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Stok Kontrolün Önemi

Tablo 1. ABD’deki Lojistik Maliyetleri (Milyar $)

Stok Kontrolün Önemi

Şekil 1. 1999 ABD ekonomisinde stoklara yatırılan miktarların sektörlere göre dağılımı
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Stok Politikası
i) Stoklar ne zaman yenilenecek?

ii)Stoklar hangi düzeye kadar yenilenecek?

Bilimsel Stok Yönetiminin
Adımları
• Stok sisteminin davranışını tanımlayan matematiksel
bir model formüle et.
• Bu modelle ilgili optimal bir stok politikası araştır.
• Mevcut stok düzeyi kayıtlarını izlemek için
bilgisayarlaştırılmış bir bilgi işleme sistemi kullan.
• Mevcut stok düzeyi kayıtlarını kullanarak, stokların ne
zaman ve ne kadar yenileneceğini gösteren optimal
stok politikasını uygula.
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Stok Tipleri
• Ham maddeler (raw materials)
• Parçalar (yarı mamul) (components)
• Süreç içi stoklar (work-in-process)

• Bitmiş ürünler (finished goods, items)

Stok Tutma Nedenleri
• Ölçek Ekonomileri
• Belirsizlikler
• İskontolar ve Promosyonlar
• Spekülasyon

• Ulaştırma
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Stok Sistemlerinin
Karakteristikleri
• Talep
• Sabit/Değişken
• Bilinen/Rassal

• Tedarik Süresi:

Stok Sistemlerinin
Karakteristikleri
• Gözden Geçirme Sıklığı
•

Sürekli

•

Periyodik

• Aşırı Talep
•

Ertelenmiş Talep (Backordered)

•

Kayıp Talep (Lost)

• Stoklardaki Ürünlerin Değişimi
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Stok Planlama ve Yönetimi




Çevrim Stok Düzeyi: Bir Tedarik zincirinde
oluşan ortalama stok düzeyidir
Çevrim Stoklarının oluşum nedenleri:






Sipariş verme maliyetleri
Ulaşım maliyetleri
Miktar iskontoları
Kısa süreli indirim ve promasyonlar

Çevrim Stoklarının Rolü






Parti Büyüklüğü: Tedarik zincirinin bir
bileşeninin herhangi bir anda ürettiği yada
sipariş verdiği miktar
Örneğin, günde ortalama 4 yazıcı satan bir
bilgisayar mağazası ele alalım. Mağaza müdürü
her sipariş verdiğinde imalatçıdan 80 yazıcı
istemektedir
Ortalama günlük satış miktarı 4 olduğuna göre,
mağazanın tüm partiyi satması için ve yeni bir
sipariş vermesi için geçmesi gerekli ortalama
süre 20 gündür
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Çevrim Stok Düzeyi


Örnek: Jean-Mart, mağazalar zincirinde
satılan bir bluejean’e olan talep D=100
jean/ gündür.
Stok Düzeyi
Q

Q/2=500
Zaman, t

Parti Büyüklüğünü etkileyen
maliyet unsurları




Birim başına ürün maliyeti: parti büyüklüğünün

belirlenmesinde önemli bir maliyettir
Sabit Sipariş Maliyeti: Sipariş büyüklüğüne bağli
olmayan ve siapariş verildiğinde ortaya çıkan tüm
maliyetler





Ulaşım maliyetleri
Yönetsel maliyetler

Elde Bulundurma Maliyeti: Bir birim ürünü belirli
bir süre stokta bulundurmanın maliyetidir




sermaye maliyeti,
fiziksel depo yeri maliyeti,
stokların bozulması veya kullanılamaz hale
gelmesinden kaynaklanan maliyetler.
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