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Özet - Envanter, bir şirketin henüz satılmamış (faturalandırılmamış) eşyası, hammaddesi, yarı mamül ve mamüllerinin  (bitmiş 

ürünlerin) tamamını ifade etmektedir. Stok seviyelerinin, tedarik zinciri planlama ağı üzerinden türetilmesi, hizmet seviyesi ve 

envanter girdi fiyatlarına dayanır. Depo, tüm malzeme veya satılacak malların muhafaza edildiği yerlerdir. Modern bir deponun 

inşası ve montajı, gereken bütün donanım ve araçları ile birlikte, önemli miktarda sermaye harcamasını gerektirir. Başlangıçta 

yapılan depo planlama ve tasarım safhaları, bu bağlamda kilit öneme sahiptir. Depo kapasitesi planlama ve uygulamasındaki 

hatalar, depo kullanımının ve performansının azalmasına ve ayrıca işlem masraflarımızın artmasına sebep olur. Bu işlemin 

optimizasyonu dikkatle ele alınmalıdır; aksi takdirde önceleri etkin bir şekilde işleyen bir depo artan mal yükü ile işlemez hale 

gelebilir. Stoklar için ayrılmış özel ve yedek alanlara “Stok Tutma (Saklama) alanları” adı verilmektedir.  Bu nedenle bu alanların 

ayarlanması, depo tasarımında ve ayrıca saklanacak tüm ürünler içinde çok önemlidir. Depo ve envanterin birleşik olarak değerini 

hesaplayabilmek, yönetim kararların verilebilmesini kolaylaştırır. Bu nedenle, küresel depo ve envanter pratik modeli, bunu 

açıklayabilmek için ele alınmıştır. Geliştirilen çözüm metodu da, depo ve envanterin birleştirmesinde farklı seviyeleri önerir. 

Envanter ve depolama sistemlerinin toplam maliyeti, envanter planlama kararında depo kapasitesi sınırlamalarını, dikkate almak 

kaydıyla sistematik olarak azaltılabilir. Bu çalışma, esasen stok saklama alanı üzerinde yoğunlaşarak, depolama ve envanterler için 

farklı parametreleri içeren sistematik tasarım yaklaşımına duyulan ihtiyaç üzerine hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler  –  Envanter Planlama, Depo Tasarımı, Depo ve Envanter Planlama Entegrasyonu. 

 

 

INTEGRATION OF STOCK KEEPING AREAS AND INVENTORY PLANNING 

Abstract – Inventory are a company's merchandise, raw materials, semi-finished and finished products which have not yet been 

sold. The derivation of stocking levels throughout the supply chain planning network based upon service level and inventory holding 

cost inputs. Warehouse is a place in which goods or merchandise are stored. Constructing and fitting out a modern warehouse with 

all its required equipment and tools require significant capital expenditure. The early warehouse planning and design stage is the 

key. Mistakes in warehouse capacity planning and layout will decrease warehouse utility and performance while increasing your  

operational costs. Careful attention should be paid to operational optimization; even a warehouse which operated effectively before 

may not do so under increasing loads. Special and reserved place(s) for stocks are called “Stock keeping areas”. Therefore fi xing 

these places is very important for warehouse design also for all products which will be stored in. Evaluating the values of integrating 

warehouse and inventory make the decisions easier accordingly. That’s why, global warehouse and inventory practical model is 

handled and solved out for this explanation. Also solution methodology is developed which offer different level of integration of 

warehouse and inventory decisions. Total cost of the inventory and warehouse systems can be reduced systematically by taking  into 

account the warehouse capacity restrictions in the inventory planning decisions. In this paper is intended for the need of systematic 

design approach that considers different parameters for warehouse and inventory mainly focused on Stock keeping area  issue in 

warehouses. 

 Keywords  –  Inventory Planning, Warehouse Design, Integration of Warehouse and Inventory Planning, Gap Analysis. 
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1. Giriş 

Yöneticiler, depo ve envanter maliyetlerini minimum düzeyde tutup, yüksek kalitede bir hizmet sunma, 

zorunluluğu ve ihtiyacı ile karşı karşıyadırlar. Sipariş alma faaliyeti toplam maliyetin, % 65‟ini ve depolama için 

gereken iş yükü ise bunun % 50‟sini temsil etmektedir. (WERC 1986). Dağıtım merkezleri varsa, bu oran daha da 

önemli olabilir; çünkü asıl faaliyet açısından, müşterilerde bulunan ürün paletlerini toplamak, depolamak ve müşteri 

ihtiyaçları dahilinde bunları tekrar geri gönderebilmek gibi farklı konular da dahil olabilmektedir. Bunlara ilaveten, 

bilgi teknolojisindeki gelişmeler ile yöneticilerin depo ve envanter konularını daha etkin bir şekilde ele almaları 

mümkün olabilmektedir. Lojistik yöneticileri varolan sorunları, depo yöneticileri (depo içinde ürünleri yerleştiren) ve 

envanter yöneticileri (her bir üründen mevcut olan miktarı tespit eden) gibi iki farklı ve önemli grup ile birlikte ele 

almak ve çözmek zorundadırlar. Bugüne kadar depo ve envanter konuları, ilgili kararların esnekliğinin yukarıdan aşağı 

azaldığı piramit şekilli bir yaklaşım tarzı ile ele alınmaktaydı. Stratejik kararlar ilk başlangıçta alınır ve daha sonra 

taktiksel ve işlemsel seviyelerde sınırlayıcı kararlarla bu kararlar belirlenirdi. Bunların üzerinde piramitin her 

seviyesinde alınan kararlar ise, bağımsız ve ardışıklı olarak ele alınmaktaydı.  (Strack ve Pochet, 2010).  

Depolarda, her bir stok kalemi için belirlenmiş ve reserve edilmiş alana “Stok Tutma Alanı” denir. Bu alanların 

tamamı, deponun Stok Tutma Alanlarının toplamını teşkil eder. Bu nedenle, depo tasarımı ve ürün optimizyonu 

konuları birbiri ile çok yakından ilişkilidir. Bu çalışmada ilk olarak, Stok ve Envanter Planlamanın, Lojistik Performans 

üzerindeki önemli etkilerini, aşağıda açıklanan bir araştırma ile değerlendirmeye çalıştık. Bu şekilde elde edilen tüm 

veriler, “SPSS
TM

 - İstatistik Analiz” adlı bilgisayar programı ile değerlendirilerek, bazı sonuçlara ulaşılması sağlandı. 

Buna bağlı olarak, daha iyi ve dinamik envanter kararları alabilmek için birbirini takip edebilen bir karar verme 

metodolojisi de akabinde geliştirildi.  

Bölümlere kısaca bir göz atarsak, ikinci bölümde konu hakkında kısa bir Kaynak araştırması olduğu, üçüncü 

bölümde ise Eksiklik Analizinin tanıtıldığı ve dördüncü bölümde Analize ait anketten elde edilen İstatiksel sonuçların 

olduğu, beşinci bölümde Metodolojinin anlatıldığı ve son olarak altıncı bölümde ise, sonuç ile ilgili bir açıklamanın yer 

aldığı görülecektir.   

 

2. Kaynak Araştırması (Taraması) 

Depo ve envanter yönetiminde en taktiksel konular bağımsız ve ardışıklı olarak ele alınır. Model geliştirilir ve 

ayrı ayrı olarak aşağıda sunulan iki ayrı alandaki parametrelerle açıklanır 

2.1. Envanter Modelleri  (Strack and Pochet, 2010) 

Envanter yönetiminin amacı toplam işlem giderlerini asgariye indirmek ve müşteri memnuniyetini de gözeten 

bir hizmet sunmaktır. Bunun için en uygun sipariş politikası (hareket tarzı) ne zaman ve ne kadar gibi soruları 

cevaplayarak belirlenecektir. İşlem masrafları, üretim, ambar ve müşterinin talebi karşılanmadığında (kayıp satış 

masrafları veya geri iade masrafları) oluşan eksiklik (shortage) masraflarını göz önüne alır. İki farklı envanter politikası 

vardır. İlk politikada belirli bir zaman aralığında depo seviyesinin kontrol edilmesi ve deponun tamamlanması için 

sipariş kararının verilmesi sözkonusudur. İkinci politikada depo seviyesi sürekli olarak takip edilir ve gerektiğinde belli 

bir miktar sipariş verilir. Sipariş miktarı yalnızca belirli bir zaman içinde karşılanır ve eğer envanter sipariş edilen ürün 

vaktinde alınmazsa eksiklik (shortage) oluşabilir. (Strack ve Pochet, 2010) 

2.2.  Envanter Planlama Parametreleri   (Ganeshan, Boone ve Stenger, 2001)  

Ürün zincirinin yapısında 4 seviye vardır; Pazar seviyesi, dağıtım merkezi, üretim seviyesi ve satış seviyesi.  

Her seviyede birden daha fazla olmalıdır. Esasen üretim zincirindeki envanter planlama parametrelerinden, üç anahtar 

parametre ile ilgileniyoruz. I) Forecast (Önceden tahmin) yöntemi II) “Akış Planlaması” yöntemi ve III) Yeniden 

planlama sıklığı.  

 

Tahmin (Öngörü) yöntemi tahminin doğruluğuna dayanır. Düşük bir tahmin hatası daha iyi bir tahmin 

yöntemini farz edebilir. Akış planlaması ürün talebinin planlanması ve dağıtım merkezi ile iletişime geçilme şeklini 

belirler. Bu çalışmada ürün zincir performansı için üç anahtar parametre tanımladık: I) Hizmet seviyesini gözleme, II) 

Ürün zincirinin devir süresi ve III) Kara geçme. Hizmet Gözlem seviyesi, envanterde dağıtım merkezindeki arzı 



karşılama oranını gösterir. Ürün zincirinin bütün hizmet seviyesi işlemekte olan her bir dağıtım merkezinin hizmet 

seviyesinin hacim-ağırlıklı ortalaması olarak tanımlanır. Devir süresi, ürünün ham madde, üretilen veya hazır mal 

oluşuna bağlıdır. Dağıtım merkezlerindeki üretim deposu, üretim ve envanterin toplam karının oranı, kazanca dahil 

edilmelidir.    

 

 

3. Fark Analizi 

Üretim şirketleri günümüzde, artan pazar talepleri ve buna bağlı olan üretimin artan karmaşasından dolayı eskiden 

olmadığı kadar daha karmaşık ciddi sorunlarla karşı karşıyadırlar. Envanter planlaması , şirketlerin çoğunun kendi 

rekabet edebilir durumlarını artırmak için kullandıkları ve genel rekabetin özünü teşkil eden stratejik bir silah haline 

gelmiştir. Bununla birlikte depolama işlevi, gittikçe zorlaşan ve inanılmaz bir rekabete yol açan bir unsur olmaya 

başlamıştır. 

 

Ganeshan, Boone ve Stenger‟ın (2001) belirttiği aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır; 

 

1- Çok daha büyük sayıda “Stok Tutma Birimi”, 

2- Müşteri Hizmet Taleplerinde artış, 

3- Envanter ve Stok maliyetlerinde azalma talepleri, 

4- Depo işletme yeterliliği ve alan ayarlamalarında artış talepleri, 

5- Toplam Lojistik sistemi içinde depolama entegrasyonuna duyulan ihtiyaçtaki artış miktarı, 

6- Lojistik felsefesindeki değişim anlamına gelen “itme” (Push) sisteminden, “çekme” (Pull) geçiş. 

Günümüz depolama ve envanter planlaması, yönetimi ve gelişimi, önceki uygulamalara göre çok daha fazla 

profesyonel bir yaklaşım gerektirmektedir. Envanter planlama Eksiklik Analizinde depolama (mükemmel sipariş 

karşılama) misyonunu ve envanterin desteklenmesi açısından envanter ve depo alt yapısından (sistemler, insanlar ve 

alan) yararlanmak için temel ölçü yöntemidir. Depo ve envanter performansının göstergeleri verimlilik (saatlik hatlar), 

depolama birim alan yoğunluğu (metre karedeki saklama kapasitesi), nakliye zamanlamasındaki hassasiyet (hat başına 

nakliyedeki hata oranı), stok doğruluğu, nakliye periyodu ve sipariş hazırlama süresidir. Eksiklik analizindeki değer, 

performans profilinin istatistiksel olan karşılığıdır. Bu analiz, bir depolama faaliyetindeki performans profilinin zayıf ve 

kuvvetli noktalarını hızlıca gösterir ve bu doğrultuda Eksiklik Analizinin diğer konuları ise, yeni bilgi ve/veya 

malzemeyi ele alma sistemlerinin daha iyi olması için yapılan sermaye harcamalarının gerekçelendirmesinde daha etkin 

kullanılabilir.  

 

 “Envanter Planlama” da değerlendirme yapmak ve ölçekler kullanılarak iyi sonuçlara ulaşmak için aşağıda yer 

alan sorular, konu ile yakından ilgili bazı firmalara sorulmak suretiyle bir araştırma yapılmıştır; 

 

SORULAR: 

 

A) Stok seviyesi göz önüne alındığında aşağıdaki farklı seviyelerin Lojistik Performans üzerindeki etki oranları nedir? 

1) Pazar Seviyesi,      

2) Dağıtım Merkezi Seviyesi,    

3) Üretim veya üretme seviyesi,   

4) Satıcı seviyesi,    

 

 

 



B) Aşağıda verilmiş “ KPI  - Key Inventory Planning”  parametrelerinden her biri toplam Lojistik performansı bağımsız 

olarak ne kadar etkiler? 

1) Tahmin (Öngörü) Yöntemi,  

(Tahminin doğruluğu) 

2) Malzeme Akış Planlama Yöntemi,   

(Ürün gereksinimlerinin planlanması ve dağıtım merkezine iletilmesi) 

3) Yeniden planlama sıklığı,  

(Malzeme yönetiminin ne sıklıkla yayınlandığı) 

C) Yukarda verdiğiniz cevaplara göre, şirketinizin lojistik performansının hangi seviyeye yükseldiğinin açıklanması?  

 

4. Hesaplama Sonuçları 

İstanbul ve Gebze sanayi bölgeleri arasından 16 farklı üretim şirketi seçtik. 44 Lojistik personeline sorular 

soruldu. Sadece 32 personel ile yüz yüze cevaplar alındı ve derinlemesine görüşme yapıldı. Bunların hepsi 65 kişi veya 

üzerinde iş gücüne sahip firmalardır. Anket sadece Lojistik Bölümü personeline uygulanmıştır. Bu şirketlerin başlıca 

Lojistik sorunları olduğu ve aynı zamanda depolama ve envanter aktivitelerinde işlem giderlerinin yüksek olduğu 

sonucuna varılmıştır. Hepsi de sistemin değişmesinin ve kendi depo yönetimleri için yeni bir model oluşmasında hem 

fikirdiler, fakat nasıl çözeceklerini bilmiyorlardı.  

Soruları sorup sonuçları aldıktan sonra uygun model ve değişim metodu konusunda geçmiş çalışmaları 

göstererek bu şirketlere sunduk.   

   Tablo 1: Örnek soru, cevap ve değerlendirmeleri   

Lojistik 

Personeli 

SORULAR Lojistik 
Performans 

 

C A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 

1 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 

2 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Kaynak: 16 Firma, 44 Personel, Değerleme Seviyesi 1-5 

Karşılaştırmalı değerlendirme yöntemleri ve deneyler veri sınıflaması için önemlidir. Sadece sayısal verilerin 

değil, aynı zamanda hangi sınıflandırmanın test edilmesi koşulları, performans değişimlerini belirleyen faktörlerin 

dikkatli analiz edilmesi konuyu çok daha saydamlaşacak ve daha iyi anlaşılacaktır, bu da belli sonuçlar bakımından 

bizleri iyileştirilmiş bir analize götürecektir.  

 

İşlem masrafları ve Lojistik Performansın, envanter üzerindeki etkisini, regresyon analizi ile özellikle kontrol 

ettik ve araştırdık. Şekil 1‟de her iki parametre (Envanter ve lojistik performans) arasındaki ilişki Lojistik performans 

olarak = 1,920 + 0,564 * KIPP olarak görülmektedir. 

 

Sonuçlarımız, Envanter Planlamasının Lojistik performans üzerinde “Key Inventory Planning Parameters” – 

KIPP parametrelerinin tamamında çok önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bunun anlamı, eğer KIPP, 1 

birim yükselirse, Lojistik Performans sadece 0,564 birim yükseleceğidir. Bizim yöntem bölümümüzün açıkladığı gibi, 

üretim zinciri analizi veri, depo tasarımı ve akış planlama parametrelerini gerektirmektedir. 

 

Bu çalışma, Lojistik Performans, Depo ve Envanter Planlama ile ilgili büyük miktarda bilgi içermektedir. 

Sonuçlar, bu parametrelerin performans üzerinde belirgin etkileri olduğunu göstermiştir. Ana konu envanter kayıtları ile 

ilgili organizasyon ve planlama doğruluğu, daha iyi bir performansa eriştirir ve kazanç„tan takip edildiği gibi envanter 

planlaması ve depolamada ileri teknoloji donanımlarının varlığı, şirketin Lojistik performansını derinden etkilediği 

anlaşılabilmektedir.  

 



5. Metodoloji 

“Envanter Planlama Eksiklik Analizi”, envanter planlama kararlarının lojistik performansı etkilediğini 

göstermiştir. Envanter planlama kararlarının bir boyutu da, stok alanı gereksinimidir. Stok optimizasyonu kapsamında 

gerçekleştirilen ekonomik sipariş miktarı ve güvenlik stoğu hesaplamaları temelde stok maliyetlerine yönelik olup, stok 

alanı gereksinimine doğrudan yönelik değildir. Her ne kadar “Envanter Tutma Maliyeti” içinde depo giderleri öngörülse 

de etki derecesi oldukça düşüktür. Dolayısıyla önerilen metodoloji de, stok alanı ayrı bir değerlendirme ölçütü olarak 

ele alınmıştır. (Broulias G.P., Marcoulaki E.C., Chondrocoukis G.P., Laios L.G. (2005),   

Müşteri hizmet düzeyi, siparişlerin/tüketimin karşılanma oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Talebin dağılımına 

bağlı olarak, dalgalanmaların belirli bir yüzdesini karşılamak üzere güvenlik stoku hesabı yapılmaktadır. Güvenlik 

stokunun artırılması müşteri hizmet düzeyini artırırken “Envanter Tutma Maliyeti” de artmakta ancak  “Stok Dışı 

Maliyet” i düşürmektedir. Diğer taraftan güvenlik stoku ve ortalama stoğun artması, depoda gereksinim duyulan alan 

miktarını da artırmaktadır.  

Depo tasarımı stratejik bir karar, envanter planlama ise taktik bir karardır. Dolayısıyla planlama ufukları  

farklıdır. Ancak deponun önemli bir kısmı ürün stoklama alanıdır ve bu alanın etkin kullanımı önemlidir. Bu alan her  

bir ürüne ayrılacak stok alanlarının toplamıdır. Bu çerçevede toplam alanın ürünlere paylaştırılmasında ürünlerin 

müşteri hizmet düzeyi, stok maliyeti ve stoklama alanı ölçütlerini birlikte dikkate almak gerekir. Şekil 1‟de belirtilen 

ölçütleri ile birlikte değerlendiren ve karar verici etkileşimini öngören bir metodolojinin akış diyagramı görülmektedir.  

 

Metodoloji, ürüne ait talep tahmini ve bu tahminin dağılımı verileri ile başlamakta, “Envanter Tutma 

Maliyeti”, “Stok Dışı Maliyet” ve “Sipariş Maliyeti”i dikkate alınarak ekonomik sipariş miktarı, başlangıçta %95 „lik 

müşteri hizmet düzeyi ve tedarik süresini değerlendirerek güvenlik stoku ile toplam stok maliyeti hesaplanmaktadır.  

Ürünün güvenlik ve ortalama stok değerlerine göre “Stok Tutma Alanı” belirlenmektedir. Elde edilen değerler, karar 

vericiye sunulmakta ve uygun bulmadığı takdirde müşteri hizmet düzeyinde değişiklikler yapılarak uygun bir çözüm 

kümesi oluşturulmaktadır. 



 

  Şekil 1: Metodoloji Akış Diyagramı 

Karar verici müşteri hizmet düzeyi, stok maliyeti ve stok tutma alanı değerlerine karar verirken ürünün 

özelliğini, stok maliyetinin düzeyini ve deponun stoklama alanı büyüklüğünü birlikte değerlendirmek durumundadır. Bu 

metodoloji de, toplam stoklama alanının değişken olabileceği öngörülmüştür. Dolayısıyla öz mal depo kullanımı yerine, 

kiralık depo kullanımı bu değişkenliği sağlayacaktır. Ayrıca depolarda stok alanının yanısıra, koridor, sipariş hazırlama,  

katma değer servis alanları vardır. Bu alanlar arasında da alan transferi olasıdır. Diğer taraftan özellikle dağıtım 

merkezlerinde aynı ürün hem paletli ve hem de kolili stoklama alanlarında bulundurulmaktadır. Farklı aşamalarda farklı 

müşteri hizmet düzeyi tercihleri kullanılabilir.  (Mentzer J. T., Konrad B. P. (1991)) 

 

İşletmelerin kıt kaynakları içinde farklı ürünler için farklı müşteri hizmet düzeyi ve stoklama alanı miktarları 

(tercihleri) kullanımı söz konusu olacaktır. Bu tercihlerde ürünün ve hatta müşterisinin önemli özelliği, toplam stoklama 

alanı ile bu alanın esnekliği ve stok maliyetlerine yönelik kısıtlamalardır.  

 

Önerilen metodoloji, müşteri hizmet düzeyini, stok maliyeti ve stok tutma alanını birlikte dikkate alan 

kavramsal bir modele dayanmaktadır. Dolayısıyla bu aşamada sayısal bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. İleride bu 

yönde çalışmaların yapılması ve bu metodolojinin geçerlilik çalışmalarının yapılması önerilmektedir. 

 

 

 



 

6. Sonuç  

Halihazırda, çoğu taktiksel depo ve envanter konuları bağımsız ve ardışıklı olarak ele alınmaktadır.  

 

Bu çalışmada bizim amacımız depo ve envanter alanlarında daha fazla kararı birleştirmenin değerini 

göstermektir. Bu doğrultuda, envanter yönetimi seviyesi ve depo yönetimi seviyesinde, sistemde ürünlerin yer alması ve 

ürünlerin muhafaza yerlerine yerleştirilmeleri konusunda iyileştirme fikirlerinin göz önüne alınması için bazı modeller 

sunduk. Müşteri hizmetleri seviyesi mutlaka farklı olacaktır. Depolama alanı kullanım tercih oranı, şirketin bazı 

kaynakları için farklı ürünler bazında sorgulanacaktır. 

 

Bazı araştırmacılar toplam objektif kazanç üzerindeki masraf katsayısındaki değişimin etkisinin, depo ve 

envanter biçimlendirmesinde de görüldüğünü işaret etmektedir. Bunlardan çok az miktarı, objektif masraf 

katsayısındaki değişimlerin, depo ve envanter biçimlendirmesinde önemli bir etkisinin olmadığını göstermektedir. 

Çıkarılacak olan anafikir, envanter kayıtları ile ilgili organizasyon ve planlama, doğruluğu artırır ve dolayısıyla 

performans daha iyi olur ve kar artar ki; bunun anlamı Envanter Planlama ve depolamada ileri teknoloji donanımlarının 

olması “Şirket Lojistik Performansı”nı çok ciddi ölçüde pozitif yönde etkiler.  

 

Önerilen metot kavramsal bir modele dayanmaktadır, bu model müşteri hizmeti seviyesi, stok masrafı ve 

stoklama alanının hepsini göz önüne almaktadır. Sonuç olarak, detaylı sayısal bir çalışma bu aşamada yapılmamıştır. Bu 

amaç doğrultusunda bu tip çalışmaların yapılması ve gelecekte bu yöntemin test edilmesi önerilmektedir.  
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