımlarının planlanması ve gerekli işgücünün
malzeme hareketlerinin gerçekleştirmek üzere belirli işlere atanması depoda elleçleme
operasyonlarının dahilinde gerçekleştirilmektedir.

10.1.1. Depoda Elleçleme Operasyonlarının Amacı ve Önemi
Depodaki elleçleme operasyonlarında istifleme araçlarının rolü büyüktür. Günümüzde her
türlü farklı elleçleme operasyonunu gerçekleştirebilecek farklı özellikte istifleme aracı
geliştirilmiştir. Ancak istifleme araçları genellikle kısa mesafeli taşıma işlemlerini
gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu sebeple depo içerisindeki elleçleme
operasyonlarının başarısı sadece istifleme araçlarının doğru seçimi ile sağlanamaz. Burada
önemli olan malzemelerin taşıma operasyonunu bir bütün olarak düşünmek ve işgücü,
istifleme aracının bir arada verimli kullanımının planlanması gerekir.
Malzeme elleçleme operasyonlarının verimli bir şekilde tamamlanması için dört temel
boyutun birlikte başarılı bir şekilde planlanması gerekmektedir. Bu dört temel boyut taşıma,
zaman, miktar ve alandır.
Taşıma boyutu, malzemelerin depo içindeki hareketlerini ve depo içine doğru ve depo dışına
doğru hareketlerini sağlamaktadır.
Zaman boyutu, ürünlerin müşteri talebini karşılayacağı veya üretime katılacağı zamanlarda
hazır bir şekilde bulunmasını sağlamaktadır. Elleçleme operasyonlarının zaman boyutu
oldukça kritiktir. Ürünlerin sipariş toplama süreleri uzarsa sipariş hazırlama süresi uzayacak
depo çevrim süresi uzayacaktır ve bu da müşteri siparişlerinin zamanında teslimi
gerçekleştirilemeyecektir. Bu da müşteri memnuniyeti için oldukça önemli bir unsurdur. Bu
sebeple elleçleme operasyonlarında zaman boyutunun müşteri hizmet seviyesi üzerinde
etkisi vardır. Elleçleme operasyonlarının zaman boyutunun karşılanabilmesi için
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malzemelerin depo içinde veya dışında gereksiz taşınmasının ve hareketlerinin önüne
geçilerek elleçleme zamanlarının kısaltılması amaçlanmalıdır.
Miktar boyutu, malzeme elleçleme operasyonlarında ürünlerin istenilen yerde doğru
miktarda bulunmasını ifade etmektedir. Depoda sipariş hazırlama sürecinde doğru miktarda
ürünün hazırlanması müşterilerin siparişlerinin doğru olarak karşılanabilmesi için gereklidir.
Bu durumda elleçleme operasyonlarında ürünlerin doğru miktarlarda hareketinin sağlanması
önemlidir.
Alan boyutu, istifleme araçları depoda ve üretim tesislerinde belirli bir alanı meşgul
etmektedir. Bu alanlar sabit olduğu için önemli olan bu alanları etkin bir şekilde
kullanmaktır. Ayrıca istifleme araçlarının etkin bir şekilde kullanımı ve elleçleme
operasyonlarının planı araçların depolama alanı içerisinde malzemelerin gerekli
yüksekliklere taşınarak depolama alanının maksimum şekilde kullanımını sağlamaktadır.
Depo alanı yükseklik ve en olarak maksimum kullanılmaya özen gösterilmelidir. Sadece en
olarak yatay alanı maksimum kullanmak amaç olmamalıdır. Depo alanı, depo
operasyonlarındaki en önemli kısıtlardan biri olduğu için doğru elleçleme planları ile bu
alanların kullanımından maksimum yararlanmak işletmeler için maliyet tasarrufu ve
operasyonel avantaj sağlanmaktadır.
Depo elleçleme operasyonlarının taşıma, zaman, miktar ve alan boyutunun başarılı bir
şekilde gerçekleştirilmesi depo performansını arttıracaktır ve müşteri hizmet seviyesini
yükseltecektir. Günümüzde müşteri hizmet seviyesinin artması ve depo operasyonlarının
sürdürülebilir bir şekilde başarılı olması firmaların diğer tedarik zinciri süreçlerinin de
başarısını etkileyecektir. Bu sebeple elleçleme operasyonları firmaların rekabet avantajı
sağlayabilmesi için stratejik bir öneme sahiptir.

10.1.2 Elleçleme Operasyonlarının Etkinliğinin Sağlanması
Depodaki elleçleme operasyonlarında etkinliğin sağlanabilmesi için elleçleme operasyonları
gerçekleştirilirken belirli unsurların göz önünde bulundurulması ve uygulamalarda bu
unsurları gerçekleştirmek üzere gerekli aksiyonların alınması önemlidir.
Standardizasyon: Elleçleme operasyonlarında standart ekipmanların kullanılması
operasyonların işleyişi sırasında kolaylıklar sağlamaktadır. Araçlara yükleme sırasında
kullanılan konteynırların veya ürünlerin üzerinde istiflendiği paletlerin standart olması
yükleme ve boşaltma işlemlerinde firmalara kolaylık sağlamaktadır. Bu sebeple elleçleme
operasyonlarının etkinliği için kullanılacak ekipmanların standart olmasına özen
gösterilmelidir.
Süreklilik: Elleçleme operasyonlarında aksaklık yaşanmadan problemsiz bir şekilde
sürekliliğin sağlanması önemlidir. Birbirine bağlı firmalardan oluşan bir değer zinciri
düşünüldüğünde üretimin ve sevkiyat işlemlerinin aksamaması için elleçleme
operasyonlarında sürekliliği sağlamak önemlidir. Elleçleme operasyonlarında yaşanacak
aksaklıklar nedeniyle operasyonların kesintiye uğraması firmalara araçların beklemesi,
siparişlerin gecikmesi gibi nedenlerle ek maliyetlere yol açacaktır.
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Esneklik: Depo operasyonları sürekli olarak değişkenlik gösterebilen ve ani değişikliklere
çabuk tepki verebilen esnek bir sistem olarak tasarlanmalıdır. Operasyonel süreçler her
zaman için içerisinde belirsizlikler barındırdığı için bu operasyonların gerçekleştirilmesini
sağlayan süreçlerin de esnek olması gerekmektedir. Yani operasyonlarda yaşanacak ani
değişimlere cevap verebilecek bir yapıda tasarlanması gerekmektedir. Örneğin, istifleme
ekipmanlarının gerektiğinde başka bir elleçleme işini de gerçekleştirebilecek özelliklerde
seçilmesi veya elleçleme işlerini yürüten işgücünün gerekli bilgi ve beceri donanımları
sağlanarak gerektiğinde farklı işlere destek olabilecek özelliklerde olması elleçleme
faaliyetlerinin esnekliğini arttıracaktır.
Etkinlik: Elleçleme operasyonlarında işgücü ve istifleme araçlarının verimli bir şekilde
kullanılması operasyonların etkinliği için önemli bir faktördür. Araçların ve işgücünün
atanacağı elleçleme faaliyetlerinin verimliliği arttıracak bir şekilde planlanması ve belirli
sürelerle sürecin performansının değerlendirilmesi önemlidir. Kısıtlı işgücü ve istifleme
aracı gibi kaynakların etkin kullanımı depo operasyon maliyetlerinin de düşmesine yardımcı
olacaktır.
Optimizasyon: Elleçleme operasyonlarında işgücü ve istifleme araçlarının çizelgelenmesi,
araçların elleçleme operasyonlarını gerçekleştirilirken taşıma rotalarının hesaplanmasında
optimizasyon yapılarak gereksiz kaynak kullanımının önüne geçilebilir ve operasyon
süreleri kısaltılabilir. Depo operasyonlarında sürelerin kısaltılması deponun performansını
arttıracak ve müşteri memnuniyetini arttıracaktır.

10.1.3. Elleçleme Operasyonlarının Kritik Unsurları
Elleçleme operasyonlarının gerçekleştirilmesinde aşağıdaki kritik unsurlar göz önünde
bulundurularak operasyonların başarılı bir şekilde uygulanması sağlanır.
1.Planlama: Elleçleme operasyonlarında bütün istifleme araçlarının ve işgücünün
planlaması önceden yapılarak verimlilik arttırılabilmektedir.
2.Koordinasyon: Mal kabul, yerleştirme, sipariş toplama, ikmal vb. depo operasyonları
mümkün olduğu kadar birleştirilmeli ve elleçleme operasyonları arasında koordinasyon
sağlanmalıdır.
3.Malzeme akışı: Malzeme akışlarının kesintisiz devam etmesi için elleçleme
operasyonlarının ve istifleme ekipmanlarının düzenlenmesi gerekmektedir.
4.Basitleştirme: Elleçleme operasyonlarındaki iş süreçlerinin ve ekipmanların
koordinasyonu sağlanarak mümkün olduğunca gereksiz hareketleri azaltmalı veya tamamen
ortadan kaldırılmalıdır.
5.Yer çekiminden yararlanmak: Mümkün olduğu kadar malzemelerin hareketi sağlanırken
yer çekimi kuvvetinden yararlanarak süreçlerde vakit ve enerji tasarrufu sağlanmalıdır.
6. Maksimum alan kullanımı: Deponun alanı hacimsel olarak maksimum verimlilikle
kullanılmalıdır.
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7. Birim yük maksimizasyonu: Birim yüklerin miktar, ebat veya ağırlığını arttırarak daha
kısa sürede daha fazla ürünün hareketi sağlanmalıdır.
8. Süreç standardizasyonu: Elleçleme operasyonlarındaki süreçler standart hale getirilerek
her defasında aynı ve doğru bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmalıdır.
9.Otomasyon: Elleçleme operasyonları, üretim, teslim alma, sevkiyat gibi faaliyetler
otomasyon ile desteklenmelidir. Bu sayede hata oranları azalabilir ve süreler kısalabilir.
10.İstifleme aracı seçimi: İstifleme aracının seçiminde elleçlenecek malzemenin özellikleri
ve elleçleme yönteminin bütün yönleri göz önünde bulundurularak kapsamlı bir
değerlendirme yapılmalıdır.
11.Standardizasyon: Elleçleme ekipmanı, metodu ve elleçleme operasyonlarında kullanılan
her türlü destek ekipmanın standart hale getirilerek operasyonlardaki hata oranları
azaltılmalıdır.
12.Uyumluluk: Elleçleme ekipmanı ve metodları birbirinden farklı iş süreçlerine uyumlu
bir şekilde tasarlanmalıdır. Bu sayede elleçleme operasyonlarında esneklik sağlanmaktadır.
13.Net ağırlık: Mobil elleçleme ekipmanlarının toplam yük içerisindeki net ağırlık oranı
düşürülmelidir.
14. Verimlilik: İstifleme aracı ve iş gücü maksimum verimlilikle kullanılmalıdır.
15.Tamir-bakım: İstifleme araçlarının tamir-bakım ve koruyucu bakım işlemleri
planlanarak arıza oranları düşürülmelidir.
16. Sürekli yenileme: Elleçleme metotları, ekipmanları zaman içerisinde değişen koşullara
ayak uyduracak şekilde yenilemek ve yeni ihtiyaçlara uygun hale getirmelidir.
17.Performans hedefleri: Elleçleme operasyonlarını için belirli hedefler konulmalı ve
belirli zaman aralıklarıyla bu hedeflerin karşılanıp karşılanmadığı belirlenmelidir.
18.Emniyet: Elleçleme operasyonlarında kullanılan araçlarla ilgili gerekli güvenlik
önemleri alınarak iş kazalarının önüne geçilmelidir.
Elleçleme operasyonlarının uygulamasında yukarıdaki kritik unsurlar yol gösterici
olabilmektedir.

10.1.4. Elleçleme Araçları
Konteyner ve paletler ürünlerin taşınması sırasında kullanılan en temel elleçleme araçlarıdır.
Bu araçlar malzemelerin elleçleme işlem sayısını azaltarak ürünlerin bir arada ve güvenli bir
şekilde taşınmasını sağlar. Konteynerler ürünlerin sevkiyatı sırasında dış etkenlerden dolayı
zarar görmesini engeller, kaybolma ve çalınma riskini ortadan kaldırır ve gümrük ve idari
kontroller nedeniyle her bir kontrol noktasında ürünlerin tekrardan elleçlenmesinin önüne
geçerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Ürünlerin sevkiyatı sırasında taşıma araçları
arasında nakil söz konusu ise veya antrepo gibi alanlarda ürünler depolandıktan sonra taşıma
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araçlarına tekrar yüklenecek ise ürünlerin konteynerler ile muhafaza ediliyor olması bu
işlemler sırasındaki elleçleme operasyonlarını oldukça kolaylaştıracaktır.
Konteynerler kara, demir ve deniz yolunda kullanılanlar ve hava yolu taşımacılığında
kullanılanlar olarak iki farklı türdedir. Hava yolu taşımacılığında kullanılan konteynerler
uçakların aerodinamik yapısından dolayı diğer taşıma modlarında kullanılanlardan farklıdır.
Ancak bazı uçak tiplerinde geniş gövde yapıları nedeniyle kara, demir ve deniz yollarında
kullanılan konteyner tiplerinin de kullanılması mümkündür.

Şekil 44 – İki farklı tip konteyner türü örneği
Yukarıdaki şekilde sol tarafta kara, demir ve deniz yolu taşımacılığında kullanılan konteyner
türüne örnek verilmiştir. Sağ taraftaki şekilde ise havayolu taşımacılığında kullanılan
konteyner türüne örnek verilmiştir.
Kara, demir ve deniz yolu taşımacılığında kullanılan konteynerlerin en, boy ve uzunluk
ölçüleri standarttır. Bu sayede her bir trene veya kamyona yükleme yapıldığında
konteynerlerin boyutları nedeniyle uyumsuzluk yaşanmaz. Ayrıca her bir konteyner tipinin
içerisindeki yükle birlikte ağırlığı ile ilgili de standart sınırlamalar mevcuttur. Konteyner
yüklemeleri yapılırken bu ağırlık aşılamaz. Konteynerlerin boyut özellikleri kodlar ile ifade
edilebilmektedir.
Ayrıca elleçleme ihtiyaçlarına göre farklı özelliklerde konteynerlar bulunmaktadır. Örneğin
soğuk hava taşımacılığında kullanılmak üzere dışarıdaki hava sıcaklığını içeri geçirmeyen
ve içerideki soğuk havayı muhafaza edebilen izoleli veya soğutuculu konteynerler
geliştirilmiştir.
Ağırlıkları 5 ton ile 30 ton arasında değişen konteynerlerin elleçlenmesinde faklı elleçleme
ekipmanları kullanılmaktadır. Büyük yük gemilerinin yüklenmesinde sayısı binleri bulan
konteynerlerin elleçleme operasyonlarının planlanması ve sorunsuzca uygulanması
firmaların tedarik zinciri operasyonlarının başarısı için önemlidir.
Paletler, ürünlerin belirli miktarlarda istiflenmesini sağlayarak depo elleçleme
operasyonlarında zaman ve hareket miktarı konusunda avantaj sağlayan elleçleme
araçlarıdır. Genellikle depo içerisinde ürünler paletler üzerinde istiflenerek muhafaza
edilmektedir. Bu sayede her bir ürünü ayrı ayrı elleçlemek yerine üzerinde belirli miktarda
ürünü bulunduran paletleri elleçlemek işletmelere elleçleme operasyonlarında zaman
kazandırmaktadır. Paletlerin kullanımı sayesinde elleçleme operasyonlarında birim yük
büyüklüğünü arttırarak operasyonların verimliliklerini de arttırmaktadır. Ayrıca ürünlerin
depolanırken direkt olarak zemin üzerine istiflenerek ürünlere zarar verebilecek sıvı ile
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temasından korunması ve istifleme araçlarının zemin üzerinden ürünleri kolayca
kaldırabilmesini sağlamak amacıyla da depodaki elleçleme operasyonlarında paletlerden
yararlanılmaktadır.

Şekil 45- Palet çeşitleri
Paletler genellikle ahşap malzemeden üretilmektedir. Bunun yanı sıra farklı malzemelerden
(plastik, hafif alaşımlı metal, çelik) imal edilmiş palet çeşitleri vardır. Ayrıca palet boyutları
da belirli standartlar ile belirlenmiştir. ISO standardı (1000 mm x 1200 mm) ve CEN
standardı (800 mm x 1200 mm) olmak üzere iki standart ile palet boyutları belirlenmiştir.
Yukarıdaki şekilde farklı amaçlar ile kullanılmak üzere tasarlanmış palet çeşitlerine
örnekleri görmek mümkündür.

10.2. PAKETLEME
Paketleme, ürünlerin sevkiyatı, depolanması ve müşterilere teslimatı sırasında ürünlerin
zarar görmeden, bozulmadan, güvenli bir şekilde saklanmasını ve dağıtılmasını sağlayan
sistemlerdir. Diğer bir tanımla paket, ürünlerin tedarik zinciri içerisinde dolaşımında taşıma
faaliyetleri sırasında zarar görmesini engelleyen, ürünleri koruyan, çevre şartlarına göre
dayanıklılığını arttıran, müşterilere sunumunu kolaylaştıran ve ürünlerin müşterilere
pazarlanmasını sağlayan plastik, kağıt, karton, cam, metal vb. malzemelerden yapılan
ürünleri muhafaza eden kaplardır.
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Paketleme depolama ve lojistik operasyonlarında önemli rollere sahiptir. Doğru paketleme
kararları bu operasyonların verimliliklerinin artmasına yardımcı olmaktadır.

10.2.1. Paketleme Fonksiyonları
Paketler ürünlerin özelliklerine göre farklı malzemelerden yapılırken, kullanım amaçlarına
göre farklı şekil ve donanımlara sahip olabilmektedir. Paketleme sanayi ürünleri ve tüketim
ürünleri için farklı fonksiyonlara sahiptir. Örneğin sanayi ürünleri için paket, ürünlerin kolay
taşınması ve korunması en önemli fonksiyon iken, nihai tüketiciye sunulan tüketim
ürünlerinde paketin ürünü koruma özelliklerinin yanı sıra bilgilendirme ve müşteriye ürünü
çekici hale getirebilme gibi ek özellikleri bulunmaktadır.
İşletmeler paketlemeyi pazarlama, üretim ve yasal yönden farklı şekillerde ele alırlar.
Pazarlama amacı olarak paketleme, ürünlerin müşterilere satılmasını kolaylaştırıp
müşterileri ürün hakkında bilgilendiren bir araçtır. Ürünün ambalajı sayesinde firma
müşterileri ile iletişime geçebilmektedir. Bazı ürünler sadece ambalajları sebebiyle
tüketicilerin ilgisini çekebilmektedir. Bu neden pazarlama departmanı ürünün paketlenmesi
ile ilgili kararlar alırken bu açıdan yaklaşmaktadır. Üretim departmanı paketleme konusunda
karar alırken kullanılan paketleme materyalinin maliyeti, ürünlerin paket içerisinde yerleşme
miktarına, boyutuna ve işçilik açısından maliyetleri ile ilgilenmektedir. Bunun yanı sıra
yasal olarak da ürünlerin ambalajları ile ilgili çeşitli şartlar ve yasalar mevcuttur. Taşıma
şartları konusunda ve üzerinde bulundurduğu bilgiler konusunda paketler çeşitli yasal
zorunluluklara tabidir. Örneğin tehlikeli maddeler sınıfında yer alan ürünlerin çevreye zarar
vermemesi için taşınması sırasında özel paketleme kuralları bulunmaktadır.
Paketleme fonksiyonlarını koruma, bilgilendirme, taşıma olarak sınıflandırmak mümkündür.
Paketlemenin koruma fonksiyonu sayesinde, ürünlerin hava şartları nedeniyle bozulmasını
engellenmektedir. Ürünlerin neme karşı paketleme ile korunarak bozulması engellenir.
Özellikle gıda ürünlerinde paketlemenin ürünleri koruma fonksiyonu kritiktir. Ayrıca
paketleme sayesinde tehlikeli maddelerin çevreye zarar vermesinin de önüne
geçilebilmektedir.
Paketlemenin bilgilendirme fonksiyonu, içerisinde yer alan ürünün özellikleri, kullanım
yöntemi, içeriği gibi konularda tüketicileri bilgilendirmek üzere yazılmış metinler veya
semboller ile etiketlenmesiyle gerçekleştirilir. Burada bazı bilgiler örneğin gıda
maddelerinin üretim ve son tüketim tarihleri, ürünün içerik bilgisi insan sağlığını korumak
amacıyla yasal olarak zorunluluklar ile standart bir şekilde belirlenmiştir. Ayrıca bazı
ürünlerin taşınması sırasında paketlerin veya kargoların içerisinde yer alan ürünler ile ilgili
süreçteki elemanların bilgilendirilmesi ve özel şartlara karşı önlem alınması sağlanabilir.
Özellikle tehlikeli madde taşımacılığında veya canlı hayvan taşınması söz konusu olduğunda
paketlerin üzerine yapıştırılan çeşitli uyarıcı sembol veya bilgi içeren etiketler kullanılarak
paketlemenin bilgilendirme fonksiyonu gerçekleştirilmektedir. Örneğin hava kargo yolu ile
canlı hayvan veya tehlikeli madde taşınması durumunda Uluslararası Hava Taşımacılığı
(IATA) kuralları gereği taşınan konteyner veya paketleme ekipmanının aşağıdaki etiketleri
taşıması gerekmektedir.
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Şekil 46- Canlı Hayvan ve Tehlikeli Madde Bilgilendirme Etiketleri
Ayrıca paketlerin üzerinde elleçleme operasyonlarında zarar görebilecek, kırılabilecek veya
çok ağır olması nedeniyle elleçlenmesi sırasında gerekli önlemler alınması gerektiğinde
bilgilendirme amaçla kırılabilir eşya veya çok ağır gibi bilgiler içeren paketleme etiketleri de
kullanılmaktadır.
Paketlemenin taşıma fonksiyonu, ürünlerin elleçleme operasyonları daha kolay bir şekilde
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Karton kutu, varil, ahşap sandık vb. malzemeler
içerisinde ürünlerin elleçleme operasyonlarını gerçekleştirmek kolaylaşmaktadır. Ayrıca
ürünlerin paketlemesinde yapılacak olan düzenlemeler ile paketlerin içerisindeki gereksiz
alan veya hava gibi unsurlar azaltılarak taşıma işlemlerinden tasarruf edilebilir. Örneğin cips
paketleri genellikle içerisinde çok fazla hava barındırdığı için fazla yer kaplamaktadır ve bu
ürünlerin taşınması sırasında taşıma maliyetlerini arttırmaktadır. Ancak Pringles marka
cipsler özel paketleme tasarımları sayesinde taşıma maliyetlerinden tasarruf elde edilmiştir.

10.2.2. Paketleme Seçim Kararları
Ürünlerin paketleme kararları alınırken öncelikle göz önünde bulundurulması gereken unsur
paketlenecek ürünlerin özellikleridir. Ürünlerin farklı özelliklerine göre ihtiyaç olan
paketleme türleri de değişiklik göstermektedir. Örneğin gıda ürünlerinin veya tehlikeli
maddelerin paketlenme şartları farklı özellikler göstermektedir. Aynı şekilde kırılabilecek
hassas ürünlerin de özel paketleme malzemelerine ihtiyacı vardır.
Depo operasyonlarında kullanılan paketleme malzemelerinin büyüklüğü ve ürünleri koruma
derecesi elleçleme operasyonlarında kullanılan istifleme aracının türünü ve ürünlerin dış
etkenlerden korunma derecesini etkilemektedir. Ürünlerin ambalaj büyüklüğü depo
elleçleme operasyonlarını ve sevkiyat operasyonları etkilemektedir. Ambalajın büyüklüğüne
göre ürünlerin elleçlenmesinde kullanılan istifleme araçları veya depo içerisindeki istifleme
yöntemleri değişmektedir. Üretim departmanı üretim maliyetlerini azaltabilmek için ambalaj
büyüklüğünün olabildiğince büyük olmasını tercih ederken, elleçleme ve taşıma
operasyonlarında çok büyük ürün ambalajları çeşitli dezavantajlara yol açabilmektedir. Bu
nedenle ürünlerin taşıma ve elleçleme operasyonlarının etkinliğini etkilemeyecek ve aynı
zamanda üretim maliyetlerini de çok yükseltmeyecek ambalaj boyutlarının tercih edilmesi
önemlidir.
Pazarlama bakış açısı ile paketleme tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileme
özelliğine sahiptir. Bu açıdan paketleme malzemeleri seçilirken ürünün tüketiciyle olan
ilişkisi de düşünülerek ilgili kararlar alınmalıdır.
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Paketleme ürünlerinin seçim kararını etkileyen bir diğer faktör ise paketleme malzemelerinin
çevreye olan etkisidir. Günümüzde çevreyi korumaya yönelik duyarlılığın artması firmaların
paketleme ürünlerinde çevreye zararı olmayan geri dönüşümü mümkün malzemeleri tercih
etmesine neden olmaktadır. Tüketiciler de artık ürünleri satın alma kararı alırken ürünlerin
çevreye duyarlılığını sorgulamaktadır. Bu nedenle firmalar paketleme kararlarında
kullanılan malzemenin çevreye etkilerini de sorgulamaktadır.

10.2.3. Barkod Etiketleme
Barkod alfa-numerik bilgileri ifade etmek için oluşturulmuş bir semboller setidir. Bu sistem
sayesinde depoda ürünlerin sayımı ve bilgi sistemlerine kaydı doğru, kısa zamanda ve kolay
bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Barkod, 1 ya da A gibi insan beynin kolaylıkla algıladığı
sayı veya harf sistemi yerine kodlamada çizgileri kullanmaktadır. Barkodun kodlama sistemi
sayesinde içeriğinde birden fazla bilgi depolanabilmektedir.
İki temel barkod sistemi bulunmaktadır. Bunlar tek ve çift boyutlu barkod sistemleridir. Tek
boyutlu barkod sisteminde koyu renkli farklı kalınlıkta çizgiler ve aralarında farklı genişlikte
beyaz boşluklardan oluşmaktadır. Aşağıdaki şekilde tek boyutlu bir barkod örneği yer
almaktadır. Şekilden de görülebileceği gibi barkod üzerinde bulunan sayısal ifadeler
içerisinde ülke veya simge kodu, firma kodu, ürün kodu ve kontrol kodu gibi bilgileri
barındırmaktadır. Firma kodları her bir ülkenin kendi yetkili mercileri tarafından firmalara
verilmektedir. Türkiye’deki barkod üzerinde yer alan bu kodlar TOBB (Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği) tarafından firmalara verilmektedir.

Şekil 47- Barkod Örneği
Bir diğer barkod türü ise çift boyutlu barkoddur. Bu barkodlar genellikle matris şeklindedir
ve tek boyutlu barkodlara göre içerisinde daha fazla bilgi bulundurmaktadır. Bu tür
barkodlarda saklanabilen bilgiler tek boyutlu barkodlar ile saklanmak istese barkodların
uzunluğu çok fazla olacaktır.

Şekil 48– Çift boyutlu barkod
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Barkod sistemlerinin firmalarda kullanılabilmesi için çeşitli donanımlara ihtiyaç vardır.
Bunlar barkod etiketlerini çıkartabilmek için barkod yazıcısı, barkodları okuyabilmek için
barkod el terminalleri veya okuyucular, bilgileri depolayacak yazılımlar ve etiketlerdir.
Barkodların depo operasyonlarına faydası öncelikle insandan kaynaklanan hataların
azaltılmasını veya yok edilmesini sağlamasıdır. Ürünlerin depoda adreslenmesi ve sipariş
toplama operasyonlarının gerçekleştirilmesi sırasında barkod etiketleri büyük kolaylıklar
sağlamaktadır. Ayrıca barkod sistemleri sayesinde depodaki stok kayıtları doğru bir şekilde
ve tam zamanlı olarak tutulabilmektedir. Bu sayede bilgisayar sisteminden depodaki mevcut
stok durumlarını kontrol edebilen depo yöneticileri gereksiz stok maliyetlerinden tasarruf
sağlayabilmektedir.
Barkodların uluslararası standartlarda olması uluslararası ticarette ürünlerin dolaşımlarında
kolaylıklar sağlamaktadır. Bu sayede ürünlerin kayıtları tek bir kodlama sistemiyle
tutulabilmektedir. Günümüzde farklı ülkelerde depoları olan firmalar kolaylıkla barkod
sistemi sayesinde ilgili ülkedeki stok durumlarını kontrol edebilmektedir. Barkodların bir
diğer faydası tam zamanlı bilgiyi iletme özellikleridir. Bu özellik, depolama
operasyonlarında zamanların kısaltılması için faydalıdır.
Barkod sistemleri yöneticilerin doğru ve tam zamanlı bilgiler üzerinden karar vermesine
yardımcı olduğu için yönetimsel verimliliği de arttırmaktadır.
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Uygulamalar

İtalya’dan dondurulmuş ürünler ithal eden FREEZE isimli firma son yıllarda düşen gelirleri
ve zamanında ürün teslim edememesi ile ilgili problemlerini araştırırken taşıma
maliyetlerinin yüksek olduğunu ve depo elleçleme operasyonlarında istenilen verimlilik ile
çalışılamadığını fark etmiştir. Ayrıca ürünlerinin müşterilerine dağıtımı ile ilgili bazen
müşterilerinden ürünlerin buzlarının çözülmüş ve bozulmuş olduğu ile ilgili şikayetler
almıştır.
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Uygulama Soruları


FREEZE isimli firmanın taşıma maliyetlerinin yükselme nedenini bölümde
öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda değerlendiriniz.



Firmanın depo elleçleme operasyonlarındaki düşük verimliliğin hangi unsurlardan
kaynaklanabileceğini düşününüz.



Firmanın müşteri teslimatında donmuş ürünlerinin tazeliğini koruyabilmesi için
alabileceği önlemleri taşıma, elleçleme ve paketleme operasyonları açısından
değerlendiriniz.

213

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde depodaki elleçleme operasyonlarının amacı ve önemi hakkında genel
bilgi sahibi olunmuştur. İşletmelerin rekabet başarısı için kritik bir öneme sahip olan
elleçleme operasyonlarının başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli olan kritik
unsurlara değinilmiştir. Deponun en önemli faaliyet amaçlarından birisi olan taşıma
maliyetlerinin azaltılması ve taşıma sürelerinin kısaltılmasında konteynerların önemi ve
değişen taşıma türlerine göre farklı konteyner türleri hakkında bilgi verilmiştir. Depo
elleçleme operasyonlarında paletlerin önemi ve türleri hakkında bilgi verilmiştir. En son
olarak işletmeler için paketleme operasyolarının farklı rolleri ve stratejik önemleri
hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Depo elleçleme operasyonlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Elleçleme, İngilizce “handling” teriminin Türkçe’ye tercüme edilmesiyle lojistik
literatüründe yer bulmuş olan bir terimdir.
b) Elleçleme, ürünlerin makine veya insan gücü yardımıyla yer değiştirmesi faaliyetleri
olarak tanımlanabilir.
c) Elleçleme faaliyetlerinin taşıma veya ulaştırma faaliyetlerinden farkı burada
malzeme veya ürünlerin taşındığı mesafelerin kısa olmasıdır.
d) Elleçleme operasyonları sadece depo içerisindeki malzeme dolaşımını
kapsamaktadır.
e) Malzeme elleçleme operasyonları istifleme ekipmanları, işgücü ve bunların
kombinasyonları ile gerçekleştirilmektedir.
2. Malzemelerin depo içindeki hareketlerini ve depo içine doğru ve depo dışına doğru
hareketlerini sağlamak aşağıdaki depo elleçleme verimliliğinin sağlanması için gerekli
olan temel boyutlardan hangisinin uygulamasıdır?
a) Zaman
b) Taşıma
c) Miktar
d) Kalite
e) Stok
3. Depo elleçleme operasyonlarının verimliliğinin artması için sürekli olarak değişkenlik
gösterebilen depo operasyonları için elleçleme operasyonlarını ani değişikliklere çabuk
tepki verebilen bir sistem olarak tasarlanmak hangi kritik unsurdur?
a)Standardizasyon
b)Etkinlik
c)Esneklik
d)Optimizasyon
e) Süreklilik
4. Aşağıdakilerden hangisi elleçleme operasyonlarının kritik unsurlarından birisi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Basitleştirme
Yer çekiminden yararlanmak
Stok kaydının tutulması
Koordinasyon
Uyumluluk
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5. Aşağıdakilerden hangisi konteynerlerin kullanımının işletmelere faydalarından biridir?
a) Ürünlerin sevkiyatı sırasında dış etkenlerden dolayı zarar görmesini engeller,
b) Kaybolma ve çalınma riskini ortadan kaldırır
c) Gümrük ve idari kontroller nedeniyle her bir kontrol noktasında ürünlerin tekrardan
elleçlenmesinin önüne geçerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
d) Gereksiz ürün taşıma miktarlarını azaltarak depo elleçleme operasyonlarının kolay bir
şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
e) Hepsi
6. Aşağıdaki şekildeki depo elleçleme ekipmanın adı nedir?

a)
b)
c)
d)
e)

Transpalet
Konteyner
Palet
Forklift
Raf

7. Depo elleçleme ekipmanlarından paletler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) Çoğunlukla ahşap malzemelerden üretilir.
b) Ürünlerin belirli miktarlarda istiflenmesini sağlayarak depo elleçleme
operasyonlarında zaman ve hareket miktarı konusunda avantaj sağlar.
c) Ürünlerin zeminden yüksek alanda istiflenmesini sağlayarak nemden zarar görmesini
engeller.
d) Yüksek yatırım maliyetleri gerektirir.
e) ISO standardı (1000 mm x 1200 mm) ve CEN standardı (800 mm x 1200 mm) olmak
üzere iki farklı standart boyutta palet bulunmaktadır.
8. ……………… olarak paketleme, ürünlerin müşterilere satılmasını kolaylaştırıp
müşterileri ürün hakkında bilgilendiren bir araçtır.
Yukarıdaki cümlenin doğru bir tanım olabilmesi için ilgili boşluğa hangi kelime
gelmelidir?
a) Pazarlama amacı
b) Üretim amacı
c) Yasal amaç
d) Maliyet tasarrufu
e) Pratik
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9. ………………. paketleme konusunda karar alırken kullanılan paketleme materyalinin
maliyeti, ürünlerin paket içerisinde yerleşme miktarına, boyutuna ve işçilik açısından
maliyetleri ile ilgilenmektedir.
Yukarıdaki cümlenin doğru bir tanım olabilmesi için ilgili boşluğa hangi kelime
gelmelidir?
a) İnsan kaynakları departmanı
b) Pazarlama departmanı
c) Kalite departmanı
d) Üretim departmanı
e) Yasal düzenlemeler açısından
10. Aşağıdakilerden hangisi tek boyutlu barkod etiketlerde bulunan bilgi içeriklerinden birisi
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Firma kodu
Kontrol kodu
Ürün kodu
Ülke veya simge kodu
Stok durumu

CEVAPLAR: 1-d, 2-b , 3-c , 4-c , 5-e, 6-c, 7-d, 8-a, 9-d,10-e
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11. DEPO STOK YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.Stok Çeşitleri
11.1.1. Malzeme Türüne Göre Stok Çeşitleri
11.1.2. Fonksiyonlarına Göre Stok Çeşitleri
11.2. Stok Maliyetleri
11.2.1. Stok elde bulundurma maliyeti
11.2.2.Sipariş maliyeti
11.2.3.Elde bulundurmama maliyeti
11.3. Stok Kontrol Yöntemleri
11.3.1.Gözle Kontrol
11.3.2.Çift Kutu Yöntemi
11.3.3.Sabit Sipariş Miktarı Yöntemi
11.3.4.Sabit Sipariş Periyodu Yöntemi
11.3.5.Ekonomik Sipariş Miktarı Yöntemi
11.3.6. JIT ( Tam Zamanında Sipariş Yöntemi)
11.3.7.Kanban Yöntemi
11.3.8. ABC (Always Better Control) Sınıflandırma Yöntemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Stok yönetimi depolar için neden önemlidir?



Firmalar neden stok bulundurma ihtiyacı hissederler?



Stok maliyetlerini nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Depo Stok Yönetimi

Stok Çeşitleri

Stok Maliyetleri

Stok Kontrol Yöntemleri

Kazanım
Depoda stok yönetiminin
amacı ve önemi hakkında
bilgi sahibi olmak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Depoda bulundurulan stok
çeşitleri hakkında bilgi
sahibi olmak ve stok
çeşitlerinin
sınıflandırılmasını
kavrayabilmek.
Stok ile ilgili oluşabilecek
maliyet kalemleri hakkında
bilgi sahibi olmak.
Stok kontrol yöntemleri
hakkında genel bilgi sahibi
olmak.
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Anahtar Kavramlar
 Stok
 Stok çeşidi
 Stok maliyeti
 Ekonomik sipariş miktarı
 Gözle kontrol
 Çift kutu
 Kanban
 JIT (Tam zamanında sipariş)
 ABC analizi
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Giriş
Depo, tedarik zinciri içerisinde faaliyetlerin aksamadan gerçekleştirilebilmesi ve müşteri
siparişlerinin zamanında karşılanabilmesi için stratejik bir role sahiptir. Depodaki ürünlerin
gerektiği zamanda gerektiği noktaya gönderilebilmesi için depodaki stok yönetiminin
başarılı bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Bir işletme içerisinde üretilen mal veya
hizmete, dolaylı veya dolaysız olarak katılan bütün fiziksel varlıklar ve ürünün kendisi stok
kavramı içerisinde düşünülebilmektedir. Depoda saklanan ürünler henüz üretime katılmadığı
için veya son müşteriye gönderilmediği için stok kavramı içinde yer almaktadır. Bu
durumda depodaki ürünlerin her biri bir stok kalemini oluşturmaktadır. İşletmelerin stok
bulundurmaları onları çeşitli belirsizliklerden korurken belirli bir maliyete katlanmalarına
neden olmaktadır. Bu sebeple depodaki stok maliyetlerini minimum düzeyde tutmak ve
operasyonları kesintiye uğratmadan devam ettirecek yeterli seviyede ürün bulundurabilmek
için etkili bir stok yönetiminin bulunması önemlidir. Bu bölümde stok çeşitleri, stok
maliyetleri ve stok kontrol yöntemleri hakkında bilgi verilecektir.
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11. DEPO STOK YÖNETİMİ
Stok yönetiminde amaç, işletmelerin faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için elde
bulundurması gereken stok miktarını ve sipariş aralıklarını doğru bir şekilde belirlenmesidir.
Bir işletme içerisinde üretilen mal veya hizmete, dolaylı veya dolaysız olarak katılan bütün
fiziksel varlıklar ve ürünün kendisi stok kavramı içerisinde düşünülebilmektedir.
Bir başka deyişle stok, işletmelerin beklenmeyen ani talep artışı, tedarik aksaklığı gibi
durumlara karşı kendisini korumak amacıyla elinde ihtiyacı olandan fazla miktarda
bulundurduğu üründür. Bir işletmede depolanan stoklara; kağıt rulosu, mobilya, kablo, gıda
ürünleri, temizlik ürünleri, kumaş, ilaç vb. her türlü nihai ürün, hammadde ve yarı-mamul
örnek olarak gösterilebilir.
Stok bulundurmak işletmelere çeşitli avantajlar sağlayabilirken aynı zamanda fazla ya da az
stok bulundurmak da çeşitli dezavantajlara yol açabilmektedir. İşletmenin stoklarının
gerekenden fazla olması yüksek maliyet yüklerine sebep olurken, az olması müşteri
taleplerinin karşılanamaması ve bu nedenle firmanın rakiplerine karşı pazarda güç
kaybetmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple başarılı bir stok yönetimi ile bir işletme için
uygun olan stok seviyesinin belirlenmesi önemlidir.
Müşteri siparişlerinin zamanında karşılanabilmesi için depodaki stok kontrol faaliyetlerinin
başarılı bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Stok yönetiminde, depodaki stokların
sayımının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının güvenilirliği önemlidir. Bu
sebeple depodaki ürünlerin sayım ve kayıt işlemlerinin büyük titizlikle gerçekleştirilmesi
sağlanmalıdır. Günümüzde barkod veya RFID etiketler ve bilgisayar teknolojileri sayesinde
stok kayıtları eş zamanlı ve doğru bir şekilde tutulabilmektedir. Aynı şekilde hangi üründen
ne zaman ne kadar sipariş verilmesi kararı da depo stok yönetiminde önemli bir karardır.
Depoda fazla stok bulundurmak depo maliyetlerini arttıracağı için gereksiz sipariş
verilmesinden kaçınılmalıdır. Depo stok yönetiminde optimum stok miktarının depoda
bulundurulması sayesinde müşteri siparişleri zamanında karşılanırken gereksiz stok
maliyetlerinin gerçekleşmesi engellenebilir.

11.1. STOK ÇEŞİTLERİ
İşletmelerin
ellerinde
bulundurdukları
stoklar
çeşitli
özelliklerine
göre
sınıflandırılabilmektedir. Bu sınıflandırma stokta bulundurulan ürünün malzeme türüne veya
fonksiyonlarına göre yapılabilmektedir. Ürünleri çeşitli özelliklerine göre sınıflandırmak ve
tanımlamak stok yönetiminde kolaylık sağlamaktadır. Stokların hangi stok sınıfına ait
olduğunu bilmek ve sınıf özelliklerine göre stok yönetimi kararlarını almak etkinliği
arttıracaktır.

11.1.1. Malzeme Türüne Göre Stok Çeşitleri
Stokları malzeme türüne göre dört farklı sınıfa ayırmak mümkündür. Bunlar, hammadde
stoğu, yarı mamul stoğu, işletme malzemesi veya yardımcı maddeler stoğu ve mamul
stoğudur. Bu sınıflandırma türünde stokların hammadde, yarı mamul veya mamul stoğu
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olması firmanın faaliyet gösterdiği sektöre göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin kumaş
bir tekstil firması için hammadde iken, kumaş üreten bir firma için mamul stoğu
özelliğindedir.

a) Hammadde
Ürünün üretilmesinde kullanılmak üzere tedarikçilerden temin edilen malzemelerdir. Bu
sınıftaki stoklar son ürünün bir parçası veya bileşenidir. Hammadde stoklarının elde
bulundurma maliyetleri genelde diğer stok türlerine göre daha ucuzdur. Bu sınıftaki
ürünlerin satın alma maliyetleri de son ürüne göre genellikle daha ucuzdur. Bu ürünlerin
elde bulundurulmaması üretimi aksatabileceği için stok kontrolüne özen gösterilmelidir.
Hammadde stoğuna örnek olarak boya üretiminde kullanılan kimyasal maddeleri veya
mobilya üretiminde kullanılan sunta veya keresteyi vermek mümkündür.

b) Yarı mamul
Bitmiş olan ürünün henüz işlemde olan tamamlanmamış parçasıdır. Bir mal, fabrikayı terk
edecek duruma gelinceye kadar yarı mamuldür. Örneğin, paketlenmiş bir halde tüketiciye
sunulacak bir ürün paketlenmeden önceki haliyle halen yarı mamuldür. Bir depoda henüz
ambalaj veya etiketleme işlemleri tamamlanmamış ürünler yarı mamuldür. Bazı depolarda
basit montaj işlemleri yapılabilmektedir. Bu depolarda yarı mamul stokları daha fazla
miktardadır. Örneğin bisikletlerin aynalarının montajı bir depoda yapılıyorsa bu depoda
bulundurulan bisiklet aynaları yarı mamul sınıfına giren stok çeşididir.

c) İşletme malzemesi ve yardımcı maddeler
Ürün veya hizmetin üretim sürecine katılmayan, işletmenin fonksiyonlarında kullanılan
malzemelerdir. Örneğin, ofiste bulunan kalem, kâğıt, bilgisayar, dosya vb. malzemeler bu tip
stoklar arasına girmektedir. Bu malzemeler son ürünün üretimine katılmadığı için kapladığı
alanların gereğinden fazla olmamasına ve depodaki diğer ürünlerin depolama alanlarını
kısıtlamamasına dikkat etmek önemlidir.

d) Mamul
Müşterilerin taleplerinin karşılandığı bitmiş haldeki ürünlerdir. Bu stok sınıfındaki stoklar
bütün değer zincirindeki dolaşımlarını tamamlandığı için maliyetleri diğer stoklara göre
daha fazladır. Bu ürünlerin depoda saklanırken, elleçlenirken zarar görmesi veya çalınması
firmaları mali yönden önemli zararlara uğratabilir. Bu sebeple mamul stoklarının saklandığı
depolarda güvenlik ile ilgili ve ürünlerin elleçleme işlemlerinde gerekli önemlerin alınması
önemlidir. Ayrıca bu kategorideki stoklar direkt olarak müşteri talebini karşılamak için
kullanıldığından bu stokların stratejik önemi daha büyüktür. Mamul stoklarının elde
bulunmaması direkt olarak hizmet seviyesini etkileyebildiği için bu stoklardan depolarda
istenildiği zaman hazır bulundurulabilmesi önemlidir. Ancak bu tür stokların elde
bulundurma ve satın alma maliyetleri nispeten diğer stok türlerine göre daha fazla olacağı
için stok kontrol stratejisi belirlenirken bu özellikleri de dikkate alınmalıdır.

225

11.1.2. Fonksiyonlarına Göre Stok Çeşitleri
Fonksiyonlarına göre stok çeşitlerini çevrim stokları, emniyet stokları ve mevsimsel stoklar
şeklinde sınıflandırmak mümkündür.

a) Çevrim Stokları
Bir parti malzemenin kullanılmaya başlamasıyla bitiş süresi arasında geçen sürede
beklemekte olan stoklardır. Örneğin bir palet bloğundaki ürünler müşterilere gönderilmeye
başlandığında palet bloğunda kalan ürün adeti o parti için çevrim stoğu adedi olacaktır.

b) Emniyet Stokları
Talepteki belirsizlikten olumsuz etkilenmemek için firmanın elinde bulundurduğu ihtiyaç
fazlası stoklardır. Özellikle seri üretim yapan firmalarda üretim için kritik olan hammadde
veya yarı mamul emniyet stoğunun bulundurulması önemlidir.

c)Mevsimsel Stoklar
Bazı malzemelere olan talep belirli dönemlerde fazlaca artabilmektedir. Bu dönemlerde
karşılaşılan aşırı talebi karşılayabilmek için elde bulundurulan stoklardır. Örneğin dondurma
satışlarının arttığı yaz mevsiminde dondurma stokları mevsimsel stoktur. Veya yaz aylarında
güneş kremi satışları artacağı için depolarda güneş kremi mevsimsel stok olarak
bulundurulur.

11.2. STOK MALİYETLERİ
Stok politikalarının belirlenmesinde, stok sisteminin işlemesi sırasında ortaya çıkan
maliyetler önemli rol oynar. Bu maliyetler, stok politikasının değişmesi ile birlikte
değişmektedir. Stok maliyetleri üç ana grupta toplanabilir. 1.Elde bulundurma maliyetleri, 2.
Elde bulundurmama maliyetleri, 3. Sipariş maliyetleri.

11.2.1.Elde bulundurma maliyeti
Stokların elde bulundurulması işletmelerin bir takım maliyetlere katlanmasına yol
açmaktadır. Bu maliyetlerden bazıları elde bulundurulan stok miktarına bağlı, bazıları ise
değildir. Öncelikle bir firmanın stok bulundurması halinde karşılaşacağı maliyet unsuru,
stoklara yatırılacak olan sermayeden dolayı katlanılacak olan fırsat maliyetidir. Yani, firma
o ürünleri fazladan elinde bulundurmasaydı, o sermaye ile yapacağı yatırımlardan ona
gelecek olan gelirdir. Stok yatırımı ile vazgeçtiği bu gelirler de firmanın stok
bulundurmasının bir maliyeti olarak kabul edilir. Bir diğer adı ile bu maliyete sermaye
maliyeti de denilmektedir. Bu maliyetin değeri stok dışında yapılacak olan yatırımdan
gelebilecek en büyük gelir olarak kabul edilir.
Stok bulundurmanın bir diğer önemli maliyeti ise, stokların saklanması nedeniyle
katlanılacak olan maliyetlerdir. Stokları saklamak için kullanılacak olan deponun firmaya ait
olması veya kiralanacak olmasına göre bu maliyetler değişkenlik gösterebilir. Eğer depo
firmaya ait ise, bina sigortası, aşınma maliyeti, emlak vergisi, bina sigortası, ışıklandırma, ısı
ve nem kontrolü ile ilgili maliyetler söz konusu olabilir. Eğer depo kiralanmışsa, ödenen kira
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bedeli ile ışıklandırma, ısı ve nem kontrolü ile ilgili maliyetler ortaya çıkabilir Ayrıca
firmanın elinde stok bulundurması durumunda bu stoklarla ilgili vergi ödemesi, sigorta,
saklama koşullarının sağlanması, sayım, depo elemanı gibi bazı hizmet giderlerine de
katlanması gerekecektir.
Son olarak stok bulundurmadan dolayı bir firmanın
karşılaşabileceği maliyet risk maliyetidir. Risk maliyeti ise, stoklardaki ürünlerin çalınması,
su baskını veya yangın gibi olağan dışı bir durumdan zarar görmesi, bozulması, kaybolması
veya uzun süre depolanan ürünlerin teknolojik olarak eskimesi ve talep görmemesi gibi
durumlarda firmanın uğrayacağı zarar maliyetidir.
Bir firma elinde bulunduracağı stok miktarını belirlerken yukarıda sözü geçen maliyetleri
göz önünde bulundurmalıdır.

11.2.2.Sipariş maliyeti
Müşteri taleplerini karşılayabilmek amacıyla tedarikçi firmaya sipariş verilmesi durumunda,
bu işlemin gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılan maliyetlerdir. Bu maliyetler verilen
sipariş miktarına bağlı olan ve olmayan şeklinde ikiye ayrılabilirler. Posta, telefon, faks
giderleri bunlarla ilgili işçilik giderleri, kırtasiye giderleri, kabul ve kalite kontrol giderleri
vb. her siparişte, sipariş miktarına bağlı olmadan katlanılan maliyetlerdir. Ayrıca ulaşım
maliyetleri, kabul ve kontrol maliyetlerinin bir bölümü de sipariş miktarına bağlı olarak
değişen maliyetlerdir.

11.2.3.Elde bulundurmama maliyeti
Stok elde bulundurmama maliyeti müşterinin siparişlerini istenilen zamanda
karşılayamamaktan ortaya çıkan müşteri hizmet seviyesindeki düşüş ile ilgilidir. Bir müşteri
siparişi karşılanmadığında o ürün için beklemeyi göze alabileceği gibi ilgili ihtiyacını
karşılayabilmek için rakip firmalara da gidebilmektedir. Bu durumda işletmelerin stok elde
bulundurmaması nedeniyle müşteri kaybetmesi söz konusu olmaktadır. Her bir müşteriyi
kazanmak için bir çok çaba ve maliyete katlanıldığı düşünülürse stok bulundurulmaması
nedeniyle müşterinin rakip firmalara yönelmesinin işletmeler açısından önemli bir maddi
zarara yol açacağı açıktır. Ayrıca bazı durumlarda müşteriler ile firmalar arasında yapılan
anlaşmalar ile siparişlerin zamanında karşılanamaması durumunda üretici firmanın belirli bir
tazminat ödemesi konusunda şartlar belirlenmiş olabilmektedir. Bu durumda ödenen
tazminatlar da stok elde bulundurmama maliyetlerine örnektir. Stok elde bulundurmamak
firmaların piyasadaki itibarlarını da olumsuz etkileyeceği için rekabet avantajını
kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle stokların istenilen zamanda hazır bir şekilde
bulundurulması için çeşitli stok kontrol yöntemlerinden destek alınması gerekmektedir.
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11.3. STOK KONTROL YÖNTEMLERİ
Stok kontrol yöntemlerinin kullanılmasındaki amaç, istenilen ürünlerin istenilen zamanda,
miktarda ve yerde ekonomik bir şekilde bulundurulmasını sağlamak amacıyla elde
bulundurulması gereken optimum stok miktarını belirlemek ve sipariş miktarlarını ve
zamanlarını kontrol edebilmektir. Miktarı, büyüklüğü, değeri ne olursa olsun bir işletmede
bulunan bütün stoklar için stok özelliğine göre uygun olarak seçilecek bir stok kontrol
yönteminin uygulanması gerekmektedir.

11.3.1.Gözle Kontrol
Gözle kontrol yönteminde, stok düzeyi periyodik olarak deneyim sahibi bir görevli
tarafından gözlemlenir ve stokların azaldığı gözlemlendiğinde görevli tarafından gelecek
dönemdeki ihtiyacı karşılayacak miktarda ürün siparişi verilir. Bu yöntemde sipariş miktarı
ve sipariş verme düzeyi tamamen görevlinin tecrübelerine göre belirlenmektedir. Ucuz ve
basit bir yöntem olmasından dolayı küçük işletmeler tarafından sıkça tercih edilen bir
yöntemdir. Ancak sipariş miktarı ve düzeyi tamamıyla insan deneyimine bağlı olduğu için
hata olasılığı fazladır. Stokların düzenli bir şekilde yerleştirilmemiş olması veya tedarik
süresi, tüketim hızı vb. faktörlerdeki değişimlerin görevli tarafından hemen fark
edilememesi stoksuz kalmak veya fazla stok bulundurmak gibi sorunlara yol açabilecek
hataların yapılmasına neden olabilecektir. Bu basit yöntemin tercih edildiği durumlarda bu
hataların olmasını önceden önleyebilecek önlemlerin alınması önemlidir. Deponun
düzeninin sağlanması ve görevlinin tedarik süresi vb. değişimlerden eş zamanlı olarak
haberdar edilmesi bu önlemlerden bazılarıdır. Bu yöntem değeri düşük, küçük hacimli ve az
sayıdaki stok kalemlerinin takibinde etkin olarak kullanılabilmektedir.

Şekil 49 – Gözle stok kontrol yöntemi

11.3.2.Çift Kutu Yöntemi
Çift kutu yönteminde stoklar bir büyük ve bir küçük kutu içerisinde bulundurulmaktadır.
Büyük kutu içerisinde tüketimde olan stoklar bulundurulurken, küçük kutu içerisinde büyük
kutudaki stoklar bittiğinde yeni stok ürünleri gelene kadarki tedarik süresince
kullanılabilecek stoklar bulundurulmaktadır. Birim değeri düşük, küçük hacimli ve çok
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sayıdaki stok kalemlerinin kontrolünde kullanılabilmektedir. Gözle kontrol yöntemi gibi bu
yöntem de hata olasılığı yüksek ancak pratik ve ucuz bir yöntemdir.

11.3.3.Sabit Sipariş Miktarı Yöntemi
Sabit sipariş miktarı yönteminde, stokta bulundurulan ürünlerin miktarı belirli bir düzeyin
altına indiğinde önceden belirlenmiş olan miktarda ürünün siparişi verilir. Bu yöntemde, her
bir stok kalemi için toplam stok maliyetini minimum yapan bir sipariş miktarı, siparişin
verilmesi gerektiği stok düzeyi ve siparişi verilmiş olan ürünler gelene kadar ihtiyacı
karşılayacak emniyet stokunun miktarının önceden belirlenmesi gerekmektedir. Bu
yöntemde siparişlerin verileceği dönemler değişken iken sipariş miktarları sabittir. Bu
durum talebin değişken olduğu durumlarda stoksuz kalma veya fazla miktarda stok
bulundurma gibi sorunlara neden olabilmektedir. Bu sebeple bu yöntem talebi sabit veya çok
az değişken olan ürünlerde kullanıldığında daha verimli olabilmektedir.

11.3.4.Sabit Sipariş Periyodu Yöntemi
Bu yöntemde stok kalemleri önceden belirlenmiş olan dönem aralıklarında kontrol edilir ve
elde bulunan stok miktarını önceden belirlenmiş olan stok miktarına tamamlayacak kadar
ürünlerin siparişi verilir. Stokta bulundurulan ürünlerin tüketim hızı dönem dönem
değişkenlik gösterebileceği için, stok miktarını önceden belirlenmiş olan seviyeye getirmek
için verilecek olan sipariş miktarı her dönem farklı olabilmektedir. Bu yöntemin verimli
olabilmesi için stok kontrolünün yapılacağı sipariş periyodu aralıklarının doğru bir şekilde
belirlenmesi gereklidir. Gereğinden uzun veya kısa olarak belirlenen sipariş periyot
aralıkları stok maliyetlerinin artmasına sebep olacaktır.

11.3.5.Ekonomik Sipariş Miktarı Yöntemi
Ekonomik sipariş miktarı yönteminde amaç, elde bulundurma ve sipariş maliyetlerinden
oluşan toplam stok maliyetlerini minimize edecek ekonomik sipariş miktarının
belirlenmesidir. Bu yöntem ürünlerin elde bulundurmama maliyetinin olmadığı, talebin sabit
olduğu, tedarik süresinin sıfır olduğu gibi gerçek hayata uymayan varsayımlara
dayanmaktadır. Bu varsayımları sebebiyle gerçek hayat uygulamalarına uygun değil gibi
gözükse de basit olması nedeniyle uygulamada yerini bulmakta ve çoğu zaman stok
maliyetlerini minimize etmesi sebebiyle iyi sonuçlar verebilmektedir.
Toplam stok maliyeti = Elde bulundurma maliyeti+ sipariş maliyeti+ satın alma maliyeti

Bu yöntemde toplam stok maliyeti (TC) aşağıdaki formül ile hesaplanabilmektedir.
𝑇𝐶 =

Q = Ekonomik sipariş miktarı (adet)

𝑄
𝐷
𝐻 + 𝐾 + 𝐷𝑃
𝑄
2

H= Elde bulundurma maliyeti (TL/adet yıl)
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K=Sipariş maliyeti (TL/sipariş)
D= Yıllık Talep (adet/yıl)
P=Birim satın alma maliyeti (TL/adet)
Aşağıdaki formül ile hesaplanacak olan ekonomik sipariş miktarı, toplam stok maliyetlerini
minimize edecek olan ideal sipariş miktarıdır.
2𝐷𝐾
𝑄=√
𝐻

Örnek problem: Bir merkezi dağıtım deposunda ürünlerin stok kontrolü için ekonomik
sipariş miktarı yöntemi uygulanmaktadır. Bu depoya gelen müşteri talepleri her yıl sabit
olmakla birlikte 450 adet ürün içermektedir. Ürünlerin stok elde bulundurma maliyeti yıllık
0,25 TL ve sipariş maliyeti 4 TL ise deponun ekonomik sipariş miktarı yöntemine göre
üretici firmadan sipariş etmesi gereken ürün miktarını hesaplayınız.
Talep (D) = 450 adet
Sipariş maliyeti (K) = 4 TL
Elde bulundurma maliyeti (H) = 0,25 TL
𝑄=√

2𝐷𝐾
3600
2 ∗ 450 ∗ 4
=√
=√
= 120 𝑎𝑑𝑒𝑡
𝐻
0,25
0,25

Bu yöntem oldukça basit hesaplamalar ile işletmelerin ekonomik sipariş miktarlarını
belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Yöntem oldukça basit olmasına rağmen talebin
değişkenliğinin az olduğu ürünlerin stok kontrolünde etkin bir yöntem olarak
kullanılabilmektedir.

11.3.6. JIT ( Tam Zamanında Sipariş Yöntemi)
Bu stok kontrol yönetim felsefesine göre, nihai ürüne değer katmayan her türlü faaliyet
israftır. Bu sebeple stoklar da son ürüne bir değer katmadığı için bu yönetim sistemine göre
işletmelerde bulundurulmamalıdır. Yani işletmeler ilgili dönemdeki talebi karşılayacak
kadar ürün bulundurmalıdır. Bu yöntemde sıfır stok ile çalışma felsefesi benimsenmektedir.
Bu yöntemin başarılı olabilmesi için eldeki stok kayıtlarının çok doğru ve düzenli olması,
ürünleri tedarik ettiğimiz tedarikçi firmalar ile sağlam bir iş birliği ve güven olması ve
müşteri talebinin önceden doğru olarak tahmin edilebilmesi gerekli unsurlardan bazılarıdır.

11.3.7.Kanban Yöntemi
Yalın yönetim sistemlerinde çekme sisteminde kullanılan stok kontrol aracıdır. Burada
ürüne ihtiyaç olduğu zaman müşteri tarafından isteği yapılmış olan stok talebi karşılanır.
Kanban kartı sayesinde bir üst tedarikçiye ihtiyaç listesi ulaştırılır. Kanban kartları ürünün
akışına ters yönde sistemde ilerlemektedir. Müşteri alt akış elemanı ve üretici üst akış
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elemanı olarak düşünüldüğünde kanban kartı müşteri ihtiyaçlarını bir önceki sürece iletecek
şekilde müşteriden üreticiye doğru taşınmaktadır.

Şekil 50- Kanban süreci

11.3.8. ABC (Always Better Control) Sınıflandırma Yöntemi
ABC analizi, ilk olarak İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto (1906) tarafından geliştirilmiş
olan Pareto ekonomi teoremine dayanmaktadır. Teoremin temeli toplumun küçük bir
bölümünün (%20) dolaşımdaki paranın büyük bir kısmına sahip olduğunu ve yönetimde söz
sahibi olarak geri kalan kesimi (%80) idare ettiğidir. Ekonomi teoremi olarak ortaya çıkmış
olan bu analiz daha sonralarda işletmelerin operasyonel karar süreçlerinde kullanılan etkili
bir yöntem haline gelmiştir. Günümüzde işletmeler tarafından, tedarikçi sınıflandırma,
toplam kalite yönetimindeki kalite aracı olarak işletmelerde sorunların saptanması, stok
sınıflandırma vb. alanlarda problem çözümünde etkin olarak kullanılmaktadır. İngilizce
“her zaman daha iyi kontrol” anlamına gelen “Always Better Control” kelimelerinin baş
harflerinden ismini anmıştır.
Depolarda birden fazla çeşitlilikte ürün stok olarak bulundurulmaktadır. Bu ürünlerinin her
birinin işlem hacmi diğerlerine göre farklı olabilmektedir. Bu ürünlerin her birinin stok
kontrolüne aynı miktarda özen göstermek çok etkin sonuçlar doğurmayacaktır. Bu sebeple
ürünleri belirli bir önem sırasına göre sınıflandırıp daha önemli gruptaki ürünlerin stok
kontrolüne daha fazla özen göstermek işlemenin stok maliyetlerini azalttığı için depo
operasyon maliyetlerinin kontrolünü sağlayacaktır.
ABC stok sınıflandırılmasında ürünler yatırım değeri, işlem hacmi ve kar potansiyeline göre
A, B ve C grubu olmak üzere 3 sınıfa ayrılmaktadır. Aşağıda her bir grubun özellikleri
açıklanmıştır:
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Şekil 51- ABC Yöntemine göre stok sınıflandırması
A grubu ürünler: İşlem değeri veya parasal değeri yüksek olan ve miktar olarak işletmede
az sayıda bulundurulan stoklardır. Bu sınıftaki ürünler sayıca işletmedeki toplam ürünlerin
%5-10 unu oluştururken, işlem hacmi olarak toplam işlem hacminin veya varlıkların %7080 ‘nine eşittir. Bu ürünlerin stok kontrolünde yapılacak bir hata stok maliyeti önemli
derecede arttırabilir. Bu ürünler pahalı veya müşteri talebi yoğun olan ürünler olduğu için
stok sayımları daha sıklıkla ve özenle yapılmalıdır. Çünkü bu ürünlerden bir tanesinin bile
kaybolması, bozulacak şekilde depolanması veya müşteri talebi geldiğinde depoda eksik
ürün bulunması depo maliyetlerini önemli derecede arttıracaktır. Bu ürünlerin stok
kayıtlarının doğru ve ayrıntılı olarak tutulması önemlidir.
B grubu ürünler: İşlem hacmi veya parasal değeri ve miktarı işletmedeki toplam ürün
miktarının ve varlığının orta değerine eşit olan ürünler bu stok sınıfında yer almaktadır.
Toplam işletme varlıklarında, parasal değer olarak %15-20, miktar olarak %20 orana sahip
olan ürünlerdir.
C grubu ürünler: Bu stok grubunda bulunan ürünler işletmede miktar olarak çokça bulunan
ve parasal değeri veya işlem hacmi düşük olan ürünlerdir. Toplam işletme varlıklarında,
parasal değer olarak %10, miktar olarak %70 -80 orana sahip olan ürünlerdir. Bu ürünler
depoda çok miktarda bulunduğu için bu ürünleri stok sayımlarının sık ve tek tek yapılması
hem zaman hem de maliyet olarak işletmeye gereksiz yükler yükleyecektir. Bu sebeple bu
ürünlerin stok kontrollerinin periyodik olarak belirli aralıklarla yapılması ve düzenli
depolama yöntemleriyle bloklar halinde sayımlarının yapılması daha uygun olacaktır
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Uygulamalar
Bir merkezi dağıtım deposunda ürünlerin stok kontrolü için ekonomik sipariş miktarı
yöntemi uygulanmaktadır. Bu depoya gelen müşteri talepleri her yıl sabit olmakla birlikte
600 adet ürün içermektedir. Ürünlerin stok elde bulundurma maliyeti yıllık 0,50 TL ve
sipariş maliyeti 6 TL ‘dır.
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Uygulama Soruları



Deponun ekonomik sipariş miktarı yöntemine göre üretici firmadan sipariş etmesi
gereken ürün miktarını hesaplayınız.



Yıllık elde bulundurma maliyetinin birim başına 0,25 TL olması durumunda
ekonomik sipariş miktarını hesaplayınız.
Her iki ekonomik sipariş miktarı için de toplam maliyetleri hesaplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde depodaki stok yönetiminin önemi hakkında bilgi verilmiştir. Stok
çeşitlerinin malzeme türüne göre veya işletmedeki fonksiyonlarına göre farklı gruplar altında
sınıflandırıldığını ve her bir stok türünün özelliklerinin farklı olduğuna değinilmiştir. Depo
yönetiminde stok çeşitleri hakkında bilgi sahibi olunarak bu özelliklere uygun stok kontrol
önlemlerinin alınması önemlidir. Ayrıca işletmeler için stok maliyetlerinin neler olduğu
hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak depolarda uygulanabilecek farklı stok kontrol
yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu bölüm sonunda depodaki stok yönetimi kavramı
hakkında genel bir bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. İşletmelerin beklenmeyen ani talep artışı, tedarik aksaklığı gibi durumlara karşı kendisini
korumak amacıyla elinde ihtiyacı olandan fazla miktarda bulundurduğu ürüne verilen ad
nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sipariş
Stok
Talep
Malzeme
Ürün

2.İşletmenin stoklarının gerekenden fazla olması ...................... sebep olurken, az olması
............... neden olur.
Yukarıdaki cümlenin doğru olabilmesi için ilgili boşluklara aşağıdaki kelimelerden
hangilerinin gelmesi gereklidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yüksek maliyet yüküne, müşteri talebinin karşılanamamasına
Yüksek gelir, düşük gelir
Yüksek maliyet, düşük gelir
Yüksek müşteri memnuniyeti, düşük müşteri memnuniyeti
Yüksek motivasyon, düşük motivasyon

3. Günümüzde ........................ etiketler ve bilgisayar teknolojileri sayesinde stok kayıtları
eş zamanlı ve doğru bir şekilde tutulabilmektedir.
Yukarıdaki cümlenin doğru olabilmesi için ilgili boşluklara aşağıdaki kelimelerden
hangilerinin gelmesi gereklidir?
a) Barkod veya RFID
b) Stok
c) Malzeme
d) Modern
e) Teknolojik
4. Kumaş üretiminde kullanılan iplik malzeme türüne göre stok çeşitleri ele alındığında
hangi stok türüdür?
a) Yarımamul
b) Mamul
c) Hammadde
d) İşletme malzemesi ve yarımamul
e) Çevrim stoğu
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5. ................. maliyeti stoklardaki ürünlerin çalınması, su baskını veya yangın gibi olağan
dışı bir durumdan zarar görmesi, bozulması, kaybolması veya uzun süre depolanan ürünlerin
teknolojik olarak eskimesi ve talep görmemesi gibi durumlarda firmanın uğrayacağı zarar
maliyetidir.
Yukarıdaki cümlenin doğru olabilmesi için ilgili boşluklara aşağıdaki kelimelerden
hangilerinin gelmesi gereklidir?
a) Elde bulundurmama
b) Sipariş maliyeti
c) Çalınma
d) Risk maliyeti
e) Stok
6. Hangi stok kontrol yönteminde sipariş miktarı ve sipariş verme düzeyi tamamen
görevlinin tecrübelerine göre belirlenmektedir?
a) Sabit sipariş periyodu
b) Gözle kontrol
c) Çift kutu
d) Ekonomik sipariş miktarı
e) Sabit sipariş periyodu
7. Hangi stok kontrol yönteminde elde bulundurma ve sipariş maliyetlerinden oluşan toplam
stok maliyetlerini minimize edecek sipariş miktarı belirlenmektedir?
a) Ekonomik sipariş miktarı
b) Sabit sipariş maliyeti
c) Sabit sipariş periyodu
d) JIT (Tam zamanında üretim)
e) Kanban
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8. JIT (Tam zamanında üretim) stok kontrol yönetim felsefesine göre, nihai ürüne değer
katmayan her türlü faaliyet .......... .
Yukarıdaki cümlenin doğru olabilmesi için ilgili boşluklara aşağıdaki kelimelerden
hangilerinin gelmesi gereklidir?
a) optimumdur
b) israftır
c) operasyondur
d) tasarruftur
e) tam zamanındadır
9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi JIT (Tam zamanında üretim) stok kontrol yöntemine göre
yanlıştır?
a) Sıfır stok ile çalışma felsefesidir
b) Yöntemin başarısı için stok kayıtlarının çok doğru ve düzenli olması,
c) Yöntemin başarısı için ürünleri tedarik ettiğimiz tedarikçi firmalar ile sağlam bir iş
birliğinin olması
d) Stok elde bulundurma maliyetleri yüksektir
e) Yönetin başarısı için müşteri talebinin önceden doğru olarak tahmin edilebilmesi
gereklidir.
10. ABC stok kontrol yöntemine göre hangi ürün grubunda bulunan ürünler işletmede
miktar olarak çokça bulunan ve parasal değeri veya işlem hacmi düşük olan ürünlerdir?
a) A grubu
b) C grubu
c) ABC grubu
d) B grubu
e) Hiçbiri
CEVAPLAR:1.b, 2.a, 3.a, 4.c, 5.d, 6.b, 7.a, 8.b, 9.d, 10.b
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12. DEPO PERFORMANS YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Depo Perfromans Ölçümünün Amacı ve Önemi
12.2. Depo Performans Ölçümü
12.2.1. Depo Performans Ölçümü Göstergeleri
12.2.2. Depo Performans Ölçümü Formülleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Depo performansı ne demektir?



Depo performansı ölçülebilir mi?



Depo performansı nasıl ölçülür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Depo Performans
Ölçümünün Amacı ve
Önemi

Depo performansının neden
önemli olduğunu, neden
ölçülmesi
gerektiğini
kavramak.

Depo Performans Ölçümü

Depo
performansını
değerlendirmeye
yönelik
çeşitli
formülasyonları
kullanarak
hesaplama
yapabilme
becerisini
kazanmak.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

242

Anahtar Kavramlar


Depo Performansı
 Hatasızlık
 Verimlilik
 Kullanım oranı
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Giriş
Tedarik zinciri boyunca tedarikçi ve müşterilere kadar materyal akışında depolama
fonksiyonu oldukça önemli bir noktada yer almaktadır. Depolama süreçleri sipariş toplama,
sevkiyat gibi çok sayıda operasyonu içermekle birlikte depolar ürün ve malzemelerin kısa
süreli bekletildiği stok merkezleri haline gelmişlerdir. Depolar ister bir üretim tesisinin
içerisinde ya da dışında yer alsın müşteri siparişlerinin en iyi biçimde karşılanabilmesi
açısından büyük önem taşımaktadırlar.
Stok merkezlerine gelen ürünler müşteri siparişlerine uygun hazırlanarak sevkiyata
hazır hale getirilmektedirler. Depo verimliliği tedarik zincirinin etkinliğinde belirleyici
unsurlardan biridir. Depoların verimliliği tedarik zincirinin etkinliğine ve müşteri
memnuniyetine etki etmektedir. Bu sebeple depolama fonksiyonunun performansı düzenli
olarak izlenmeli, aksaklık olan noktalarda iyileştirmeler yapılmalı ve depolama işlemleri
daha verimli hale getirilmelidir.
Bu bölümde depo performans ölçümünün amaç ve gerekliliği üzerinde durulmuş,
performans ölçümüne ilişkin gösterge ve formüller ele alınmıştır.
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12.1. DEPO PERFROMANS ÖLÇÜMÜNÜN AMACI VE ÖNEMİ
Depolama; üretici, tedarikçi ve müşteri arasında bağ kuran önemli bir role sahiptir. Tedarik
zinciri boyunca tedarikçi ve müşterilere kadar materyal akışında depolama fonksiyonu
oldukça önemli bir noktada yer almaktadır. Hangi işletme olursa olsun depo fonksiyonu çok
kritik bir rol üstlenmiştir. Ürünler tedarik zinciri boyunca sorunsuz bir biçimde hareket
edemez ise işletmeler servisle ilgili pek çok zorlukla karşılaşacaklarıdır. Depo verimliliği
tedarik zinciri verimliliğinde belirleyici unsurlardan biridir.
Bir kişinin ya da sistemin verimli çalışabilmesi için en temel şartlardan biri sergilenen
performansın ölçülmesidir. Ölçüm sonucu elde edilen değerler mevcut performansın yeterli
olup olmadığını, geliştirilmeye ihtiyaç olup olmadığını gösterecektir. Depolar söz konusu
olduğunda da performans ölçümünün mutlaka yapılması gerekmektedir.
Depolanacak ürünlerin özellikleri ve miktarı da göz önünde bulundurularak tercih edilen
sistem doğrultusunda depo yerleşimi gerçekleştirilir. Yerleşim yapıldıktan hemen sonra
performans ölçüm sisteminin ortaya konulmasıdır. Depolama faaliyetleri üretim
faaliyetlerinin aksine aynı şekilde tekrarlayan faaliyetler değildir ancak depo verimliliğini
ölçmek için çok sayıda göstergeden yararlanılabilir.
Performans ölçümü yapılmadan önce hangi performans ölçütlerinin kullanılacağı, neyin ne
şekilde ölçüleceği kararının verilmesi gerekmektedir. Yapılacak ölçümler verimlilik, kalite,
maliyet vb. olabilir.
Depo performans ölçümü için kullanılan göstergeler potansiyel sorunlar ve iyileştirmeler
için fırsatları görebilmeleri için yöneticilere net bir bakış açısı sağlayabilmelidir. Göstergeler
iş stratejilerine ve işletmenin finansal sonuçlarını ortaya çıkaracak operasyonların başarısına
doğrudan bağlantılıdır. Tedarik zincirine katkı sağlayan unsurlardan biri olan depolama
fonksiyonunun performansının değerlendirilmesi için en uygun ölçü birimlerinin
kullanılması gerekmektedir. Depolama operasyonlarının dizaynında temel amaçlar;
verimliliğin arttırılması, çevrim süresinin azaltılması ve hatasızlığın sağlanmasıdır.

12.2. DEPO PERFORMANS ÖLÇÜMÜ
İşletmelerin tedarik zinciri boyunca etkin ve verimli operasyonlar gerçekleştirebilmeleri
gerekir ve depolama operasyonları da bu amaca katkı sağlayan önemli unsurlardan biridir.
Depo performansının yüksek olması ise pek çok fonksiyona bağlıdır. Siparişlerin
hazırlanması ve sevk edilmesi ile depo içerisinde yapılan her bir işlemin doğru ve eksiksiz
yapılması, depo kullanımının verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir ki iyi bir
performans ortaya konulabilsin.

12.2.1. Depo Performans Ölçümü Göstergeleri
Depo performans ölçümüne ilişkin çalışmalar üç ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar;
taleplerin karşılanması, stok yönetimi ve işgücü verimliliği olarak sıralanabilir. Taleplerin
doğru içerikle, doğru zamanda müşterilere ulaştırılması ve siparişin gelme anı ile sevkiyata
hazır hale getirilmesine kadar geçen süre olan çevrim süresi “Taleplerin karşılanması” ana
başlığı altında ele alınmaktadır. Stokları değerlendirmek açısından incelenmesi gereken
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göstergeler ise “Stok yönetimi” kategorisi altında ele alınmıştır. Son kategori ile “Depo
verimliliği” ne dair göstergeler ifade edilmiştir.
Aşağıda yer alan tabloda üç ana kategori altında ele alınan çok sayıda farklı ölçü birimi
listelenmektedir.
Tablo 4. Depo Performans Ölçü Birimleri
Kategori

Ölçü birimi
Zamanında teslimat
Sipariş doluluk oranı

Taleplerin Karşılanması

Hatasız Sipariş
Sipariş çevrim süresi
Siparişin en
tamamlanması

iyi

şekilde

Stok miktarı doğruluğu
Hasarlı stok oranı
Stok Yönetimi Ölçümü

Depo kullanımı oranı
Kapıdan stoğa geçen zaman
Stok görünürlüğü
Saat başına sipariş miktarı
Saat başına ürün gamı

Depo Verimliliği

Saat başına ürün
Sipariş maliyeti
Satış Maliyet oranı

İlk ana kategori olan “Taleplerin karşılanması” içeriğinde yer alan ölçü birimlerinin neyi
ifade ettiğine bakacak olursak; “Zamanında teslimat” ile her bir müşteri siparişinin
müşterinin istediği tarihte teslim edilmesi ifade edilmektedir. Müşterilere taahhüt edilmiş
olan teslimat tarihine ne derece uyulur ise zamanında teslimat performans ölçütü o derece
yüksek çıkacaktır.
Sipariş doluluk oranı, siparişin tamamının ilk seferde gönderilmesi durumunu ifade
etmektedir. Siparişin bir araya getirilmesi, paketlenmesi ve gönderilmesi aşamalarının
tümünün hatasız bir biçimde yerine getirilmesi “hatasız sipariş” olarak nitelendirilmektedir.
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Bu safhalarda ne derece başarılı olunur ise performans da o derece yüksek olacaktır.
Siparişin alınmasından gönderilmesine kadar geçen süre “sipariş çevrim süresi” olarak ifade
edilir ve bu sürenin mümkün olduğunca düşük olması arzu edilir. Siparişin en iyi şekilde
tamamlanması, sipariş içeriğinin değiştirilmeden, zarar görmeden ve ya hatalı fatura durumu
oluşmadan tamamlanması anlamına gelmektedir.
Stok miktarının doğruluğu, hasarlı stok oranı, depo kullanım oranı, kapıdan stoğa geçen
zaman ve stok görünürlüğü “Stok Yönetimi” ’ ne ilişkin ölçü birimleridir. Bu ölçümler
yapılarak depo stok yönetimine dair performans değerlendirilmesi yapılmaktadır. Kısaca;
stok miktarının sistemde belirtilen miktar ile aynı olması, hasarlı, zarar görmüş stokların
stok değeri içerisindeki oranı, depo alanının yüzde kaçının dolu olduğu, depodaki ürünün
sipariş için hazırlanma süresi ve stoktaki ürünlerin miktarının anlık takip edilebilirlik
durumu depo performansı ile ilgili bilgi sağlamaktadır.
Depo verimliliğine yönelik ölçü birimlerin ilk bölümü; saat başına bir çalışanın hazırlayıp
paketlediği ortalama sipariş miktarı sayısı, ürün gamı miktarı ve ürün miktarından
oluşmaktadır. Ayrıca verimliliği maliyet açısından değerlendirebilmek amacı ile sipariş
maliyeti ve satış maliyet oranı da değerlendirilmektedir. Satış-maliyet oranı; depolama
maliyetlerinin toplamının firmanın toplam satışlarına oranı ile hesaplanmaktadır.
Depo yönetim sistemlerinin kurulması ile depolama işlemlerinin yönetilmesi ve takip
edilmesi açısından kolaylık sağlayacaktır. Bilgisayar destekli sistemler sayesinde depo
operasyonları anında izlenip değerlendirilerek performans ölçümleri gerçekleştirilebilecek
ve depolama operasyonlarının verimliliği arttırılabilecektir.

12.2.2. Depo Performans Ölçümü Formülleri
Depo performans ölçümü amacı ile kullanılan pek çok hesaplama türü mevcuttur ve
bunlardan bir bölümü aşağıda formülleri ile birlikte yer almaktadır.

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑠𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 =

𝐷𝑒𝑝𝑜𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑣𝑒 𝐷𝑎ğ𝚤𝑡𝚤𝑚 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟𝑖
𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝑔𝑒𝑙𝑖𝑟𝑖

Örnek problem: Nice isimli işletmenin yöneticileri depo performansını değerlendirmek
adına bir toplantı yapmış, 2016 yılı ikinci döneminde depolama ve dağıtım maliyetlerinin
100000 TL, aynı döneme ait satış gelirinin ise 600000 TL olduğunu görmüşlerdir. Eldeki
veriler yardımı ile hesaplayabileceğiniz performans göstergesi hangisidir ve değeri kaç olur?
Çözüm: Eldeki bilgilerle Operasyon maliyetinin satışlara oranı göstergesi hesaplanabilir.
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑠𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 =

100000
= 0,166
600000

Depo kullanım oranı depo hacminin ne kadarının kullanıldığını hesaplamak amacı ile
aşağıdaki şekilde hesaplanır.
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𝐷𝑒𝑝𝑜 𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑚 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 =

𝐷𝑜𝑙𝑢 𝑎𝑙𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑐𝑚𝑖
𝐷𝑒𝑝𝑜𝑛𝑢𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 ℎ𝑎𝑐𝑚𝑖

Ör) 200.000 metreküplük hacme sahip bir depolama alanına çeşitli ürünler yerleştirilmiş
125.000 metreküplük yer boş kalmıştır. Depo kullanım oranını hesaplayınız.
Çözüm: Dolu alan hacmi = 200000 – 125000 = 75000
𝐷𝑒𝑝𝑜 𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑚 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 =

75000
= 0,375
200000

Operasyon verimliliğini ölçmek için aşağıda yer alan formül kullanılabilir.
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖ğ𝑖 =

İş𝑙𝑒𝑚 𝑔ö𝑟𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤
𝐾𝑖ş𝑖 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 𝑥 𝑆𝑎𝑎𝑡

İşlem gören birim miktarı; kg, adet, koli, palet vb. şekilde olabilir. Depolanan ürünün
niteliğine göre birim miktarı bu birimlere göre formüle yerleştirilir. Örneğin; depoda çalışan
10 işçi 4 saat boyunca çalışarak 2000 koliden oluşan bir siparişi hazırlamış ise;
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖ğ𝑖 =

2000
= 50 𝑜𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑡𝚤𝑟.
10 𝑥 4

Benzer şekilde işçilik verimliliği değeri de hesaplanabilir.
İşç𝑖𝑙𝑖𝑘 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖ğ𝑖 =

𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑙𝑒ş𝑒𝑛 𝑆𝑒𝑣𝑘𝑖𝑦𝑎𝑡
𝐻𝑎𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑖şç𝑖𝑙𝑖𝑘 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤

Harcanan işçilik miktarı (adam x saat) olarak formülde yer alır.

Yukarıda yer alan performans değerlendirmeleri dışında “Kalite Bazlı Performans”
değerlendirmesi de yapılabilir. Kalite bazlı performans değerlendirmesi yapılırken depolama
ile ilgili olarak yapılanların hatasızlığı ile ilgilenilir. Yerleşim, sipariş, sevkiyat ve stok
açısından kalite değerlendirmesi yapılır. Aşağıda bu amaçla ortaya konmuş performans
değerlendirme formülleri yer almaktadır.
𝐻𝑎𝑡𝑎𝑠𝚤𝑧 𝑌𝑒𝑟𝑙𝑒ş𝑖𝑚 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =

𝐷𝑒𝑝𝑜𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑛𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝑎 𝑑𝑜ğ𝑟𝑢 𝑦𝑒𝑟𝑙𝑒ş𝑡𝑖𝑟𝑖𝑙𝑒𝑛 ü𝑟ü𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝐷𝑒𝑝𝑜𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑛𝚤𝑛𝑎 𝑦𝑒𝑟𝑙𝑒ş𝑡𝑖𝑟𝑖𝑙𝑒𝑛 ü𝑟ü𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

Depolama alanına yerleştirilen ürünlerin tamamı doğru, hatasız şekilde yerleştirilebildiğinde
yukarıdaki formülün sonucu 1 çıkacak ve hatasız yerleşim oranı % 100 olacaktır.
𝑆𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş 𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢ğ𝑢 =

𝐻𝑎𝑡𝑎𝑠𝚤𝑧 ℎ𝑎𝑧𝚤𝑟𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş𝑙𝑒𝑟𝑑𝑒𝑘𝑖 ü𝑟ü𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝑇ü𝑚 𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş𝑙𝑒𝑟𝑑𝑒𝑘𝑖 ü𝑟ü𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

Örnek problem: Müşteriden gelen 40000 adetlik ürün siparişi depoda hazırlanarak
müşteriye gönderilmiştir. Sevk edilen ürünler sorunsuz olarak müşteriye ulaştırılmış ancak
5000 adet ürünün yanlış ürün olduğu fark edilerek müşteri tarafından firmaya iade
edilmiştir. Verilen bilgilere göre sipariş doğruluğu oranını hesaplayınız.
Çözüm: Hatasız hazırlanan siparişlerdeki ürün sayısı= 40000 – 5000 = 35000
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𝑆𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş 𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢ğ𝑢 =

35000
= 0,875
40000

Siparişlerin doğru bir biçimde hazırlanmış olması ürünlerin müşterilere kusursuz şekilde
ulaştırılmasını garanti etmez. Bir sonraki adım olan sevkiyatın da başarılı olması gerekir.
𝑆𝑒𝑣𝑘𝑖𝑦𝑎𝑡 𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢ğ𝑢 =

𝐻𝑎𝑡𝑎𝑠𝚤𝑧 𝑠𝑒𝑣𝑘 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 ü𝑟ü𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝑆𝑒𝑣𝑘 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 ü𝑟ü𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

Örnek problem: XYZ firması haftanın ilk çalışma günü olan pazartesi günü iki büyük
müşterisine siparişlerini ulaştırmayı düşünmektedir. Hazırlanmış olan siparişlerin toplam
miktarı 150000 adettir. Her iki firmaya da ürünlerin sevki gerçekleştirilmiş, gün sonunda
25000 ürünün yanlış firmaya sevk edildiği tespit edilmiştir. Bu operasyon için sevkiyat
doğruluğu kaçtır?
Çözüm: Hatasız sevk edilen ürün sayısı= 150000 – 25000 = 125000
𝑆𝑒𝑣𝑘𝑖𝑦𝑎𝑡 𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢ğ𝑢 =

125000
= 0,833
150000

Bir diğer performans ölçütü olan Stok Doğruluğu oranı ise aşağıda yer alan formül ile
hesaplanır.
𝑆𝑡𝑜𝑘 𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢ğ𝑢 =

𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝑙𝚤 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
Ü𝑟ü𝑛 𝑏𝑢𝑙𝑢𝑛𝑚𝑎𝑠𝚤 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑡ü𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

Örnek problem: Bir depoda ürünlerin yerleştirilmesi için 30000 adet konum mevcuttur.
Yapılan çalışma ile ürünlerin doğru konumlara yerleştirilip yerleştirilmedikleri
araştırılmıştır. 5000 adet konumun hatalı ürünler ile doldurulduğu saptandığına göre “Stok
doğruluğu” değerini hesaplayınız.
Çözüm: Tutarlı konum sayısı = 30000 – 5000 = 25000 adet
𝑆𝑡𝑜𝑘 𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑢ğ𝑢 =

25000
= 0,833
30000

Depolar üretilen ürünlerin, yarı mamullerin ya da hammaddelerin uzun süre bekletilip
saklandığı fiziki ortamlar olmaktan çıkıp ürünlerin dağıtımı amacı ile kısa süreli bekletildiği
stok merkezleri haline gelmişlerdir. Stok merkezlerine gelen ürünler müşteri siparişlerine
uygun şekilde birleştirilerek ya da daha küçük miktarlara ayrıştırılarak sevkiyata hazır hale
getirilmektedirler. Geçici stok merkezi olarak kullanılan depoların verimliliği tedarik
zincirinin etkinliğine ve müşteri memnuniyetine etki etmektedir. Bu sebeple depolama
fonksiyonunun performansı düzenli olarak izlenmeli, aksaklık olan noktalarda iyileştirmeler
yapılmalı ve depolama işlemleri daha verimli hale getirilmelidir.
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Uygulama Soruları


Bir işletmenin depo performansını değerlendirmek adına aşağıdaki bilgiler
sunulmuştur. Verilen bilgiler doğrultusunda depo perfromansını değerlendiriniz.
Yıllık Dağıtım maliyetleri: 250000 TL
Depo hacmi: 300000 metre küp
Boş hacim: 100000 metre küp
Çalışan sayısı: 50
Günlük çalışma süresi: 8 saat
Yıllık Satış geliri: 1000000 TL
Günde hazırlanan sipariş : 50000 adet
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde depo performansının neler ifade ettiğini, ölçülmesinin neden gerekli ve
önemli olduğu değerlendirilerek performans ölçüm göstergelerine yer verilmiştir. Depo
performans ölçümü amacı ile yapılan değerlendirmeler üç kategori halinde detaylarıyla
ele alınmıştır. Taleplerin karşılanması, stok yönetimi ve işgücü verimliliği kategorileri
alt başlıklarıyla birlikte açıklanmıştır.
Depo performansını değerlendirebilmek adına kullanılabilecek çeşitli formüller
incelenerek sayısal örnekler yardımı ile hesaplamalar gösterilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. “Operasyon verimliliği” aşağıdaki formüllerden hangisi ile hesaplanır?
a)
b)
c)
d)

e)

İş𝑙𝑒𝑚 𝑔ö𝑟𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤
𝐾𝑖ş𝑖 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 𝑥 𝑆𝑎𝑎𝑡

𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑙𝑒ş𝑒𝑛 𝑆𝑒𝑣𝑘𝑖𝑦𝑎𝑡

𝐻𝑎𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑖şç𝑖𝑙𝑖𝑘 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤

𝐻𝑎𝑡𝑎𝑠𝚤𝑧 ℎ𝑎𝑧𝚤𝑟𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş𝑙𝑒𝑟𝑑𝑒𝑘𝑖 ü𝑟ü𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝑇ü𝑚 𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş𝑙𝑒𝑟𝑑𝑒𝑘𝑖 ü𝑟ü𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝑙𝚤 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

Ü𝑟ü𝑛 𝑏𝑢𝑙𝑢𝑛𝑚𝑎𝑠𝚤 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑡ü𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝐷𝑒𝑝𝑜𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑣𝑒 𝐷𝑎ğ𝚤𝑡𝚤𝑚 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟𝑖
𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝑔𝑒𝑙𝑖𝑟𝑖

2. Çevrim süresi, hatasız sipariş, zamanında teslimat gibi depo performans ölçü
birimleri hangi ana kategori altında ele alınmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Depo verimliliği
Çalışan verimliliği
Taleplerin karşılanması
Stok yönetimi ölçümü
Maliyet verimliliği

3. Saat başına ürün, sipariş maliyeti, satış maliyet oranı performans ölçüleri hangi
ana kategori altında yer alır?
a) Taleplerin karşılanması
b) Sipariş verimliliği
c) Stok yönetim ölçümü
d) Depo verimliliği
e) Stok görünürlüğü
4. Siparişin alınmasından gönderilmesine kadar geçen süre aşağıdakilerden hangisi
ile ifade edilir?
a) Hatasız sipariş
b) Tam sipariş
c) Sipariş çevrim süresi
d) Sipariş gönderimi
e) Sipariş perfromansı
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5. 70.000 metreküp hacme sahip bir depolama alanına çeşitli ürünler yerleştirilmiş
20.000 metreküplük yer boş kalmıştır. Depo kullanım oranı kaçtır?
a) 3,5
b) 1,4
c) 0,50
d) 0,28
e) 0,714
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Satış maliyet oranı toplam depolama maliyetinin toplam satışlara oranıdır
b) Siparişlerin doğru hazırlanmış olması ürünlerin müşterilere kusursuz şekilde
ulaştırılmasını sağlar.
c) Sipariş çevrim süresinin düşük olması istenir.
d) Depo performansı için yapılacak ölçümler verimlilik, kalite, maliyet vb.
olabilir.
e) Depo verimliliği tedarik zincirinin etkinliğine tesir eder.
7. Depoda çalışanlarından 15 işçi 8 saat boyunca çalışarak 2400 koliden oluşan bir
siparişi hazırlamış ise operasyon verimliliği kaç olur?
a) 20
b) 100
c) 50
d) 500
e) 250
8. Hazırlanmış olan siparişlerin toplam miktarı 250000 adettir. Her iki firmaya da
ürünlerin sevki gerçekleştirilmiş, gün sonunda 50000 ürünün yanlış firmaya sevk
edildiği tespit edilmiştir. Bu operasyon için sevkiyat doğruluğu kaçtır?
a) 0,20
b) 0,80
c) 0,40
d) 0,25
e) 0,60
9. Depolama ve dağıtım maliyetlerinin 200000 TL, aynı döneme ait satış gelirinin
ise 800000 TL olduğunu görmüşlerdir. Eldeki veriler yardımı ile
hesaplayabileceğiniz performans göstergesi hangisidir ve değeri kaç olur?
a) Satış gelir oranı, 0,25
b) Operasyon maliyetinin satışlara oranı, 0,25
c) Satış gelir oranı, 4
d) Operasyon maliyetinin satışlara oranı, 4
e) Depo verimlilik maliyeti
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10. Depodan müşterilere gönderilen 50000 üründen 5000 adedinin hatalı
gönderildiği tespit edilmiştir. Sevkiyat doğruluğu kaçtır?
a) 0,8
b) 0,5
c) 0,2
d) 0,1
e) 0,9

CEVAPLAR: 1-a, 2-c, 3-d, 4-c, 5-e, 6-b, 7-a, 8-b, 9-b, 10-e
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13. DEPO İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Depo İş Sağlığı ve Güvenliği
13.2. Depo İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
13.2.1. Depo Bina Yapısı ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri
13.2.2. Temizlik ve Düzen ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri
13.2.3. Elleçleme Operasyonları ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri
13.2.4 Yangına karşı alınacak önlemler
13.2.5. Kimyasal maddeler ile ilgili önlemler
13.3. Depo İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerinin Uygulanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Depodaki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemini tartışınız.



Depodaki iş sağlığı ve güvenliği için alınabilecek önlemleri değerlendririniz.



Depodaki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının kağıt üzerinde kalmaması için
alınması gereken tedbirleri tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Depo İş Sağlığı ve
Güvenliği

Depo İş Sağlığı ve
Güvenliği Önlemleri

Depo İş Sağlığı ve
Güvenliği Uygulamaları

Kazanım

Depodaki iş sağlığı ve
güvenliğinin
önemi
ve
içeriği hakkında bilgi sahibi
olmak.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Depodaki kaza risklerine
karşı alınabilecek önlemler
hakkında bilgi sahibi olmak.
İş sağlığı ve güvenliği
konusunda alınan önlemlerin
uygulanması için gerekli
olan unsurlar hakkında bilgi
sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar
 İş sağlığı
 Güvenlik
 Depo Zemini
 Depo içi dolaşım rotası
 Önlem
 Kimyasal Madde

259

Giriş
Depo operasyonları iş sağlığı ve güvenliği açısından çeşitli tehlikeleri içinde barındıran karmaşık
süreçlerden oluşmaktadır. Depo yöneticilerinin depo operasyonlarındaki iş sağlığı ve güvenliği
açısından risk yaratabilecek unsurlar hakkında bilgi sahibi olarak gerekli önlemlerin alınması ve
uygulanmasını sağlaması önemlidir. Depodaki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskler depo bina
yapısı, elleçleme ekipmanları veya depolanan ürünlerin yapısından kaynaklanabilmektedir. Bu
bölümde depoda alınabilecek önlemler hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra bu önlemlerin depoda
uygulanabilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilebilmesi için sağlanması gereken gerekli
koşullar hakkında bilgi verilecektir.
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13.1. DEPO İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Depo içerisinde bir çok operasyonu barındıran aktif bir yapıdır. Bütün bu operasyonların her
biri kendi içerisinde iş sağlığı ve güvenliği için tehdit oluşturabilecek çeşitli tehlikelere ve
risklere sahiptir. Depoda karşılaşılan tehlikeli durumlar bazen depolanan ürünün
özelliklerinden kaynaklanırken bazen de depo içerisinde gerçekleştirilen operasyonlardan
veya çalışanların kendisinden kaynaklanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği, işletmelerin bütün
departmanlarında olduğu gibi depoda da oldukça önemli bir konudur. Depo yöneticileri
depo içerisinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlayabilmek için çeşitli önlemler almakla
yükümlüdür. İş sağlığı ve güvenliği için alınacak olan önlemler firmalar için ek maliyetler
ortaya çıkartsa da oluşabilecek herhangi bir iş kazasında yaşanabilecek masraflar
düşünüldüğünde bu maliyetler oldukça makul olacaktır.
Depoda iş kazaları ile ilgili risk oluşturan durumlar depoda saklanan kimyasal ürünler,
yüksekte çalışma, kırık palet vb. depodaki her türlü farklı etkenden kaynaklanabilmektedir.
Risk bir olasılıktır, dolayısıyla kaza riskinin mevcut olması demek kaza olabilir de
olmayabilir de anlamına gelir. Burada önemli olan bu kaza risklerinin belirlenerek en aza
indirilmesini sağlamaktadır. Genellikle, depodaki bütün koşulları önceden tahmin edip bu
riskleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün olamayabilir ancak burada önemli olan
alınacak önlemler ile çalışanları ve ziyaretçileri oluşabilecek hasarlara karşı koruma altına
almaktır. Burada elbette maliyet unsuru işletmeler için önemli bir faktördür. Ancak bu
konuda maliyetler kabul edilemez boyutlarda olmadıkça alınacak önlemler kabul edilebilir.
Depo operasyonları çalışanları çok çeşitli risklere sokan karmaşık yapılı süreçlerden
oluşmaktadır. Bu sebep ile depoda çalışanların bu risklerin bilincinde olarak çalıştıkları
kurumda depo iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetim seviyesinde gerekli önlemlerin alınıp
alınmadığını kontrol etmesi gerekmektedir. Depo yönetiminin görevi, sağlığı tehdit edecek
kazalara neden olabilecek etkenleri ve riskleri belirleyerek bu durumların oluşmaması için
gerekli olan önlemlerin alınmasını sağlamaktır. İş yerinde alınacak sağlık ve güvenlik
önlemlerinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlamak ve gerekli eğitimler ile
belirli aralıklarda bu bilgilerin tazelenerek bilinirliğini sürdürmek önemlidir. İş yerindeki iş
sağlığı ve güvenliği şartları iş sağlığı ve güvenliği kanunları ile belirlenmiştir. Çalışanların
ve firma yetkililerinin sorumluğu kanunda belirlenen kuralların uygulanmasını sağlamaktır.

13.2. DEPO İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ
Depoda iş kazalarına karşı alınabilecek önlemler depo binası ile ilgili yapısal önlemler,
temizlik ve düzen, elleçleme operasyonları ile ilgili önlemler, istifleme araçları ile ilgili,
yangın durumunda alınacak önlemler, kimyasal maddeler ile ilgili önlemler, eğitim ve
bilgilendirme olarak alt başlıklara ayrılabilmektedir.
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13.2.1 Depo Bina Yapısı ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri

Depo operasyonlarında meydana gelebilecek iş kazalarının riskini azaltabilmek ve kazaları
önleyebilmek amacıyla depo binasının özellikleri ile ilgili çeşitli önlemler alınması
gerekmektedir. Depo bina yapısı ile ilgili alınabilecek önlemlerin bazıları aşağıda
açıklanmıştır.
Zemin: Depo zemininde herhangi bir tehlikeli yükseltinin veya deliğin bulunmaması
gerekmektedir. Eğer depo zemininde eğimli alanlar var ise bu alanların sabitlenmesi
gerekmektedir. Ayrıca depo zemininin kaygan olmaması da güvenlik açısından önemli bir
unsurdur. Depo zeminin yapı maddesinin sudan ve kimyasallardan etkilenmemesi
gerekmektedir. Ayrıca depo zemininin, duvarlarının ve tavanının yapı maddesinin
temizlenebilir özellikte olması da özellikle gıda ve sağlık ürünlerinin depolandığı depoların
hijyeni için önemlidir.

Kapılar: Depo kapıları eğer transparan kapının görünmemesi durumunda çarpma riskini
azaltmak için kapı üzerinde görüş mesafesinin yüksekliğine uyarıcı işaretler konulmalıdır.
Eğer depoda açılır kapanır sürgülü kapılar var ise bu kapıların tek taraftan açılırken diğer
taraftakine çarpmaması için transparan veya yarı-transparan olmalıdır. Ayrıca kapıların
yapıldığı maddeler ve sağlamlıkları konusunda da gerekli önlemlerin alınması
gerekmektedir. Otomatik kapılar için çalışanların üzerine kapanmaması ile ilgili acil
durumda durma özelliğinin bulunması gereklidir. Acil çıkış kapıları işaretler ile
belirlenmelidir. Açınır kapanır kapılar acil çıkış kapısı olarak kullanılmamalı ve acil çıkış
kapıları kolaylıkla açılabilir yapıda olmalıdır.

Şekil 52- Depo içi dolaşım rotası uyarı işaretleri
Depo içi dolaşım rotası: Depo içerisindeki merdiven, yangın merdiveni, rampa, yükleme
alanı dahil bütün dolaşım rotası çalışanlar ile istifleme araçlarının birbirine zarar vermeden,
kolaylıkla ulaşımlarını sağlayacak şekilde oluşturulması gereklidir. Yaya yolu ile araç trafiği
birbirinden ayrı bir şekilde dizayn edilmelidir. Araç yolu renkli şeritler ile işaretlenerek
belirlenmelidir. Mümkünse beyaz veya sarı gibi dikkat çeken renklerin kullanılması
uygundur. Yükleme rampaları çalışanların üzerine yüklerin düşmesini engelleyecek şekilde
olabildiğince yaya yollarından uzak mesafelere kurulmalıdır.
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Depo havalandırma sistemi: Depolardaki havalandırma sistemi de iş sağlığı ve güvenliği
için oldukça önemlidir. Depo havalandırma şartlarının yeterli ve doğru bir şekilde
tasarlanması depo operasyonlarının verimliliğinin ve çalışanların performansının artmasına
yardımcı olacaktır. Ayrıca çalışanların sağlığı, ürünlerin depoda bulunduğu süre boyunca
bozulmadan saklanabilmesi ve yangın vb. durumlarda acil önlemler alınabilmesi için depo
havalandırma şartlarının doğru bir şekilde tasarlanması önemlidir. Depo binası tasarlanırken
deponun işlem hacmine ve bina yapısına uygun, yeterli miktarda havalandırma sisteminin
kurulması gereklidir. Depo binalarında mutlaka çatı ve üst duvarlarından havalandırma
sistemiyle havanın çıkışı sağlanmalıdır. Sadece deponun alt kısmında planlanan bir depo
havalandırma sistemi yeterli değildir.

Şekil 53- İdeal Depo Havalandırma Sistemi
Depo Aydınlatma Sistemi: Depo iş kazalarının önlenmesinde depo aydınlatmasının yeterli
olmasının etkisi bulunmaktadır. ABD’de yapılmış olan bir araştırma iş kazalarının %5’inin
aydınlatma problemlerinden kaynaklandığını kanıtlamıştır. Kapalı depolarda çalışanların
uzun saatler çalıştığında göz yorgunluğunu engelleyecek, yetersiz aydınlatma nedeniyle
taşımalar sırasında oluşabilecek iş kazalarının önüne geçebilecek yeterlilikte aydınlatma
sistemi kurulmalıdır. Aydınlatmada kullanılacak lambaların sayısı ve aralığı gerekli
hesaplamalar yapılarak belirlenmelidir. Gece çalışmalarında yeterli aydınlatmanın
sağlanması da ayrıca önemlidir.
Depo Raf Sistemi: Depo raf sistemlerinin oluşabilecek kaza risklerine karşılık duvara,
zemine veya birbirlerine sabitlenmesi gerekmektedir. Bu sayede oluşabilecek herhangi bir
dengesiz yerleştirme nedeniyle rafların devrilmesi engellenmiş olur. Forklift, kule istifleyici
gibi depo istifleme araçlarının raf sistemlerine çarparak zarar vermesini ve devrilmesini
engellemek amacıyla rafların ayaklarına koruyucu düzenekler konulmalıdır. Bu sayede
araçların raflara çarpma riski ortadan kaldırılabilir. Ürünlerin rafların üzerinden düşmesini
engellemek amacıyla rafların kenarlarında paletleri tutan emniyet pimleri kurulmalıdır ve
bunların sağlamlığı ve eksiksiz olduğu dönemsel olarak kontrol edilmelidir. Depoda
raflanacak ürünlerin ağırlığına uygun raf sistemleri seçilmeli ve raflara taşıma kapasitelerini
aşacak yükleme yapılmamalıdır. Aksi takdirde raf sistemlerinin çökmesi nedeniyle mal ve
can kaybı yaşanması söz konusu olabilir.
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13.2.2 Temizlik ve Düzen ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri
Güvenli bir depo ortamı için düzenli olarak depo alanının temizlenmesi ve düzen
kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Kapıların ve zeminin kutu, çöp, atık malzeme, yağ
vb. maddelerden arındırılması gerekmektedir. Çöp ve atık kutularının düzenli olarak
boşaltılması ve temizlenmesi gerekir. Deponun zemininde herhangi bir tamir edilmesi
gereken hasar varsa bunların tespit edilerek tamir edilmesi, zemindeki kablo vb.
malzemelerin sabitlenerek tehlike yaratmayacak hale getirilmesi gerekmektedir.

Şekil 54- Depo içi düzen
Depoda yangın söndürücü tüplerin, yangın sulama cihazlarının ve acil çıkışların önlerinin
kapatılmaması gerekmektedir. Boş paletlerin depoda belirli bir alanda tutulması ve blok
istiflerinin güvenliği tehlikeye sokacak yükseklikte olmaması gerekir. Depo içi düzenin
sağlanarak iş kazalarına karşı önlemler alınmalıdır.

13.2.3 Elleçleme Operasyonları ile ilgili alınması gereken güvenlik
önlemleri
Depodaki ürünlerin manuel veya otomatik olarak elleçlenmesi sırasında birçok iş kazası
riski oluşmaktadır. Günümüzde depo operasyonlarında kullanılan birçok istifleme aracı
geliştirilmesine rağmen halen ürünlerin manuel bir şekilde taşınmasını gerektiren durumlar
ortaya çıkabilmektedir. Ürünlerin manuel olarak taşınması sırasında operasyon elemanının
kaldıracağı yükün ağırlığını tam olarak bilmemesi ve kaldıramayacağı yükleri taşımaya
yönelmesi bel incinmesine yol açabilmektedir. Bu sebeple depo elemanlarının bu konuda
bilinçli olması ve yük kaldırılması sırasında dikkat edilmesi gereken unsurlar konusunda
gerekli eğitimleri almış olması gerekmektedir. Yüklerin eğer tek bir eleman tarafından
kaldırılması mümkün değil ise yardım alınması gerekmektedir. Ayrıca manuel taşıma
sırasında yükün sağlam bir şekilde sabitlenmesi, karton kutuların üst ve alt kısımlarından
kavranarak kaldırılarak operasyon elemanının üzerine düşme riski azaltılmalıdır. Taşıma
sırasında çalışanların ağır yükler için koruyucu eldiven giymesi gereklidir.
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Şekil 55- Ağır yüklerin zeminden kaldırılmasında örnek metot
Depolarda kullanılan motorlu araçlar depo iş kazalarının için risk oluşturmaktadır. Depodaki
otomatik taşıma araçların (forklift, kule istifleyici, vb.) çalışanlara çarpması genellikle
depoda karşılaşılan iş kazalarından biridir. Bu nedenle depo istifleme araçlarını kullanan
elemanların bu araçları kullanmak üzere eğitim ve belge almış olması önemlidir. Özellikle
işlem hacmi yoğun olan depolarda yoğun operasyon saatleri kazalara zemin hazırlamaktadır.
Bu zamanlarda aracı kullanan elemanın uzmanlığı ve bilgisi oluşabilecek kazaların önüne
geçebilecektir. Bazı durumlarda yayaların yolları araçların yolundan tamamen ayrılarak
önlemler arttırılabilir. Ayrıca araçların yük kaldırdığı düşünülürse, yüklerin operasyon
sırasında düşmesini önlemek amacıyla araçların tamir ve bakımlarının düzenli bir şekilde
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Araçlara yükler dengeli bir şekilde yüklenmelidir. Depo
içerisinde istifleme araçlarına yakıt ikmali yapılmamalıdır. Çünkü yangın riskini ortaya
çıkartabilir. İstif araçları depo koridorlarında geçişleri kapatacak şekilde park edilmemelidir.

13.2.4 Yangına karşı alınacak önlemler
Depo iş kazaları arasında belki de en önemlilerinden biri yangındır. Çünkü yangın hem depo
çalışanlarının sağlığını önemli derecede riske sokmaktadır, hem de ürünlerin büyük zarar
görmesine neden olacağı için depo için büyük bir maliyettir. Bu sebep ile depolarda,
özellikle tehlikeli madde depolayan yanıcılığı ve tutuşma hızı yüksek olan ürünlerin
depolarında yangına karşı çok sıkı önlemler alınmalıdır. Depolarda yangına karşı alınan
önlemlerin sıkı kontrollerle uygulanması gerekmektedir.
Depo binalarının yangına dayanıklı malzemelerden yapılması ve çabuk alev almayan
özellikte olması gerekir. Depo zemininin yangın anında tutuşmayacak malzemeden
yapılmalıdır. Depodaki aydınlatma ve elektrik donanımlarında kısa devre, vb. yangına neden
olabilecek durumlara karşı önlemler alınmalıdır. Periyodik bakımlarla aydınlatma ve
elektrik, doğal gaz vb. sistemler güvenlik kontrollerinden geçirilmelidir. Depo içerisinde
mutlaka ısı ve duman detektörleri bulunmalı ve bunların sayısı depo büyüklüğüne göre
yeterli miktarda olmalıdır. Depo içerisinde ateş yakma, sigara içme yasaklarına kesinlikle
uyulmalıdır. Depoda yeterli miktarda yangın söndürücü bulundurulmalı ve bunların
kullanılabilir durumda olduğuna ve acil durumlarda kolay ulaşılabilir olduğuna dikkat
edilmelidir. Yangın yağmurlama sisteminin çalışır durumda olması ve yeterli olması da
önemli unsurlardan biridir.
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13.2.5 Kimyasal maddeler ile ilgili önlemler
Depoda saklanan bazı ürünler ile ilgili özel tedbirler almak gerekebilir. Kimyasal maddeler
solunduğunda insan sağlığına zarar verebilecek özellikte veya çok çabuk alev alabilecek
özellikte olabileceğinden bu ürünlerin ambalajlarının zarar görmemesine özen
gösterilmelidir. Bu nedenle kırılabilir ambalajdaki yanıcı, zehirli ve tehlikeli maddeler
depolanırken düşme ihtimaline karşı önlem olarak çok yüksek raflarda istiflenmemeli. En
fazla 40 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir. Bunun yanı sıra diğer özellikteki ambalaj içindeki
tehlikeli kimyasal maddeler yerden en fazla 150 cm olacak şekilde yerleştirilmelidir.

Şekil 56- Tehlikeli maddelerin istiflenmesi

13.3 DEPO İŞ
UYGULANMASI

SAĞLIĞI

VE

GÜVENLİĞİ

SİSTEMLERİNİN

İş sağlığı ve güvenliği kurallarının başarılı bir şekilde uygulanabilmesindeki en önemli
unsurlardan bir tanesi üst yönetimin kararlılığı ve desteğidir. Bu sebeple öncelikle üst
yönetimin depo iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınabilecek önlemleri önemsemesi ve bu
önlemleri uygulamaya koymaya inanması gerekmektedir. Üst yönetimin bu konudaki
tutumu çalışanların da kurallara uyumunu arttıracaktır. Ayrıca bu önlemlerin her biri aynı
zamanda depo içerisinde çeşitli yatırımlar gerektirdiği için bu konuda da üst yönetimin
desteği önemlidir.
Depo iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının tutarlı bir şekilde uygulanabilmesinde tabi ki
de en büyük unsur çalışanların bu konuda bilinçli olması ve kuralları uygulamasıdır.
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin önemi ve uygulanması konusunda bilgilendirilmesi ve
belirli aralıklarla bu konuda düzenlenecek eğitimlerle bilinçlendirilmesi önemlidir.
Çalışanların istifleme araçlarını kullanma, yangın söndürme, ilk yardım konularında
eğitimlerini alması sağlanmalıdır. Üst yönetim çalışanların ve ailelerinin bu konularda
bilgilendirmek üzerine çalışmalar yapmalıdır. Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kurallarını
uygulamanın yanı sıra diğer çalışanların ve depo şartlarının da bu konuda denetimi yapması
sağlanmalıdır. Bu sayede iş güvenliği önlemlerinin sürekliliği sağlanabilir.
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Uygulamalar

Kimyasal malzeme firmasının dağıtım deposunda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili denetimler
yapılırken aşağıdaki sorunlar gözlemlenmiştir.
Depoda boş paletler rafların arasında farklı bölgelerde dağınık bir şekilde durmaktadır. Depo
zemininde rafların arasında bazı bölgelerde kabloların zemin üzerinde sabitlenmeden
durduğu gözlemlenmiştir. Depo mal kabul kapısının önünde depo raflarına yerleştirilen
ürünlerin boş kutuların depo mal kabul kapısından araçların geçişini engellediği
gözlemlenmiştir. Depoda cam şişelerde muhafaza edilen kimyasal malzemeler 60 cm
yüksekliğindeki raflara yerleştirilmiştir. Deponun gece vardiyasında çalışan işçilerin sipariş
toplama işlemlerini gerçekleştirirken yeterli derecede aydınlık olmaması nedeniyle forklift
çarpması sonucu yaralanma vakalarıyla karşılaştıkları hakkında kayıtlara rastlanmıştır.
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Uygulama Soruları


Bu dağıtım merkezinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri açısından yapılmış olan
ihmalleri değerlendiriniz.



Mevcut iş sağlığı ve güvenliği ihmallerinin düzeltilmesi için alınması gereken
önlemleri tartışınız.



Depoda kimyasal maddeler depolanması nedeniyle özel olarak alınması gereken
önlemler nelerdir? Yanıcı maddeler için özellikle dikkat edilmesi gereken iş sağlığı
güvenliği önlemleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde karmaşık operasyonlar ağından oluşan depoda iş sağlığı ve güvenliğinin ne
kadar önemli olduğundan bahsettik. Depodaki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk oluşturan
unsurlar ile ilgili alınması gereken önlemlerin neler olduğunu öğrendik. Depoda kimyasal
madde depolanması durumunda alınması gereken özel önlemler hakkında bilgi edindik. Ve
son olarak depoda alınan bu iş sağlığı güvenliği önlemlerinin sürdürülebilir bir şekilde
uygulanabilmesi için dikkat edilmesi gereken unsurlara değindik.
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Bölüm Soruları
1. Depoda karşılaşılan iş sağlığı ve güvenliği riskleri aşağıdakilerden hangisinden
kaynaklanmaz?
a) Elleçleme ekipmanı
b) Çalışanlar
c) Bina özellikleri
d) Ürünün özellikleri
e) Depo arazi büyüklüğü
2. Aşağıdakilerden hangisi depo kapıları ile ilgili alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerinden birisi değildir?
a) Transparan kapıların üzerine görüş seviyesine uyarıcı işaretler konulmalıdır.
b) Açılır kapanır sürgülü kapılar var ise bu kapıların tek taraftan açılırken diğer
taraftakine çarpmaması için transparan veya yarı-transparan olmalıdır.
c) Kapıların yapıldığı maddeler ve sağlamlıkları konusunda da gerekli önlemlerin
alınmalıdır.
d) Depo kapıları kırmızı renkli olmamalıdır.
e) Acil çıkış kapıları işaretler ile belirlenmelidir.
3. .................... ile araç trafiği birbirinden ayrı bir şekilde dizayn edilmelidir.
Yukarıdaki ifadenin doğruluğu için aşağıdaki kelimelerden hangisinin ilgili
boşluğa gelmesi gerekmektedir?
a) Raflar
b) Yaya yolu
c) Paletler
d) Konteynerler
e) Stoklar
4. Aşağıdakilerden hangisi olabilecek bir dengesiz ürün yerleştirme sonucunda rafların
devrilmesini önlemek amacıyla alınan depo iş sağlığı ve güvenliği önlemidir?
a) Rafların düzenlerinin kontrolü
b) Rafların ayaklarına koruyucu düzenekler konulması
c) Rafların duvara, zemine veya birbirlerine sabitlenmesi
d) Rafların kenarlarında paletleri tutan emniyet pimleri kurulması
e) Sırt sırta raf sistemlerinin kullanılması
5. Aşağıdakilerden hangisi depo temizlik ve düzeni ile ilgili alınması gereken
önlemlerden birisi değildir?
a) Çöp ve atık kutularının düzenli olarak boşaltılması
b) Kapıların ve zeminin çöp, atık, kutu vb. maddelerden temizlenmesi
c) Zemindeki kablo vb. malzemelerin sabitlenmesi
d) Yeterli aydınlatma şartlarının sağlanması için gerekli lamba sayısının hesabı
e) Boş paletlerin depoda belirli bir alanda tutulması
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6. Ürünlerin manuel olarak taşınması sırasında operasyon elemanının kaldıracağı yükün
ağırlığını tam olarak bilmemesi ve kaldıramayacağı yükleri taşımaya yönelmesi
..................... yol açabilmektedir.
Yukarıdaki ifadenin doğruluğu için aşağıdaki kelimelerden hangisinin ilgili
boşluğa gelmesi gerekmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Bel incinmesine
Elleçleme ekipmanından tasarrufa
Ürünlerin daha kolay taşınmasına
Zaman kaybına
Düzensizliğe

7. Aşağıdakilerden hangisi depoda yangına karşı alınması gereken önlemlerden
birisidir?
a) Depo binasının yangına karşı dayanıklı olması
b) Depoda sigara içme ve ateş yakma yasağının olması
c) Periyodik bakımlarla aydınlatma ve elektrik, doğal gaz vb. sistemler güvenlik
kontrollerinden geçirilmesi
d) Depoda yeterli sayıda duman ve ısı detektörünün bulundurulması
e) Hepsi
8. Özellikle tehlikeli madde depolayan yanıcılığı ve tutuşma hızı yüksek olan ürünlerin
depolarında ............... karşı çok sıkı önlemler alınmalıdır.
a) Aydınlatmaya
b) Havalandırmaya
c) Yangına
d) Temizlik ve düzene
e) Zemin kayganlığına
9. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine göre, kırılabilir ambalajda (cam vb.) muhafaza
edilen kimyasal maddeler en fazla ne kadar yükseklikteki raflara yerleştirilebilir?
a) 60 cm
b) 40 cm
c) 80 cm
d) 110 cm
e) 150 cm
10. Depoda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının başarılı bir şekilde uygulanabilmesindeki en
önemli unsurlardan bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeterli bütçe
b) Deponun uygun şartlara sahip olması
c) Çalışanlara zorla uygulatacak ceza sistemi
d) Üst yönetimin desteği ve önemsemesi
e) Hiçbiri
CEVAPLAR: 1.e, 2.d, 3.b, 4.c, 5.d, 6.a, 7.e, 8.c, 9.b, 10.d.
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14. DEPO YÖNETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİ VE
KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Depo Yönetiminde Yeni Teknolojiler
14.1.1. RFID Teknolojisi
14.1.2. Ses Yönlendirmeli Toplama Sistemi
14.1.3. Işık Yönlendirmeli Toplama Sistemi
14.1.4. Akıllı Depolama Sistemleri
14.1.5. Bulut Depolama
14.2. Depo Yönetiminde Yeni Kavramlar
14.2.1. Yalın depo
14.2.2. Yeşil Depo
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Günümüzde gerçekleşen teknolojik gelişmelerin depolama faaliyetlerine etkisi nedir?



Depolama faaliyetlerinin iyileştirilmesinin, müşteri memnuniyeti üzerine etkisi var
mıdır?



Çevreye duyarlı depo nasıl olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Depo Yönetiminde Yeni
Teknolojiler

Depo Yönetiminde Yeni
Kavramlar

Kazanım

Depo
yönetiminde
kullanılan
en
yeni
teknolojilerden olan RFID,
Ses
Yönlendirmeli
Toplama Sistemi, Işık
Yönlendirmeli
Toplama
Sistemi, Akıllı Depolama
Sistemleri
ve
Bulut
Depolama teknolojilerini
tanımak
ve
bu
teknolojilerin
uygulama
alanları hakkında bilgi
sahibi olmak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Yalın depo, yeşil depo gibi
yeni kavramlar hakkında
bilgi sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar



Radyo Frekansı İle Tanımlama Teknolojisi (RFID)
 Pick-By-Voice
 Pick-By-Light
 Akıllı Depolama
 Bulut Depolama
 Yalın Depo
 Yeşil Depo
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Giriş
Dünya nüfusunun hızlı artışının doğal bir sonucu olarak tüketimin de hızla artması,
işletmeleri daha etkin rekabet stratejileri geliştirmeye yönlendirmektedir. Kuşkusuz, müşteri
istek ve beklentilerinin sürekli değiştiği ve tüketim hızının sürekli arttığı günümüzde
geliştirilebilecek en temel stratejilerden biri, her alanda hız kazanmaktır.
Günümüzde gerçekleşen teknolojik gelişmeler, endüstrinin her alanında olduğu gibi
lojistik alanında da büyük değişiklikler yaratmaktadır. Lojistiğin temel alt faaliyetlerinden
biri olan depolama faaliyetlerinde de, bu teknolojik gelişmelerden faydalanılarak maliyetler
düşürülebilmekte, daha az iş gücü kullanılarak daha hızlı ve daha çok iş akışı
sağlanabilmektedir.
Gelişen teknolojiler, doğru değerlendirilip kullanıldığında, yalnızca işletme
maliyetlerini düşürmekle kalmayıp; daha az atık, daha az doğal kaynak kullanımı yoluyla
sürdürülebilir bir dünya amacına katkıda bulunmayı da sağlamaktadır.
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14.1.DEPO YÖNETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER
14.1.1. Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi (RFID)
Radyo Frekanslı Tanıma ya da Radyo Frekansı ile Tanımlama olarak bilinen RFID
teknolojisi, radyo frekansları yardımıyla bir cihazdan gönderilen bir radyo dalgasının, alınıp
işlenerek sayısal verilere dönüştürülmesi ve istenilen ortama aktarılması şeklinde
tanımlanmaktadır.
RFID sistemleri, temelde bir etiket (şekil 57) ve bir okuyucudan (şekil 58) meydana gelir.
Etiket ve okuyucunun yanı sıra RFID Sistemlerinde yazıcı ve programlama aracı olarak
bilinen teknolojik donanımlar da mevcuttur.

Şekil 57- RFID Etiket

Şekil 58-RFID Okuyucu

RFID sistemlerinin çalışması, radyo frekansları üzerinden gerçekleşmekte ve söz konusu
sistemlerin canlılara herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Ayrıca bu sistemler, düşük
frekans değerlerinden (125-134 kHz), çok yüksek frekans değerlerine (5.8 GHz) kadar,
çeşitli frekans aralıklarında kullanılabilmektedir.
RFID sistemleri; üretimden lojistiğe, gıda endüstrisinden havacılığa pek çok alanda
kurumsal kaynak planlama sistemlerine entegre olarak çalışan teknolojilerdir. Bunun yanı
sıra RFID Sistemleri; havacılık (yolcu ve bagaj sayımında), depo ve stok sayımı, hastane
yönetimi, personel takip sistemi, iş güvenliği (zorunlu olarak takılması ve/veya giyilmesi
gereken teçhizatların takibi ve kontrolünde), hayvancılık (hayvanların besin tüketimi,
verimliliğinin tespitinde) etkin olarak kullanılabilmektedir.
Günümüzde tüketim hızının hızla artması, dünya nüfusunun hızlı artışının doğal
sonuçlarından biri olarak değerlendirilebilir. Tüketimin hızlanması, daha çok ürün ve/veya
hizmetin üretilmesine ve bu da daha büyük depolama alanlarına ihtiyaç duyulmasına neden
olmaktadır.
Çok büyük kapasiteli depoların içerisindeki ürünlerin, giriş ve çıkışlarının kontrolünde, ürün
stok durumlarının çok kısa süre içerisinde değerlendirilmesinde, ürün durumlarının
tespitinde RFID teknolojilerinin kullanımı büyük kolaylık sağlamaktadır. Örneğin;
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Dünyadaki en büyük perakendecilerden biri olan Walmart, etkin bir stok yönetimi için RFID
teknolojilerini profesyonel olarak kullanan şirketlerden biridir.
Ülkemizde gerek lojistik gerekse depolama sektörlerinde, ağırlıkta olarak hala barkotlu veri
toplama sistemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Barkotlu veri toplama sistemlerinde insan
gücüne gereksinim duyulmakta ve okuyucu görevindeki cihazların, barkodların yer aldığı
etiketlerin üzerine belirli bir mesafeye kadar yaklaştırılması gerekmektedir. Ayrıca, söz
konusu barkod etiketlerinin taklit edilmesi oldukça kolay olduğundan, bu sistemin
güvenilirliği de son derece düşüktür.
RFID sistemlerinde; radyo frekansı sistemi sayesinde etiketlerin görünür bölgelerde olma
zorunluluğu bulunmamaktadır. Okuyucular, RFID etiketlerini uzaktan da algılayabilmekte
ve bir ürünün ne zaman, nerede, ne durumda olduğunu ve stok seviyelerini hatasız olarak
verebilmektedir. Ayrıca, RFID sistemleri barkotlu sistemlere göre çok daha hızlı ve
güvenilir teknolojilerdir.
Ülkemizde RFID teknolojilerinin kullanımı daha çok araç takibi ile sınırlı kalmakta,
depolama ve benzeri faaliyetler konusunda henüz yaygın bir kullanım görülmemektedir.
Yaygın bir kullanım olmamasının en temel sebeplerinden biri, RFID teknolojilerinin
kurulumunun yüksek maliyet gerektiren teknolojiler olmasıdır.

14.1.2. Ses Yönlendirmeli Toplama Sistemi (Pick-By-Voice)
Günümüzde işletmeler, giderek daha büyük ve karmaşık yapılı depoları yönetmek ve kontrol
etmek zorunda kalmaktadır. Müşteri talepleri doğrultusunda gelen yüzlerce sipariş, bu
büyük ve karmaşık depolarda yer alan ürünlerden karşılanmaktadır. Her gün ve hatta her
saat gelen siparişlerin, depolarda bulundukları yerlerden doğru ve eksiksiz bir biçimde
toplanması ve kısa süre içerisinde gerekli birimlere teslim edilmesi gerekmektedir.
Büyük ve karmaşık yapılı depoların yönetiminde, son zamanlarda giderek yaygınlaşan
teknolojilerden biri, ses yönlendirmeli toplama sistemi teknolojisidir. Bu teknolojik
sistemlerin çalışması; depo çalışanlarının birer kulaklık ve mikrofon yardımıyla, deponun
neresine gitmeleri gerektiği, hangi ürünleri almaları gerektiği veya sadece hangi ürünlerin
stok durumlarını kontrol etmeleri gerektiği konusunda yönlendirilmeleri şeklinde gerçekleşir
(şekil 59).
Ses yönlendirmeli toplama teknolojilerinde, depo çalışanları sesle yönlendirilir ve yine
çalışanların kullandıkları mikrofonlar yardımıyla sesli geri bildirimler alınır. Bu yöntem
sayesinde, depo çalışanları sipariş toplama işleminin gerçekleştiği esnada
yönlendirilebilmektedir.
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Şekil 59- Ses Yönlendirmeli Toplama Sistemi (Warehouse&Logistics News)
Ses yönlendirmeli toplama sistemlerinin sağladığı avantajlardan biri, toplama işlemi
esnasında, depo çalışanlarının kulaklık ve mikrofon kullanıyor olması ve dolayısıyla
ellerinin serbest olmasıdır. Bu durum, sipariş toplama işleminin daha hızlı ve daha kaliteli
gerçekleşmesini sağlamaktadır. Söz konusu teknolojilerin sağladığı bir diğer avantaj ise;
aynı anda birden fazla depo çalışanı ile iletişim halinde olabilmektir.
Ses yönlendirmeli toplama teknolojilerinin, sipariş toplama ve/veya stok durumunu kontrol
etme işlemlerindeki performansı ve hızı gözle görülür biçimde arttırdığı rahatlıkla
söylenebilir.

14.1.3.Işık Yönlendirmeli Toplama Sistemi (Pick-By-Light)
Bir önceki başlıkta, işletmelerin giderek daha büyük hacimli ve daha karmaşık yapılı
depoları yönetmek ve bu depoların kontrolünü sağlamak durumunda kaldığına değinmiştik.
Bu büyük hacimli ve karmaşık yapılı depoları yönetmeyi kolaylaştıran teknolojilerden biri
de pick-by-light (ışık yönlendirmeli toplama) teknolojisidir (Resim 4).

Şekil 60- Işık Yönlendirmeli Toplama Sistemi
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Işık yönlendirmeli toplama sistemi; toplama noktasında yer alan ışıkların, depo çalışanlarını
yönlendirmesi yöntemiyle çalışır. Söz konusu toplama sistemi; depo yönetim sistemi ara
yüzlü bir kontrol bilgisayarı, sayısı sistemin büyüklüğüne göre değişen hat denetleyicileri ve
her depo yeri için sinyal ekranları olmak üzere temelde üç bileşenden meydana gelmektedir.
Ürünlerin yer aldığı tüm rafların üzerinde depo çalışanlarını bilgilendiren sinyal ışıkları
bulunur. Depo çalışanları, bu sinyal ışıkları yardımıyla hangi bölmeden, hangi miktarda ürün
almaları gerektiğini öğrenir.
Işık yönlendirmeli toplama sistemlerinin sağladığı avantajlar şöyle sıralanabilir:








Sipariş toplama verimliliğini önemli ölçüde arttırır.
Çevrim zamanını azaltır.
Müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yardımcı olur.
Sipariş toplama işlemi sırasında gerçekleşen hataların en aza indirgenmesine
yardımcı olur.
Depo çalışanlarının eğitim sürelerinin azalmasına katkıda bulunur.
Depo çalışanlarının motivasyonunu ve dikkatini arttırıcı etkisi vardır.
İş gücü verimliliğinin en büyüklenmesine katkı sağlar.

14.1.4. Akıllı Depolama Sistemleri
Tüketimin giderek hızlandığı günümüzde, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin daha hızlı ve
etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi esastır. Bu durum günümüz teknolojisinin depolama
sistemlerinde de kullanılmasını gerektirmektedir. Akıllı depolama sistemleri; ana kontrolün
sağlanması için gerekli yazılım ve donanıma sahip bir bilgisayar sistemi, otomatik robotlar
ve akıllı raf sistemlerinden oluşan teknolojilerdir.
Akıllı depolama sistemleri genellikle, hacimce ve/veya ağırlıkça büyük olan yüklerin
depolanmasında ya da depolama alanlarının yetersiz olması durumunda kurulan 30 – 40
metrelik yüksek rafların (şekil 61) doldurulup boşaltılmasında kullanılan sistemlerdir.

Şekil 61-Yüksek İrtifalı Raflar
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Akıllı depolama sistemlerinin işletmelere sağlayacağı yararlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:







Depolama ve/veya sipariş toplama işlemlerinde hız kazanılmasını sağlar.
Depolama alanlarının dikey olarak da değerlendirilmesini sağladığından, yerden
tasarruf edilmesine katkıda bulunur.
Siparişlerin teslim süresi kısalır.
İş gücü gereksiniminin azalmasını sağlar.
Söz konusu depolama sistemlerinin, otomasyon ağırlıklı sistemler olması sebebiyle,
insan kaynaklı hataların en aza indirgenmesi sağlanır.
Müşteri memnuniyetinin artmasına katkıda bulunur.

14.1.5. Bulut Depolama
Geleneksel veri tabanları artık, kişilerin ve/veya kurumların ihtiyaç duydukları verileri
saklamak için yetersiz kalmaktadır. Günümüzde, şirketlerin çoğu hala, geleneksel veri
ambarı ve/veya veri madenciliği yöntemi ile elde ettikleri verilerden faydalanmaktadır.
Ancak; her geçen gün söz konusu bu yöntemler yetersiz kaldığı görülmektedir.
Bulut depolama teknolojisi, sanal olarak oluşturulan veri depolama sistemleridir. Sunucular
tarafından, internet üzerinde oluşturulan bu depolama sistemleri, gerek bireysel kullanım
için gerekse kurumsal kullanımda oldukça elverişlidir.
İhtiyaç duyulan bir belgeye, istenilen yerde ve istenilen zamanda, doğru ve eksiksiz olarak
ulaşmayı sağlayan bu teknolojilerin, veri depolamada giderek daha yaygın olarak
kullanılmaya başlandığı görülmektedir.
Bulut depolama teknolojilerinin avantajları:










Ağ erişiminin olduğu hemen her yerde, ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşabilme imkanı
sağlar. Bu bilgilere ulaşabilmek için; internet erişimine elverişli bir cep telefonu,
tablet veya bilgisayar yeterlidir.
Güvenilir bir depolama sistemidir. Kişilerin ya da kurumların depoladığı bilgiler,
yine yalnızca kişilerin ve kurumların belirlediği şifrelerle elde edilebilir. Kişiler ya
da kurumlar istemedikçe, depolanan bilgiler kimseyle paylaşılmaz ya da silinmez.
Taşınabilir belge imkanı sağlar. Bulut depolama teknolojisi sayesinde, istenilen tüm
belgeler istenilen yere taşınabilir. Bu durum, kişilere ve kurumlara esneklik
kazandırır.
İstenildiği taktirde depolama alanı genişletilebilir. Yani saklanması gereken veri
hacmine göre esnetilebilen depolama alanı imkanı mevcuttur.
Bulut depolarda bilgiler; arşivlenebilir, yedeklenebilir ya da yeniden düzenlenebilir.
Sınırsız veri depolama alanı sunar. Bulut depolarda, veri depolama alanlarının sınırı
yoktur. Kişiler ve/veya kurumlar ücretini ödedikleri taktirde diledikleri kadar veri
depolama alanına sahip olabilmektedir.
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14.2. DEPO YÖNETİMİNDE YENİ KAVRAMLAR
14.2.1. Yalın Depolama
Yalınlık kavramı, uzun yıllardan beri üretim sektörünün temel gündem maddelerinden biri
olmuştur. Hatta bu kavram, ortaya atıldığı ilk yıllardan günümüze kadar, üretim alanındaki
en iyi uygulamalardan biri olarak değerlendirilir.
Günümüzde yalın olarak adlandırılan üretim sistemlerini; ürün ve/veya hizmet üretme
sürecinde karşılaşılabilecek tüm gereksiz unsur ve faaliyetlerin ortadan kaldırılmasına, en az
israf, en az müşteri memnuniyetsizliği gibi hedeflere ulaşmaya odaklı sistemler bütünü
olarak tanımlamak mümkündür. Yalın üretim sistemlerinde; gereksiz hareket, gereksiz stok,
gereksiz bekleme, gereksiz taşıma gibi israf yaratan tüm faaliyetler ortadan kaldırılmaya
çalışılır.
Küresel rekabetin giderek daha da hızlandığı, müşteri istek ve beklentilerinin her geçen gün
değişip arttığı günümüzde, bu istek ve beklentilere daha hızlı karşılık verebilmek ve rekabet
avantajları elde edebilmek için; başarısı neredeyse tüm otoritelerce kabul görmüş bu
sistemlerin, işletmelerin tüm faaliyetlerine uyarlanması gerekmektedir. Depolama
faaliyetleri de bunlardan biridir.
Yalın depolama kavramı, yalın üretim tekniklerinin depolama faaliyetlerine uyarlanması
şeklinde açıklanabilir. Depolama alanlarının tüm gereksiz unsurlardan arındırılması ve
depolama faaliyetlerinde israfa yol açan tüm işlerin ortadan kaldırılması, yalın depolar
oluşturmada yapılması gereken en temel faaliyetlerdir.
Depolama alanlarında gerçekleşebilecek israflar şöyle sıralanabilir:









Gereksiz Taşımadan Kaynaklanan İsraf: Depo içerisinde gerçekleşen gereksiz
taşıma faaliyetleri, maliyetlerin artmasına ve verimliliğin azalmasına sebep olur.
Gereksiz Hareketten Kaynaklanan İsraf: Depo çalışanlarının gereksiz hareket
etmesine yol açacak olan sistemler, zaman kaybına ve verimliliğin azalmasına neden
olur.
Beklemelerden Kaynaklanan İsraf: İnsanların, malzemelerin ve/veya teçhizatların
gecikmeleri, beklemelerden kaynaklanan israfa yol açmaktadır. Örneğin; siparişle
ilgili doğru bilginin gelmesini beklemek ya da doğru materyallerin ulaşmasını
beklemek en sık rastlanan sorunlardandır.
Gereksiz Stoktan Kaynaklanan İsraf: Depo alanlarının gereksiz stoklarla dolu
olması sorunların tespit edilebilmesini önler.
Gereksiz Üretimden Kaynaklanan İsraf: Gerekenden fazla üretilen ürünlerin,
depolama alanlarında beklemesi, kaynakların ve alanların israf edilmesine yol açar.
Boşluklardan Kaynaklanan İsraf: Depo alanlarının verimli kullanılamamasından
kaynaklanan israflardır.

Yalın depolar (Resim 6), yalın üretim sistemlerinin temel araçlarından biri olan 5S
Prensiplerinin uygulandığı alanlardır. Japonca Seiri (ayıkla), Seiton (düzenle), Seiso
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(temizle), Seiketsu (standartlaştır) ve Shitsuke (disipline et) kelimelerinin baş harflerinden
ismini alan bu prensipler, yalın uygulamaların temelini oluşturur. Söz konusu bu prensipler
sayesinde, tüm gereksiz unsurlar ve faaliyetler görünür hale gelecek ve bu sayede
önlenebileceklerdir.

Şekil 62- Yalın Depo Örneği

14.2.2. Yeşil Depo
Dünya nüfusundaki hızlı artış, tüketim miktarının da hızla artmasına neden olmaktadır.
Tüketimin hızlı artışının doğal bir sonucu olarak da, endüstriyel faaliyetler giderek
yoğunlaşmakta ve bu yoğunlaşma, doğada sınırlı düzeyde bulunan doğal kaynakların hızla
yok olmasına neden olmaktadır.
Günümüzde işletmeler, gerek sosyal sorumluluk gerekse maliyetleri düşürme amacıyla, yeşil
anlayışı tüm faaliyetlerine yaymaya başlamıştır. Lojistiğin alt faaliyetlerinden biri olan
depolama da bunlardan biridir.
Yeşil depolar; doğayla dost olan, çevreye zararlı olacak atıklar üretmeyen, en az enerji
tüketimi ile en optimum akışı gerçekleştiren depolardır. Peki yeşil depo nasıl olur?




Depo içi taşımalarda yaygın olarak kullanılan forkliftlerin seçiminde, yenilenebilir
enerji kaynaklarını kullanan araçlar tercih edilebilir (elektrikle çalışan forkliftler
gibi). Elektrikle çalışan forkliftler için ise; araçların şarj edilme işlemi, enerji
maliyetlerinin düşük olduğu saatlerde gerçekleştirilebilir.
Depolama alanlarının çatılarına kurulacak güneş panelleri sayesinde, deponun
gereksinim duyduğu enerjinin tamamının veya bir kısmının karşılanması
sağlanabilir.
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Depo içerisinde hareket sensörleri kullanılarak, yalnızca ihtiyaç duyulan alanların
aydınlatılması sağlanabilir.
Ürünleri depolamada kullanılan materyallerin, geri dönüştürülebilen malzemelerden
seçilmesi sağlanabilir.
Depolarda kullanılan paletlerin, tekrar tekrar kullanılabilen malzemelerden
yapılması, böylece gereksiz kaynak tüketiminin önüne geçilmesi sağlanabilir.
Benzer şekilde paketlemede kullanılacak olan materyaller de birden fazla kez
kullanılabilen malzemelerden seçilebilir.
Depoların ürettikleri atıkların, atık dökme alanlarına bırakılması yerine, geri
dönüşümünün yapılması sağlanabilir. Bu durum hem atık miktarının azalmasını hem
de kaynak kullanımının azalmasını sağlayacak olan en çevreci karar olacaktır.
Depo içinin etkin bir biçimde yerleştirilmesi yolu ile, forkliftlerin minimum
hareketle optimum akışı gerçekleştirmesi sağlanabilir.

Yeşil bir depo oluşturmak için atılacak olan bu adımlar, depolama için ayrılan maliyetlerin
düşmesini sağlayacak ve daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya oluşturma amacına katkıda
bulunacaktır.

285

Uygulamalar

İşletmelerin tüm faaliyet alanlarında, teknolojik gelişmelerden faydalanmalarının avantajları
ve dezavantajları neler olabilir? Tartışınız.
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Uygulama Soruları



Gelişen teknolojinin lojistiğe ve lojistiğin alt faaliyetlerinden biri olan depolama
faaliyetlerine etkisi hakkında ne söylenebilir?



Teknolojik gelişmelerin doğaya olan etkileri nelerdir?



Teknolojik gelişmelerin beraberinde gelen yeni kavramların bilinirliği ve kullanım
yaygınlığı ne düzeydedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde artan rekabet koşullarında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için,
her alanda hız ve esneklik kazanmaları gerekmektedir. Her geçen gün gelişen teknolojiler
işletmelere; üretimden pazarlamaya, taşımacılıktan depolamaya kadar pek çok alanda hız ve
esneklik kazandırırken, gerek iş gücünden gerekse zamandan tasarruf edebilme olanağı
sağlamaktadır.
Teknolojik gelişmelerin doğru ve etkin kullanımı, yalnızca işletme faaliyetlerinin
etkinliğini arttırmakla kalmayıp, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan doğal
kaynak miktarının da en küçüklenmesine katkı sağlamaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi depo yönetiminde kullanılan yeni teknolojilerden biri
değildir?
a) CPM
b) RFID
c) Pick-By-Voice
d) Pick-By-Light
e) Akıllı Depolama Sistemleri
2) RFID Sistemi için gereken bileşenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Etiket-Yazıcı-Tarayıcı-Okuyucu
b) Etiket-Okuyucu-Tarayıcı-Programlama Aracı
c) Yazıcı-Okuyucu-Tarayıcı-Programlama Aracı
d) Etiket-Okuyucu-Yazıcı-Programlama Aracı
e) Yazıcı-Okuyucu-Barkod-Tarayıcı
3) Aşağıdakilerden hangisi ses yönlendirmeli toplama sistemini kullanmak için
gerekli olan donanımlardan değildir?
a) Mikrofon
b) Ana Bilgisayar
c) Yazıcı
d) Kulaklık
e) Hiçbiri.
4) Aşağıdakilerden hangisi ışık yönlendirmeli toplama sistemlerinin sağladığı
avantajlardan biri değildir?
a) Sipariş toplama verimliliğini arttırır.
b) Depo çalışanlarının eğitimi için gereken sürenin azalmasını sağlar.
c) İş gücü verimliliğinin azalmasına neden olur.
d) Depo çalışanlarının motivasyonunu arttırır.
e) Müşteri memnuniyetini arttırıcı etkisi vardır.
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5) “Sanal olarak oluşturulan veri depolama sistemleridir.” Bu tanım aşağıdakilerden
hangisine aittir?
a) Bulut Depolama
b) Yalın Depo
c) Yeşil Depo
d) Sürdürülebilir Depo
e) Hiçbiri.
6) Aşağıdakilerden hangisi bulut depolarda saklanan verilere erişebilmek için
gereklidir?
a) Yazıcı
b) Tarayıcı
c) İnternet erişimi olan bir telefon, tablet veya bilgisayar.
d) Hepsi.
e) Hiçbiri.

7)

Depolama alanlarının verimli kullanılmamasından kaynaklanan israf hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Gereksiz stoklardan kaynaklanan israf.
b) Boşluklardan kaynaklanan israf.
c) Gereksiz üretimden kaynaklanan israf.
d) Gereksiz taşımadan kaynaklanan israf.
e) Gereksiz hareketten kaynaklanan israf.

8) “Doğayla dost olan, çevreye zararlı olacak atıklar üretmeyen, en az enerji
tüketimi ile en optimum akışı gerçekleştiren depolardır.” Bu kavram
aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Yalın Depo
b) Sürdürülebilir Depo
c) Bulut Depo
d) Yeşil Depo
e) Hiçbiri.
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9) Aşağıdakilerden hangisi Yeşil Depo oluşturmak için atılacak olan adımlardan
biridir?
a) Depo içerisinde hareket sensörleri kullanılarak, yalnızca ihtiyaç duyulan
alanların aydınlatılması sağlanabilir.
b) Depo içinin etkin bir biçimde yerleştirilmesi yolu ile, forkliftlerin
minimum hareket etmesi sağlanabilir.
c) Ürünleri depolamada kullanılan materyallerin, geri dönüştürülebilen
malzemelerden seçilmesi sağlanabilir.
d) Depolama alanlarının çatılarına kurulacak güneş panelleri sayesinde,
deponun gereksinim duyduğu enerjinin tamamının veya bir kısmının karşılanması
sağlanabilir.
e) Hepsi.
10) Aşağıdakilerden hangisi yalın bir depo oluşturmada temel alınan 5S
Prensiplerinden biri değildir?
a) Değiştir.
b) Standartlaştır.
c) Disipline et.
d) Temizle.
e) Ayıkla.

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