
Çalışma yapılan firmanın, kendisine
‘müşterilerimiz tarafından ‘ en iyi tedarikçi’
olarak tanınmak’ vizyonunu tanımlaması bu
çalışmaya başlamamıza sebep olan en büyük
etkendir.

Firma Hakkında Genel Bilgi
Firma, temel uğraş alanı olarak otomotiv yan
sanayi sektöründe yer almaktadır. Ege Serbest
Bölgesi’nde, dizel yakıt sistemleri ile ilgili
teknoloji ürünleri üretmektedir.

Yapılan Çalışmaların Amacı
Optimum stok seviyelerinde, stok devir hızının
yüksek, envanter değerinin düşük fakat
üretimi durdurmayacak şekilde stok yönetimi
politikası ile; müşteri taleplerini karşılamak için
efektif kapasite ve kaynak kullanımı ile
maksimum çıktı elde edilmeye çalışılmaktadır.

1. Adım: Var Olan Durumun Çıkarılması
Stok politikasının iyileştirilmesi için stokların
büyük bir kısmını oluşturan hammaddeler
üzerinden uygulamanın yapılmasına karar
verilmiştir.
ABC Analizi
Fabrikada bulunan 86 çeşit hammaddeye ABC
Analizi yapılmıştır. A sınıfı kalemler;

Stok Devir Hızı
Stoğun yılda yaklaşık olarak 25 kez
yenilendiğini, yani yaklaşık olarak 2 haftada bir
stoğun elden çıkarıldığını ifade eder.

2. Adım: İdeal Envanter Tanımı

i. Mevcut Envanter Politikasının
Gözden Geçirilmesi
Serbest bölge içerisinde yer alan işletme
lojistik ve gümrük masraflarını azaltabilmek
için gerekli olan ihtiyaçlarını haftalık olarak
tedarik etmektedir. Üretim planı haftalık
olarak MRP’ de yapılmakta ve hafta başında o
hafta üretimi yapılacak ürünlerin 6 günlük
stoğu elde bulundurulmak zorundadır.

ii. Güven stoğu

Risk Periyodu
a) Tedarikçi güvenilirliği

b) Üretim gerçekleştirme oranı

c) Taşıyıcı güvenilirliği

Talep Dalgalanma Periyodu
Bu periyot hesaplanırken müşterilerin talepleri
arasındaki dalgalanmalar dikkate alınır. Bu
dalgalanmaların fazla olduğu müşterilerde bu
periyot uzun tutulur.

Offset periyot
Belirli bir periyotta üretim yapan işletmelerin
ellerinde kaç günlük stok bulundurması
gerektiğini gösterir. İşletmede ise her tip ürün
her gün üretilmektedir. Yani belirli bir
periyotta üretilen ürün yoktur. Bu sebepten
dolayı uygulama yapılan işletmede offset
periyot sıfırdır.

ii. İdeal Envanter Politikasının Belirlenmesi
İdeal envanter hesaplanırken en önemli
parametreler çevrimsel stok ve güven
stoğudur.

3. Adım: İdeal Envanterin Sisteme
Yansıtılması

4.Adım: İyileştirme Sonrası Durumun
İncelenmesi
İyileştirme Sonrası ABC Analizi

İyileştirme Sonrası Stok Devir Hızı
Stoğun yılda yaklaşık olarak 29 kez
yenilendiğini, yani yaklaşık olarak 1,8 haftada
bir stoğun elden çıkarıldığını ifade eder.

5. Adım: İdeal Envanter Politikasının
Belirlenmesi İçin Yapılan Çalışmaların Sonucu
Yapılan çalışmalar sonucunda stok devir hızı
25,74‘den 28, 92’ye çıkmıştır.

SONUÇ
• Stok güncellemelerini yapabilmek için ABC
analiz yönteminden yararlanılmıştır.
• Stok kalemlerine ait güncellemeler
sonucunda işletmenin stok devir hızında
%12,35’lik bir iyileşme sağlanmıştır.
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