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Nisan ayına ilişkin eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali
https://www.mmo.org.tr/egitimler adresinden de takip edilebilir.

EĞİTİM ADI

EĞİTİM KURS PROGRAMI

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

Şantiye Şefliği

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü (Çevrimiçi)

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

*

ŞUBE

EĞİTİM TARİHİ

Kocaeli

07-08.04.2021

Adana

10-11.04.2021

Ankara

15-16.04.2021

Adana

21-22.04.2021

Bursa

26-27.04.2021

Gaziantep

27-28.04.2021

İzmir

28-29.04.2021

Trabzon

28-29.04.2021

İstanbul

29-30.04.2021

Ankara

26-28.04.2021

İzmir

14-16.04.2021

Denizli

19-21.04.2021

İstanbul

23-25.04.2021

Ankara

30.04.2021

İstanbul

08-11.04.2021

Eskişehir

23-25.04.2021

İzmir

06-09.04.2021

Kayseri

13-16.04.2021

Eskişehir

19-22.04.2021

Antalya

06.09.04.2021

Mersin

26-29.04.2021

Bursa

13-16.04.2021

Ankara

05-08.04.2021

Bursa

09-11.04.2021

Ankara

12-15.04.2021

Mersin

16-18.04.2021

İzmir

20-23.04.2021

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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İzmir

13-16.2021

Mersin

19-22.03.2021

İstanbul

08-11.04.2021

Bursa

06-09.04.2021

İzmir

19-24.04.2021

Gaziantep

19-24.04.2021

Ankara

12-23.04.2021

İstanbul

15-18.04.2021

Ankara

26-29.04.2021

Bursa

06-09.04.2021

Ankara

26-27.04.2021

Samsun

01-02.04.2021

Gaziantep

07-08.04.2021

İzmir

05-06.04.2021

Ankara

12-13.04.2021

İzmir

26-29.04.2021

LPG Dolum Tesisi Boşaltım Personeli Kursu

Mersin

05-06.04.2021

Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme (Çevrimiçi Eğitim)

Ankara

17-18.04.2021

Denizli

05-08.04.2021

Ankara

15-16.04.2021

Kocaeli

15-18.04.2021

Eskişehir

16-19.04.2021

Kocaeli

07-08.04.2021

Adana

10-11.04.2021

Ankara

15-16.04.2021

Adana

21-22.04.2021

Bursa

26-27.04.2021

Gaziantep

28-29.04.2021

İzmir

28-29.04.2021

Ankara

03-04.04.2021

Eskişehir

03-04.04.2021

Adana

16-17.04.2021

Tüplü LPG Dağıtım Personeli

Adana

11.04.2021

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi

Mersin

3.04.2021

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Kursu (Çevrimiçi)

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü) Kursu
Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

Havuztesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Eğitimi

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu
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28 NİSAN DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ
Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus
Yener, 28 Nisan
Dünya İş Sağlığı
ve Güvenliği Günü
nedeniyle bir basın
açıklaması yaptı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanı ve Tüm Çalışma Yaşamı Mevzuatı Kamuculuk ve Sosyal
Devlet İlkeleri Uyarınca Yeniden Düzenlenmelidir
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2003 yılında, meslek hastalıkları ve iş kazalarının
önlenmesi amacıyla 28 Nisan tarihini Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü ilan etmiştir.
Meslek ve uzmanlık alanlarımız arasında
yer alan işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG)
üzerine onyıllardan bu yana mesleki eğitim, belgelendirme, periyodik kontrol,
kongre, sempozyum, panel, söyleşi, seminer, rapor vb. çalışmalar yapan Odamız, her
yıl 27-28 Nisan’da yaptığı açıklamalarla konuyu gündeme taşıyarak kamusal sorumluluğunu yerine getirmektedir.
Sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışma temel hakların en başında gelmesine karşın
sermaye çıkarlarının esas alınması bu hakkı
neredeyse yok etmiştir. İSİG önlemlerinin
yetersizliği veya yokluğu nedeniyle her yıl
yüzbinlerce yurttaşımız iş kazalarına maruz
kalmakta, binlerce yurttaşımız ölmekte ve
yaralanmakta, işgöremezlik (sakatlık), işsizlik ve daha ağır yoksulluk koşullarına mahkum olmaktadır.
Covid-19 salgını bu sınıfsal sorunları daha
da yakıcı hale getirmiştir. Salgın koşullarında emekçilere adeta “çalışarak öl” ya da
“açlıktan öl” seçeneksizliği dayatılmaktadır.
Üretim ve hizmetlerin daha ağır koşullarda devam etmesinin başka bir anlama
gelmediği bizzat emekçiler tarafından
haykırılmaktadır. Milyonlarca işsiz, kamu
kaynakları ve İşsizlik Fonundan yararlanamamaktadır.
Salgın süreci, İSİG’e ilişkin yıllardır dile getirdiğimiz yaklaşımın gerekliliğini bir kez

daha ortaya koymuştur: İSİG, sadece belirli
işyerleri ve 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği
Kanununun kapsamı ile sınırlı olmamalıdır.
İSİG; insanca çalışma, tam zamanlı, kadrolu,
iş güvenceli, sosyal güvenlik, örgütlenme,
insanca yaşanacak ücret ve emeklilik hakları başta olmak üzere temel sosyal haklardan ayrı tutulamaz.
Kısaca belirttiğimiz bu sorunlardan hareketle yapılması gereken acil düzenlemeler
şunlardır:
• İş Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere çalışma yaşamı
ve İSİG ile ilgili tüm mevzuat; sendikalar,
meslek örgütleri ve ilgili bilim çevrelerinin katkısı ile kamuculuk ve sosyal
devlet politikaları temelinde yeniden
düzenlenmelidir.
• İş güvencesi ile İSİG’in birbirini tamamladığı gerçeğinden hareketle, tüm çalışanlar insana yakışır norm ve standartta bir
sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır.
• Zorunlu ve acil işler dışındaki tüm işler,
emek, meslek, bilim çevrelerinin önerileri çerçevesinde durdurulmalıdır.
• İşyerlerinde bulaşı önlemek için Odamız
iklimlendirme Teknik Kurulu önerileri
başta olmak üzere bilimi, insanı, sağlığı
esas alan önlemler alınmalı, İSİG yönünden denetimler yapılmalı, denetimler
sonucunda tespit edilen eksiklikler için
etkili idari para cezaları uygulanmalıdır.
• Covid-19 vakaları, başka bir değerlendirmeye gerek duymaksızın iş kazası ve

•

•

•

•

•

•

•

meslek hastalığı olarak değerlendirilmelidir.
Meslek hastalığı tespit süreci, SGK’nin bilim dışı verilerinin aksine, tüm vakaların
tespitine olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
6331 sayılı İş Sağlığı Kanunu’nda var
olan “çalışmaktan kaçınma hakkı” talepleri kabul edilmeli, işyeri koşulları uygun
hale getirilmelidir.
İşten çıkarma ve ücretsiz izin yasaklanmalı, işveren beyanına dayalı olarak işten
çıkarmanın gerekçesi olarak kullanılan
Kod 29, 42-50 uygulamaları yürürlükten
kaldırılmalıdır.
İşsizlik Fonu ödemelerindeki ön koşullar
salgın sürecinde uygulanmamalı; Fondan yapılan ödemeler ileride de işsiz
kalınması durumunda “mahsuplaşma”
gerekçesi olmaktan çıkarılmalıdır.
Köprü, tünel, otoyol, havaalanı, şehir
hastanesi vb. için verilmiş olan yolcu,
araç, hasta vb. garanti ödemeleri durdurulmalı, bu kaynaklar işsiz kalanlar ve
işyerlerini kapatmak zorunda kalanlara
destek olarak verilmelidir.
Sigortasız ve sendikasız çalıştırma yasaklanmalı, sendikalaşmanın önündeki
engeller kaldırılmalıdır.
Özel hastaneler kamulaştırılmalı, tüm
sağlık hizmetleri ücretsiz olmalıdır.
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Başkanı

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



NİSAN 2021



www.mmo.org.tr

içindekiler
Nisan 2021

15

DEPOLAMA

1 EĞİTİMLERİMİZ

Nisan Kurs Programı

3

BASIN AÇIKLAMASI
28 Nisan Dünya İş Sağlığı Ve
Güvenliği Günü

BİRLİK'TEN

7

38

Depo Tasarımına Bütüncül
Yaklaşım Depo Tasarım Verileri
ve Bu Verilerin Elde Edilerek
Değerlendirilmesi - 1
DEPOLAMA

8
9

Birliğimizi Hedef Alan Suçlamalar
ve Kullandığı Yakışıksız İfadeler
Nedeniyle Çevre Bakanı Murat
Kurum’u Kınıyoruz! Kanal İstanbul
Projesi’ne Karşı Mücadelemize Devam
Edeceğiz!

HABER
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel
Müdürlüğü İle Protokol İmzalandı

SANAYİ ANALİZLERİ
“128 Milyar Dolar” Dosyası: Rezervler
Nasıl, Kimlere Aktarıldı? (69)
Mustafa Sönmez

DEPOLAMA ÖZEL

15

Depo Tasarımına Bütüncül Yaklaşım
Depo Tasarım Verileri ve Bu Verilerin
Elde Edilerek Değerlendirilmesi - 1
Metin Çavuşlar
Depo Planlaması ve Ürünlerin Raflara
Atanması Probleminin Çözümü
Büşra Ceren Aslan, Sultan Bulut,
Cennet Rabia Öymez, Talip Kellegöz
İleri Depolama Teknikleri
Berkan Zevkli, Gizem Aydın, Serdar
Altuntaş, Buse Korumaz, Esra Dinler,
Tusan Derya

47 SEKTÖR HABERLERİ
İleri Depolama Teknikleri

mühendis
makina l

künye

Ayda bir yayımlanır

ve

ünce
G

NİSAN 2021

Cilt: 62 Sayı: 735

Yerel Süreli Yayın

MMO Adına Sahibi

İlan Adres

Publisher

Advertising Representatives

Yunus YENER

reklam@mmo.org.tr

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Executive Editor
Yunus YENER

Kapak ve Sayfa Tasarımı
Cover and Page Design
Muazzez POLAT
Teknik Sorumlu

Yayın Sekreteri

Technical Manager

Editorial Secretary

Mehmet AYDIN

Ceren YILMAZ ARAS

Yönetim Yeri
Head Office

Yayın Kurulu
Editorial Board
S. Melih ŞAHİN
Yılmaz YILDIRIM
Fuat TİNİŞ
Özgür DEMİRTAŞ
Ali Ekber GÖÇMEN
C. Serdar SÖNMEZ
Oğuz GÜRSES
Bora TÜRKMEN
Doğukan KARACA

Meşrutiyet Cad. No: 19/6
Kızılay - ANKARA
Tel: +90 312 425 21 41
Fax: +90 312 417 86 21
E-posta: yayin@mmo.org.tr
Ağ: www.mmo.org.tr
Baskı Yeri
Printed by
Cem Web Ofset A.Ş.
Alınteri Bulvarı No: 29 Ostim - Ankara
Tel: +90 312 385 37 27

Özcan GÜLHAN

Basım Tarihi: 25 Mayıs 2021

Aytekin ÇAKIR

Baskı Sayısı: 15.000

TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan ve 1957 yılından itibaren yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi,
2017 yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası üyelerine gönderilmektedir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
www.mmo.org.tr genel ağ adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks
veya e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina-Güncel dergimizin 2021 yılı Nisan sayısının konusu “Depolama” olarak belirlenmiştir. Tema konusu kapsamında hazırlanmış üç yazı ile birlikte Sanayi Analizleri, Basın Açıklaması,
Birlik’ten, Haberler, Eğitimlerimiz ve Sektör Haberleri bölümlerine yer verilmiştir.
Depolama bölümünde yer alan yazılarımızın ilki Metin Çavuşlar tarafından hazırlanan “Depo Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Depo Tasarım Verileri ve Bu Verilerin Elde Edilerek Değerlendirilmesi-1” başlıklı
yazıdır. Yazıda, depo tasarımına standart kalıplar içinde ve sistematik bir şekilde nasıl yaklaşılabileceğine dair ipuçları anlatılmıştır. Yazının ikinci kısmı önümüzdeki sayılarda yer alacaktır.
Büşra Ceren Aslan, Sultan Bulut, Cennet Rabia Öymez, Talip Kellegöz tarafından hazırlanan “Depo
Planlaması ve Ürünleri Raflara Atanması Probleminin Çözümü” başlıklı ikinci yazıda, TUSAŞ Atak Montaj deposunda yapılan çalışmanın uygulama aşaması anlatılmıştır. Depoda bulunan raf sistemi koşulları dikkate alınarak, gerçek verilerle sipariş toplama süresinin minimize edilmesi amacıyla yeni
depo yerleşimi probleminin çözümüne odaklanılmıştır.
Depolama konulu sayımızın üçüncüsü Berkan Zevkli, Gizem Aydın, Serdar Altuntaş, Buse Korumaz, Esra Dinler, Tusen Derya tarafından hazırlanan “İleri Depolama Teknikleri" başlıklı yazıdır. Yazıda, artan takım sayılarının üretim bölümlerini olumsuz yönde etkilememesi adına, endüstri mühendisliği teknikleri kullanılarak takımların firma içerisinde üretimi beslerken, üretimin takımları
beklemesinden dolayı yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi adına, tedarik zinciri yönetiminde
kullanılan çapraz sevkiyat tekniğinin probleme uyarlanması anlatılmıştır.
Basın Açıklaması bölümünde, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in 28 Nisan Dünya İş Sağlığı
ve Güvenliği Günü nedeniyle yapmış olduğu açıklamaya yer verilmiştir.
Birlik’ten bölümünde, Çevre Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında
Birliğimizi hedef alan suçlamalara karşı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 5
Nisan 2021 tarihinde yapılan basın açıklamasına yer verilmiştir.
Haber bölümünde, 26 Nisan 2021 tarihinde T.C Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler Ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ile Odamız arasında imzalanan protokol haberine yer verilmiştir.
Ayrıca bu sayımızda; Sanayi Analizleri bölümünde Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan "128
Milyar Dolar Dosyası: Rezervler Nasıl, Kimlere Aktarıldı? (69)” başlıklı yazı ile Nisan ayı sektör haberlerine
ve mühendislerimize yönelik Nisan ayı içerisinde gerçekleşen eğitimlerin takvimine yer verilmiştir.
Dergimize www.mmo.org.tr adresi yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları,
reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz. Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar
diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

BİRLİK'TEN
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BİRLİĞİMİZİ HEDEF ALAN SUÇLAMALAR VE
KULLANDIĞI YAKIŞIKSIZ İFADELER NEDENİYLE
ÇEVRE BAKANI MURAT KURUM’U KINIYORUZ!
KANAL İSTANBUL PROJESİ’NE KARŞI
MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ!
Çevre Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan sosyal medya
paylaşımında Birliğimizi hedef alan suçlamalara karşı TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 5 Nisan 2021
tarihinde basın açıklaması yapıldı.

B

aşta İstanbullular olmak üzere
halkın büyük çoğunluğunun
karşı çıktığı, doğaya, ekolojik
dengeye ve İstanbul’a geri dönüşü
olmayan zararlar verecek olan Kanal İstanbul Projesinin, siyasi iktidar
tarafından bir “beka” meselesine dönüştürülmek istenmesini hayret ve
endişe ile izliyoruz.
TMMOB olarak, Kanal İstanbul Projesi ilk ortaya atıldığı günden bu
yana, projenin yaratacağı coğrafik,
ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel ve kültürel tahribatın boyutlarını
bilimsel olarak ortaya koyduk. Bu
yıkım projesinin durdurulabilmesi
için projenin her aşamasında kamuoyunu aydınlattık ve hukuki yollara
başvurduk.
Siyasi iktidar ise en başından bu yana
bilimsel olmayan yaklaşımlar öne sürerek, kamuoyunun ve bilim insanlarının görüşlerini yok sayarak, hukuku

atlatmaya çalışarak bu projeyi oldubittiye getirmek istemektedir.
Cumhurbaşkanı’nın, partisinin İstanbul İl Kongresi’nde kullandığı
“onlara rağmen inadına yapacağız”
ifadesi, siyasi iktidarın bu meseleye
bakışının özeti niteliğindedir.
TMMOB olarak bizim defalarca dile
getirdiğimiz endişe ve uyarılarımız
hakkında hiçbir cevabı bulunmayan
Çevre Bakanı, dün yayınladığı bildiri ile Birliğimizi ve bağlı odalarımızı
“projeye takoz olmakla” suçlamıştır.
Anayasa’nın 135. Maddesi’nde belirtilen kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarından biri olan
Birliğimizi hedef alan bu suçlama ve
kullandığı yakışıksız ifadeler nedeniyle Çevre Bakanı Murat Kurum’u
kınıyoruz.
Buradan bir kez daha ifade ediyoruz: yandaş kesimlere ve uluslara-

rası sermayeye kentsel rant alanları
yaratmayı amaçlayan Kanal İstanbul
Projesi, büyük ölçekli bir tahribat ve
yıkım projesidir.
Bu proje bilimin ve aklın gereklerine, doğanın ve insanlığın sağlığına, her türden hukuki mevzuata ve
kamu çıkarına aykırıdır.
TMMOB olarak Anayasa’dan aldığımız yetki ve mesleki-toplumsal sorumluluklarımız uyarınca, bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da
ülkemizin geleceğini, halkımızın çıkarını ve doğanın yararını koruma
doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz.
Kanal İstanbul gibi yıkım ve rant
projelerine karşı mücadelemizi hukuki ve meşru zeminlerde
sürdüreceğiz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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HABER

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE
PROTOKOL İMZALANDI
düstrisi Daire Başkanı M.Türker Ekinci
törende yer almıştır.

T.C Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı
Yapıları Genel Müdürlüğü ile
TMMOB Makina Mühendisleri
Odası arasında “Gemi,
Deniz ve İç Su Araçlarındaki
Motorların/Jeneratörlerin Seri
Numaralarının Tespiti, Seri
Numarası Tespit Edilemeyenlere
Tanıtım Numarası Verilmesi ve
Bunların Teknik Özelliklerinin
Belirlenmesine Dair
Yetkilendirme Protokolü” 26
Nisan 2021 tarihinde imzalandı.
İmza törenine Oda Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Yener ve Oda Teknik
Görevlisi Derya Baran katıldı. Tersa-
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca
gemi sicillerinden herhangi birine
veya bağlama kütüğüne kaydı gerçekleştirilecek gemi, deniz ve iç su
araçları üzerinde bulunan motor/
jeneratörlerin seri numaralarının ve
Odamızın Trafik Bilirkişilik Hizmetleri (araç motor/şasi vb. kontroller)
çerçevesinde motorların teknik özelliklerinin tespiti konularını da kapsayan protokol gereği, Mayıs ayından
itibaren 71 Adet Liman Başkanlığı ve
97 Belediye nin faaliyet alanlarında
motor/jeneratörlerin tanıtım numarası verilmesi hususlarında Odamız
hizmet vermeye başlayacaktır.
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“128 MİLYAR DOLAR” DOSYASI: REZERVLER
NASIL, KİMLERE AKTARILDI? (69)
Mustafa Sönmez2

Özet
Son iki yılda döviz fiyatlarının tırmanışını önlemek için “arka kapıdan”, Hazine üstünden, kamu bankaları eliyle piyasaya milyarlarca dolar verilmesinin ardından Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerindeki döviz barutundan geride tek bir dolar bile
kalmadı ve şu an rezerv olarak görünenler aslında 47 milyar dolarlık borç. Bu durum, saray iktidarını hayli zor bir döneme
sürüklüyor ve Türkiye’yi de görüş mesafesi neredeyse sıfıra inmiş ağır bir sis bulutu içine gömmüş durumda.
Merkez Bankası’nı sakatlayan ve özellikle dış finans merkezlerinin gözünde Türkiye’yi aşırı riskli, güven vermeyen duruma
düşüren bu tablo, 2019 ve 2020 yıllarında izlenen döviz fiyatlarını bastırmak için rezervleri eritme, satma uygulaması sonucu
ortaya çıktı. Özellikle son aylarda muhalefet partilerinin “128 Milyar dolar nerede?” şeklinde sloganlaştırdıkları eleştiriye, iktidar yanıt vermekten kaçıyor.
2019 ve 2020’de toplamı kimi iddialara göre 128 milyar doları bulan, bizim hesaplamalarımıza göre de 125 milyar dolara ulaşan satışlar, Merkez Bankası’nın yasa ve ilgili yönetmeliğine göre, ihale yöntemiyle değil, şeffaflıktan uzak, kuralları çiğneyen
yollarla gerçekleştirildi.
Satış tahmini, Merkez Bankası’na giren döviz ile çıkan döviz farkının rezervlere yansıyıp yansımadığı takip edilerek yapıldı.
Temmuz 2018- Şubat 2021 aylarını kapsayan dönemde, Merkez Bankası’na, reeskont kredileri, Hazine’nin iç ve dış borçlanmaları, Merkez Bankası’nın swap borçlanmaları nedeniyle yaklaşık 199,9 milyar dolarlık bir döviz girişi olduğu gözleniyor.
Hazine, Merkez Bankası ve diğer kamu kuruluşları adına yapılan dış borç ödemeleri ve diğer transferler, Hazine’nin döviz ve
altın cinsinden iç borçları için yaptığı ödemeler, enerji KİT’lerine yapılan satışlar ile Bankaların zorunlu karşılıklarındaki azalışlar dikkate alındığında bu dönemde bilinen döviz çıkışı 77,4 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
Merkez Bankasında aynı dönemde yaşanan döviz girişlerinden toplam döviz çıkışları düşüldüğünde brüt rezervde yaklaşık
122,5 milyar dolarlık bir artış yaşanmış olması gerekiyordu. Dolayısıyla şu anda 220,9 milyar dolarlık bir brüt döviz rezervini
kontrol ediyor olması gerekirdi. Oysa 2020 biterken Merkez Bankası’nın kasasında tümü de borçlarla oluşturulmuş 95,2 milyar
dolarlık bir brüt rezerv bulunuyordu.
TCMB’nin yasa ve yönetmelikte belirtilen dışında, bankalara döviz satması hukuki değil. Bilinen ihale yoluyla şeffaf satış kayıtlarında görünmeyen 125 milyar dolarlık rezerv, doğrudan bankalara değil, ama Hazine’ye aktarılmış görünmektedir. TCMB’nin
dövizleri sattığı Hazine’nin dönüp bu dövizleri “Tanzim satış” yapan kamu bankalarına, onların da yerleşik firma ve kişilere,
çıkmak isteyen yabancılara sattığı anlaşılıyor.
2019 ve 2020 yıllarında, Merkez Bankası yasa ve yönetmeliklerine uymayan tarzda, Hazine üstünden kamu bankalarına “arka
kapıdan” gerçekleştirilen 125 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervi, dolar kurunu baskılamak için kullanılmış görünüyor. Bu
sayede 2019’da ortalama dolar kuru 5,7 TL’de, 2020’de 7,1 TL’de tutulabildi. Bu baskılama ile ekonomide GSYH küçülmesinin
önüne geçilse de bastırılmış döviz, daha çok döviz tahsisinden yararlanan kesimlere yaradı.
1
2

Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 69'un tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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Çoğu AKP’ce kayırılan döviz borçlusu firmaların döviz varlıklarını 2019 ve 2020 yıllarında yaklaşık 26 milyar dolar kadar artırıp
açıklarını daraltmaları, düşük tutulan dövizler sayesinde gerçekleşti.
2019 ve 2020’de 2 milyar dolarlık çıkış gerçekleştiren yabancı portföy yatırımcılarının, bu bastırılmış dövizden yararlananlar
arasında olduğu açıktır.
Ucuz ve bol tutulan TL kredilerin yanında Merkez Bankası rezerv satışları ile ucuz tutulan döviz fiyatları, iç pazara dönük sermaye kesimlerine soluk aldırdı. Bastırılan kur, enflasyonist ortamda birikimlerini korumak isteyen ve iktidara güvenmeyen irili
ufaklı tasarruf sahibinin dövize dönüşünü ve yabancı para mevduatının hızlı artışını da getirdi.
Dövizin yanı sıra altına yönelişler, altın ithalatını kamçıladı ve cari açığı büyüttü.
Sonuçta bu iki yılda bastırılan kurun da etkisiyle ekonomi küçülmedi. Ama, yakın geleceğe büyük kırılganlıklar taşındı. Günü
kurtarmak adına yapılan bu satışlar, ileriye birikmiş basınçlar, enflasyon ve cari açık riskleri taşıdı.
Hepsi bir yana, ortaya çıkan fatura oldukça ağır. İktidar bu faturayı siyasi olarak ödemekten kaçabilecek durumda değil ama
pandemi döneminde ağır bir yoksulluk ve işsizlik yaşayan toplumun alt, alt-orta kesimleri için bahar yerine kara kış geliyor ve
esas fatura bu kesimlerin üstüne çökecek.
TCMB bu “arka kapı” ve swap işlerine hiç bulaştırılmasa, net ve brüt rezervler 125 milyar dolar daha artmış olacaktı.. Yani
Merkez Bankası bugün 220 Milyar $ rezerve sahip olabilirdi. Bu tür “arka kapı” müdahalelerinin büyük güvensizlik yarattığı ve
bunun kırılamadığı biliniyor.
TCMB’nin yasa ve yönetmeliklerine aykırı biçimde eritilen dövizleri, mutlaka resmi soruşturmaya konu olmalı, özellikle bu
satışlarda özel kayırmalar, “Adrese teslim” tahsisler varsa ortaya çıkarılmalıdır.

C

umhurbaşkanlığı
Hükümet
Sistemi’ne, yani “tek adam” düzenine geçildikten sonra , 20 ayda Merkez Bankası başkanının dördüncü kez
değiştirilmesiyle Türkiye ekonomisinde “Yüksek faiz-yüksek döviz” sıkışması yaşanıyor. Daha dört buçuk ay
önce, hızlı dolarlaşmaya önlem olarak
Merkez Bankası başkanlığına sadakatinden emin olduğu bir AKP’liyi, eski
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı getiren
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ağbal
tam da işini yapmakta iken, piyasalar
kapandıktan sonra 20 Mart Cumartesi
günü yayımlanan Resmi Gazete’de görevinden aldığını duyurması, herkesi
şaşırttı etti.

dolarlaşmayı yavaşlatan ve yaklaşan
kara bulutlara karşı kalkan oluşturduğu çoğu kesimce kabul edilen Ağbal,
belli ki “faizci” yaklaşımıyla “faiz karşıtı”
AKP yöneticilerini, destekçisi sermaye
gruplarını memnun edemedi.
Ağbal’ı faizler yüzde 19’a çıkmışken
görevden almak, ağır bir güvensizlik yarattı ve dolar fiyatı, indiği 7.20
TL’den 8.30 TL basamağına kadar hızla
tırmandı.
Hepsi bir yana, ortaya çıkan fatura oldukça ağır. Saray iktidarı bu faturayı
siyasi olarak ödemekten kaçabilecek
durumda değil ama pandemi döneminde ağır bir yoksulluk ve işsizlik
yaşayan toplumun alt, alt-orta kesimleri için bahar yerine kara kış geliyor
ve esas fatura bu kesimlerin üstüne
çökecek.

Böyle bir karar beklenmiyordu. Göreve geldiğinden itibaren yüzde 10.25
oranındaki politika faizini 8.75 puan
artırarak yüzde 19’a çıkaran, bu yolla
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Erdoğan 19 Mart’ta öyle yanlış bir tuşa
bastı ki, ilk kez hem TL faizlerinin hem
döviz fiyatının arttığı ve ikisinin de
enflasyonu tırmandırıcı etkisinin yaşanacağı bir konjonktüre girildi. Ağbal’ın
görevden alındığı günün öncesinde,
18 Mart’ta yüzde 17’den yüzde 19’a
çıkarılan politika faizleri, yeni Merkez
Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun
yaptığı açıklamaya bakılırsa en azından yeni faiz toplantısının yapılacağı 15 Nisan’a kadar geçerli kalacak.
Ama bu faiz artışıyla, yine görevden
alma öncesi 7.60 TL’den 7.20 TL’ye kadar inen dolar fiyatı, görevden alma
haberinin ertesinde, hafta başlarken
8,50 TL basamağına kadar çıktı. Bu, bir
haftada dolar fiyatında yüzde 14 artış
demek. Bu tırmanışa, döviz birikimleri olanlar TL’ye geçip büyük kârlar realize ederek 11 milyar dolarlık döviz
satsalar da, hükümet, kamu bankaları

11
üstünden döviz satışları ile müdahale
etmeye çalışsa da işe yaramadı. Dolar
kuru Nisan ayının ilk haftasında 8.20
TL basamağında tutundu.
Faizin zaten yüksek olduğu, dövizin fiyatının da arttığı şartlarda her tür mal
ve hizmetin bir maliyet artışına maruz
kalması ve bundan dolayı fiyatların
artması kaçınılmaz. Başka bir deyişle,
bu görev değişikliği, hem faiz hem döviz fiyatlarının artışından kaynaklanan
yeni bir enflasyon dalgasını tetiklemiş
durumda. Bunun hem üretici hem tüketici fiyatlarını yukarı çekmesine şahit
olacağımız kesin. Nitekim Mart ayında
tüketici fiyatlarının yıllığı yüzde 16,2’yi
bulurken sanayici(üretici) fiyatlarının
yıllığı yüzde 31’e tırmanarak ilerisi için
daha yüksek enflasyon sinyalleri verdi.
Tırmanan enflasyon, yeni güvensizlik
rüzgârları, yeni risk primi artışları demek. Merkez Bankası başkanının değiştirilmesi kararı, özellikle dışarıdan
borç bulmanın maliyetini ilgilendiren,
yabancı yatırımcının Türkiye’ye bakışında başat etken olan CDS’i, yani risk
primini kısa sürede 309’dan 474’e kadar, yüzde 53 artırdı.
Türkiye, zaten dünya konjonktüründe
sert rüzgârların, basınçların altında
iken yükselen risk primi eğrisi ile yeniden iyice ayrışmış aşırı riskli bir ülke
konumuna geldi.
Bu hamle öyle hesapsız, öyle çürük ki
hem dolarlaşmayı yeniden tetikledi,
hem enflasyonu hareketlendirdi, böyle olunca da faiz indirmenin şartlarını
iyice kuruttu. Önümüzdeki aylarda
inadına faiz indirimi yoluna gidilirse
döviz tırmanışı tepkisini karşılamak
durumundalar ama onun için de Merkez Bankası’nın cephanesinde kendisine ait tek bir dolar bile yok!
Son iki yılda döviz fiyatlarının tırmanı-

şını önlemek için arka kapıdan kamu
bankaları eliyle piyasaya milyarlarca
dolar verilmesinin ardından döviz
barutundan geride tek bir dolar bile
kalmadı ve rezerv olarak görünenler
aslında 47 milyar dolarlık borç. Bu durum, Saray rejimini hayli zor bir döneme sürüklüyor ve Türkiye’yi de görüş
mesafesi neredeyse sıfıra inmiş ağır bir
sis bulutu içine gömmüş durumda.

Merkez Bankası’nda Eksi
Rezerv
Önü alınamayan “dolarlaşma” ve yarattığı tahribatta, izlenen yanlış ekonomi
politikalarında ısrarın önemli bir yeri
var. Bu ısrar, sonuçta bugün Merkez
Bankası’nı, kendisine ait tek bir doları
olmayan kurum çaresizliğine getirdi.
Merkez Bankası Bakanı Naci Ağbal’ın
görevden alındığı 19 Mart’ta 93 milyar
dolar olan brüt rezervler, takip eden
haftada 26 Mart’ta 90 milyar dolara
kadar geriledi. Ancak bu brüt rezervin, kendisi de Merkez Bankası’nın
borçlandığı dövizlerden başka bir şey
değil.
26 Mart 2021 verilerine göre, Merkez
Bankası’nın, brüt rezervi (altın + döviz); Naci Ağbal’ın görevden alınmasının finansal bir krize dönüştüğü 19-26
Mart haftası 2,5 milyar dolar azalarak
26 Mart itibariyle 90,6 milyar dolara
geriledi.
Merkez Bankası’nın swap borçları dahil net rezervi 26 Mart’ta -61 milyar
dolardan -60,8 milyar dolara indi. IMF
ile 2002 yılında imzalanan Stand-by
anlaşması ile kararlaştırılan analitik
bilançoya göre ise (kamunun döviz
mevduatı Merkez Bankası borcu sayılmadığında) net rezerv (eksi) -48,4
milyar dolardan (eksi) -47,2 milyar
dolara indi. Başka bir ifadeyle, Merkez
Bankası’nda rezerv olarak görünenler
47 milyar dolarlık borç dövizden başka
bir şey değil.

128 Milyar Dolara Ne oldu?
Merkez Bankası’nı sakatlayan ve özellikle dış finans merkezlerinin gözünde
Türkiye’yi aşırı riskli, güven vermeyen
duruma düşüren bu tablo, 2019 ve
2020 yıllarında izlenen döviz fiyatlarını
bastırmak için rezervleri eritme, satma
uygulaması sonucu ortaya çıktı. Özellikle son aylarda muhalefet partilerinin “128 Milyar dolar nerede?” şeklinde sloganlaştırdıkları eleştiriye iktidar
yanıt vermekten kaçıyor.
2019 başından itibaren döviz piyasasında yerli yatırımcıların yüksek döviz
talebine rağmen, kurlardaki seyrin
nasıl sakin kalabildiği dikkat çekmişti.
Kamu bankalarının döviz piyasasında
“nöbetçi” kalarak sürekli döviz satması yine dikkatleri çekiyordu. Merkez
Bankası’nın Net Uluslararası Rezervlerin, (NUR) 2019’da aylar ilerledikçe
olması beklenen düzeyin altında kalması, Merkez Bankası dövizlerine ne
oluyor sorusunu daha sık sordurdu.
Özünde Merkez Bankası’nın döviz satışı şeffaf bir biçimde gerçekleşir. Merkez
Bankası Kanunu, rezerv yönetimine
ilişkin işlem türlerini genel hatlarıyla
tanımlamaktadır. Buna göre, TCMB,
yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda vadeli ya da vadesiz altın, döviz, menkul
kıymet, türev ürün alım satımı, borçlanma ve borç verme işlemlerini de
içeren tüm bankacılık faaliyetlerinde
bulunabilmektedir. Banka Meclisinin,
Kanun’dan aldığı yetkiyi kullanarak
döviz rezerv yönetimine ilişkin usul ve
esasların belirlenmesi amacıyla onayladığı Yönetmelik, rezerv yönetimine
ilişkin yapılabilecek işlemleri ve Döviz
Rezerv Yönetiminde kullanılabilecek
yatırım araçlarını tanımlamakta ve yatırım amaçlı işlemlere ilişkin esasları ve
kısıtları belirlemektedir.
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Belirlenen yasa ve yönetmelik çerçevesinde yapılan döviz satışları, aylık toplamlar halinde Merkez Bankası web
sitesinde yer almaktadır. Buna göre
2013 yılında 1 milyar doları bulmayan
satışlar, izleyen iki yılda yoğunlaştı ve
2014’te 4,2 milyar dolar, 2015’te 5,2
milyar dolarlık satış gerçekleşti. Bu
yıllarda siyasal dalgalanmalar, genel
ve yerel seçimler olduğu akıllardadır.
Satışlar, 2016’da da 1 milyar dolarda
kaldı ve bu 4 yılın toplamında Merkez
Bankası’nın ihale yöntemiyle döviz satışları 11,3 milyar dolar dolayında gerçekleşti.

Hazine’nin, Merkezi Yönetim Bütçe
Finansmanıyla ilgili istatistiklerindeki
dış borçlanma ve içerden döviz cinsinden yapılan borçlanmalar, aylık ortalama kurlardan dönüştürüldüğünde, Hazine’nin 32 ayda dışarıdan 29,6
milyar dolar, içerden ise döviz ve altın
cinsinden toplam 52,8 milyar dolar
borçlandığı ortaya çıktı.
Merkez Bankası’nın rezervini artıran
ya da azaltan en önemli kalem olarak
para swapları ön plana çıkıyor. Merkez
Bankası’nın 2018’de bankalardan 3,3
milyar dolarlık swap alacağı bulunuyordu. Banka, 2018’de Rahip Brunson
kriziyle birlikte, yurtiçinden ve yurtdışından swap yoluyla borçlanmaya ve
bu yolla rezervlerindeki kayıpları karartmaya başladı. Banka bu dönemde
swap yoluyla yurtiçi bankalara ve yurtdışına (21 milyar doları Çin ve Katar
Merkez Bankalarına) swap yoluyla net
olarak 61,3 milyar dolar borçlandı.

Ne var ki, 2019 ve 2020’de toplamı kimi
iddialara göre 128 milyar doları bulan,
bizim hesaplamalarımıza göre de 125
milyar dolara ulaşan satışlar, ihale yöntemiyle değil, şeffaflıktan uzak gerçekleştirildi. Bu satışların gerçekleşme
biçimi ve tutarlarını açıklamaktan Merkez Bankası ve iktidar uzak dururken,
satış tahmini, Merkez Bankası’na giren
döviz ile çıkan döviz farkının rezervlere yansıyıp yansımadığını takip yoluyla yapılır.

Merkez Bankası’nın “Döviz çıkışı” kalemlerinin başında haftalık olarak
Hazine ve diğer kamu kuruluşları ile
kendisi için yurtdışına yaptığı dış borç
ödemeleri ile diğer döviz transferleri
geliyor. İncelenen 32 aylık dönemde
Merkez Bankası’nın Hazine ve diğer
kamu kuruluşları ile kendisinin yaptığı dış borç ödemeleri ve diğer döviz
transferleri 44,1 milyar doları buluyor.

Merkez Bankası, döviz rezervini çeşitli
yollardan artırabiliyor. Döviz rezervini güçlendirmek için kullanılan en
önemli kalem, reeskont kredileri. Merkez Bankası ihracatçılara TL cinsinden
reskont kredisi kullandırıyor ve ihracatçılar bu kredilerin ödemesini döviz
olarak yapıyorlar.

Aynı dönemde Hazine’nin döviz ve
altın cinsinden iç borç ödemeleri de 9
milyar dolara ulaştı.

Reeskont kredileri 2018 Temmuz-Şubat 2021 döneminde döviz rezervine
56,1 milyar dolarlık bir katkı sağlamış
görünüyor. Bu, ayda ortalama 1,8 milyar dolarlık bir katkı demek.

Bankaların, Merkez Bankası’nda tutmak zorunda olduğu döviz ve altın
cinsinden zorunlu karşılıklarındaki
değişim de döviz rezervini etkiliyor.
Haziran 2018’de 58,5 milyar dolar olan
döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları, Şubat 2021 sonu itibarıyla 49,4
milyar dolar düzeyinde bulunuyor.
Dolayısıyla zorunlu karşılıklarda bu

Hazine’nin yurtiçinden ve dışından
yaptığı döviz cinsinden borçlanmalar
da Merkez Bankası’nın döviz rezervinin büyüklüğünü etkiliyor. Borçlanmalar rezervi artırırken, ödemeler de
azaltıyor.
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dönemde 9,1 milyar dolarlık azalma
yaşandı.
Merkez Bankası’nın bu dönemde şeffaf olarak yapılmış, diğer bir ifadeyle
kamuoyuna açıkladığı tek döviz satış kalemi ise kamu enerji kuruluşu
BOTAŞ’a yapılan döviz satışları oldu.
BOTAŞ’ın enerji ithali için döviz ihtiyaçlarını piyasadan temin etmesinin
kurda yüksek oynaklıklara neden olması gerekçe gösterilerek, bu kuruluşun doğrudan Merkez Bankası’ndan
döviz almasına olanak tanınmıştı. Bu
dönemde BOTAŞ’a yapılan toplam satış 15,1 milyar dolar oldu.
Sayılara bir bütün olarak bakıldığında,
Temmuz 2018-Şubat 2021 aylarını kapsayan dönemde, Merkez Bankası’na,
reeskont kredileri, Hazine’nin iç ve
dış borçlanmaları, Merkez Bankası’nın
swap borçlanmaları nedeniyle yaklaşık 199,9 milyar dolarlık bir döviz girişi
olduğu gözleniyor.
Hazine, Merkez Bankası ve diğer kamu
kuruluşları adına yapılan dış borç ödemeleri ve diğer transferler, Hazine’nin
döviz ve altın cinsinden iç borçları için
yaptığı ödemeler, enerji KİT’lerine yapılan satışlar ile Bankaların zorunlu
karşılıklarındaki azalışlar dikkate alındığında bu dönemde bilinen döviz
çıkışı 77,4 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
Haziran 2018’de Merkez Bankasının
brüt altın ve döviz rezervi 98,4 milyar
dolar düzeyindeydi. Şubat 2021 sonunda ise brüt rezerv 95,2 milyar dolara geriledi. Oysa, Merkez Bankası’nda
aynı dönemde yaşanan döviz girişlerinden toplam döviz çıkışları düşüldüğünde brüt rezervde yaklaşık
122,5 milyar dolarlık bir artış yaşanmış
olması gerekiyordu. Dolayısıyla brüt
rezervin şu anda 220,9 milyar dolarlık bir brüt döviz rezervini kontrol
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ediyor olması gerekirdi. Oysa Merkez
Bankası’nın kasasında tümü de borçlarla oluşturulmuş 95,2 milyar dolarlık
bir brüt rezerv bulunuyor.
Dolayısıyla bu dönemde yaklaşık
125,7 milyar dolarlık dövizin neden rezervlerde görünmediği, daha doğrusu
nasıl, hangi yollarla satıldığının açıklanması gerekiyor.
Açık olan şu ki, Merkez Bankası Kanunu ve yönetmeliklerinin öngördüğü
yöntem dışında satışı gerçekleşen en
az 125 milyar dolarlık döviz satışı, dolar kurunu bastırmak gibi bir sonucu
gerçekleştirmek üzere yapıldı. 2019’da
Merkez Bankası’nca yapılan yaklaşık
44 milyar dolarlık satışın etkisiyle 2019
ortalama yıllık dolar kuru 5,7 TL’de kaldı.
Asıl büyük satışlar ve bastırma, pandemi yılı 2020’de gerçekleşti. Büyük
yabancı sermaye çıkışlarının yaşandığı ve faizin de indirilerek canlanma
sağlanmaya çalışıldığı 2020’de Merkez
Bankası’nın yaklaşık 94 milyar dolarının piyasaya verildiği ve bu sayede yıllık ortalama dolar kurunun ancak 7,1
TL’de tutulabildiği görülüyor.
2020’nin özellikle ikinci yarısında,
kredi genişlemesi ve faiz indirimleri
ile ekonomik canlanma sağlanmaya
çalışıldığı dönemde, (altın ithalatında
patlamanın da etkisiyle) hem ithalatta
patlama hem yükselen enflasyonun
yarattığı güvensizlikle dolarlaşma hızlandı ve döviz fiyatları ağır bir baskı altına girdi. Normalde piyasada 8 TL’nin
çok üzerine çıkabilecek dolar/TL, Merkez Bankası satışları ile 8 TL’nin altına
indirilebildi. Ancak bu, Kasım ayı başına kadar yönetilebildi. Hızlanan dolarlaşma karşısında, 2020 Kasım başında
Berat Albayrak görevinden alınarak
Lütfi Elvan yeni Hazine Maliye Bakanı
yapıldı. Yanı sıra, Naci Ağbal Merkez

Bankası başkanlığına getirildi. Bu değişikliklerle piyasaya güven verilmeye
çalışıldı ve TL faiz artışlarının hızlanmasıyla, dövizdeki tırmanış yatıştırılabildi. Merkez Bankası’nda da satılacak
döviz kalmadı, rezerv vitrinine daha
çok swap ile sağlanmış dövizler konulmaya başlandı.

Kimler yararlandı?
TCMB’nin kanun ve yönetmelikte belirtilenin dışında yollarla bankalara
döviz satması mevzuata aykırı. Bilinen
ihale yoluyla şeffaf satış kayıtlarında
görünmeyen 125 milyar dolarlık rezerv satışı, doğrudan bankalara değil ama Hazine’ye aktarılmış görünmektedir. TCMB’nin dövizleri sattığı
Hazine’nin dönüp bu dövizleri “Tanzim
satış” yapan kamu bankalarına, onların
da firma ve kişilere sattığı biliniyor. Bunun bir dizi teknik ve dolambaçlı yolları kullanılmış görünüyor.
TCMB, bu satışlar sonunda yaşadığı
net ve brüt rezerv kaybını kapatabilmek adına Mart 2019’dan itibaren
yoğun “Swap” işlemlerine başladı. Bu
işlemde Bankalar ellerindeki dövizi
TCMB’ye borç verir, karşılığında TL
borç alır. TCMB’nin bankalarla yaptığı
swap tutarı 61 milyar doları geçmiş
durumda. “Swap” la bankalardan kısa
vade borçlanılan bu tutar rezervlere
eklenince, satılan dövizlerin 61 Milyar
dolarlık kısmı sanki kasaya geri konmuş görünüyor. Oysa bu, tamamen bir
yanıltmaca.
TCMB döviz rezervi satışlarının etkisiyle 2019’da ortalama 5,7 TL’de, 2020’de
ortalama 7,1 TL’de tutulan dolar kuru,
elbette dövizle işi olan kesimlere kolaylık oldu. 2019 ve 2020 yıllarının
ödemeler dengesi verileri, bastırılmış
dövizden kimlerin yararlandığını yeterince ortaya koyuyor.
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH)

yüzde 1’in altında büyüdüğü 2019’da
ödemeler dengesi, bekleneceği gibi,
açık değil, 6,7 milyar dolar fazla verdi.
Ama, büyümenin, ucuz kredi ve ucuzlatılmış döviz ile zorlandığı 2020’de
GSYH artışı yüzde 1,8’i bulurken cari
açık da 36,8 milyar dolara çıktı. Bu hızlı
artışta aynı yıl 25 milyar doları bulan
altın ithalatının önemli bir etkisi oldu.
Altına talep, yurtiçi yerleşiklerin TL’ye
güvensizliğinden beslendi.
Hem 2019 hem 2020’de yabancı yatırımcı çıkışı, swap ile gelen dikkate
alındığında 2,1 milyar doları buldu. Bu
iki yıldaki çıkışta, dövizin bastırılmış olması yabancılar için kolaylık oldu.
Bastırılmış döviz, altın hariç, 2019’da
188 milyar dolar, 2020’de 181 milyar
doları bulan ithalatı cazip kıldı ve döviz talebini ağırlaştırdı. İthalat yapanlar, bastırılmış döviz ile birikimlerini
ilerletirlerken açık, Merkez Bankası’nın
rezervlerini eritmede etkili oldu. Artan
ithalat ile, negatif büyüme ya da küçülmenin belki önüne geçildi ama ağır
bir döviz sorunu göze alınmış oldu.
Sonuçta, 2019 ve 2020’de 30 milyar
dolara ulaşan cari açığa, kayıt dışı çıkış
ya da net hata noksan kaleminde görülen 8,5 milyar dolarlık açık eklendi.
Buna yabancıların 2,1 milyar dolarlık
çıkışını da eklemek gerekir. Bu, yaklaşık 41 milyar dolarlık açığın 25 milyar
doları ödemeler dengesinde “rezerv
erimesi” olarak görünürken geri kalanı, swap yoluyla elde edilen ve Merkez
Bankası yükümlülüğü olarak ödemeler dengesinde kayda geçen tutardan
sağlandı.
Dolayısıyla, ülke swap girişi hariç tutulduğunda, resmi rezervlerdeki gerçek
azalış 2019 ve 2020 yıllarında birikimli
olarak 41 milyar dolara yaklaştı.
Özetle, ödemeler dengesine göre bu
41 milyar dolwara yakın harcama şu
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kalemler için yapıldı: İki yılda cari açık
toplamı 30 milyar dolar, net hata ve
noksan çıkışı 8,5 milyar dolar, TCMB
yükümlülük artışı hariç finans hesabından çıkış 2,1 milyar dolar.

2019’da ortalaması 5,7 TL’ye, 2020’de
7,1 TL’ye düşürülmüş dolar kuru sayesinde gerçekleşti. Bu tür döviz açığı,
büyük firmaların bir kısmını “mega
proje” de üstlenmiş, çoğu kamu bankalarından kredilendirilmiş AKP’ye yakın sermaye grupları olduğu biliniyor.

Merkez Bankası rezervlerinin piyasaya akıtılması ile düşük seyreden dolar
kuru, borçlu olsun olmasın firmaları ve
birikimlerini enflasyona karşı korumak
isteyen bireyleri de harekete geçirdi ve
bankalardan 2 yılda 75 milyar dolarlık
döviz satın alındı.

Sonuç yerine
Özetlemek gerekirse, 2019 ve 2020
yıllarında, Merkez Bankası kanun ve
yönetmeliklerine uymayan tarzda,
Hazine üstünden ve “arka kapıdan”
kamu bankalarına gerçekleştirilen 125
milyar dolarlık Merkez Bankası rezervi,
dolar kurunu baskılamak için kullanılmış görünüyor. Bu sayede 2019’da
ortalama dolar kuru 5,7 TL’de, 2020’de
7,1 TL’de tutulabildi. Bu baskılama ile
ekonomide GSYH küçülmesinin önüne geçilse de, bastırılmış döviz, daha
çok döviz tahsisinden yararlanan kesimlere yaradı.

2018’de 161 milyar dolar olan döviz
mevduatı 2020 sonunda 236 milyar
dolara çıktı. Artış 75 milyar doları buldu.
TCMB’nin bankalarla başlattığı swap
işlemleri ise 2020 yılı sonunda 44 milyar dolar tutarına ulaştı. Bankaların bu
dönemde verdiği döviz açığının TCMB
işlemleriyle kapatıldığı anlaşılıyor.
2018-2020 arasında bankaların yabancı para pozisyon açığının kapatılmasında yurtiçine ihraç edilen döviz/
altın hazine tahvilleri de etkili oldu.
Hazine’nin yurtiçine yabancı para (YP)
borcu 2018’de 1,1 milyar dolar iken
2020’de 36,2 milyar dolara kadar çıktı..

Çoğu, AKP’ce kayırılan döviz borçlusu firmaların döviz açıklarını 2019 ve
2020 yıllarında yaklaşık 50 milyar dolar kadar azaltmaları, düşük tutulan
dövizler sayesinde gerçekleşti.
2019 ve 2020’de 2 milyar dolarlık çıkış gerçekleştiren yabancı portföy
yatırımcıları, bu bastırılmış dövizden
yararlananlar arasında. Ucuz ve bol tutulan TL kredilerinin yanında Merkez
Bankası rezerv satışları ile ucuz tutulan
döviz fiyatları, iç pazara dönük sermaye kesimlerine soluk aldırdı. Bastırılan
kur, enflasyonist ortamda birikimlerini
korumak isteyen ve iktidara güvenmeyen irili ufaklı tasarruf sahibinin dövize
dönüşünü ve yabancı para mevduatının hızlı artışını da getirdi. Dövizin yanı
sıra altına yönelişler, altın ithalatını
kamçıladı ve cari açığı büyüttü.

Merkez Bankası’nın yasa ve yönetmelik dışı yöntemlerle 125 milyar doları
bulan rezervlerinin piyasaya verilmesi
ile gerçekleşen bastırılmış döviz kuru,
döviz açığı bulunan, yani döviz varlıkları döviz borçlarının üzerinde olan
şirketlere de yaradı. Bu firmalar, ehven
fiyatla buldukları dövizi satın alarak
risklerini azalttılar. 2018’de 207 milyar
dolar olan bu firmaların döviz açıkları,
2020 sonunda 158 milyar dolara kadar
düştü. Başka bir ifade ile bu firmalar
risklerini yaklaşık 49 milyar dolar azalttılar. Bunu, varlıklarını 26 milyar dolar
artırarak, borçlarını da 23 milyar dolar azaltarak gerçekleştirdiler. Bu da
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yakın geleceğe büyük kırılganlıklar taşıdı. Günü kurtarmak adına yapılan bu
satışlar, ileriye birikmiş basınçlar, yüksek enflasyon ve cari açık riskleri taşıdı.
TCMB bu “arka kapı” ve swap işlerine
hiç bulaştırılmasa, net ve brüt rezervler 125 milyar dolar daha fazla çıkabilirdi. Yani Merkez Bankası bugün 220
Milyar dolar rezerve sahip olabilirdi.
Bu tür “arka kapı” müdahalelerinin büyük güvensizlik yarattığı ve bunun kırılamadığı biliniyor. Birikimini dövizde
tutanlar, “kurlar manipüle ediliyor” düşüncesi ile dövizde kalma direncinde
ısrar ediyor, bu da dolarlaşmayı daha
katılaştırıyor. Şeffaflığı yok eden ve kurumlara güveni azaltan bu uygulama,
mevcut yabancı yatırımcıların girişlerini caydırdı. Türkiye’ye iki yıldır portföy
yatırımcısı gelmediği gibi çıkışlar arttı.
Düşük rezerv seviyesi nedeniyle yeni
portföy yatırımcıları Türkiye’den uzak
duruyor.
Merkez Bankası rezervleri böyle hovardaca harcanmasa, rezervler daha
yükseklerde olur ve ekonomiyi yönetmek daha sağlıklı yollarla yapılabilirdi.
Oysa, şimdi tüm dünya TCMB’nin kendisine ait tek bir dolarının olmadığını,
rezerv adı altında gösterilenin takas
yoluyla edinilmiş ödünç rezervler olduğunu biliyor. Bu da yabancıları caydırıyor, var olanları kaçırtıyor, hele ki
19 Mart’ta gerçekleştirilen akıllara zarar TCMB başkan yönetim değişikliği
ile ipin ucu iyice kaçmış durumda. Artık kaçan güveni toparlamak daha zor
ve ekonomi hem yüksek faizin hem de
yüksek dövizin ateşi altında.
TCMB’nin yasa ve yönetmeliklerine
aykırı biçimde eritilen dövizler, mutlaka resmi soruşturmaya konu olmalı,
özellikle bu satışlarda özel kayırmalar,
“Adrese teslim” tahsisler varsa, ortaya
çıkarılmalıdır. 

DEPOLAMA
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DEPO TASARIMINA BÜTÜNCÜL
YAKLAŞIM DEPO TASARIM VERİLERİ
ve BU VERİLERİN ELDE EDİLEREK
DEĞERLENDİRİLMESİ - 1
Metin Çavuşlar1

1. GİRİŞ
Herhangi bir şekilde bir deponun tasarlanması gerektiğinde, maalesef çok az sayıda tasarımcı deponun tasarımına doğru bir şekilde yaklaşmaktadır.

depo tasarımı standart kalıplar içinde ve sistematik bir
yaklaşımla çözülmek durumundadır.

Hala daha depo tasarımının dört çizgi ile kapatılan bir
alan çizmek ve içinin donatılması olduğunu düşünen
birçok teknik insan mevcuttur. Bu nedenle de depo konusuyla ilgilenenlerin çoğunluğu, yeni bir depoyu değerlendirdiklerinde “Bu depoyu tasarlayan, acaba tüm yaşamı boyunca hiç mi depo işletmemiş ve görmemiş?” diye
düşünmekten kendisini alamaz. Oysa, depo genellikle
işletmeler içinde çok pahalı yatırımları temsil etmektedir
ve bu özelliğine uygun olarak özenli bir tasarımı hak etmektedir.

Depo yatırımının bütününe bakılacak olursa, çok büyük
bir maliyetten konuşulduğunu öyle sanıyorum söz etmek
gereksizdir. Alan maliyeti, bina maliyeti, istif makinası
maliyetleri, ısıtma, soğutma, havalandırma maliyetleri,
donanım maliyetleri, işletim sistemi maliyetleri ve diğer
maliyetleri ele alarak bakılacak olursa, maliyetlerin mertebesinin ne olacağını öngörmek zor olmasa gerekir. Bu
durumda, depo tasarımında yapılacak bir hatanın çok
büyük maliyetli olacağını öngörmek çok da zor olmayacaktır. Bu hataların elbette giderilmesi olasıdır, ancak, depoda birçok hatanın ideal bir giderme şekli olmadığı gibi,
bu giderme çalışmasının çok yüksek maliyetli olacağını
da söylemek gerekmektedir.

Bu günlerde depo tasarımı denildiği zaman, herkes teknolojik ve otomasyon uygulaması olan bir depoyu anlamaktadır. Aslında yalın veya otomasyonlu, fark etmez,

Bu çalışma, yukarıda söz edilmiş olan sistematiğe nasıl
yaklaşılabileceğine dair ipuçlarını vermeye yönelik olarak
yapılmıştır.

1

Makina Mühendisi - metin562000@yahoo.com
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2. DEPO TASARIMINDA STANDART YAKLAŞIM
2.1 Neden Depo Yatırımı Yapmamız Gerektiği Konusu
Tanımlanmalıdır
Elbette yeni bir işletme kurulacağı zaman depo tasarlanmalıdır. Ancak her zaman yeni yatırım veya kapasite
gereksinimleri için depo tasarlanmamaktadır. Çok çeşitli
nedenlerle depo tasarımı gereksinimi olabilir:
•

Yeni bir işletme kurulması sırasında depo gerekir

•

Yetersiz kalan depoyu büyütmek gerekebilir

•

Depo operasyonlarını kolaylaştırmak gerekebilir

•

Depo elleçleme operasyonlarında değişik istif makinaları kullanımı gerekebilir

•

Depoda kazaları engellemek için tasarım gerekebilir

•

Daha teknolojik uygulamalar için tasarım gerekebilir

 Ürün güvenliğini arttırmak gerekebilir
 Depoda otomasyon gerekebilir
 Veri toplama otomasyonu gerekebilir
•

İşletmenin üretimi ve ürün ağaçları kompozisyonunun değişimine ayak uydurmak için yerleşim ve konumlama değişimi gerekebilir

•

İşletmenin ürün kompozisyonu değiştiği için depoda
değişiklik gerekebilir.

Şekil 1. Stok Seviyeleri Tablosu [1, 2]
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2.2 Ele Alınması Gereken Önemli Bir Veri, Depoda Ne
Kadar Malzeme Stoklanacaktır Sorusunun Yanıtıyla
Elde Edilecektir
Bu soru yanıtının çok basit olduğu düşünülmekle beraber,
yanıtı zaman boyutuyla beraber ele alınırsa, aslında yanıtın çok karmaşık olduğunu kabullenmek gerekmektedir.
Unutulmamalıdır ki, tasarımın ve deponun yatırımının tamamlanmasına kadar belirli bir süre geçecektir. Bu arada
işletme büyümeye devam edecektir. Diğer yandan eğer
kısıtlı bir kapasite öngörüsü ile yatırım yapılacak olursa,
belirli bir büyümeye ulaşıldığında deponun yetmemesi
sorunu ile de karşılaşılabilir. Tüm bu hususları ele alan bir
yaklaşım mutlaka dikkate alınmalıdır.
2.3 Kapasite Sorusunun Yanıtını Mutlaka Üst Düzey
Yönetim ve Planlama Beraberce Çalışarak Vermelidir
Bunun için vizyon-misyon çalışması yapılmalı, sektör ve
piyasa bilgileri değerlendirilmeli, işletmenin sermaye yapılanması dikkate alınmalı, yatırım bütçesi belirlenmelidir.
Bu çalışmanın yanı sıra sermayenin ne kadarının stok olarak tutulacağı mutlak şekilde belirlenmelidir. Bu çalışma
bize stoklar hakkındaki kısıtlamaların bir kısmını verecektir. Diğer yanda, kritik stok seviyeleri net olarak belirlenmelidir. Aşağıdaki tabloya baktığımız zaman bu tablodaki azami stok miktarı bize depo kapasitesi için ilk veriyi
oluşturacaktır. Elbette ki bu değeri elde etmenin yolu, bu
tabloyu tüm ürünler için yapmaktır. Böylelikle depo kapasitesi için gerekli olan depoda stoklanacak ürün miktarı
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konusunda net bir veri elde edilmiş olacaktır. Bu değeri
tüm ürünler için aynı titizlikle hesaplamak ve yönetmek
olası değildir. Bu nedenle pareto analizi yapıldıktan sonra
değer olarak ilk %20 dilimdekileri detaylı bir inceleme ile
belirlemek gerekmektedir. Diğer %80’lik kesim için biraz
daha geniş bir stok tutulması tercih edilebilir. Bu pareto
analizi stok maliyetleri temelinde ve stok yokluğu nedeniyle meydana gelen maliyetleri kıyaslayan iki analiz şeklinde değerlendirilmelidir.
Bu çalışmaları elde edebilmek için depo operasyonlarımız gerçekleşmesi sırasında oluşan değerler, tasarım için
gerekli gerçekçi değerleri sağlayacaktır. Bu değerlere örnek olarak stok-gün (stok-süre) değerini ve kritik (emniyet) stoku değerini verebiliriz.
2.4 Bir Diğer Veri İse Stok Kalite Oranıdır2
Yeni bir depo tasarımı konusu gündeme geldiğinde, bu
çalışma depo faaliyetlerini güncelleme fırsatı olarak ele
alınmalı ve stok değerlerinin kalitesinin arttırılmasına çalışılmalıdır [3]. Yakın bir süre içinde tüketilecek olan ürünlerin depodaki tüm stok değerine oranlanması ile elde
edilen bu değer, depodaki stok kararlarının doğruluğunu
ölçen bir performans olmaktadır. Bu oranın olabildiğince
1’e yakın olması gerekmektedir. Bu değer bize dinamik bir
stokumuz olduğunu ifade eder. Bu değer ne kadar düşük
ise, o oranda hareketsiz stokumuzun fazla olduğunu görebiliriz. Bu konuda pareto analizi ile bu durağan stok tam
liste olarak belirlenmeli ve hareketsiz stoku belirleyen en
üstteki kısım için ne yapılacağına dair kararlar verilmeli ve
dinamik stok hedeflenmelidir. Aksi takdirde gerekmeyen
bir kapasite için depo yapmak gereği ve anlamsız bir yatırım büyüklüğünü temsil edecektir.
2.5 Yeniden Sipariş Verme ve Sipariş Büyüklüğü
Verilerinin Elden Geçirilmesi Gerekmektedir
Kimi durumlarda sadece bu çalışma yapılarak depo yatırımından vaz geçilmesi sağlanabilmektedir [1-3]. Satın
alma operasyonlarının planlaması depo gereksinimi konusunda belirleyici bir unsurdur. Planlamanın tedarik yönetimi konusundaki eğilimleri ve uygulama deneyimleri
bu konuda belirleyici etkenlerdendir. Basit bir örnek ile
durumu açıklamaya çalışırsak sayısal olarak durumu incelemek faydalı olur:
Bir işletmede X bir ürün yılda 360.000 adet tüketilmektedir. Bu ürünü tek seferde aldığımız zaman 3.600 m2 depoya gereksinimimiz olduğunu var sayalım. Bu ürünün
2
3

yıllık tüketimini göz önüne alırsak ortalama %50 dolulukla çalıştığını söyleyebiliriz, ancak ikinci 6 ayda durum
çok daha vahim bir hal alarak çoğunluğu boş verimsiz bir
depo görüntüsü verecektir. Eğer bu ürünü yılda iki sipariş
ile alacak olursak, bu durumda alan gereksinimi 1.800 m2
olacaktır. Bu durumda siparişi ne kadar bölecek olursak
alan gereksiniminin ne kadar azalacağını görmek olasıdır.
Bu çalışmanın yapılması için sipariş büyüklüğünün belirlenmesi, sipariş açma süre ve zamanlarının tanımlanması
gerekmektedir.
Bu durumu aşağıdaki grafikle beraber incelemek faydalı
olabilir:
Bu konuda yapılmış olan bir çalışma sonuçlarını kaba değerleriyle aktaracak olursak ne ifade edilmek istendiği anlaşılabilir. Yerel bir perakende zincir mağazaları işletmesi
merkezi deposunun yetersiz olduğu gerekçesiyle yeni bir
depo kurulması çalışması başlatır. Sipariş yönetimi süreçlerini incelendiğinde işletmenin satın alma işlerini ayda
bir, mağaza sevkiyatlarını haftada bir yaptıklarını görülmüştür. Bu uygulama özellikle mağazalara sevkiyatlarda sıkıntılar yaratmaktadır. Yeni bir depodan önce, ürün
hareketleri konusunda alternatifler gözden geçirilmiş ve
sevkiyat planlaması değiştirildiğinde neler olacağı tespit edilmeye çalışılmıştır. Basitçe ürün alım sıklığı hedefi
haftada bir, mağazalara sevkiyat sıklığı hedefi her saat
olarak değiştirilmiştir. Alım konusunda tüm ürünlerde
haftalık alım derhal uygulamaya geçilmiş, ancak mağaza sevkiyatlarında pilot uygulama yapılarak planlamanın
uygulanabilirliği test edilmiştir. Daha önce mağaza sevkiyatları kamyonla ve geceleri yapılabilirken, bu uygulamada panelvan kullanılarak ve bir rota üzerinde gerçekleştirildiğinde günün her saati sevkiyat yapılmasına olanak
sağlanmıştır. Araçlara hidrolik rampa uygulanmış, ürünler
rulot üzerine yerleştirilmiş ve her mağaza için ayrı rulot
hazırlanarak sevkiyat sırasına göre araca yerleştirilmiştir.
Aşağıda rulot tabir edilen donanımın şekli görülmektedir:
Basitçe bu uygulama ana depoda alan-hacim gereksinimini %75’ten daha fazla azaltmaya neden olmuş, mağazalarda ise mağaza deposu gereksinimini tamamen
ortadan kaldırmıştır. Operasyon tarafında ise perakende
sektöründeki ürünlerin gerektirdiği FIFO3 uygulamasında
kolaylıklar yaratmış ve ürünlerin hasar ve kaybının azalmasında etkili olmuştur. Bu uygulamada yeni bir depo
yerine değişik taşıma araçlarına ve taşıma aparatlarına
yatırım yapılmış ve teknolojik uygulamalara geçilmiştir.

STOK KALİTE ORANI (Inventory Quality Ratio/IQR)
FIFO – First In First Out (İlk Giren İlk Çıkar)

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



NİSAN 2021



www.mmo.org.tr

18

Şekil 2. Tekrar Sipariş Verme Noktası (Zamanı) Grafiği [1]

Sistemin çalışması basitçe yazılım üzerinde satışların anlık
takibine dayanan bir yaklaşımda olmuştur. Her mağazanın anlık olarak satışları ekran üzerinden görünmekte ve
bu tüketime paralel olarak bu mağaza sevkiyatı bu ürünler ile hazırlanmaktadır. Saatlik sevkiyatlar yapıldığında
mağaza deposu gereksinimi ortadan kalkmaktadır. Ma-

Şekil 3. Rulot [1]

4

JIT - (Just In Time/Tam Zamanında)
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ğaza sevkiyatlarıyla merkez depoda ürünlerin anlık olarak
miktarları kontrol edilebildiğinden satın alma konusunda
bu veriler kullanılarak tedarikçilerin siparişleri de açılma
uygulamasına geçilmiştir. Aslında değişmez olarak aylık
açılan siparişler haftalık hedef gözetilerek, ancak sevkiyat
zamanlamasında esneklik sağlanarak gerçekleştirilmiştir.
Bu esnek uygulama sipariş büyüklükleri sabit tutulduğu
zaman sadece daha sık sipariş açılarak depo kapasitesinin yeterliliği konusunda yardımcı olmuştur. Bu uygulama aslında JIT4 uygulamasının temelini oluşturmaktadır.
Bu konuda uygulamanın başarısını tedarikçinin süreç
yönetimi belirleyecektir. Bu nedenle tedarikçiler ile anlaşmaların çok değişik bir şekilde yapılması gerekmektedir.
Bu uygulamada tedarikçilerin müşterilerin alım hızlarına bağlı olarak ürün sevk etmeye hazırlıklı olmalarını ve
tam zamanında işlem yapmalarının önünde bir engel
olmaması gerekmektedir. Bu şekilde çalışılacak olan tedarikçiler ile basit bir sipariş açma işleminin de dışında,
daha da önemli olan süreçlerin tasarlanması konusunun çalışılması gerekmektedir. Bu şekilde esnek çalışma
tercihi depo yatırım gereksinimini oldukça azaltacak bir
yaklaşım olacaktır. Böyle bir uygulama kolayca anlaşılabileceği gibi stok devir hızını arttıracak ve bu uygulama
aynı zamanda sermaye verimliliği konusuna da destek
verecektir. Bu konuda en pratik sonuç sermaye durağan
olarak stokta duracağına kasada nakit olarak duracaktır.
Bu şekilde nakdin kasada olması bu uygulamanın finans-
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manını da kolaylaştıracaktır. Bu tercihin bir diğer olumlu
sonucu ise, depoda bulunan ürün miktarının azalmasının kayıp ve hasar oranını oldukça azaltması hatta çoğu
hallerde sıfıra kadar düşürebilmesidir. Örneğin FİFO ürün
hareket yönetiminin kolaylaşmasıyla SKT5 nedeniyle kayıpların sıfırlanması söz konusu olabilecektir. Bu uygulama için hassas bir şekilde envanter planlanması, yeniden
sipariş miktar ve zamanları çalışması yapılmasının önemi
oldukça fazladır. Unutulmamalıdır ki, stok devir hızı arttıkça stokta bulunması planlanan ürün miktarı o oranda
düşecektir. Bu ise kapasite konusunda bize esneklik sağlayacaktır. Buradan da anlaşılabileceği gibi, depo tasarımının verileri, aslında sabit değil değişkendir. Ancak bu
çalışmaları sadece kâğıt üstünde var sayımlarla yapmak
doğru değildir. Bu duruma paralel olarak operasyonların
da tasarlanması gerekmektedir. Her durum ve ürün için
süreçler tanımlanmak, tasarlanmak ve paydaşlarla beraber hareket etmek gerekmektedir. Aksi takdirde hayal
ürünü bir depo kurmuş olmak işten bile değildir.
2.6 Ürünlerin Analiz Edilmesi Gerekmektedir
Bu analizi birkaç boyutta yapmak gereklidir.
•
•

•
•

Öncelikle en büyük maliyeti oluşturan stoklar tespit
edilmelidir.
Hareketsiz stoklar belirlenmelidir. Stok Kalite Oranı bu
konuda en büyük yardımcı KPI6 değerini oluşturacaktır [4].
Stokların tükenmesi nedeniyle oluşan maliyetler gözden geçirilmelidir [3].
Acil alım maliyetlerini oluşturan ürünler tespit edilmelidir [3].

Bu veriler, bize tutulması gereken stok miktarları konusunda belirleyici olacaktır.
Ancak bilinmesi gereken husus, zaman boyutunun önemidir. Gereksinim tanımlaması anlık olduğunda proje hazırlanıp uygulama süresi geçeceğinde kapasite yetmeyebilir. Gelecek öngörüsünden işletmelerin büyümeleri de
irdelenmelidir. Bu sayede çok sık olarak depo yatırımı yapılmasının önüne geçilebilir. Bu konuda 5-10 yıl arasında
bir projeksiyon yapıldığı takdirde bu veri oldukça sağlıklı
yatırım yapılmasına olanak verebilir [5]. Bu arada kapasite
kullanımı öngörü ve gerçekleşmelerine bağlı olarak kademeli yatırım planlaması da yapılmalıdır. Hedef alınan zamanda da kapasite kullanım oranının %88 hedef alınma5
6

sı durumunda, depo yatırımı sıklığının önüne geçilebilir.
%88 kapasite kullanımı ani depo gereksinimleri konusunda işletmeye esneklik sağlayacaktır. Tam kapasite depo
kullanımına erişildiğinde yine de bir tolerans söz konusu
olacaktır. Bu tolerans ise stok devir hızının arttırılmasıyla
elde edilebilir. Bu konuda sıkışık depo kullanımının operasyon maliyetlerinin kayıp ve hasar kaynaklı olarak maliyet artışına neden olacağını unutmamak gerekmektedir.
%88 kapasite kullanımı kapasite kullanımının optimum
değeri olarak kabul edilebilir. Daha düşük bir kapasite
kullanımı depo raflarında göze batan boşluklar yaratacaktır, daha yüksek kapasite kullanımı durumunda zeminde, ortalıkta ürünlerin dağınık bir şekilde durmasına
neden olacaktır. Bu kapasite kullanımı sonunda kayıp ve
hasatlarda yükselme olacağı gibi, işçilik maliyetlerinde de
gereksiz artışlar söz konusu olacaktır [5].
2.7 Her Ürünün Mekanik Olarak İstiflenmesi
Konusunun Teknik Olarak Tanımlanması
Gerekmektedir
Bunun için ürünlerin temel ayrımlarının yapılması gerekmektedir:
 Yığın olarak depolanması gereken veya yığın olarak depolanması tercih edilen ürünler.
Bazı hallerde şekilsiz olan ürünlerin yığın şekilde stoklanması gerekebilir. Kimi zaman da iki metreyi geçmeyen
yığınlarda (ürün dayanımı uygun olması durumunda ambalaj ne olursa olsun) raf uygulamasından kaçınılabilir [4].
 Raf uygulaması konusunda karar vermek
gerekebilir.
Raf uygulamasında üzerine koli konulacak hafif raf sistemi veya üzerine palet konulacak ağır hizmet raf sistemi
kullanımı tercih edilebilir. Bu karar depo içindeki operasyonlara ve aynı zamanda kullanılacak istif makinalarına
karar vermek anlamına da gelecektir. Ağır hizmet raf sistemleri konusunda çeşitleri arasından tercihte bulunmak
gerekebilecektir. Raf sistemleri konusunda aşağıda belli
başlı çeşitler verilmiştir [1,2,4,5]:
•
•
•
•
•

Sırt sırta raf sistemi,
Dar koridor raf sistemi,
İçine girişli-içinden geçişli raf sistemi
Mekik sistemi.
Mezanin sistemi.

SKT Son Kullanım Tarihi
KPI (Key Performance Indicator/Kilit Performans Gösterge)
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Bu noktada mezanin uygulaması konusunda bir çalışma
yapmak gerekli olabilir. Mezanin uygulaması, depo içinde bağımsız olarak yönetilen ve tam kontrol ile işletilmesi
düşünülen kritik malzemelerin özel yönetilmesine olanak
sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama Şekil 4’te görülmektedir.
 Dinamik depo uygulaması tercih edilebilir.
Bu uygulama raf üzerinde belirli eğimlerin sağlanıp ürünlerin kendi ağırlıklarıyla depo veya rafta hareket edebil-

Şekil 4. Mezanin/Katlı Platform [6]

Şekil 5. Koli Dinamik Raf Sistemi [6]
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mesi ilkesine uygun tasarımlardır. İki çeşit uygulama söz
konusudur. Koli dinamik sistem, bir rafın üzerindeki kolilerin eğimli raf yüzeyinden kayarak ilerlemesi ilkesiyle
çalışır. Palet dinamik raf sistemi, paletlerin eğimli yüzeyden kayarak ilerlemesi prensibi ile çalışır. Dinamik uygulamalarda alan ve hacim verimliliğinin artması sonucu elde
edilebilir. Ancak önemli kısıtlarına bakılacak olursa, depo
adreslemesinde kısıtlı adres olanağı sağlamaktadır. Değilse depo operasyonları karmaşık bir hal alıp, yönetilmesi
zor sistemler yaratması olasılığı her zaman vardır.
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Şekil 6. Palet Dinamik Raf Sistemi [6]

Şekil 7. Hareketli Raf Sistemi [6]

 Hareketli raf sistemleri de tercih edilebilir.
Bu raf sistemleri özellikle depolama için yeterli alanı olmayan veya soğuk hava depoları gibi depolama alanının
özellikle hacmini azaltmak amacıyla uygulanan bir sistemdir. Dar alanlarda kurulması zorunlu olan paletli ürün
depolarında veya soğutma enerjisini tasarruf etmek için
soğuk hava depolarında kullanılır. Sistem basitçe rafların raylar üzerinde kaydırılması prensibine dayanmaktadır. Bu uygulamada rafların altındaki elektrik motoru ile
tahrik edilen tekerler ray üzerinde rafları kaydırmaktadır.
Böylece raflar depoda bitişik bir şekilde durmaktadır. Ge-

rektiği zaman uygun yerden koridor açılarak ürün alış verişi gerçekleşmektedir.
2.8 Raf Sistemlerinin Malzemeleri de Önemlidir.
Özelliği olmayan ürünlerin depolanması için kullanılacak olan raf sistemlerinin çelik rafları olmalıdır. Bu konuda S355 (St 52) (şase sacı) kullanılması tercih edilmelidir.
S355 sac şeklini koruyan bir sac olmakla en uygun seçenek olmaktadır [1, 2, 4, 5]. Daha düşük dayanımlı çelikler
raflarda kalıcı deformasyon nedeniyle sıkıntı yaratacaktır.
Daha yüksek dayanımlı sac ise kırılganlık özelliğine sahip
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olduğundan istenilen sonucu vermekten uzak olacaktır.
Elbette ki çelik saclardan yapılmış olan bu raf sistemleri
mutlaka sentetik boyalar ile paslanmaya karşı korunmalıdır. Burada raf üreticileri genellikle toz boya seçimi
yapmaktadırlar. Hijyenik depolarda ise durum biraz daha
değişik ele alınmalıdır. Gıda, ilaç ve benzeri depolarda
sac üzerine sentetik boya kullanılmamalıdır. Kullanılacak
olan sentetik boyalar zehirli boya diye anılan boya olduğundan depoda kullanımı sakıncalı olmaktadır. Ayrıca
üzerindeki boya kazındığından ortaya çıkacak olan sacın
pası da gıda güvenliği için sorun yaratacaktır. Tüm bu
hususları dikkate aldığımız zaman elimizde iki seçenek
kalmaktadır. İlk seçenek 9.9 CrNi kalitesinde paslanmaz
sac kullanmaktır. Ancak çok pahalı olacaktır. Diğer seçenek ise galvanizli sac olmaktadır. Daha ucuz bir seçenek
olmasına rağmen galvanizli sac, dayanıklı ve güvenilir bir
malzeme olmayacaktır. Galvanizli sacın içten kolay paslanmak gibi bir özelliği olması oldukça fazla bakım gerektirmektedir. Bu iki malzemenin tercih edilmesinin önemli
nedenleri paslanma özelliklerinin olmaması ve sentetik
(zehirli) boya gerektirmemesidir.
2.9 Ürünlerin İstiflenmesi Sırasında İçinde
Stoklanacakları Ambalajların Ölçüleri Tanımlanmalı
ve Gruplanmalıdır
Kimi ürünler sadece koli ile muhafaza edilirken kimileri
paletler üzerinde olacaktır. Eğer koliler şeklinde muhafaza edilmesi gerekirse bu durumda basit raf sistemleri seçilecektir. Bu durumda kolilerin ölçülerine uygun olarak
raflar şekillendirilmelidir. Raf ve düzeneğin üzerine gelecek olan yükler hesaplanmalı ve ona göre tasarım yapılmalıdır. Palet tarzında muhafaza edilecekse bu durumda
ürünlerin palet ölçüleri sınıflandırılmalıdır. Palet ölülerinin standartlaştırılması tasarımda oldukça kolaylık sağlayacağı gibi kullanımda verimlilik artışına neden olacaktır.
Standart palet ölçüsü seçilmesi durumunda bu konuda
planlama ve satın alma departmanları bu verilere göre
tedarik işlemini gerçekleştirmek ve planlama yapmak
durumundadır. Eğer bu husus göz ardı edilirse, uygulama
sırasında çeşitli olumsuzluklar ortaya çıkabilir. Eğer ürünler farklı palet ölçülerinde gelirse iki değişik olumsuzluk
oluşabilir:
Farklı palet ölçüsünde gelen ürünler önce paletlerden
boşaltılır, daha sonra standart ölçüdeki paletlere yerleştirilir. Bu durumda işçilikler ve palet maliyetleri artar.
Raf ölçülerinden farklı, değişik ölçülerdeki paletler zeminde istiflenir. Bu ise depo raflarında boşluklar varken depo
yerleşim alanında sıkışıklıklar oluşmasına neden olur. So-
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nuç olarak zeminde bulunan ürünler hasar ve kaybolmaya açık bir halde durmak durumunda olacaktır.
2.10 Gıda ve İlaç Bazı Hallerde Soğuk Ortam
Gerektirebilir
Gıda ve ilaç depolama durumda soğuk hava deposu gereksinimi olabilir [4, 5]. Genel prensipler itibariyle hata
yapılmamalıdır. Çoğu tasarımcı için soğuk hava deposunun ısı hesapları nedeniyle depo derinliklerine depoyu
yerleştirme kararı ilk adımda mantıklı görünebilmektedir.
Oysa hem gıda, hem de ilaçta soğuk zincir ile elleçleme
yapılması gerektiği zaman bu uygulama oldukça sakıncalı olacaktır. Soğuk zincir depolamada depo tasarımında
soğuk hava deposunun kendi rampa, körük ve kapısı olmalıdır. Kesinlikle ürünler araçtan dış ortama, oradan da
tekrar soğuk hava deposuna girmemelidir. Personel girişi
için se, soğuk hava deposuna kademeli giriş yapılmalıdır.
Bu şekli ile depoya rutubet girişine kesinlikle izin verilmemelidir. Eğer aksi uygulama yapılırsa, depoya giren
bu rutubet hemen ürünlerin üzerine yoğuşacak ve birçok
istenmeyen bakteri ve zararlıları ürün üzerine bırakacaktır. Soğuk hava deposu tasarımında, elektrik kesintilerine
karşı önlem olarak mutlaka jeneratör tasarlanmalıdır. Bu
sayede uzun süreli elektrik kesintilerinde depodaki ürünlerin değer kaybetmesi önlenmelidir. Soğuk hava depolarında elektrik projeleri de uygun şekilde yapılmalı ve
sistemin üzerine aşırı yüklenmeden kaçınılmalıdır.
2.11 Tasarımın Diğer Bir Bileşeni Depoda Hedeflenen
Otomasyon Seviyesinin Tanımlanması Olmalıdır
Raf ve istifleme yöntemi konusunda kararlar verildikten
sonra mutlak olarak otomasyon konusu, eğer gerekiyorsa, gözden geçirilmelidir [4]. Şu konu göz ardı edilmemelidir: bir depoda otomasyon kullanımı söz konusu
olduğunda, depoda kullanılan alt yapı ve donanımlar değişeceği için, aynı yerleşimin kullanılması çoğu durumda
olanaksız olacaktır. Bu durumda kurulu bir depoya daha
sonra otomasyona geçiş yapılırsa, maalesef bu uygulama
kapasite kaybına neden olmaktadır. Otomasyon konusunda çeşitli alternatifler vardır [2, 4].
•
•
•
•
•

AS-RS (“Automatic Storage-Retrival System”/Otomatik yerleştirme-geri alma sistemi)
“Carrousel System” (ülkemizde “cardex” olarak da tanınır) (Dikey-Yatay)
Asansör sistemleri
Bant sistemleri (tavandan, zeminden veya yer altından)
AGV “Automatic Guided Vehicle” (İnsansız kullanılan
otomatik araçlar)
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Her otomasyon sisteminin kendine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Bu uygulamaların mutlaka detaylı
olarak çalışılması, tanınması ve karşılaştırılması gerekmektedir. Çözüme tek boyutlu bakılmamalı ve her olasılık değerlendirilmelidir. Bunun için neden otomasyon
gerektiği konusu mutlaka belirlenmelidir. Deponun fiziki
olarak yerleşimi, depo sahibi işletmenin operasyon gereklilikleri, ürün gereklilikleri gibi nedenleri tanımlamak
gerekmektedir. Bu konuyu biraz detaylandırmak gerekirse, dar bir depoda yüksek ve her alanı kullanma zorunluluğunun gerektirdiği otomasyon yaklaşımı başlı başına
özel bir çözüm gerektirir, yoğun işlem yapan bir deponun
otomasyon gereksinimi farklı bir çözüm gerektirmektedir. Diğer yandan sağlığa zararlı ürün depolaması özellik
gerektiren bir otomasyon gerektirmesine karşın, nükleer
depoları otomasyonu insandan yalıtılmış ve mükemmel
radyasyon izolasyon çözümünü kapsamak zorundadır.
Üretim hattı beslemesi otomasyonu ile rasgele müşterilere sevkiyat yapacak olan deponun otomasyonu elbette
farklı olmalıdır. Her uygulama kendine has özellikler barındıracağı için, titizlikle konu çalışılmalı, problem etüt
edilmeli ve proje şeklinde karar verilmelidir. Bu konuda
standart bir süreç tanımlaması çok kolay değildir.
2.12 Depo Yerleşimi Çalışılmalıdır
Raflar, ürün yığınları, koridorlar belirlenmelidir [1,2,4,5] .
Bu çalışma depo içindeki operasyonların kararlarının verildiği var sayımına dayanmaktadır. Koridor genişlikleri
kullanılacak olan istif makinasının cinsini belirleyecektir
veya kullanacağını istif makinası koridor genişliklerinizi
belirleyecektir. Bu konuda pratik bilgiler verilebilir. Forklift tabir edilen istif makinaları kullanıldığı zaman koridor
genişliği 3,5 m olmalıdır. Forklift kullanıldığı zaman özel
ataşman ile bu uygulama değişik hale gelebilir. Paleti
yandan alabilen döner kafalı ataşman kullanan forkliftler 1,5 m koridorda kullanılabilir. “Reach Truck” (yengeç)
kullanımı söz konusu olursa koridor genişliği 2,5 m olmak
durumundadır. Dar koridor yüksek istif makinası (asansör)
kullanılırsa koridor genişliği 1,5 m ye kadar düşürülebilir.
2.13 Ürünlerin Hangi Mantıkla Yerleştirileceği
Tanımlanmalıdır
Burada değişik yaklaşımlar söz konusu olabilir.
 Sipariş hazırlamaya uygun sıralı yerleşim uygulanabilir:
Bu uygulamada ürünlerin belirli bir toplama sıralaması
yapılabilir. Bu uygulamaya göre bir sipariş toplama rotası
tanımlanır ve buna uygun olarak ürünlerin yerleşimi yapılır.

 En uygun kapasite kullanımı yaklaşımına göre sabit yerleşim uygulanabilir.
Bu uygulamada en verimli kapasite kullanımını sağlayacak bir yerleşim değişken adres yaklaşımına göre hazırlanabilir.
 Sabit adres yaklaşımına göre yerleşim uygulanabilir.
Bu uygulama genellikle stok sayıları az olan, küçük işletmelerde tercih edilmektedir. Ve verimsiz bir depo kullanımı sonucunu vermektedir.
2.14 Ürünler Yangına Karşı Hassasiyetlerine Göre
Analiz Edilmelidir
Burada ürünler aşağıdaki gibi sınıflandırılmalı ve faklı hacimlerde istiflenmelidir [1, 2, 4, 5]:
•
•
•
•

Sıradan malzemeler,
Yanıcı malzemeler,
Yanıcı parlayıcı maddeler
Yanıcı patlayıcı malzemeler.

Bu ürünlerin bulundukları yerlerin ayrılmasından sonra
yangın bakımından bu alanların yalıtımlarını sağlayacak
şekilde alanların tanzim edilmesi gerekmektedir. Bu yaklaşım hem ürünlerin yangına karşı güvenliklerinin alınması açısından önemlidir, hem de yangına müdahaleyi
daha yalınlaştıracaktır.
2.15 İstif Makinalarının ve Yayaların Güzergâhlarının
Zemindeki Geçiş Yerlerinin İşaretlenmesi Yapılmalıdır
Bu düzenek ile operasyon güvenliği sağlanmalıdır. Tam
bu aşamada operasyona uygun olarak istif makinalarının
trafik yönü de tanımlanmalıdır. Yerleşime kuş bakışı bakıldığında saat dönme yönünde veya tersi istikamette hareket yönü belirlenmesi oldukça pratik ve yararlı olacaktır.
Burada temel kural olarak bir koridorda iki istif makinası
çalışmamalıdır prensibinden hareket etmeliyiz. Böylece
istif makinaları hareketli olarak karşı karşıya gelmeyecektir [4].
2.16 Depoda 5S Uygulamasına Uygun Olarak Çeşitli
Alanların Tanımlanması Yapılmalıdır
Yükleme boşaltma alanlarında sevkiyat sonrasında artan
ürünler, sevk edilemeyenler, yanlış olarak getirilmiş ürünler, boşaltma sırasında ürünlerin sınıflandırılmaları için
uygun alanlar gibi değişik anlamlarda ürünlerin sınıflandırılmasına ayrılmış özel alanlar düzenlenmelidir. Bu hazırlık, depoda 5S uygulamasına olanak vermesi açısından
çok yaralı olacaktır. Aksi takdirde ya depoda değişik ve
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zorlamalı olarak düzenleme yapılacaktır veya 5S uygulanamayacaktır [4].
2.17 Depo Binasının Nasıl Olacağı Tanımlanmalıdır
 Betonarme yapı
Betonarme yapıların en büyük dezavantajı binanın kolonlar üzerinde tasarlanmasıdır. Bu nedenle, depo alanının çok büyük kısmı verimli kullanılamamaktadır. Bu
nedenlerle depo çatısının uzay kiriş sistemler üzerinde
taşınması verimli alan kullanımına yardımcı olabilecektir.
Bu uygulama bize sınırsız bir avantaj sağlamamakla beraber, kolon açıklıklarını olabildiğince büyütmekte faydalı
olabilir. Eğer bina tasarımına geçmeden raf sitemi tasarlanabilirse, bu durumda kolonların pozisyonlarını alan kullanımı açısından en uygun yerlere tasarlamak mümkün
olabilecektir [1, 2, 4, 5].
 Prefabrik cephe giydirmeli çelik raflardan oluşan
yapı.
Prefabrik cephe giydirmeli çelik raflardan oluşan yapılar
depo tasarımında daha çok tercih edilmektedir. Bu uygulamalar kolon kiriş gerektirmediğinden alan kullanım verimliliğini olanakların elverdiği en üst düzeyde olacaktır.
Bina rafların üzerine giydirileceği için raf tasarımı özen,
bilgi ve deneyim gerektirmektir. Bu uygulamada elde
edilebilecek en önemli kazanım, içinde 40 m yüksekliğe
kadar yükseklikte raf sistemi kurulmasına olanak veren
bir ekonomik bir bina tasarlanabilir. Bina ile ilgili elektrik,
aydınlatma ve su tesisatı çok daha kolay çözümlenecektir. Diğer yandan bu uygulamada proje tadilatı, büyütme,
küçültme ve taşıma sorunu çok daha pratik ve kısa sürede
çözülebilecektir. Giydirme depolarda cephelerin giydirilmesi ise çeşitli şekillerde çözülebilecektir. Özellikle önerimiz sandviç panel uygulaması yapılmasıdır. Fakat kimi
yerlerde branda ile kaplamalar yapılmaktadır, ancak tavsiye edilir uygulamalar değildir [1, 2, 4, 5].
2.18 Depoda Yükleme/Boşaltma Düzeni
Tasarlanmalıdır
Hemzemin bir depo tasarlanacak olursa, bu durumda,
depo alanına su girmesini engelleyecek bir tasarım yapılması tavsiye edilecektir. Ayrıca hemzemin yükleme boşaltma konusunda ayrıca bir tasarım yapılmadığı zaman
yükleme boşaltma konusunda ya alandan fedakârlık yapılacaktır, ya da alandan kayıp yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Kapı/rampalı bir depo kurulacak olursa bu durumda depo zemininin dış zeminden daha yüksek bir kotta
olması gerekmektedir. Bu yükseklik taşıma için tercih
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edilecek olan araçların kasa yüksekliklerine uygun olarak
tasarlanması gerekmektedir. Bu çözümler yapılırken kapı,
rampa ve körük çözümleri bu sırada yapılmalıdır. Böylece
bina alt yapısı bu uygulamaya engel olmayacak şekilde
tasarlanmış olmalıdır [1, 2, 4, 5].
2.19 Depo Zeminin Tasarlanması Gerekmektedir
Deponun içinde muhafaza edilecek olan ürünlerin toplam azami ağırlıkları mutlaka hesaplanmalıdır. Bu değere deponun bina yükü, çatı yükü, rüzgâr yükü, yağış
yükü, raf sisteminin yükü, içeride kullanılacak olan istif
makinalarının statik ve dinamik yüklerini ilave etmek gerekmektedir. Bu çalışma da yeterli olmayacaktır. Zira bu
yükler zemine düzenli bir yayılı yük olarak binmeyecektir.
Çeşitli yükler belirli noktalardan yoğunlaşarak yük oluşturacağından bu noktalar da tanımlanmalı ve bu özellikleri
dikkate alan bir tasarım yapılmalıdır. Bu yükler uygulanırken mutlaka makul bir emniyet katsayısı öngörülmeli
ve tasarım bu duruma uygun olarak yapılmalıdır. Binanın
oturduğu arazinin dayanımı tam olarak öngörülemediğinden ve değişkenlik arz edebileceğinden yola çıkarak
zemin betonunun parçalı dökülmesi sağlanmalıdır. Bu şekilde zeminde kırıkların olması engellenmelidir. Zeminin
zaman içinde çökmesi olasılığına karşı tedbirler alınmalıdır. Burada yapılabilecek olan uygulama, beton bloklar
arasındaki kot farkının düzenlenmesi ve üzerinden istif
makinalarının sorunsuz geçmesi için düzeneklerin hazırlanmasıdır. Depo zeminin yanlış tasarlanması sonucu
uygulamada olmadık sorunlarla karşılaşılabilir. Arsanın
zemini etüt edilmediğinde çöken zeminler de görülebileceği gibi, zemin yüküne emniyet katsayısı uygulamadan
yük hesabı yapıldığında kritik yük değerine gelindiğinde
zemin betonunun tamamen kırılması da görülebilir [1, 2,
4, 5].
2.20 Deponun Dış Alanları Tasarlanmalıdır
İlk olarak araçların kapı/rampalara yanaşma düzeni tasarlanmalıdır. Bu tasarım, ne alan kaybına neden olmalıdır,
ne de araçların rampaya yanaşmasını zorlaştırmalıdır.
Araçların yanaşması sırasında güvenlik tedbirleri olmalı
ve rampada araçların kontrolsüz hareketlerini kısıtlayacak
düzenekleri olmalıdır. Eğer dış alanda yükleme boşaltma
işlemi yapılacaksa farklı bir şekilde rampa tasarlanabilir.
Bu çözüm mobil rampa veya basit bir rampa sistemi de
olabilir. Depo dış alanının tasarımı aşağıdaki şekillerde olduğu gibi yapılabilir.
Bu arada mutlaka kapı rampa sistemleri de tasarlanmalıdır. Bu tasarım depo alanının uygunluğu, ürün gereksi-
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Şekil 8. Depoya Araç Yanaşma Tasarım Detayları [1, 2, 4, 5]

nimleri, yükleme-boşaltma operasyonları gibi gereksinimleri dikkate alarak yapılmalıdır [1, 2, 4, 5].
2.21 Depo Tasarımlarında Elektrik Tasarımları Çok
Önemlidir
Depolar yapı olarak genellikle loş ortamlar yarattığından ışıklandırma gerekmektedir. Bu nedenle aydınlatma
projesi iyi hazırlanmalı ve enerji yükü doğru hesaplanmalıdır. Depolarımızın çoğunda elektrikli istif makinaları
kullanıldığından, bu makinaların akülerinin şarj üniteleri tasarlanmalı ve enerji yükleri tanımlanmalıdır. Bu akü
şarj üniteleri mutlak surette depo kapalı alanının dışında
olmalıdır. Coğrafi özellikler nedeniyle depoda ısıtma ve
ürün gereksinimleri nedeniyle soğuk hava deposu uygulaması da gerekli olabilir. Tüm bu uygulamalar oldukça
yüksek miktarda enerji yükünü tanımladığından, hiçbir
riske yer bırakmayacak şekilde güvenli elektrik projesi

yapılmalıdır. Bu konuda yaşadığım bir örneği paylaşmak
isterim. Bir işletme arsasına uygun bir şekilde çok verimli
bir tasarım üzerinde çalışmış. Gayet doğru bir yaklaşımla alan kullanım verimliliğini arttırmak için her biri 15mt
yüksekliğinde olmak üzere 2 katlı bir depo tasarlamış ve
inşaatını da tamamlamıştı. Beni aydınlatma sorununu
çözmek için davet ettiler. Konuyu görüşmeden önce verileri elden geçirmek istedim. Zemin dayanımı ne kadar
diye sorduğumda aldığım yanıt beni oldukça şaşırtmıştı.
İlk yanıt çok sağlam oldu. Ne kadar sorusunun yanıtı 2
ton/m2 şeklinde geldi. Çalışma orada tamamlanmıştı. Zira
birçok ürünün palet ağırlığı 1 tondan fazladır. Bu durumda deponun zeminine en fazla 1 sıra palet dizilecekti ki bu
deponun aydınlatma sorunu yoktur. Bu durum bu işletme için oldukça üzücü olmuştu. Kolaylıkla görülebileceği
gibi depo tasarımında bürün çözümler iç içe ele alınmak
zorundadır [2 ,4, 5].
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2.22 Depo Savakları Tasarlanmalıdır
Depolarda çeşitli nedenlerle su ve sıvının zeminde bulunması olasılığı varsa zeminde savaklar tasarlanmalıdır.
Bu savaklar hesapsız alelusul değil, olası bir durumda, bu
su veya sıvıları usulüne uygun olarak sorunsuz bir şekilde
tahliye etmeyi sağlayacak kabiliyette olmalıdır [2, 4].
2.23 Haşere ve Zararlılara Karşı Koruma için
Önlemler Tasarım Sırasında Dikkate Alınmalıdır
Genellikle fare ve böcekler konusunda yapılacaklar son
derece sistematik olarak tanımlanabilmektedir. Bunların
dışında kuşlar ve yılanlar konusunda henüz net ve belirgin çözümler söz konusu değildir. Bu konularda uzmanlardan yardım alınmalıdır [2, 4, 5].
2.24 Hırsızlığa Karşı Çözümler ise Çeşitli Yöntemlerle
Sağlanabilir
Depo alanına girişi tek kapı üzerinden ve kameralı görüntü ve ses kaydı ile yapmak mümkündür. Depo giriş çıkışlarında ilgili personelin kimlik bilgilerinin kaydedilmesinin
de oldukça yararları söz konusudur. Bu konuda genellikle
deponun insan girişine karşı izole edilmesi tavsiye edilir.
Bu durumda giriş ve çıkışı denetlemeye yarayacak şekilde
bariyerli olması ve giriş çıkışı denetlemeye olanak sağlayacak bir tasarımı olmalıdır. Bu konuda teknolojik bir
destek oldukça yararlı olabilir. Giriş çıkış yetkisi olan personelin kartlarının RFID etiketli olması bu konuda çok yardımcı olabilir. Giriş çıkış yetkisi personelin kartına işlenir,
böylece anten karttan gelen sinyali alınca kapıyı açar. Bu
sayede yetkisiz kişilerin depoya giriş çıkışı da kısıtlanmış
olur. Ayrıca ürünlerin üzerindeki etiketlerin RFID7 etiketli
olması durumunda tüm giriş çıkışlar kontrol altında olur
ve çıkmaması gereken ürünler anten yanından geçerken
alarm vererek depo yetkilisini uyarabilir. Böylece kontrolsüz ürün çıkışı engellenmiş olacaktır. Diğer yandan ürün
girişinde otomatik ve anında hatasız sayım yapıldığından
kayıt hatalarının oluşması engellenebilir [2,4,5].
2.25 Depo Tasarımının Her Aşamasında Elde
Edilen Sonuçların Diğer Kademe Tasarımlarını
Nasıl Etkileyeceğini Her Kademede Kontrol Etmek
Gerekmektedir
Eğer her hangi bir karar diğer işlevleri olumsuz olarak etkiliyorsa, bu durumu dikkate alarak çözümü yeniden elde

7

RFID Radio Frequency Identification Radyo Frekanslı Tanımlama
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etmek gerekebilir. O nedenle depo tasarımı yinelemeli bir
tasarım olmak durumundadır [1, 2, 4].

3. SONUÇ
Aslında tüm çalışmaya kuş bakışı bakıldığı zaman, deponun içindeki operasyonlar dâhil, depo tasarımının
çok karmaşık bir çalışma olduğunun farkında olunması
gerekmektedir. İçerideki operasyonları ve ürün ile ilgili teknik bilgileri ve detaylarını hiç atlamadan başlayan
çalışma, çok disiplinli olarak devam etmek zorundadır.
Binası, istif makinaları, ısıtma-soğutma ve havalandırması, inşaatı, elektrik tasarımı, aydınlatması, çevre düzeni,
işçilik operasyonları, hazırlık alanları, istif makinalarının
içerideki hareket yolları, otomasyonu, ürün etiketlemeleri, depo içi ürün hareketlerinin tasarımı ve benzeri birçok
husus bu tasarımda dikkate alınmalı ve gerekli önlemler
de alınmalıdır. Tüm bu detayların yanında işçi sağlığı ve
güvenliği, donanım güvenliği, bina güvenliği ve ürün güvenliği konularına da gereken özenin gösterilmesi gerekmektedir.
Tasarım sırasında atlanılan her konunun yatırım tamamlandıktan sonra çözülmeye çalışılmasının her zaman maliyeti çok daha fazla olmaktadır.
Tüm bu konuları anlattıktan sonra hep duyduğum aşağıdaki cümle ne anlama gelir, sizlerin takdirine bırakıyorum:
Alt tarafı bir depo değil mi?
Benim yanıtım:
Evet, ama üst tarafı da bir depo!
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DEPO PLANLAMASI VE ÜRÜNLERİN
RAFLARA ATANMASI PROBLEMİNİN
ÇÖZÜMÜ
Büşra Ceren Aslan1, Sultan Bulut2,
Cennet Rabia Öymez3, Talip Kellegöz4

1. GİRİŞ
Günümüzün rekabetçi ve global iş dünyasında firmaların
gerek piyasaya girmeleri gerek tutunmaları gerekse büyümeleri için düşük maliyetle üretim yapmaları kaçınılmaz bir
zorunluluk haline gelmiştir. Ürün ve hizmet kalitesini bozmadan maliyetlerin düşürülmesinde en etkili yollardan biri verimli bir depolama ve etkin bir sipariş toplama sistematiğidir.
Depo yönetiminde üretkenlik ve performans değerlendirmesi yapılırken deponun fiziksel ortamı, kullanılan ekipman
ve bu ekipmandan faydalanma dereceleri, fiziksel depolama
yöntemlerinin kullanım düzeyi, doğru envanter yöntemlerinin seçilmiş olması ve depo personelinin çalışma verimliliği

1
2
3
4

dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda, kaynakların verimli kullanımı, toplam depolama alanının optimizasyonu, ekipman
verimliliğinin maksimize edilmesi, envanter yerleşiminin
toplam dolaşım süresini minimize edecek şekilde yapılmış
olması gerekir. Ayrıca; doğru envanter yöntemlerinin seçimi konusunda yapılan çalışmalar, envanter tutma maliyetlerini düşürerek depolamada verimliliğin artacağını ortaya
koymaktadır. Ek olarak; işçilerin depo içi dolaşım sürelerinin
azaltılarak depo süreçlerinin otomasyonunun sağlanması
depolamada verimliliği artıran unsurlar arasında gösterilmektedir [1].
Depolarda, sipariş toplama, taşıma, ürün yükleme, paletleme
ve istifleme gibi farklı işlemler yürütülmektedir. İşlemlerin iyi
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analiz edilmesi durumunda, iyileştirme için analitik yöntemler kolayca önerilebilir. Süreç içerisindeki herhangi bir aşamada yapılan küçük iyileştirmeler, genel verimlilik üzerinde
kümülatif bir etki yaratarak daha etkili sonuçlar alınmasını
sağlayacaktır.

tekniklerinden sıralı kümeleme (ROC) ve tek bağlantılı kümeleme (SLCP) kullanarak farklı imalat hücreleri oluşturup atölye tipi üretimden hücresel imalata geçiş yapılmıştır. Benzetim
yöntemiyle farklı üretim sistemleri kıyaslanmış; sonuçlar çoklu karar verme yöntemi olan TOPSIS ile değerlendirilmiştir [5].

Sarıcan tarafından, bir depolama alanı içerisinde ulaşım mesafesi, kullanım alanı, ürün talebi, son kullanım tarihi, depolama maliyeti ve bunlardan doğacak maliyetin minimize
edilmesi gibi birden çok kriter ile en iyi alternatif konumun
belirlenmesi üzerine çalışılmıştır. Ürün atama için ulaştırma
zamanını veya maliyetini minimize eden matematiksel modele Çok Ölçütlü Karar Verme (ÇÖKV) yöntemleri uygulanmış; optimal için Muppani ve Adil’in önerdiği model referans
alınmıştır. Belirlenen ürünlere uzlaşık en iyi çözüm VIKOR
yöntemi ile bulunmuştur [2].

Yeniyayla, ürünlerin hangi depoya atanacağı problemi ile ilgilenmiş 89 parçayı 10 aile grubuna ayırmıştır. Hacim, alan,
ağırlık, birlikte depolanabilme ve ihtiyaç miktarları dikkate
alınarak yapılan sınıflandırmada, 20 depo kullanılarak tam
sayılı matematiksel model kurulmuştur. Depolama zamanı,
maliyeti, işgücü ve envanter işlemlerini azaltmak için yapılan
çalışma sonucu, mümkün değişikliklerle test edilmiş, duyarlılık analizi yapılmıştır [6].

Demircan, denim üretimi yapan bir firmanın depolama yönetim sistemi üzerine çalışmıştır. Ürün çeşitliliği sebebi ile stoğa
çalışmasa da, depolama üzerine zorunlu olarak çalışması gerekmiştir. Taşıma ve enerji sarfiyatının önlenmesi için müşteri
odaklı adresleme sistemi teklif etmiştir. Hacmi yüksek müşteriyi az enerji harcanan lokasyonlara atamış, benzerlik ilişkilerine göre müşteri kümeleri oluşturmuştur. Benzerlik katsayısı yüksek müşterileri aynı koridora atamıştır. Sevkiyatta
esnekliği ise benzer ürün gruplarını alan müşterileri birlikte
tutarak sağlamıştır. Böylece sevkiyat esnasında bir sorun yaşandığında, aynı ürüne sahip olan komşu müşteriden ikame
edilebilecektir. Mevcut sistem ile önerilen sistem yerleşimi,
farklı performans ölçütleri ile karşılaştırılmış ve sonuçlar analiz edilmiştir [3].
Venkitasubramony ve Adil, yaptıkları çalışmada, ciro tabanlı depolama politikasını yatay ve dikey boyutlarda kullanan
bir deponun yerleşim tasarımı sorunu ele alınmıştır. Toplama mesafesini minimize edecek model düzenlenerek, dikey
hareket mesafesini de minimize edecek bir matematiksel
model oluşturulmuştur. Depo boyutlarına ulaşmada stokların kademelendirilmesinin depolama alanı gereksinimi üzerindeki etkisi dikkate alınmıştır. Depo maliyetinin optimize
edilmesinde, alan maliyetinin yanı sıra elleçleme maliyetini
de içeren bir matematiksel model geliştirilmiş ve bir çözüm
algoritması sunulmuştur. Dikey hareket için analitik model ve
optimizasyon modeli gerçek hayattaki verilere uygulanarak,
modelin, özellikle alan maliyetleri yüksek olduğunda, önemli
operasyonel maliyet tasarrufu sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır [4].
Kır ve arkadaşları, yalın üretim felsefesi ile geleneksel üretim
tipinden hücresel imalata geçiş yaparak, imalat işletmelerinin en önemli konusu olan siparişi zamanında yetiştirme
konusuna çözüm getirmeye çalışmışlardır. Grup teknolojisi
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Kosif ve Ekmekçi, bir lojistik firmasının müşteri talebini karşılarken takip etmesi gereken rota üzerine çalışmış, uygun
çizelgeyi çıkartarak maliyeti minimize etmeye çalışmıştır. Çalışmanın etkinliğini görmek için, eski ve yeni rotaları
Clarke&Wright (CW) Sezgiseli ile karşılaştırmış ve iyileşmeyi
bulmuşlardır [7].
Leung, Quintana ve Chen, tam zamanlı üretim yapan bir firmada grup teknolojileri kullanılarak parça ailelerini ve makine gruplarını tanımlamışlardır. Çalışan üretim hücrelerinin
yerleşimini tasarlamak üzerine yapılan çalışmada yaklaşım;
parçaların işleme ihtiyacını, talep hacmini ve makine kapasitesini malzeme akış matrisine dönüştürmek ve boşluk doldurma matrisine eldeki verileri girerek alternatif bir yerleşim
planı oluşturmaktır [8].
Sobhanallahi ve arkadaşları, grup teknolojileri ile makine
hücresi oluşturma üzerine benzerlik katsayısı verilerinin işlenmesinden doğan avantajı göstermeye çalışmışlardır. Bunu
yaparken hücre sayısını veya plakt ailesini sınırsız kabul etmişlerdir. Bir fonksiyonun benzerlik katsayısı dahil edilerek
nasıl kurulduğunu göstermişlerdir [9].
Tüm bu bilgiler ışığında daha etkili bir depo yerleşimi elde etmek için yürütülen çalışmada kullanmak üzere Tek Bağlantılı
Kümeleme Yöntemi (SLCP), Karesel Atama, Clarke & Wright
tasarruf algoritması yöntemleri belirlenmiştir. Tanımlanan
problemin çözümü için uygulanan adımlar belirtilmiş ve çözüm yöntemleri ele alınmıştır. Belirtilen yöntemler doğrultusunda bir çalışma ortaya konmuş, son aşamada ise çalışmanın sağladığı iyileştirmeyi görmek amacıyla mevcut ve yeni
düzen arasında karşılaştırma yapılmıştır.

2. PROBLEMİN TANIMI
ATAK detay montaj deposunda kullanılan AS-RS robot sistemi, asansörlü sistem, mezanin raf sistemi ve kuleler içerisinden insan gücünün en yoğun olarak ihtiyaç duyulduğu raf
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sistemi mezanin raf sistemidir. Bu nedenle yapılan çalışmalar,
mezanin raf sistemindeki malzemeler toplanırken kat edilen
mesafeyi kısaltmak ve dolayısıyla harcanan süreyi azaltmak
üzerinedir.
Bu depoda bulunan üç katlı mezanin raf sisteminde Atak,
Sikorsky Genel Maksat (GMH), Gökbey ve Bahreyn projelerine ait helikopterlerin montajında kullanılan malzemeler
ait oldukları projelere ve projelerin çalışılma yoğunluğuna
göre katlara dağıtılmıştır. Atak malzemeleri birinci, GMH malzemeleri ikinci ve Gökbey ile Bahreyn malzemeleri üçüncü
katta bulunan iki metre uzunluğundaki hücre adı verdiğimiz
bölmelere yerleştirilmiştir.
Bu projelerin montaj işlemlerinde kullanılacak parçalar için
operasyon listeleri oluşturulmaktadır. Operasyon listesindeki
parçalar için etiket basılmakta ve üzerinde yer alan bilgilere
göre raflardan toplanmaktadır. Gelen etiketlerin öncelikle
kullanılacakları projelere göre gruplandırılarak hangi kattan
toplanacakları belirlenir, daha sonra malzemelerin bulunduğu katlardan toplama işlemini kolaylaştırabilmek için etiketlerdeki yer bilgisi ve bu yerlerin birbirlerine yakınlıklarına
göre etiketler gruplanır. Her hücrenin bir numarası ve hücrelerde bulunan her çekmece ve avadanlığın bir kodu vardır.
Her kat içerisinde bulunan malzemelerin hücrelere yerleşimi fonksiyonel özelliklerinin benzerliğine göre yapılmıştır.
Etiketlerde birlikte istenilen malzemeler özellikle birbirlerine
yakın olarak konumlandırılmadığı için malzeme toplarken
raflar arası dolaşımın fazla olması ve koridorlar arası geçiş yapılacak bağlantı koridoru sayısının az olması sebebiyle talep
edilen parçaların toplanma süresi ve kat edilen mesafe uzayabilmektedir. Bu durum operasyon bazlı yerleşimin önemini
artırmaktadır.
Yapılan bu çalışmalarla operasyon listelerinde birlikte istenen
parçaların birbirine, en çok istenen parçaların ise paketleme/
etiketleme alanına ve dolayısıyla montaj alanına en yakın
olacak şekilde yerleştirilmesinin mesafe ve süreyi kısaltması
amaçlanmaktadır.
Bahsi geçen yerleşimi yapabilmek için birlikte istenen parçaları birbirine yakın ve yüksek frekansta istenen parça gruplarını etiketleme alanına yakın yerleştirme stratejisi izlenecektir.

3. KULLANILAN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
Tanımlanan problemin çözümü için uygulanan adımlar Şekil
1’de gösterilmiştir.

3.1 Tek Bağlantılı Kümeleme Yöntemi (SLCP)
Tek bağlantılı kümeleme yönteminde gruplama, her bir
makine çifti için hesaplanan benzerlik katsayılarını kullanan

hiyerarşik bir yapı içerisinde yapılmaktadır. Benzerlik katsayısı her makine çifti için, her bir makineyi ayrı ayrı ve her iki
makineyi birden ziyaret eden parça sayısı bakımından söz
konusu iki makinenin ne kadar benzer olduğunu belirlemek
amacıyla hesaplanmaktadır. İki makine arasındaki benzerlik
katsayısı aşağıdaki denklem ile hesaplanır [5]:
1.1. Çalışmanın yürütüldüğü depodan alınan operasyon listelerindeki verileri 0-1 matrisi
oluşturacak şekilde düzenlemek
1.2. Elde edilen 0-1 matrisini kullanarak her iki parça arasındaki benzerliği ve her parçanın
operasyon listelerinde toplam istenme sayısını hesaplamak
1.3. AutoCad’te iki boyutlu olarak çizilen deponun yukarıdan görüntüsünden hücreler arası
uzaklıkları ve her bir hücrenin toplama alanına olan uzaklığını elde etmek
1.4. Hesaplanan girdileri matematiksel formülde yerine koyarak GAMS’te çözdürmek ve
yeni yerleşim düzeni elde etmek
1.5. Yeni ve eski yerleşim düzenini karşılaştırıp iyileşme oranını tespit etmek için tasarruf
algoritmasından faydalanmak

Şekil 1. Problemin Çözümü İçin Uygulanan Adımlar

SXY :

X ve Y makineleri arasındaki benzerlik katsayısı

a

X ve Y makinelerinin her ikisinde birden işlem gören

:

			

parça sayısı

b

:

Yalnızca X makinesinde işlem gören parça sayısı

c

:

Yalnızca Y makinesinde işlem gören parça sayısı

Bu denklem operasyon-parça ilişkisine uyarlandığında;
SXY : X ve Y parçaları arasındaki benzerlik katsayısı
a : X ve Y parçalarının birlikte istendiği operasyon
			listesi sayısı
b : Yalnızca X parçasının istendiği operasyon listesi sayısı
c : Yalnızca Y parçasının istendiği operasyon listesi sayısı
haline gelmektedir.
Tablo 1’de verilen örnek parçalar arası benzerlik katsayıları listesinin 2. satırında B54 ve B57 parçaları için yazdırılmış veriler
mevcuttur. Buna göre 3. kolonda B54 parçasının toplamda
kaç operasyonda istendiği saydırılıp yazdırılmış, aynı şekilde 4. kolonda da B57 parçasının toplamda kaç operasyonda
istendiği yazdırılmıştır. “Kombinasyon” dediğimiz 5. kolon
ise B54 ve B57 parçalarının ortak olarak kaç operasyonda istendiği bilgisini veriyor. Ortak olarak istendikleri operasyon
olmadığı için formüle göre benzerlikleri 0 olarak hesaplanmıştır.
Daha sonra benzerlik katsayıları değerleri matris formatında
düzenlenerek Tablo 2’de verilmiştir.. Ayrıca amaç fonksiyonunda kullanılması planlanan parça akışları elde edilmiştir.
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Tablo 1. Parçalar Arası Benzerlik Katsayıları Listesi
Parça1 Operasyon
Sayısı

Parça2 Operasyon
Sayısı

Kombinasyon

Benzerlik

B54

B57

12

8

0

0

B54

B58

12

1

1

0,083333

B54

B60

12

6

2

0,125

B54

B78

12

2

0

0

B54

B92

12

7

1

0,055556

B54

B93

12

6

1

0,058824

B54

B101

12

19

1

0,033333

B54

B102

12

29

2

0,051282

B54

B196

12

5

0

0

B54

B198

12

2

0

0

B54

B199

12

9

4

0,235294

B54

B200

12

3

2

0,153846

B54

B258

12

1

0

0

B54

B259

12

1

0

0

B54

B266

12

3

2

0,153846

B54

B271

12

1

0

0

B54

B272

12

7

0

0

B54

B273

12

6

2

0,125

B54

B279

12

1

0

0

B54

B301

12

3

1

0,071429

B54

B302

12

30

11

0,354839

B54

B352

12

9

1

0,05

B54

B370

12

2

1

0,076923

B54

B373

12

11

0

0

B54

B402

12

2

0

0

B54

B407

12

2

0

0

B54

B417

12

21

2

0,064516

B54

B418

12

1

0

0

B54

B429

12

9

0

0

B54

B430

12

1

1

0,083333

B54

B433

12

2

0

0

B54

B451

12

3

0

0

B54

B452

12

8

1

0,052632
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Tablo 2. Örnek Parçalar Arası Benzerlik Katsayıları Matrisi
B54

B57

B58

B60

B78

B92

B93

B101

B102

B196

B198

B54

1

0

0,08333

0,125

0

0,05555

0,05882

0,03333

0,05128

0

0

B57

0

1

0

0

0

0

0

0,03846

0,05714

0

0

B58

0,08333

0

1

0,16666

0

0

0

0

0

0

0

B60

0,125

0

0,16666

1

0

0

0

0

0

0

0,14285

B78

0

0

0

0

1

0

0,14285

0,10526

0

0,16666

0

B92

0,05555

0

0

0

0

1

0,08333

0,13043

0,16129

0

0

B93

0,05882

0

0

0

0,14285

0,08333

1

0,04166

0,09375

0,1

0

B101

0,03333

0,03846

0

0

0,10526

0,13043

0,04166

1

0,17073

0,04347

0

B102

0,05128

0,05714

0

0

0

0,16129

0,09375

0,17073

1

0

0

B196

0

0

0

0

0,16666

0

0,1

0,04347

0

1

0

B198

0

0

0

0,14285

0

0

0

0

0

0

1

Tablo 3. Örnek Parça Akışları Listesi
Parça No

Parça Akışı

B54

12

B57

8

B58
B60

1
6

Tablo 4. Örnek Hücrelerin Kapıya (Toplama Alanına) Olan
Uzaklıkları Listesi
Hücre No

Masaya
uzaklık (m)

1

6

2

8

3

10
12

17

7

18

9

19

11

20

14

21

16

22

3

B78

2

4

B92

7

5

14

23

5

B93

6

6

17

24

7

B101

19

7

19

25

9

B102

29

8

5

26

11

B196

5

9

7

27

14

B198

2

10

9

28

16

11

11

29

3

12

13

30

5

13

31

7

16

32

9

14

18

33

11

15

3

34

14

16

5

35

16

Tablo 3’te görülen parça akışı bir parçanın toplamda kaç operasyonda geçtiği yani istenme sıklığıdır.
Şekil 2’de görülen depo çizimi gerçek ölçülere uygunluk göstermektedir. Bu çizim üzerinden hücreler arası uzaklıklar ve
hücrelerin toplama alanına olan uzaklıkları hesaplanmış Tablo 4 ve Tablo 5’te verilmiştir.
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Tablo 5. Hücreler Arası Uzaklık Matrisi
Hücre
No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

0

2

4

6

8

11

13

0

2

4

6

8

11

13

4

6

8

10

12

13

15

2

2

0

2

4

6

9

11

2

0

2

4

6

9

11

6

8

10

12

10

11

13

3

4

2

0

2

4

7

9

4

2

0

2

4

7

9

8

10

12

10

8

11

13

4

6

4

2

0

2

5

7

6

4

2

0

2

5

7

10

12

10

8

6

7

9

5

8

6

4

2

0

3

5

8

6

4

2

0

3

5

12

10

8

6

4

5

7

6

11

9

7

5

3

0

2

11

9

7

5

3

0

2

13

11

9

7

5

4

6

7

13

11

9

7

5

2

0

13

11

9

7

5

2

0

15

13

11

9

7

6

8

8

0

2

4

6

8

11

13

0

2

4

6

8

11

13

4

6

8

10

12

13

15

9

2

0

2

4

6

9

11

2

0

2

4

6

9

11

6

8

10

12

10

11

13

10

4

2

0

2

4

7

9

4

2

0

2

4

7

9

8

10

12

10

8

9

11

11

6

4

2

0

2

5

7

6

4

2

0

2

5

7

10

12

10

8

6

7

9

12

8

6

4

2

0

3

5

8

6

4

2

0

3

5

12

10

8

6

4

5

7

13

11

9

7

5

3

0

2

11

9

7

5

3

0

2

13

11

9

7

5

6

8

14

13

11

9

7

5

2

0

13

11

9

7

5

2

0

15

13

11

9

7

8

10

15

4

6

8

10

12

13

15

4

6

8

10

12

13

15

0

2

4

6

8

11

13

16

6

8

10

12

10

11

13

6

8

10

12

10

11

13

2

0

2

4

6

9

11

17

8

10

12

10

8

9

11

8

10

12

10

8

9

11

4

2

0

2

4

7

9

18

10

12

10

8

6

7

9

10

12

10

8

6

7

9

6

4

2

0

2

5

7

19

12

10

8

6

4

5

7

12

10

8

6

4

5

7

8

6

4

2

0

3

5

20

13

11

11

7

5

4

6

13

11

9

7

5

6

8

11

9

7

5

3

0

2

21

15

13

13

9

7

6

8

15

13

11

9

7

8

10

13

11

9

7

5

2

0

3.2 Karesel Atama Modeli

Kısıtlar:

Matematiksel model için gerekli olan girdiler böylece elde
edilmiş olmaktadır. Kullanılacak olan matematiksel model
için Karesel atama matematiksel modeli temel alınmıştır. Karesel Atama Problemleri (KAP) NP-Zor problem sınıfına giren
en zor problemlerden biridir. Karesel atama problemlerinde
lokasyon ve tesisler bulunmaktadır. Problem, her bir tesisin
bir lokasyona ve her lokasyonun bir tesise atanması üzerine
kurulmaktadır. Lokasyonlar arasında mesafe matrisleri ve tesisler arasında akış matrisleri bulunmaktadır. Amaç maliyetin enküçüklenmesidir [10].
Karesel atama problemimize ilişkin çalışmamızı yürüttüğümüz depoya uyarlanmış matematiksel model aşağıdaki gibidir:

R={1, 2, 3} depolama birim tipleri
ri ⊂ R
i parçasının atanabileceği depolama birim tipi
kj ∈ R j depolama biriminin tipi
1, 2, ve 3 olarak kodlanmış üç tip depolama birimi vardır.
Bunlar sırasıyla çekmece içeren, avadanlık içeren ve ikisini
de içermeyen boş hücrelerdir. Çekmece içeren hücrelerin kapasitesi 108 birim, avadanlık içeren hücrelerin kapasitesi 72
birim ve boş hücrelerin kapasitesi ise 30 birimdir.
Parametreler:
Ujp : j ve p hücreleri arasındaki mesafe

Kısıtlar:
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Xfp
mi
Bif
Xij
Mj
ai
Uj
kj
ri

:
:
:
:
:
:
:
:
:

f parçasının p hücresine atanması
i parçasının hacmi
i ve f parçaları arasındaki benzerlik
i parçasının j hücresine atanması
j hücresinin kapasitesi
i parçasının akış miktarı
j hücresinin masaya uzaklığı
j hücresinin depolama tipi
i parçasının depolama tipi

Bu matematiksel model, GAMS programı üzerinde kodlanmış ve yeni yerleşim düzeni için parçaların atanacağı hücreler
elde edilmiştir.
Firmadan alınan operasyon listesi verileri ve dolayısıyla
yerleşimi yapılan parçalar üretimde olan projelerden yalnızca bir tanesine aittir. Bu parçalar Şekil 2’de görülen depo
çizimine göre ilk 73 hücreye yerleştirilmiş bulunmaktadır.
Ancak bu 73 hücre içerisinde başka projelere ait parçalar
da bulunmaktadır. Yeniden yerleşimi yapılan parçalar deponun yalnızca bir kısmını dolduracağından ve matematiksel model parçaları toplama alanına yakın hücreden
başlayarak atayacağından yerleşim için deponun toplama
alanına yakın olan bir kısmı ele alınmıştır (Şekil 3). Bu kısımda 35 hücre bulunmaktadır ve masanın yanında bulunan
ilk 2 hücreye parça yerleştirilmediği için bu hücreler numaralandırılmamıştır.

3.3 Clarke & Wright Tasarruf Algoritması
Tasarruf algoritması her bir adımda turlar setinin daha iyi bir
set elde etmek üzere değiştirilmesine dayanmaktadır. Yöntemde başlangıç olarak her bir- araç için ayrı bir rota oluşturulmakta yani her bir talep noktasına ayrı bir araç ile hizmet verilmektedir. Sonra oluşabilecek en büyük tasarrufa ve
uygunluk şartlarına göre iki rota birleştirilmektedir. Burada
ifade edilen tasarruflar i ve j düğümlerine iki ayrı araç yerine
bir tek araç ile hizmet verilmesi durumunda elde edilecek
maliyet azalmasıdır. Bütün araçların yola çıkıp geri döneceği
basit bir depo bulunmaktadır. Müşteri talepleri ve konumları bilinmektedir. Deponun konumu 0 ve müşteri konumları

l,2,3,..n olarak tanımlanmaktadır. Depodan, her müşteri konumuna gitmenin maliyeti şu şekilde kabul edilir [7].
S(i,j)=C(0,i)+C(0,j)-C(i,j)
Algoritmada araç olarak tanımlanan varlıklar, bizim uygulamamızda sipariş toplayan kişileri, müşteri ise hücreleri temsil
etmektedir.
Parametreler:
S(i,j) : i ve j çiftleri için tasarruf değerleri
C(i,j) : i hücresi ile j hücresi arasındaki mesafe
C(0,i) : Başlangıçtan i noktasına giderken alınan yol
C(0,j) : Başlangıçtan j noktasına giderken alınan yol
Algoritma adımları:
Adım 1: Öncelikle i≠j olan tüm (i, j) çiftleri için tasarruf değerleri (s(i,j)) hesaplanmıştır.
Adım 2: Hesaplanan tasarruf değerleri büyükten küçüğe
doğru sıralanmıştır.
Adım 3: CW sezgiseli uygulaması için en büyük tasarruf değeri dikkate alınarak işleme başlanmıştır.
Adım 4: Sırasıyla tüm rota çiftleri irdelenerek, işlemlere devam edilmiştir.

4. ULAŞILAN SONUÇLAR
GAMS kodunun çalıştırılması sonucu parçanın 35 hücreden
hangisine atandığı bilgisini veren bir çıktı alınmıştır (Şekil 4).
1386 parçanın her biri için 35 satırlık olan bu çıktı listesi elde
edilmiştir.
Parçanın atandığı hücrede değişken 1 değerini almaktadır.
Değişkenin yalnızca 1 değerini aldığı ayrı bir sonuç dosyası
yazdırılarak her parçanın atandığı hücre listesi Şekil 5’te gösterilmiştir.
Bu listenin bir kısmı Tablo 6’da verilmiştir. Örneğin B54 kodlu
1. parça 22 numaralı hücreye atanmıştır.

Şekil 3. Yerleşim İçin Kullanılan Depo Alanı
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Tablo 6. 50 Parçalık GAMS Çıktısı Listesi

Şekil 4. 1 Numaralı Parça için Elde Edilen GAMS Çıktısı

Parça No

Parça Kodu

Hücre No

26

B402

1

1

B54

22

27

B407

23

2

B57

22

28

B417

29

3

B58

31

29

B418

31

4

B60

34

30

B429

22

5

B78

1

6

B92

22

31

B430

31

7

B93

34

32

B433

1

8

B101

29

33

B451

29

9

B102

29

34

B452

29

10

B196

34

35

B454

16

11

B198

23

36

B456

28

12

B199

22

37

B457

7

13

B200

34

38

B477

14

14

B258

28

39

B478

1

B505

23

15

B259

28

40

16

B266

34

41

B514

34

17

B271

28

42

B517

31

18

B272

29

43

B522

16

19

B273

29

44

B546

28

20

B279

28

45

B554

7

21

B301

29

46

B559

35

22

B302

34

47

B561

22

23

B352

29

48

B563

34

24

B370

1

49

B565

21

25

B373

22

50

B577

34

Algoritması ile oluşturulan rotalar üzerinden mevcut ve yeni
yerleşim düzeninin karşılaştırması yapılmıştır. Karşılaştırmada esas alınan yeni düzen GAMS’tan elde edilen çıktıya göre
oluşturulmuştur.

Şekil 5. Yazdırılan Sonuç Dosyasının Örneği

5. YAPILAN İYİLEŞTİRME VE SONUÇLARIN
KARŞILAŞTIRILMASI
Bölüm 4’te bahsedilen problem çözümü aşamalarının sonuncusu olan karşılaştırma adımı için Clarke&Wright Tasarruf
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Yapılan karşılaştırmanın daha tutarlı sonuç vermesi için
öncelikle mevcut depo düzeninde ilk 73 hücrede yer alan
parçalar, toplama alanına olan mesafeleri yaklaşık olarak ½
oranında azaltılarak ilk 35 hücre içerisine çekilmiştir. Tablo
7’de T11031 kodlu operasyon listesinde istenen parçaların
bulundukları hücre numaraları ve bu hücrelerin birbirlerine
ve masaya yani toplama alanına olan uzaklıkları matris halinde verilmiştir. CW sezgiselinin ilk adımına göre i≠j olan tüm
(i, j) çiftleri için tasarruf değerleri (Sij) hesaplanmıştır (Tablo
8). İkinci adımda ise hesaplanan tasarruf değerleri büyükten
küçüğe sıralanmıştır (Tablo 9).

35
Tablo 7. T11031 Operasyon Listesi için Mevcut Depo Yerleşimine Göre Uzaklık Matrisi Tablo 9: Sıralanmış Tasarruf Değerleri
T11031

Masa

16

21

22

23

24

25

29

30

32

Hücre

no

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Masa

0

0

5

17

3

5

7

9

3

5

9

16

1

5

0

12

2

0

2

4

6

8

12

21

2

17

12

0

14

12

10

8

16

14

10

22

3

3

2

14

0

10

8

6

3

5

9

23

4

5

0

12

10

0

8

4

5

7

11

24

5

7

2

10

8

8

0

2

7

9

13

25

6

9

4

8

6

4

2

0

9

11

15

29

7

3

6

16

3

5

7

9

0

2

6

30

8

5

8

14

5

7

9

11

2

0

2

32

9

9

12

10

9

11

13

15

6

2

0

Tablo 8. Hesaplanan Tasarruf Değerleri
(i,j) Çiftleri

Tasarruf
Değerleri

S (1,2)

10

S (1,3)

6

S (1,4)

10

S (1,5)

10

S (1,6)

10

S (1,7)

2

S (1,8)

2

S (1,9)

2

S (2,3)

6

S (2,4)

10

S (2,5)

14

S (2,6)

18

S (2,7)

4

S (2,8)

8

S (2,9)

16

S (3,4)

-2

S (3,5)

2

Tablo 9. Sıralanmış Tasarruf Değerleri

S (3,6)

6

S (3,7)

3

S (3,8)

Sıralı (i,j)
Çiftleri

Sıralı Tasarruf
Değerleri

S (2,7)

4

S (2,6)

18

S (4,5)

4

S (2,9)

16

S (3,7)

3

S (2,5)

14

S (3,8)

3

S (5,6)

14

S (3,9)

3

S (8,9)

12

S (4,7)

3

S (1,2)

10

S (4,8)

3

S (1,4)

10

S (4,9)

3

S (1,5)

10

S (5,7)

3

S (1,6)

10

S (5,8)

3

S (2,4)

10

S (5,9)

3

S (4,6)

10

S (6,7)

3

S (2,8)

8

S (6,8)

3

S (1,3)

6

S (6,9)

3

S (2,3)

6

S (1,7)

2

S (3,6)

6

S (1,8)

2

S (1,9)

2

S (3,5)

2

S (3,4)

-2

3

S (3,9)

3

S (4,5)

4

S (4,6)

10

S (4,7)

3

S (4,8)

3

S (4,9)

3

S (5,6)

14

S (5,7)

3

S (5,8)

3

S (5,9)

3

S (6,7)

3

S (6,8)

3

S (6,9)

3

S (7,8)

6

S (7,9)

6

S (7,8)

6

12

S (7,9)

6

S (8,9)

Tablo 10. T11031 Operasyon Listesi için Yeni Depo Yerleşimine Göre Uzaklık Matrisi
YENİ MESAFE MATRİSİ
T11031

Masa

22

27

29

31

34

hücre

no

0

1

2

3

4

5

Masa

0

0

3

14

3

11

14

22

1

3

0

11

4

8

13

27

2

14

11

0

13

9

4

29

3

3

4

13

0

4

11

31

4

11

8

9

4

0

7

34

5

14

13

4

11

7

0
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Araç kapasite kısıtının olmadığı varsayımı altında sırasıyla
bütün çiftler irdelenerek bir rota oluşturulmuştur. Buna göre
mevcut düzendeki sipariş toplama rotası: masa, 22, 29, 30,
32, 21, 25, 24, 16, 23, masa şeklindedir. Bu rotada kat edilen
toplam mesafe 37 metredir.

Bu operasyon listesi için sağlanan iyileşme oranı %13,5’tur.
Seçilen belirli sayıda operasyon listesi üzerinde bu işlemler
uygulandığında ortalama olarak %12 oranında bir iyileşme
sağlandığı görülmüştür.

Aynı işlemler yeni depo yerleşim düzeni için de tekrarlanmıştır.

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Tablo 10’daki uzaklıklara göre tasarruf değerleri hesaplanmış
(Tablo 11) ve büyükten küçüğe sıralanmıştır (Tablo 12).
Yeni düzendeki sipariş toplama rotası masa, 22, 27, 34, 31, 29,
masa şeklindedir. Bu rota için kat edilen toplam mesafe ise
32 metredir.
Tablo 11. Yeni Yerleşim Düzenine Göre
Hesaplanan Tasarruf Değerleri
(i,j) Çiftleri

Tasarruf Değerleri

S 1,2

6

S 1,3

2

S 1,4

6

S 1,5

4

S 2,3

4

S 2,4

16

S 2,5

24

S 3,4

10

S 3,5

6

S 4,5

18

Tablo 12.Yeni Yerleşim Düzenine Göre Sıralı
Tasarruf Değerleri
Sıralı (i,j) Çiftleri

Tasarruf Değerleri

S 2,5

24

S 4,5

18

S 2,4

16

S 3,4

10

S 1,2

6

S 1,4

6

S 3,5

6

S 1,5

4

S 2,3

4

S 1,3

2
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Depolama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi
ve hammadde, yarı mamül ve parça tedariği sirkülasyonunun akıcı bir şekilde sağlanması için yerleşim şekli ve sipariş
toplama büyük önem arz etmektedir. Bugüne kadar birçok
depo yerleşimi ve sipariş toplama stratejisi geliştirilmiştir fakat bunun yanında firmanın koşullarına özgü çözümler üretilmesi gerekliliği de kaçınılmazdır. Bu nedenle firmaya ait
verileri işlemek, anlamlı sonuçlar çıkarmak ve bu sonuçlardan yola çıkarak depo yönetimini gerçekleştirmek firmaya
önemli katkılar sağlayacaktır.
Çalışmanın uygulama kısmında, TUSAŞ Atak Montaj deposunda bulunan raf sistemi koşulları dikkate alınarak ve aynı
kurumdan elde edilen gerçek verilerle, sipariş toplama süresinin minimize edilmesi amacıyla yeni depo yerleşimi probleminin çözümüne odaklanılmıştır.
Amaca yönelik olarak öncelikle Tek Bağlantılı Kümeleme
Yöntemine (SLCP) göre parça benzerlik oranları bulunmuş,
Karesel Atama matematiksel modeline göre parça ataması
gerçekleştirilmiş ve yeni depo yerleşimi elde edilmiştir. Aynı
operasyon listeleri için, mevcut ve yeni yerleşimdeki sipariş
toplama sürelerinin karşılaştırılması için Clarke ve Wright
sezgiseli temel alınmıştır. Bu sezgisele göre mevcut ve yeni
yerleşim düzeni için sipariş toplama rotaları belirlenmiş ve
elde edilen rota uzunluklarının karşılaştırması yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre yeni depo yerleşiminin verimliliği
değerlendirilmiştir.

TEŞEKKÜR
Çalışmamız süresince bizden destek ve yardımlarını esirgemeyen akademik danışmanımız Doç. Dr. Talip KELLEGÖZ’e,
ayrıca gösterdikleri ilgi ve samimiyet ile bize güzel bir çalışma ortamı sunan sanayi danışmanlarımız Sayın Tulga GÖKSUN ve Duygu GÖÇÜK’e ve tüm depo çalışanlarına sonsuz
teşekkürlerimizi sunarız.

KAYNAKÇA
1.

Tuna, T. 2014. ''Depo Planlaması ve Ürünlerin Depolara
Atanması Probleminin Sezgisel Algoritmalar ile Çözümü.'',

37
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

6.

Ankara
2.

Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü-

Sarıcan, B. 2019. ''Depolama alanı ürün atama problemi için

sü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Kırıkkale

en iyi alternatif konumun çok kriterli karar verme yöntemleri
ile belirlenmesi.'', Yüksek Lisans Tezi,Konya Teknik Üniversi-

3.

4.

5.

Yeniyayla, T. 2014. ''Malzeme Atama Yöntemleri ve Çoklu
Depoya Sınıflandırılmış Aile Grubu Malzeme Atama Modeli.'',

7.

Kosif, B., Ekmekçi,İ. 2012. ''Araç Rotalama Sistemleri ve Ta-

tesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana

sarruf Algoritması Uygulaması.'' İstanbul Ticaret Üniversitesi

Bilim Dalı, Konya

Fen Bilimleri Dergisi, cilt 11, sayı 21, s 41-51

Demircan,Ö. 2018. ''Depo Raf Yerleşim Problemi Ve Kümele-

8.

Leung, Mark T., Quintana R., AnChen, A.S. 2008. ''A Para-

me Temelli Bir Yaklaşım.'', Yüksek Lisans Tezi,Erciyes Üniversi-

digm for Group Technology Cellular Layout Planning in JIT

tesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Endüstri Mühendisliği Ana Bilim

Facility.'' IEEE International Conference on Industrial Engine-

Dalı,Kayseri

ering and Engineering Management, s 1174-1178.

Venkitasubramony, R., ve G. K Adil. 2017. ''Design of an

9.

Sobhanallahi, Jahanshahloo, G.R., Amin,G.R., Shayan.E.

order-picking warehouse factoring vertical travel and space

2002. ''Threshold value for the number of cells in group tech-

sharing.'' International Journal Adv Manuf Technol, sayı 91, s

nology. '' Computers and Industrial Engineering, volume 42,

1921–1934.

s 2-4

Kır, S., Yazgan, H.R., Erolan, Erbaş,B.G., Altunbaş,B. 2015.

10.

Yener, F., Yazgan, H.R. 2019. “OptimalWarehouse Design:

''Kümeleme yöntemi ile oluşturulan imalat hücrelerinin per-

Literature Review and CasevStudy Application.'' Computers

formanslarının benzetim ve topsis ile değerlendirilmesi.'' Sa-

& Industrial Engineering, cilt 129, sayı Mart, s 1-13

karya Üniversitesi Fen Bil Dergisi, s 267-282.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



NİSAN 2021



www.mmo.org.tr

38

DEPOLAMA

İLERİ DEPOLAMA TEKNİKLERİ
Berkan Zevkli1, Gizem Aydın2, Serdar Altuntaş3,
Buse Korumaz4, Esra Dinler5, Tusan Derya6

1. GİRİŞ
Gelişmekte olan havacılık ve uzay sanayisinde günümüzde artan rekabet ortamında öncü firmalardan olabilmek
için mühendislik tekniklerini en iyi şekilde kullanmak ve
uygulamak gerekmektedir. Bir işletmenin, üretim açısından daha verimli çalışabilmesi için uygulanabilecek pek
çok teknik bulunmaktadır. Sürekli artan müşteri sayısı
sektörü daha dinamik hale getirmektedir. Bu dinamizme
uyum sağlamak için teknolojinin, oluşturulan sisteme
entegrasyonu ile kullanılan tekniklerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Projenin gerçekleştirildiği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’de proje bazlı ve dinamik olarak
değişen bir üretim sistemi bulunmaktadır. Artan parça
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çeşidi ile parçaların üretiminde kullanılan, takım adı verilen üretime yardımcı malzemelerin çeşitleri artmaktadır.
Proje anlaşmalarına bağlı olarak takımların uzun zaman
stoklanması gerekmektedir. Artan takım sayısı ile takımların üretimi beslemesi ve stoklanmasında çeşitli problemler ortaya çıkmaktadır. Bu problemler üretim akışını
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada, takımların
üretim bölümlerini olumsuz yönde etkilememesi adına,
endüstri mühendisliği teknikleri kullanılarak çözüm önerileri geliştirilmiştir. Takımların, firma içerisinde üretimi
beslerken, üretimin takımları beklemesinden dolayı yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi adına, tedarik zinciri
yönetiminde kullanılan çapraz sevkiyat tekniği probleme
uyarlanmıştır. Tekniğin uygulanmasında, tesis yeri seçimi,
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seçilen tesisin yerleşimi ve takımlar için kapasite analizi
yapılmış ve mevcut sürece alternatif süreç önerilmiştir. Artan takım sayısı ile takımların üretim bölümlerine
gönderiminde ve kontrolünde zorluklar yaşanmaktadır.
Firmada takımların üretime gönderilme zamanları kesin
olarak bilinememektedir. Bununla beraber gönderilmesi
istenen takımların da güncel olarak lokasyon ve sistem
durumu kontrolü yapılmadığından, üretime gecikebilmektedir. Bu problemlerin önüne geçebilmek adına,
üretim planlama ve kontrol departmanı tarafından kullanılabilecek bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Aynı
zamanda takım gönderimini sağlayan takım depolarında
kullanılmak üzere veri tabanı sorgulama yöntemi geliştirilmiştir. Takımların depolanması ile yaşanan kapasite
sorunlarının önüne geçmek, takım gönderiminin hızlandırılması ve depoların daha verimli kullanılması adına takımların depolara yerleşimi için karar modeli ve sezgisel
algoritma geliştirilerek yeni depo yerleşimleri yapılmıştır.

2. TAKIMLARIN GECİKME NEDENLERİ
Firmada üretim destekçisi takımlardan kaynaklanan çeşitli problemler yaşanmaktadır. Bu problemlerin meydana gelme sebepleri de yine çeşitli sorunlardan kaynaklanmaktadır. Net bir problem tanımı oluşturmak için mevcut
sistemin yeterli ölçüde analiz edilip çeşitli teknikler kul-

lanılarak araştırılması gerekmektedir. Problem analizine
ilişkin oluşturulmuş balık kılçığı diyagramı Şekil 1’de verilmiştir. Balık kılçığı diyagramında görüldüğü gibi ana
problem, takımın üretime gecikmesi olarak belirlenmiştir.
Bu problemin alt problemleri ve bu alt problemlere bağlı
problemler incelendiğinde 19 adet alt problemden dolayı bu sorunun kaynaklandığı gözlemlenmektedir. 19
adet alt problemin her biri için bir çözüm gerçekleştirmek mümkün olmayacağı için bu problemler arasında
bir önem düzeyi bulup karar vermek gerekmektedir. Bu
gereklilik doğrultusunda Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP)
kullanılmıştır. AHP, karar hiyerarşisinin tanımlanabilmesi
durumunda kullanılan, kararı etkileyen faktörler açısından karar noktalarının yüzde dağılımlarını veren bir karar
verme ve tahminleme yöntemi olarak açıklanabilir.
2.1 AHP ile Problemin Belirlenmesi
Balık kılçığı analizinde belirtilen alt problemler üzerinde
bu problemlerin ana probleme etkilerini görebilmek ve
hangi problemler üzerinde durulması gerektiğine karar
vermek için AHP yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntemi uygulamak için “SuperDecisions V3.2” programı kullanılmıştır. AHP için belirlenen iki karar verici ve bu karar vericilerin kıdemlerine göre belirlenmiş ağrılıkları sırasıyla 0.6 ve
0.4 olarak belirlenmiştir.

Şekil 1. Probleme İlişkin Balık Kılçığı Diyagramı
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Her karar verici ana problemleri birbirleri ile karşılaştırmış, karşılaştırdığı her ikilinin birbirleri arasındaki önem
düzeyine 2 ve 9 arasında puanlar vermiştir. Karar verici
1’in ana problemleri karşılaştırma matrisi Şekil 2’de, karar
verici 2’nin ise Şekil 3’te gösterilmiştir. Karşılaştırmalar sonucunda her iki karar vericinin de yaptığı karşılaştırmaların tutarlı olduğu program çıktısı ile doğrulanmıştır.
Her karar verici için ana problemlerin önem düzeyleri
karar vericilerin ağrılıkları ile değerlendirilerek elde edilmiştir. Bu ağırlıklar Tablo 1’de verilmektedir. Şekil 4’te ise
problemlerin etki oranları grafik olarak gösterilmiştir. Örneğin, insan hataları ana problemi %5,33 etkilemektedir.
Aynı şekilde takım dağıtım ve toplama %49,69, takım depolama %21,75 ve takım takibi ve kontrolü %23,23 etkiye
sahiptir.

Karar vericilerin ağırlıklarının sonuçlara etkisini ölçmek
adına ağırlıklar değiştirilip karşılaştırmalar tekrar yapılmıştır ve problem etkilerinin sıralamasında Tablo 2’de görüldüğü gibi önemli bir değişiklik gözlemlenmediğinden,
verilen ağırlıklar üzerinden devam edilmiştir.
Her karar verici, ana problemlerin karşılaştırılmasından
sonra alt problemleri birbirleri arasında karşılaştırmıştır.
Bu sonuçlar kontrol edildiğinde, karar vericilerin yaptığı karşılaştırmaların tutarlı olduğu belirlenmiştir. Karar
vericilerin her bir alt problem için ortak önem düzeyleri
matrisi oluşturulmuştur. Takım takibi ve kontrolünün alt
problemleri için Tablo 3’te karar vericilerin ortak önem
düzeyleri matrisi örnek olarak gösterilmiştir. Takım dağıtımı ve toplanması, insan hataları ve takım depolama alt
problemleri için de ortak önem düzeyleri matrisi oluşturulmuştur ve her bir alt problemin ana probleme olan etkisi belirlenmiştir. Şekil 5’te pareto grafiği ile üzerinde durulması gereken problemler belirlenmiştir. Ortak önem
düzeyleri (O.Ö.D) eşitlik (1) kullanılarak hesaplanmıştır.
KVAi = i. karar vericinin ağırlığı
KViana = i. karar verici için ana problemin önem düzeyi
KVialt = i. karar verici için alt problemin önem düzeyi

Şekil 2. Karar Verici 1 için İkili Karşılaştırma Matrisi

Şekil 4. Takımın Üretime Gecikmesi Problemine 4 Alt
Problemin Etkileri

Şekil 3. Karar Verici 2 için Alt Problemlerin İkili Karşılaştırma Matrisi
Tablo 1. İki Karar Verici için Alt Problemlerin Ortak Önem Düzeyleri
Matrisi
Ana
Problemler
KV1
KV2
Önem Düzeyleri

Takım
Takım
İnsan
Takım
Ağırlık
Dağıtım ve
Takibi ve
Hataları
Depolama
Toplama
Kontrolü
0,6
0,4

0,0492
0,0594
0,0533
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0,1459
0,3620
0,2323

Tablo2.
2.Karar
KararVericilerin
Vericilerin Farklı
ve
Tablo
FarklıAğırlıklar
AğırlıklarileileDeğerlendirilmesi
Değerlendirilmesi
Alt
Problem
Sıralaması
ve Alt Problem Sıralaması

Karar Karar İnsan Hataları Takım Dağıtım ve Takım Depolama Takım Takibi ve
Verici 1 Verici 2 (1)
Toplama (2)
(3)
Kontrolü (4)
0,6 0,4
0,0533
0,4969
0,2175
0,2323
0,5 0,5
0,0543
0,4869
0,2050
0,2539
0,7 0,3
0,0523
0,5069
0,2301
0,2107
0,8 0,2
0,0512
0,5170
0,2426
0,1891
0,65 0,35 0,0528
0,5019
0,2238
0,2215
0,4 0,6
0,0553
0,4769
0,1924
0,2756

Sıralama
2-4-3-1
2-4-3-1
2-3-4-1
2-3-4-1
2-3-4-1
2-4-3-1
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(1)(1)

Takımların tam zamanında ihtiyaç duyulan istasyonda
olmamasının, yani gecikmesinin önlenebilmesi için takımların plana göre dağıtılması ve toplanması adına, ara
transfer ve stok alanı çalışması ve SQL uygulaması geliştirilmiştir. Takım işlem sürelerinin değişkenliğinin, yani
takımların istasyonda bekleyeceği zamanların belirsizliğinin azaltılması ve takım takibinin kolaylaştırılması adına, karar destek sistemi geliştirilmiştir. Bilgisayar destekli
bilgi sistemleri, yönetim kararlarında karşılaşılan problemlerin çözümünü kolaylaştırmakta ve zamanı kısaltmaktadır. Karar Destek Sistemleri, karar verme sürecinde
yöneticilere yardım eden önemli bir araçtır [5]. Depoda
karışıkların giderilmesi ve depo düzeninin iyileştirilmesi
adına doğrusal karar modelleri ve sezgisel algoritmalar
geliştirilmiştir.

Şekil 5. Alt Problemler için Pareto Grafiği

3. ARA TRANSFER VE STOK ALANI ÇALIŞMALARI

Tablo 3. Takım Takibi ve Kontrolünün Alt Problemleri için Ortak
Önem Düzeyleri Matrisi

Mevcut sistemde kullanılan takım transfer noktasına ek
olarak alternatif bir ara transfer noktası belirlenmiştir ve
bu transfer noktası için belirlenen yeni parça akışı Şekil
6’da gösterilmiştir. Çapraz sevkiyat, tedarik zincirindeki
maliyetlerde ve tedarik zamanlarında önemli tasarruflar
getirebilen bir tedarik zinciri stratejisidir. Bu stratejide,
çapraz sevkiyat tesisleri klasik anlamda malzemelerin
saklandığı depolar olarak değil, transfer noktaları olarak

Anlık lokasyon
Takım işlem
Lokasyonun el ile
bilgisine
süresinin
girilmesi
erişememek
değişkenliği
KV1
0,1019
0,0600
0,6368
KV2
0,3060
0,0740
0,5354
Önem Düzeyleri
0,0532
0,0160
0,1333

Takım Takibi ve
Kontrolü

Takım Kalite
Kontrolünün
Yapılmaması
0,2013
0,0847
0,0299

Şekil 6. Alternatif Alan Akış Gösterimi
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işlerler. Bu tesisler, malzeme depolamasını ortadan kaldırma amacına dönük olarak giren ürün akışının çıkan
ürün akışı ile senkronize edildiği yerlerdir [2]. Bu çalışma,
üretilecek parça ve takımın iş istasyonlarına bir arada gitmesini sağlamak ve takımdan kaynaklanan üretim beklemelerini önlemek amacıyla yapılmıştır. Bu iki transfer
noktasının karşılaştırılması için öncelikle yoğunluk merkezi metodu kullanılmıştır. Mevcut ara transfer noktası (CD2), alternatif transfer noktası ise (C-D1)’dir.
3.1 Yoğunluk Merkezi Metodu
Ara transfer noktalarının ve bu noktalardan takımların
gönderileceği istasyonların koordinatları belirlenmiştir.
Aynı zamanda gönderim yapılacak istasyonların gönderim yoğunlukları ve ara transfer noktalarına olan öklid
uzakları (di) eşitlik (2) ile ve yoğunluklu öklid uzaklıkları
(Ldi) eşitlik (3) ile hesaplanarak Tablo 4’te verilmiştir. Koordinatları belirlenen istasyon ve transfer noktalarının düzlem üzerindeki gösterimi Şekil 7’de verilmiştir.

Di =
Ldi = Yoğunluk (%) . di

Uzaklık ve talep açısından maliyeti en az olan ara transfer
noktası C-D1 olarak belirlenmiştir. Bu alanın kullanılabilmesi için yerleşim düzeninin yeniden yapılması, takım
gönderimine ve stoklanmasına uygun hale getirilmesi
gerekmektedir. Bu sebeple, tesis yerleşimi ve kapasite
miktarlarının belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır.
3.2 Ara Transfer ve Stok Alanı Tesis Yerleşimi
Yerleşim planı yapmak için alanda bulunun raflar ve parça taşıma araçlarının ölçümleri yapılmış ve alanları hesaplanmıştır. Araçların hareketi ve taşınması için 3 metre genişliğinde koridorlar eklenmiştir. Ara transfer ve stok alanı
içinde var olan 1100 m2, kullanılabilir 680m2 alan vardır.
Bulunan raflar, parça taşıma araçları ve koridorlar yerleştirildikten sonra 96,9 + 52,5 = 149,2 m2 takımlar için alan
kalmıştır. Takımlar için ayrılan alan ve içerisine takım yerleştirilmesi ile oluşturulan alan Şekil 8’de verilmiştir.

Şekil 7. Ara Transfer Noktalarının ve İstasyonların Koordinat
Düzlemi Üzerinde Gösterimi
Tablo 4. İstasyonların Yoğunlukları, Öklid ve Yoğunluklu Öklid
Uzaklıkları
Koordinat
#

İstasyon x

1

104

2

C-D1

C-D2

Yoğunluk(%) di

Ldi di

Ldi

167 65

9,04%

16

1,5 71

6,4

105

155 71

7,72%

25

2

70

5,4

3

108

115 24

14,44%

83

12

22

3,2

4

114

155 101

16,37%

36

5,9 99

16

5

122

156 55

13,81%

31

4,3 56

7,8

6

125

10

6,40%

174 11

7

153

140 115

4,89%

57

2,8 110 5,4

8

154

142 95

9,97%

43

4,3 90

9

155

111 175

4,88%

122 5,9 170 8,3

10 307

85

50

6,24%

98

6,1 62

3,8

11 308

85

50

6,24%

98

6,1 62

3,8

62

77

y
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Şekil 8. Tasarlanan Ara Transfer Noktası

4. TAKIMLARIN GÖNDERİLMESİ
Takımların planlı gönderilmesi, takımlardan dolayı yaşanan üretim aksamalarının tam olarak önüne geçen faktörlerden biridir. Takımlar bir plana göre değil, üretim alanından gelen isteklere göre gönderilmekte ve takımlar
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gönderilene kadar üretim bölümü ya takım beklemekte
ya da belirlenen iş sıralamasının dışına çıkmaktadır. Takımlar ve parçaların bir bütün halinde istasyonlarda olması adına, belirlenen ara transfer noktasına kapasite kısıtı dahilinde takımlar önceden gönderilecek ve parçalar
ile birlikte istasyona gideceklerdir.
4.1 Takımların Planlı Gönderilmesi (SQL) Çalışması
Bu çalışma için SQL Server kullanılarak veri tabanından
belirli filtrelemeler yapılıp, kapasite kısıtlarına göre istek
gelmeden vardiya başında gönderim sağlanmaktadır. Bu
yaklaşım ile o gün üretilen parçalar için istek girilmeyecek
ve parçalar takımları beklemeyecektir. Mevcut kullanılan
ara transfer noktasında yaklaşık olarak 12 adet takım
bekletilebilmektedir. Kurulan yeni ara transfer noktası
sayesinde, bir vardiya için ihtiyaç duyulacak takımların
tamamı istek girilmeden karşılanabilecektir. Vardiya başına depolara gelen takım isteği yaklaşık 70 takımdır. Yapılan filtrelemeler sonucunda bir vardiya için gönderilmesi
gereken takımlar, belirli kısıtlar kullanılarak gönderilmiştir ve vardiya boyunca anlık öne alınan acil işler ve açık
takım emri olan takımlar hariç, bir istek veya geri dönüş
yapılmamıştır. Göz önünde bulundurulan kısıtlar, kalan
gün, kapasite, işgücü, araç sayısı, mday (parçanın istasyonda beklediği gün) ve lokasyondur.

5. KARAR DESTEK SİSTEMİNİN KURULMASI
Firmada kullanılan takımların stoklanması ve gönderilmesi farklı yöntemler kullanılarak geliştirilmiştir. Takımların gönderim ve kontrolü için, Takım ÜPK (Üretim
Planlama ve Kontrol) bölümünün kullanacağı bir Karar
Destek Sistemi (KDS), Excel VBA kullanılarak geliştirilmiştir. Oluşturulan KDS, firma tarafından verilen “move and
queue” (parçaların istasyonlardaki ortalama işlem zamanı) zamanlarını kullanarak güncel üretim planını analiz
etmekte, takım gönderimi ve kontrolünü sağlamaktadır.
Pilot çalışma, takımların gönderildiği en yoğun olan 114
istasyonu ve istasyonda en çok kullanılan ABS projesi parçaları girdileri kullanılarak yapılmıştır. Tasarlanan KDS’nin
algoritması Şekil 9’da verilmiştir.
Karar Destek Sistemi’nin firma çalışanları tarafından rahatlıkla kullanılabilmesi adına Excel VBA ile geliştirilen
yazılım, Excel üzerine eklenti olarak kaydedilmiştir. Bu eklenti sayesinde çalışanlar, oluşturulan veri setini kolaylıkla
düzenleyip üzerinde gerekli çalışmaları yapabilecektir.
İlgili algoritmanın çalıştırılması ise çalışan tarafından bir
buton ile başlatılıp, veri seti üzerinde uygulanabilecektir.
Oluşturulan eklenti görseli Şekil 10’da verilmiştir.
Şekil 9. Karar Destek Sistemi Algoritması
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amacıyla doğrusal karar modeli oluşturulmuştur. Burada
bahsedilen sıklık terimi, bir takımın önümüzdeki bir yıl
içerisinde kaç kez depodan isteneceğini gösteren bir parametredir. Bu karar modeli doğrultusunda, sıklığı yüksek
olan takımlar, birbirine yakın ve kolay ulaşılabilir yerlerde
konumlandıracak ve depoya fayda sağlayacaktır.
6.2 Depo Yerleşimi İçin Geliştirilen Karar Modelleri

Şekil 10. Karar Destek Sistemi Excel Eklentisi

6. DEPO DÜZENİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Depolarda bulunan takımlar, kullanım sıklıklarına göre
herhangi bir model ya da teknik kullanılmadan çalışanlar tarafından depolara yerleştirilmiştir. Firma içerisinde
iyileştirilmesi gereken 5 adet takım depo bulunmaktadır.
Takımlar karışık olarak veya göz kararı depoların içerisine yerleştirildiğinden, depo kapasiteleri verimli olarak
kullanılamamaktadır. Takımların depolarda daha verimli
yerleştirilmesi adına, karar modeli ve sezgisel algoritma
geliştirilmiştir. Pilot çalışma B270 numaralı depo için yapılmıştır.
6.1 Deponun Gruplara Ayrılması

Toplam Kapasite = 16 palet, 40 takım
=4

Veri Açıklığı = 9,25 – 3 = 6,25 dakika
Grup Genişliği =
Grup Palet Sayısı =

= 1,6 dakika
=4

Grup Ağırlık = 4*200 = 900 kg
Grup Taban Alanı = 4*9600 =

Her grubun içerisindeki palet sayısı başlangıç çözümü
için eşit alınmıştır. Atamalar yapıldıktan sonra boş kalan
veya dolan gruplar diğer gruplar ile birleştirilmiştir. Gruplara bölünmesindeki amaç, çok fazla karar değişkeninin
bulunduğu karmaşık bir problemin daha hızlı ve kolay bir
şekilde parçalar halinde çözülmesini sağlamaktır.
Firmada yer alan depo paletlerin ulaşılabirliği açısından
grupladıktan sonra, ulaşılabilirliği yüksek olan palet grubuna, sıklığı yüksek olan takımların ataması yapılması
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Karar Değişkeni:
xij = i. takımın j. gruba atanması, xij ϵ {0,1}

Enbüyük
j

Toplam kapasitesi yaklaşık 1600 paletlik olan B270 numaralı depoda en uzun ve en kısa palet alınma süresi sırasıyla 9,25 ve 3 dakikadır. Toplamda 4000 adet takımın
bulunduğu bu depo, histogram tekniği kullanılarak gruplara bölünmüş ve her bir grubun toplam ağırlık ve taban
alanı kapasitesi belirlenmiştir.

Grup Sayısı =

Parametreler:
aj = j. grubun ağırlık kapasitesi
tj = j. grubun taban alanı kapasitesi
xai = i. takımın ağrılığı
xti = i. takımın taban alanı
yj = j. grubun kazancı
sj = j. grubun alabileceği en az sıklık değeri
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k 1
j
k 1
j
k 1

n

m

i 1

j 1

y j *xij

(4)

xij 1

i için

(5)

xti * xij

tj i için

(6)

xai * xij

aj i için

(7)

sj*xij < = xsi ∨ i ve j için
xij = atanırsa 1, dd 0;

(8)
(9)

Geliştirilen doğrusal karar modelinde, kısıt (5) her takım
kesinlikle 1 gruba atanmalıdır koşulunu sağlar. Kısıt (6)
ve (7), gruplara atanan takımların toplam ağırlık ve taban
alanlarının grubun ağırlık ve taban alanını geçemeyeceğini garanti eder. Kısıt (8), gruba atanacak takımın grubun
alabileceği en az sıklık değerinden küçük olamayacağını
garanti eder. Bu, kısıt sıklığı yüksek olan takımların, ilk
gruplara atanması gerektiğini gösterir; fakat aynı zamanda bir üst sınır değeri olmadığından, gruplar içerisinde
yığılma olmadan atanabilir. Örneğin, sıklığı en yüksek
olan takım bütün gruplara atanabilir. Amaç fonksiyonu
(4) ise takımların atandığı grupların toplam kazancını en
büyüklemek yönünde takımların sıklık ve kapasite kısıtları doğrultusunda her zaman öndeki gruplara atanmasını
sağlar. Grup kazançları önden arkaya doğru sırasıyla azalmaktadır.
Geliştirilen ikinci doğrusal karar modeli, Birinci doğrusal
karar modelinin çıktısı olan, gruplara atanan takımları
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kullanarak gruplar içerisindeki takımların en az palete
atanacak şekilde atama yapmasını sağlar. Bunun sonucunda grup içerisindeki takımlar, en iyi şekilde paletlere
atanmış olacak ve gruplar içerisinde kapasite sorunu ortadan kalkacaktır.
Parametreler;
aj = j. paletin ağırlık kapasitesi
tj = j. paletin taban alanı kapasitesi
xai = i. takımın ağrılığı
xti = i. takımın taban alanı
Karar Değişkenleri,
xij = i. takımın j. gruba atanması, xij ϵ {0,1}
yj = j. paletin açılması, yj ϵ {0,1}

rir. Amaç fonksiyonu (10), toplam açılacak palet sayısının
en küçüklenmesidir. Her takım grubu için elde edilen
çözümlerde takımların palete ataması gerçekleştirilmiştir. Bu iki karar modelinin sıralı çalıştırılması sonucunda
depoda belirlenen gruplara atanan takımlar, gruplar içerisindeki paletlere en iyi şekilde atanmıştır fakat paletler
arasında bir sıralama olmamıştır. Gruplar içerisinde başta
belirlenen palet sayılarından daha az palet kullanılarak
atama yapıldığından boşluklar oluşmuştur. Bunun önüne
geçmek ve paletlerin üzerindeki takımlar ile depoda konumunun en iyi şekilde sıralamasını yapmak adına sezgisel algoritma geliştirilmiştir.
6.3 Palet Sıralama Sezgiseli

yj

(10)

xij 1 i için

(11)

xti * xij

tj* yj i için

(12)

Paletlerin sıralanması için geliştirilen sezgisel teknik, Şekil 11’de verilen algoritma ile çalışmaktadır. Bu algoritma
sonucunda, takımlar üzerindeki paletlerin toplam sıklık
değerlerine göre sıralanması ve depo içerisinde sırasıyla
yerleştirilmesi sağlanabilir.

xai * xij

aj* yj i için

(13)

6.4 Depo Sezgiseli

xij = atanırsa 1, dd 0;

(14)

yj = açılırsa 1, dd 0;

(15)

Depo iyileştirme çalışmaları adına yapılan karar modeli
ve sıralama sezgiseli, karmaşık bir problemin matematiksel model yardımı ile çözülebilmesi için oluşturulmuş
adımlardır. Ancak bu adımların uygulanabilmesi için,
hem gerekli paket programlara hem de çözüm için gerekli zamana ihtiyaç vardır. Bundan dolayı, yapılan çalışmalar, Excel VBA kullanılarak tek bir sezgisel algoritma

Enküçük
j
k 1
j
k 1
j
k 1

Geliştirilen ikinci karar modelinde, Kkısıt (11) her takım
kesinlikle 1 palete atanmalıdır koşulunu sağlar. Kısıt (12)
ve (13), palete atanan takımların toplam taban alanı ve
ağırlıklarının paletin kapasitesini geçemeyeceğini göste-

Şekil 11. Palet Sıralama Sezgiseli Algoritması
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ile modelin çözümlerine yakın olabilecek şekilde geliştirilmiştir. Geliştirilen sezgisel algoritmanın işlem adımları
Şekil 12’de verilmiştir.

leri kullanılarak çözüm önerileri geliştirilmiştir. Takımların
firma içerisinde üretimi beslerken, üretimin takımları beklemesinden dolayı yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi adına, tedarik zinciri yönetiminde kullanılan çapraz sevkiyat tekniği probleme uyarlanmıştır. Gerçekleştirilen bu
çalışma ile, takımlardan dolayı yaşanan problemlerin her
bir alt problemi incelendiğinden dolayı, iyileştirme yapılacak alanlar kolaylıkla belirlenebilmektedir. Üretimde takımlardan dolayı gecikmenin önüne geçilmekte, takımların takibinin ve kontrolünün yapılması kolaylaşmaktadır.
Oluşturulacak depo düzeni sayesinde, takımların daha
hızlı bir şekilde toplanması ve dağıtılması sağlanabilmektedir. Ayrıca depolarda bulunan karmaşık alanların önüne
geçilmesi, depo kapasitelerinin daha verimli kullanılması,
takım kayıpları ve gereksiz beklemelerin azaltılması sağlanabilmektedir. Oluşturulan ara transfer ve stok alanı
sayesinde, takımların üretim alanlarına daha kontrollü ve
istenilen zamanda gönderilmesi sağlanmaktadır.

TEŞEKKÜR
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Şekil 12. Depo Sezgiseli Algoritması

Kullanıcı, depodaki takımların ya da takımların bulunduğu paletlerin numarasını Şekil 13’te gösterilen arayüze
girerek yerlerini aratabilmektedir. Bu sayede, depo içerisinde aradığı takımı kolaylıkla bulabilmektedir.
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7.
Şekil 13. Depo Sezgiseli Kullanıcı Arayüzü

7. SONUÇ
Bu çalışmada, takımların üretim bölümlerini olumsuz
yönde etkilememesi adına, Endüstri Mühendisliği teknik-

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



NİSAN 2021



www.mmo.org.tr

8.

Russell & Taylor. 2003. “Operations Management”, Prentice
Hall
Ertek, G. 2010. “Çapraz sevkiyat için temel bilgiler” Lojistik,
Sayı: 13.
G A Álvarez-Pérez, G.A., González-Velarde, J. L., Fowler, J.
W. 2009. “Crossdocking Just in Time scheduling: an alternative solution approach”, Journal of the Operational Research
Society,
“Distribution and operation planning at a cross-dock platform: a case of study at Renault”, 2015 4th IEEE International
Conference on Advanced logistics and Transport (ICAlT).
“Bir Ecza Deposunda Stok Yönetimi için Karar Destek Sistemi”,
Bilim ve Teknoloji Dergisi, A Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik 14.
“Bir Kimya Firmasında Hammadde Deposunun Etkin Yerleşimi İçin Bir Model Önerisi “, Beykent Üniversitesi Fen ve
Mühendislik Bilimleri Dergisi, Sayı9 (2) 2016, 55 – 76.
Blum, W. ve Niss, M. 1989. “Mathematical Problem Solving,
Modelling, Applications, and Links to Other Subjects – State,
Trends and Issues in Mathematics Instruction”, Modelling
Applications and Applied Problem Solving. (s.1-19). England:
Halsted Pres.
Battiti, R. 1966. “Reactive search: towards self-tuning heuristics, in Modern heuristic search methods”. Wiley&Sons, pp.
61-83.

SEKTÖR HABERLERİ

47

TUYAK 2021 Kasım Ayında
Yapılacak

İSKİD’in 15. Dönem Yönetim Kurulu Göreve Başladı

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği Olağan Seçimli Genel Kurulu, 26 Mart
Cuma 2021 tarihinde mesafe ve hijyen tedbirleri alınarak yapıldı.
Divan Başkanı ve divan üyelerinin seçimi ile başlayan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu
Başkanı Ozan Atasoy, 2019 ve 2020 yıllarında derneğin yapmış olduğu faaliyetleri kısa
bir sunum ile paylaştı. Sunumu sırasında Atasoy, pandemi sürecinde planlanan pek çok
faaliyetin yapılamadığı buna karşılık derneğin çok hızlı bir şekilde değişikliklere adapte
olarak faydalı faaliyetlere imza attığını belirtti. Faaliyetlerin detayları ise katılımcılara dağıtılan faaliyet raporlarında sunuldu.
Genel kurul gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında, aidat artış önerileri, bütçe ve
bundan sonraki İSKİD Yönetim Kurulu süresini 3 yıla çıkaracak ilgili tüzük maddeleri oy
birliği ile kabul edildi. Buna göre 3 yıl süreyle hizmet edecek İSKİD’in 15. Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.
Seçimin ardından gerçekleştirilen 15. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Dernek
Yönetim Kurulu Başkanlığına Ayk Serdar DİDONYAN’ın seçilmesine, Başkan Yardımcıları
olarak Ozan ATASOY ve Can TOPAKOĞLU’nun, Genel Sekreter olarak Turgay YAY ve
Sayman olarak Süleyman KAVAS’ın görev almasına karar verildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar DİDONYAN, toplantı sırasında yaptığı konuşmada
“İSKİD, sektörümüzün gelişmesi ve ortak sorunlarımızın çözümlenmesi için önemli faaliyetler yürütüyor. Bu değerli çalışmalar, 15. Dönem Yönetim Kurulumuzun çalışmaları ile
artarak sürecektir. Yeni dönemde pandemi ile daha da önem kazanan iç hava kalitesi ve
havalandırmanın önemi konusundaki iletişim çalışmalarımıza, dijitalleşme ve uluslararası
faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz” dedi.
İSKİD Olağan Genel Kurulu’nda onursal üyeler İbrahim Biner ve Yüksel Turgut’a sektöre
katkılarından dolayı plaketleri takdim edildi. Yine 14. dönem İSKİD Yönetim Kurulu Üyeleri olan Ozan Atasoy, Ayk Serdar Didonyan, Zeki Özen, Volkan Arslan, Serli Sinanoğlu
Tümer, Hüseyin Onbaşıoğlu, Can Topakoğlu ve Birey Bakanay’a da yönetimde gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı “teşekkür” plaketleri takdim edildi.
15.Dönem (2021-2023) İSKİD Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Ayk Serdar DİDONYAN, Başkan, Refkar
Ozan ATASOY, Başkan Yardımcısı, Aiolos
Can TOPAKOĞLU, Başkan Yardımcısı, Arçelik
Turgay YAY, Genel Sekreter, Daikin
Süleyman KAVAS, Sayman, Üntes
Hüseyin ONBAŞIOĞLU, Üye, Friterm
Volkan ARSLAN, Üye, Alarko Carrier
Birey BAKANAY, Üye, Niba
Betül İMZALI, Üye, Teknosa
İSKİD Denetim Kurulu Üyeleri
Cem SAVCI, Vatbuz
Murad BAKANAY, Niba
Levent AYDIN, Frigoblock
İSKİD Onur Kurulu Üyeleri
Naci ŞAHİN, Friterm
Ahmet GÖKŞİN, Havak
Zeki POYRAZ, AFS
Zeki ÖZEN, Daikin
Levent AYDIN, Frigoblock

İki yılda bir yapılan “Uluslararası
Yangın ve Güvenlik Sempozyumu
ve Yangın Güvenliği Sergisi”nin
yedincisi 25-27 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre
Merkezi Rumeli Sergi Salonu’nda
yapılacak. Uluslararası Sempozyum; ulusal ve uluslararası kuruluşların destekleri, yurt içi yurt dışı
üniversite ve firma temsilcilerinin
katkıları ile gerçekleştirilecek.

Sempozyum ve sergi; yangına,
sabotaja, depreme, iş kazalarına,
çevre risklerine karşı algılayan,
uyaran ve uygun çözüm sunan
yeni cihaz ve sistemleri tanıtmak,
günümüz teknolojisine uygun koruma ve önleme sistemlerindeki
gelişmeleri ve yeni tasarım esaslarını açıklamak, problemleri tartışmak, yangın ve güvenlik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya
getirmek, ilgili yönetmelik ve standartlardaki gelişmeleri açıklamak
amacıyla düzenlenmektedir. Ana
teması “Yangın Mühendisliğinde
Tasarım, Uygulama ve İşletme”
olacak ve bu konulara öncelik verilecek. Yangın ve güvenlik alanında
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin
tartışılacağı, tasarımcı, uygulayıcı,
araştırmacı ve işletmecilerin bir
araya geldiği, teknolojik gelişmelerin tanıtılacağı ve yeni ürünlerin
sergileneceği TÜYAK 2021 Sempozyumu, sektörün büyük buluşma yeri olacak.
Ayrıntılı bilgi için https://tuyak2021.com/ web sitesini ziyaret
edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için https://iskid.org.tr/iskidin-15donem-yonetim-kurulu-baskani-ayk-serdar-didonyan-oldu/ linkini inceleyebilirsiniz.
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DOSİDER 14. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
(DOSİDER)’in, 14. Olağan Genel
Kurul Toplantısı, 30 Mart 2021 tarihinde, Elite World Asia Otel’de
gerçekleştirildi.

ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir
Yarışması 2020 Sonuçlandı

DOSİDER’in 14. Olağan Genel
Kurul Toplantısının açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Cihad Vardan: “Dünyanın
tamamının menfi olarak etkilendiği ve eski normallerimizin ne olduğunu bile unutmaya başladığımız bu dönem, kimimizin bizatihi
rahatsızlığa kapıldığı, kimimizin maalesef en sevdiklerini kaybettiği ama her hâlükârda
hepimizin tüm alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldığı bir dönem oldu” dedi.
Vardan, sözlerine şöyle devam etti: “Ancak, hayat böyle değişmiş ve bu pandemi
sürecinde birçok firma işyerlerini kapatıp, durağan bir döneme girmiş olmasına rağmen, bizim sektörümüzdeki firmalarımız, hemen hiç durmadı. Değişen çalışma şartları
dahilinde, hepimiz bütün gerekli tedbirleri alarak, kesintisiz hizmet vermeye devam
ettik. Gerek fabrikalarda gerek evlerde gerekse de ticari alanlarda doğal gazla çalışan
cihazların bulunduğu hemen her yerde bu cihazların çalışmasının devamını sağlamak
durumundaydık. Özellikle insanların evlere kapanmak zorunda kaldığı dönemlerde firmalarımızın çalışanları bazen korkarak, bazen de muhataplarının endişeleri dahilinde
hizmetlerini sürdürmek zorunda kaldılar. Bütün bu hizmetleri yaparken, maskeler, siperlikler, eldivenler, tulumlar ve dezenfektasyonlar vazgeçilmez aksesuarlarımız oldu.
Sonuçta, öyle ya da böyle, bu süreci bugüne, sağlıklı bir şekilde getirdiğimize inanıyorum. Hatta dönemsel olarak yapmakta olduğumuz envanter çalışmalarını incelediğimizde, bir önceki seneye göre sektör genelinde firmalarımızın hem satışlarında hem
de servis hizmetlerinde artışlar gerçekleştiğine de memnuniyetle şahit olduk.”
Bu süreçte Yönetim Kurulu toplantılarının hiç ihmal edilmediğini belirten Ömer Cihad Vardan: “Sanal ortamda da olsa, hepsini zamanına uygun olarak gerçekleştirerek,
güncel konuları ve bilhassa pandemi sürecinde karşılaştığımız sorunları istişare ettik.
Yurt dışındaki gelişmeleri de takip ederek gerekli kararları aldık. Sektörümüzün gündemindeki konuları, ilgili bakanlıklar ve birimlerine götürdük. Sorunları onlarla birlikte
çözmeye çalıştık” dedi.
Bu dönemde yine GAZBİR ve GAZMER ile yoğun temaslarının olduğunu söyleyen
Vardan; ilişkide oldukları tüm sektör kurumlarıyla da çalışmalarını devam ettirdiklerini, TOBB İklimlendirme Meclisi, İSO, İSİB, İSKAV, İSKİD, İMSAD gibi sektörün değerli
kuruluşlarının gerçekleştirdikleri toplantılara ve etkinliklere iştirak edilerek, DOSİDER
görüşlerinin paylaşıldığını söyledi.
Divan heyetinin seçiminin ardından, geçmiş dönem yönetim ve denetim kurullarının
faaliyet raporları görüşülerek ibra edildi. Mali tablolar ve tahmini bütçe önerilerinin görüşülmesi ve kabul edilmesi sonrası yeni dönem için seçilen Yönetim Kurulu aşağıdaki
şekilde oluştu;
Ömer Cihad VARDAN, ÇUKUROVA ISI
Dr. Celalettin ÇELİK, VİESSMANN
Ekrem ERKUT, ECA
R. Rezzan ÖZSARFATİ, DENKO
K. Ayhan EREN, ERENSAN
Ali Ender ÇOLAK, BAYMAK
Alper AVDEL, VAİLLANT
Ali AKTAŞ, BOSCH
Zeki ÖZEN, DAIKIN
Koray FEDAR, ALARKO- CARRİER
Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu Toplantısında yapılan görev dağılımı sonucunda
yeni dönemde Ömer Cihad Vardan Yönetim Kurulu Başkanı, Dr. Celalettin Çelik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Rezzan Özsarfati de Sayman Üye olarak seçildiler.
Ayrıntılı bilgi için https://www.dosider.org/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Türkiye’de yapı sektörünün sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında gelişmesine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Çevre Dostu Yeşil
Binalar Derneği (ÇEDBİK)’in düzenlediği “ÇEDBİK
Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması-2020” sonuçlandı. Geleceğin profesyonelleri olan lisans ve
yüksek lisans öğrencilerinin bir ekolojik köy yerleşimi üzerinden uygulanabilir, sürdürülebilir,
yenilikçi fikirler ile çözümler üretmelerini teşvik
etmek amacıyla ilk kez düzenlenen yarışmaya
Türkiye’nin dört bir yanındaki 74 üniversiteden
toplam 460 kişiden oluşan 198 takım başvuruda
bulundu.
Üniversitelerin İnşaat, Çevre, Makine, Mekatronik, Elektrik, Orman Endüstri, Elektrik-Elektronik,
Enerji Sistemleri Mühendislikleri ile Mimarlık,
İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir Bölge Planlama bölümlerine yönelik ve disiplinler arası iş
birliğine açık olarak gerçekleştirilen yarışmada,
44 üniversiten 222 kişinin oluşturduğu 82 takım
fikir projelerini gönderdi.
ÇEDBİK üyeleri ve akademisyenlerden oluşan
seçici kurul, projeleri uygulanabilir özellikte
olması, bulunduğu bölgeye destek sağlaması,
mevcut doğal kaynakları yeterince kullanması,
sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olması, enerji
korunumu ve verimliliği dikkate alması, sürdürülebilir malzemeler ile tekniklerden yararlanması
gibi kriterlere göre değerlendirdi.
“ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması-2020”
yarışmasında önerileri değerlendirilen 82 takımdan, 12 sıra numaralı CU357 rumuzlu takım oybirliği ile birinciliğe, 29 sıra numaralı
AH2OZ rumuzlu takım oybirliği ile ikinciliğe ve
13 sıra numaralı AT963 rumuzlu takım oybirliği
ile üçüncülüğe layık görüldü. 23 sıra numaralı
AC7DS rumuzlu takım, 47 sıra numaralı TİG00 rumuzlu takım ve 55 sıra numaralı AİSBK rumuzlu
takımlar ise eş değer mansiyon ödüllerine değer
bulundu.
Yarışmanın sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiye
www.cedbik.org web sitesinden ulaşabilirsiniz.

