
DEPOLAMA VE 
ENVANTER 
YÖNETİMİ

KRİTİK STOK SEVİYESİ



STOK NEDİR

Stok, tedarik veya üretim yoluyla elde edilen,
kullanılmadan veya müșteriye arz edilmeden
önce az veya çok belirli bir süre bekletilen
malmiktarıdır.

Kısaca stok, bir ișletmenin sahip olduğu
mevcut mallar olarak tanımlanabilir.



STOK YÖNETİMİNİN AMACI

➢İstenilen zamanda

➢İstenilenmiktarda

➢İstenilen yerde

➢İstenilen kalitede

Malzemenin sağlanabilmesi için ne zaman,
ne kadar tedarik edilebileceği sorularına
cevap bulma ișlemidir.



STOK YÖNETİMİNİN FAYDALARI

 Talep dalgalanmalarına karșı önlem

 Stok gereksinimleri doğru belirlendiğinde
finansal yönetim etkinlik kazanır

 Tedarik ve satıș masrafları azalır

 Malzeme ve ürün kayıpları en aza indirilir

 Așırı stoklar önlenir.



STOK YÖNETİM SİSTEMİNİN 
KURULMASI

• Stok kontrolünün yerinin belirtilmesi

• Stokların sınıflandırılması ve tanımlanması

• Stok ihtiyaçlarının tespiti, planlanması,
malzeme dağıtımı, satın alma emirleri, geçmiș
stok kayıtlarının çıkartılması

• Tedarik talebinden üretim tamamlanana kadar
tüm süreçlerin kontrol altında tutulmasını
sağlayan bir sistem kurulmalıdır.



STOK TAKİP SİSTEMLERİ

 Periyodik gözlem

 Stok sevileri periyodik aralıklarla kontrol edilir

 Sürekli gözlem sistemleri

 Sistem stoğa giriș çıkıșları takip eder ve mevcut
seviyenin her an bilinmesi mümkün olur

Basit bir yöntem

-İki kutu metodu: İki kutudan küçük olanı kullanılmaya
bașlanınca sipariș ver. İki kutuyu dolduracak kadar sipariș ver.



KRİTİK STOK SEVİYESİ

Kritik stok seviyesi (Küçük kutu) așağıda
belirtilen sürelerden önce bitmeyecek bir
miktarda tespit edilmelidir.

➢Talepten sonra sipariș verilinceye kadar geçen
süre

➢Tedarikçinin kurulușa teslim süresi

➢Muayene ve kabul ișlemleri

➢Depoya giriș ișlemlerinin yapılıp stoklara
yansıma süresi



KRİTİK STOK SEVİYESİ HESAPLANMASI 
ÖRNEK UYGULAMA

• Talepten sonra sipariș verilinceye kadar geçen
süre (5 GÜN)

• Tedarikçinin kurulușa teslim süresi (12 GÜN)

• Muayene ve kabul ișlemleri (3 GÜN)

• Depoya giriș ișlemlerinin yapılıp stoklara
yansıma süresi (2 GÜN)

TOPLAM: 22 gün yetecek kadar X malzemesi stokta
bulunmalıdır.



AYNİYAT DEPO STOK GÜN DÜZEYLERİ

 Kırtasiye harcamalarının azaltılabilmesi için; merkezi yazıcılar
kullanılarak toner ve kağıt giderleri azaltılmalı,

 Kırtasiye satın alımlarınınmerkezi olarak gerçekleştirilmeli,

 Depo yönetimi etkinleştirilmeli ve gereksiz stoklar
yapılmamalı,

 Tüketim malzemelerinin Genelge kapsamında azami stok
miktarları altmış (60) gün altında bulundurulmalı,

 Ayniyat depolarındaki tüketim malzemeleri stok durumlarının
görevli personel tarafından düzenli olarak takip edilmeli,

 Stok gün düzeyleri 60 gün ve üzerinde olan ayniyat tüketim
malzemeleri için ilgili mevzuat çerçevesinde düzeltici ve
önleyici faaliyetler gerçekleştirilmelidir.



HİZMET KALİTE STANDARTLARI STOK 
İSTEKLERİ

 İlaçların kritik stok seviyeleri otomasyon sistemi üzerinden
takip edilmelidir.

 İlaçların ve sarf malzemelerinin periyodik miat kontrolleri
yapıldığına dair kayıtlar bulunmalıdır. Miadının bitimine üç ay
kalan ilaçlar için uyarı sistemi bulunmalıdır.

 Depoda bulunan malzemelerin kritik stok seviyeleri otomasyon
sistemi üzerinden takip edilmelidir

 Depolarda malzemenin özelliğine göre nem ve sıcaktan
korumasını sağlayacak havalandırma sistemi olușturulmalıdır.

 Malzemenin cinsine göre uygun istifleme yapılmalıdır.

 Hemzemin istifleme yapılmamalıdır.



EN ÇOK KARȘILAȘILAN SORUNLAR

• Stok yönetiminin bir sayısal değerleri eșitleme ișlemi olarak
algılanması (Acil servis)

• Stoklar için uygun ortam (ısı, ıșık, nem …vb.) sağlanması ve bu
ortamın kontrolünün yapılarak kayıt altına alınmaması

• Stoklarda bulunan aynı malzemelerin miatlarının hepsinin aynı
olduğu düșüncesi

• Stoklarda bulunan görünümü aynı olan malzemelerin yan yan
konma alıșkanlığı (isim, alfabetik sıra, istifleme kolaylığı)

• Geçmișe ait stok envanterlerinin dikkate alınmayıșı

• Veri analizini yapılarak tahmini stok taleplerinin yapılmayıșı

• Nem kontrolü gerektiren malzemelerin direk olarak zemine
konulması





DEPO YERLEŞİM PLANI







EĞİTİMİ TAMAMLA
BUTONUNA TIKLAMAYI

UNUTMAYIN!

TEŞEKKÜR EDERİM 


