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ÖZET

Bir tedarik zinciri; tedarikçiler, imalatçılar, dağıtıcılar, toptancılar, perakendeciler

gibi çeşitli işaktörlerinden oluşan bir ağda, hammadde temininden ürünlerin son

tüketicilere dağıtım vepazarlanmasına kadarki tüm iş süreçlerinin birlikte uyum

içinde hareketini sağlamak üzere,malların, bilginin ve fonların akışını yöneten

bütünleşik bir sistem olarak tanımlanabilir. Bu iş ağının öğe türlerinin, sayılarının ve

yerlerinin tespiti, birbirleri arasındaki fiziksel akışının belirlenmesi gibi alt

problemleri içeren ağ tasarımı problemi tedarik zinciri yönetimi içindestratejik bir

öneme sahiptir.

Bu çalışmada, ilaçsektöründe hizmet veren üretici firma, İstanbul’da bulunan 2

fabrikasında ürettiği ürünleri bölgesel distribütörleri aracılığıyla 170,000'in üzerinde

satış noktasına ulaştırmaktadır. Bu amaçla kurulmuş olan dağıtım ağının ölçeği ve

lojistik maliyeti yüksek olup, Türkiye'nin her bölgesine dağıtımda hedeflenen hizmet

düzeyine ulaşmak oldukça zordur. Bu çalışmanın amacı, birim zamanda fabrikadan

ecza deposuna gönderilen ilaç miktarını maksimize etmektir. Çalışma kapsamında;

stratejik düzeyde, son ürünlerin dağıtımı için tedarik zinciri ağ tasarımı, operasyonel

düzeyde ise minimum miktarda kaynak kullanarak fabrikadan ecza

deposunamaksimum miktarda ilaç gönderimi sağlamak üzerine çalışılmıştır. Bunun

için firmanın dağıtım ağı stratejisine uygun olarak ARENA 14.5. kullanılarak

alternatif simülasyon modelleri geliştirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Tedarik zinciri yönetimi, Dağıtım Ağı Tasarımı, Simülasyon



ii

ABSTRACT

A supply chain can be defined as an integrated system, which manages information,

money and physical distribution, in order to synchronize a series of business

processes from the supply of raw materials and components to delivery of finished

products through end customers in a network that includes various business actors

such as suppliers, manufacturers, distributors, and retailers. Network design problem,

that includes subproblems such as assigning the numbers and the locations of entities

of this business network and determining the amount of physical distribution among

these entities, has a strategic role in supply chain management.

The manufacturing company operating in the pharmaceutical sector delivers products

produced in its 2 factories that are located in İstanbul to more than 170,000 retail

points through regional distributors. The distribution network developed for this

purpose is very large in scale and has a high annual logistics cost. Moreover, it is

hard to attain the same target service level all through the country. The aim of this

study is to maximize the amount of pharmaceutical delivered from factory to

pharmaceutical warehouse per unit time. In the strategical level, the design of the

supply chain for the distribution of the products, while in the operational level

maximizing the transportation of pharmaceuticals by using the minimum amount of

resources have been focused on in the context of this study. For this purpose,

alternative simulation models have been developed using ARENA 14.5 software

according to firm’s distribution network design.

Keywords: Supply chain management, Distribution network design, Simulation
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1. GİRİŞ

Bir tedarik zinciri, hammaddeyi tedarik eden, bu hammaddeleri önce yarı mamule

daha sonra nihai ürüne çeviren ve son olarak dağıtım sistemleri ile nihai kullanıcılara

dağıtan işletmelerin ağıdır (Ohiummu, D’amours,Beauregard, Ait-Kadi ve Singh,

2007). Tedarik zinciri yönetimi ise, kullanılacak hammadde ve malzemeden, mal ve

hizmetlerin üretimi ve nihai müşterilere ulaştırılması sürecine kadar tedarikçiler,

üreticiler, aracı işletmeler ve müşteriler arasında malzeme, ürün, bilgi ve finansal

akışların etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir sistemdir (Barutçu, 2007).

Başka bir deyişle tüm bu işlevleri gerçekleştiren tesis ve dağıtım seçeneklerinin

ağıdır (Yüksel, 2002).

Günümüzde artan rekabet şartları; tedarik zinciri işletmelerini, kapasite dağıtım

stratejilerini yeniden düzenlemeye zorlamaktadır. Verilen sınırlı hammadde tedariği

ve üretim, nihai üretim ulaştırması ve dağıtım merkezleri için sınırlı kapasiteler ile

kapasite dağıtım problemi, bu nihai ürün talebini karşılamak için bu kaynakların en

iyi nasıl kullanılacağına karar vermektedir (Li, Hendry ve Teunter, 2007). Başka bir

deyişle tedarik zincirinde dağıtım fonksiyonu, işletmeler için önemli bir fonksiyon

olup, günümüzde rekabet avantajı sağlamak için stratejik bir rol üstlenmektedir

(Helm, 1999). Bu anlamda etkin dağıtım ağlarının tasarımı oldukça önemli bir hale

gelmekte ve bu ağları düzenleyebilmek için optimizasyon tekniklerine

başvurulmaktadır.

Bu çalışmanın dağıtım ağı tasarımı kısmında 3 farklı ilaç tipi için simülasyon modeli

kurulmuştur. Simülasyon yapılmasının nedeni, üretim hattından çıkan ilaçların

dağıtım alanına gelişler arası sürelerinin, dağıtım sürecindeki kamyona yüklenme,

forkliftle taşınma v.b. sürelerin deterministik olmamasıdır. Bu bağlamda çalışmanın

ilk bölümlerinde dağıtım ağı tasarımında dikkate alınması gereken hususlardan,

dağıtım ağını yönetmenin zorluklarından, ilaç lojistiğinden ve kullanılan simülasyon

modelinden kısaca bahsedilmiştir. Sonrasında ise incelenen işletmenin tedarik zinciri

dağıtım ağı stratejisinin analizi için simülasyon modeli geliştirilmiş ve 3 farklı

senaryo ile mevcut işleyiş iyileştirilmeye çalışılmıştır.
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2. TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA DİKKATE ALINMASI
GEREKEN HUSUSLAR

2.1. Dış Kaynak Kullanımı

2.1.1. Dış Kaynak Kullanımının Tanımı ve Kapsamı

 Tanım:

İşletmelerin, sadece kendi sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işlerin

dışındaki; öz veya temel yeteneklerin kullanılmadığı işlerin işletme dışından kendi

alanında uzmanlaşmış başka işletmelerden alınmasına “outsourcing” veya “dış

kaynak kullanımı” denir. Başka bir ifadeyle dış kaynak kullanımı; işletmelerin

kendisine rekabet avantajı sağlayan faaliyetlere odaklanması, kendi uzmanlık alanına

girmeyen faaliyetleri ise bu konuda uzmanlaşmış diğer işletmeler aracılığıyla gerekli

kalite standartlarına uygun bir biçimde sağlanmasına denir (Özbay, 2004).

 Kapsam:

İlk dış kaynak kullanımı uygulamaları; günümüzden yıllar önce Amerikan otomotiv

endüstrisinde, yedek parça üretimi konusunda ortaya çıkmıştır. Daha sonraları,

maliyetleri düşürme üzerindeki olumlu etkisi, personel tasarrufu ve diğer işleri

gerçekleştirebilmek için serbest personel yaratması gibi etkilerinden dolayı,

geleneksel biçimde işletme içinde gerçekleştirilen çeşitli faaliyetlerin, dış

işletmelerden tedarik edilmesi yoluyla dış kaynak kullanımı uygulamaları

yaygınlaşmıştır (Özbay, 2004).

Stratejik bir seçim olarak dış kaynaklardan yararlanmayı kullanmak isteyen

işletmeler için farklı sorulara verilmesi gereken cevaplar bulunmaktadır. Bu

çerçevede dış kaynaklardan yararlanma kararı ile ilgili olarak Şekil 2.1.’deki model

kullanılabilir (Öztürk ve Sezgili, 2002).
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Şekil 2.1. Dış Kaynaklardan Yararlanmada Karar Alma Modeli

Kaynak: Öztürk, A. ve Sezgili, K. (2002), Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Yeni Bir

Rekabet Stratejisi Olarak Kullanılması ve Uygulama Süreci, Uludağ Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 139.
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Dış kaynak kullanımında, bir diğer önemli nokta ise hizmet alan ile hizmet sağlayan

kurum arasında dış kaynak kullanımına yönelik yapılacak antlaşmadır. Dış kaynak

kullanımında iyi bir müşteri-hizmet veren ilişkisinin kontratın oluşturulmasıyla

başlaması gerekmektedir (Webb ve Laborde, 2005). İki taraf arasındaki faaliyet

alanının sınırlarını ve anlaşma çerçevesinde verdikleri taahhütleri, dış kaynak

hizmetinden faydalanan işletme ile dış kaynak hizmeti sağlayan firma ihtiyaçlarını ve

sağlanacak hizmetler birlikte oluşturdukları sözleşme ile belirlenmektedir. (Bryce ve

Useem, 1998).

Kurumların dış kaynak kullanımına başlamasıyla beraber klasik satıcı-alıcı ilişkisine

ait özellikler de farklı boyut kazanmaya başlamıştır (Gottfredson, 2005). Dış kaynak

kullanımıyla beraber uygulamada ortaya çıkan değişiklikler Tablo 2.1.’de

karşılaştırılmaktadır.

Tablo 2.1. Geleneksel Müşteri - Satıcı İlişkisi ile Dış Kaynak Kullanımının

Karşılaştırılması

Kaynak: MERSİN, D., Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı, Yararları ve Dikkat

EdilmesiGerekli Noktalar, Erişim: 29.04.2014,

http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/yazArk.php?page
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2.1.2. Dış Kaynak Kullanımına Neden Olan Faktörler

 Küreselleşme

Bireylerin gereksinimlerinin hızla arttığı, teknolojinin inanılmaz bir hızla geliştiği ve

rekabetin güçsüzleştiği günümüzde işletmeler, bu gereksinmelere cevap vermede

zorlanır hale gelmektedir. İşletmeler ayakta kalabilme, pazar paylarını arttırabilme,

rekabet avantajı elde etme v.b. birçok nedenden dolayı dış kaynak kullanımını

benimsemektedirler (Tanyeri ve Fırat, 2005).

Küreselleşme ile birlikte işletmeler artık, dünya üzerinde çok farklı ülke ve bölgede

faaliyet gösterirken; dünyanın birçok yerinden hammadde ve yarı mamul tedarik

etme, en uygun koşullarda üretim merkezlerinde bir araya getirme, sonrasında nihai

ürünleri en uygun dağıtım kanalları ile birçok ülke pazarında satışa sunma ve bu

süreci doğru bir şekilde planlamak durumunda kalmışlardır (Erdal, 2005).

 Hızlı Değişim

Bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerle değişen dünyamız işletmelere

birçok alanda yeni alternatifler sunmaktadır. Üretim ve ticaret işlemlerinde internet

kullanımının artması dolayısıyla işletmeler, değişimlere daha hızlı uyum sağlama

becerisini gösterebilmektedir.

Üretimin, çalışma şeklinin ve sürelerinin esnekleştirilmesi ile işletmelerin maliyetleri

düşmekte, verimlilikleri artmakta, ani talep değişikliklerine uyum yetenekleri

artmaktadır. Bu doğrultuda dış kaynak kullanımı, şiddetlenen rekabet ortamında

işletmelere esneklik ve rekabet avantajı sağlamaktadır (Mersin, 2005).

 Teknolojik Gelişmeler

Bilgi ve iletişim sektöründeki gelişmelerle birlikte işletmeler faaliyetlerini teknoloji

yoğun olarak sürdürmekte, maliyetleri arttırdığı düşünülen faaliyetleri ise daha düşük

bir maliyetle o alanda uzman işletmelere devretmektedirler (Sevim, Akdemir ve

Vatansever, 2008).
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 Rekabetin Artması

Küreselleşmeyle beraber, ülkeler arasındaki ticari sınırlar ortadan kalkmaya

başlamıştır. Bu durum, işletmelerin hem ulusal rakipleriyle hem de uluslar arası

rakipleriyle sürekli rekabet içinde olmalarına zemin hazırlamıştır. İşletmelerin

başarılı olmaları için küresel rekabet stratejilerini etkin bir şekilde

kullanabilmelerinin yanı sıra aynı zamanda sürekli bir yenilik ve gelişim içinde

olmaları gerekmektedir.

2.1.3. Dış Kaynak Kullanımının Önemi

Outsourcing yönetim aracı, firmaların organizasyonel stratejilerinde kilit bir nokta

teşkil etmektedir. Aynı zamanda firmaların diğer rutin işleri outsource ederken, kendi

yetkinlik alanlarında yoğunlaşmalarını sağlamaktadır. Dış kaynak kullanımı

yaklaşımında hizmeti alan firma, hizmeti sunan firmaya işini nasıl yapacağını değil,

hangi sonuçlarına ulaşmasını istediğini bildirmektedir (Türker, 2004).

Outsourcing kullanan firmalar, istihdamın azaltılmasından ziyade firmanın

gerçekleştirdiği yan etkinlik ve fonksiyonları outsource ederek kazandıkları zaman

ve eforu tamamen kendi asıl işlerine yönlendirdikleri için maliyet avantajı

kazanmaktadırlar. Dış kaynak kullanımı hizmeti veren kurumlar, müşterilerinin

herhangi birinin tek başına sahip olduğundan çok daha büyük bir ölçeğe sahiptirler.

2.1.4. Dış Kaynak Kullanım Türleri

Dış kaynak kullanım türleri, işletmelerin dış kaynak kullanımına konu

olanfaaliyetlerine ve dış kaynak sağlayıcı işletme ile ilişkileri açısından dört

gruptasınıflandırılabilir;

 İkincil Hizmetler İçin Dış Kaynak Kullanımı

Yemekhane, temizlik, kafeterya gibiikincil hizmetleri dışarıdan bir tedarikçiye

vererek geriye kalan esas faaliyetlerini kendibünyesi içerisinde gerçekleştiren

işletmeleri ikincil hizmetler şeklinde dış kaynaklardanyararlanan işletmeler olarak

nitelendirilmektedir. Aynı zamanda geleneksel dış kaynakkullanımı olarak da

adlandırılan bu tür uygulamalar genel itibariyle uzun dönemikapsayan sözleşmelere
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dayandığı zaman daha başarılı olmaktadır (Güner, 2004).İşletmeler bu sayede ikincil

öneme sahip faaliyetleri için personel istihdam etmekzorunda kalmayarak kendi öz

işlerine daha fazla odaklanma ve uzmanlaşma imkanıbulabilmektedirler. İşletmelerin

ikincil hizmetler için dış kaynak kullanımınagitmelerinin temel nedenleri sabit

maliyetleri azaltmak, işgücü esnekliğini, verimliliğinive etkinliğini artırmaktır.

 Yardımcı şebeke olarak dış kaynak kullanımı

İşletmeler artan dış kaynakihtiyaçlarını karşılamak ve aynı zamanda da yalın

organizasyon haline gelmek amacıyladış kaynak olarak şebeke sistemlerini

kullanmaktadırlar. Genellikle büyük ölçekliişletmelerin tercih ettiği bir dış kaynak

kullanımı şekli olan yardımcı şebeke örgütleryönetimin merkeziyetçilikten

uzaklaşmasına ve esnek, etkin ve yenilikçi bir yapıyakavuşturulmasına katkıda

bulunmaktadır. Böylece, bürokrasinin azalması sonucuişletmeler değişen koşullara

ayak uydurma ve rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu tip dışkaynak kullanımı

uygulamalarına örnek olarak IBM firması verilebilir. Bu kapsamda,IBM esneklik

kazanmak ve rekabet edebilmek için işletme hiyerarşisi dışında birçokbağımsız

birimler ve takımlar oluşturmuştur.

 Tedarikçi işletmelerle stratejik işbirliği oluşturulması şeklinde dış kaynak

kullanımı

Dış kaynak sağlayan işletme ile amaç bütünlüğünün sağlanması yapılan

dışkaynaklamanın verimliliğini artıran bir unsurdur. Bu yapı içerisinde işletme

tedarikçi ilefayda ve zararları paylaşmakta ve sorunlara birlikte çözümler

üretmektedirler.

 Rakipler ile işbirliği oluşturma şeklinde dış kaynak kullanımı

İşletmelergünümüz artan rekabet şartlarında var olabilmek ve büyüyebilmek için

stratejikişbirliklerine gerek duymaktadırlar. Belirli bir proje için birlikte çalışan

işletmelerböylece oluşabilecek riskleri en aza indirgemektedirler. Bu şekilde,

işletmeler tekbaşlarına yapacakları yenilikleri diğer bir işletme ile tedarik anlaşması

yaparakoluşturdukları ortaklıkla daha fazlasını başarabilmektedirler. Rakiplerle

işbirliklerioluşturarak uygulanan dış kaynak kullanımı, tedarikçi ya da bayileri ortak

etme,taşeronlaştırma ve fason imalat şeklinde yapılabilmektedir. Bu tip dış

kaynakkullanımına örnek olarak önde gelen tekstil işletmelerinin diğer küçük çaplı
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tekstilişletmelerine fason üretim yaptırması örnek verilebilir. Bununla birlikte

taşımacılıksektöründe de rakip işletmeler ile işbirliği oluşturma yoluna gidildiği

görülmektedir.Karı yüksek bölgelerde rakip olan nakliye şirketlerinin, karı düşük

bölgelerde işbirliğinegiderek tek bir işletmenin aracı ile tüm malların taşınması

yoluna gitmektedirler. Buşekilde işletmeler hem maliyetlerde tasarruf sağlamış hem

de pazar paylarını korumuşolmaktadırlar.

2.1.5. Dış Kaynaklardan Yararlanma Süreci

İşletmelerin dış kaynaklardan yararlanma kararları önemli bir stratejik kararverme

sürecine bağlıdır. İşletmenin hangi konularda hangi tedarikçiden destek almayakarar

vermesi ve bunu belirli planlar dahilinde gerçekleştirmesi işletmenin

başarısıaçısından büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin öncelikle vizyon ve misyon

tanımlarınıiyi yapmış olmaları, buna bağlı olarak bazı bilgi, beceri ve yetenekler

üzerindeodaklaşmaları gerekmektedir. Bu şekilde hangi alanlarda dış kaynaklara

başvurulmasıgerektiği, hangi alanların ise işletme tarafından yapılması gerektiği

ortaya çıkacaktır. Bu kapsamda işletmelerin öncelikle dış kaynaklardan

yararlanmaihtiyacını duymaları, işletmelerin kendilerini değerlendirmeleri ve

kullanımına kararvermeleri gerekmektedir. Ardından dış kaynak kullanımına karar

veren işletmelerindaha sonra sırasıyla dış kaynak kullanım stratejilerinin

belirlenmesi, tedarikçifirmalarını değerlendirmeleri, uygulama alanları dahilinde

anlaşma şartlarınınhazırlanması ve ardında da tedarikçi işletme ile ilişkilerin

yönetilmesi gerekmektedir.Sürecin aşamaları aşağıda ayrıntılı olarak ifade

edilmektedir.

2.1.5.1. Dış Kaynak Kullanımına İhtiyaç Duyulması ve İşletmenin Kendini
Değerlendirmesi

Dış kaynak kullanım uygulamaları öncelikle işletmenin kendi öz

yetenekleriharicinde diğer faaliyetleri için dışarıdan hizmet almaya ihtiyaç duyması

ile başlar. Buihtiyacın duyulmasına ana neden işletmelerin maliyetlerini düşürmeleri

ihtiyacındandoğabilmektedir. Bunun yanı sıra işletmeler temel yeteneklerini

geliştirmek ve rekabetortamında esnekliklerini daha çok artırabilmek gibi nedenler

dış kaynak kullanımınaihtiyacın doğmasına neden olabilmektedir.Bu aşamada
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işletmelerin öncelikle kendilerini değerlendirmeleri gerekmektedir. Dışkaynak

ihtiyacını ortaya koyan işletmeler öncelikle dış kaynağın hangi faaliyetleri içingerekli

olduğunu ortaya koymak durumundadırlar. Bu nedenle iki önemli kriteri gözönünde

bulundurmaları gerekmektedir(Gertson 1997’den aktaran Güner, 2004);

 İşletme için fonksiyonun stratejik önemi

 Fonksiyonu gerçekleştirecek işletme personelinin kabiliyeti

İşletmenin temel yetenekleri için stratejik önem taşımayan fonksiyonları için

dışkaynaklardan yararlanabilmektedir. Bu nedenle işletme kendini

değerlendirmeaşamasında temel yetenekleri açısından önem taşıyan ve taşımayan

fonksiyonlarınayrımını yapmalı buna göre dış kaynak teminini gerçekleştirmek üzere

girişimdebulunmalıdır. Bu aşamada aynı zamanda işletmenin kendi personelini

dedeğerlendirerek fonksiyonları gerçekleştirebilme kabiliyetlerini

doğrudeğerlendirmeleri de önemlidir.

2.1.5.2. Dış Kaynak Kullanım Kararının Verilmesi

Yoğun rekabet ortamında kıt kaynakları ile faaliyetlerini sürdürmeye

çalışanişletmelerin dış kaynaklardan yararlanma ihtiyaçlarını ortaya koyduktan sonra

dışkaynak kullanımı kararını vermesi gerekmektedir. İşletmelerde bu karar

işletmenin üstdüzey yetkilileri tarafından vizyon ve misyonları ortaya koyarak temel

yetkinlik alanlarını belirledikten sonra esnekliği artırabilmek ve maliyetleri

düşürebilmekamacıyla verilen stratejik bir karardır. Bu aşamada dış kaynak kullanım

karar almasüreci ve dış kaynak kullanım kararına etki eden faktörler ortaya

koyulmaktadır.

2.1.5.3. Dış Kaynak Kullanım Stratejilerinin Belirlenmesi

Stratejik bir süreç olan dış kaynak kullanımı kararını alan işletmelerde üst

düzeyyöneticiler bu süreç sırasında izlenmesi gereken stratejileri önceden

belirlemektedirler.Bu stratejiler işletmelerin yönetim yapısı, faaliyet alanı ve

işletmenin bulunduğu ülkeninticari mevzuatlarına göre değişebilmekle beraber dış

kaynak kullanımının başarısını dadoğrudan etkilemektedir. Dış kaynak kullanımı
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stratejisini belirlerken işletmelerinaşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir

(Güner, 2004);

 İşletme fonksiyonları, temel yeteneklerle ilgisi olanlar ve olmayanlar

şeklindesınıflandırılmalıdır.

 Hangi fonksiyonlar için dış kaynak kullanılacağı ve bunların

koordinasyonununnasıl yapılacağı belirlenmelidir.

 İşletmenin hedefleri ile dış kaynak kullanımı stratejisi birbiri ile uyumlu

halegetirilmelidir.

 Genel amaçlar ve hedefler dış kaynaklardan yararlanma stratejisiyle

tersdüşmemelidir.

 Taşeron firmalardan uzun dönemlimi yoksa kısa dönemlimi

yararlanacağıbelirlenmelidir.

 Nasıl bir örgüt yapısı tercih edileceği belirlenmelidir

 Taşeron firmaların arzu edilen kalite seviyesini ve maliyetleri

tutturabileceklerikonusunda güvenilir olup olmadıkları tespit edilmelidir.

2.1.5.4. Tedarikçi Firmaların Belirlenmesi

Dış kaynak kullanımına karar veren işletmeler hizmet alabilecekleri

tedarikçifirmaları belirlerken öncelikle bekledikleri maksimum faydaları alabilmek

içinihtiyaçlarına cevap verebilen, problem çözme yeteneği gelişmiş, finansal açıdan

sağlamve kültürel açıdan uyumlu tedarikçileri seçmeleri gerekmektedir.

Bu,işletmelerin uzun dönemli amaçlarını gerçekleştirebilmeleri açısından büyük

önemtaşımaktadır. İşletmeler dış kaynak kullanımında destek alacakları tedarikçi

firmalarıbelirlerken bir takım noktalara dikkat etmelidirler. Bunlar aşağıdaki gibi

ifadeedilebilmektedir;

 Tedarikçi firmanın sunduğu çözüm önerileri teklif formunda tanımlanan

sorunlaracevap verebiliyor mu?

 Tedarikçi firma işletmenin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli tecrübeye

vekaynaklara sahip mi?

 Tedarikçi firmanın personeli işletmenin ihtiyacı olan desteği sağlayabilecek

bilgi,beceri ve yeteneğe sahip mi?
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 Tedarikçi firma dış kaynaklardan yararlanma servisi verebilecek geçerli bir

geçişplanına sahip mi?

 Sözleşmeye dayalı sorunlar ortaya çıktığında tedarikçi firma sakin bir

şekildesoruna yaklaşabilir mi ve her iki tarafında kazancını düşünebiliyor mu?

 Tedarikçi firma yapılan sözleşmelere sadık kalıyor mu?

 Tedarikçi firma sağladığı hizmetlere uygun fiyat politikasına sahip mi?

 Tedarikçi firma yeterli referanslara sahip mi?

İşletmeler tedarikçi firmalarını belirlerken öncelikle tedarikçi profilini belirlemeleri

gerekmektedir. Kendi amaç ve misyonlarına uygun olabilecek alternatif

tedarikçiprofillerini belirleyen işletmeler kendi ihtiyaçlarına cevap verebilecek

tedarikçilerini uygun pazar araştırması ile bulabilmektedirler. Amaçlarına uygun

tedarikçi alternatifleribelirlendikten sonra tedarikçiler hakkında bilgi toplanmaya

başlanmalıdır. Bu aşamadaalternatif tedarikçi adaylarının stratejilerinin, örgüt

kültürlerinin işletmeye uyumlu olmasıaçısından öncelikle değerlendirilmesi

gerekmektedir. Tedarikçi seçiminde işletme ile tedarikçinin ortak yararlar ve hedefler

üzerinde uzmanlaşması önemlidir.

2.1.5.5.Tedarikçi Firmalarla Yapılan Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken

Noktalar

Bilgi sistemlerinde tedarikçilerden yararlanma uygulamasının başarılı olmasında en

önemli faktörlerden biri de tedarikçi firmalarla yapılan sözleşmedir.Fortune

dergisinin 500 işletme üzerinde yaptığı bir araştırmada, tedarikçi firmalardan

yararlanma uygulanmasında en çok başarısızlığa uğrayan işletmelerin büyük bir

kısmının tedarikçi lehine sözleşme yapan işletmeler olduğu ortaya çıkmıştır.

Tedarikçileri stratejik ortak olarak görmenin tehlikesi, işletmenin üstün körü

sözleşmelere imza atmasına neden olur. Bu tür sözleşmeler yürürlüğe girdiğinde,

tedarikçiler beklenen hizmetleri sağlayamamaktadır.

Lacity ve Hirschheim’e göre bir tedarikçi sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken

temel hususlar aşağıda açıklanmıştır. Buna göre;

 Tedarikçinin standart sözleşmesi dikkate alınmamalıdır,
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 Eksik sözleşmeler imzalanmamalıdır (“Zaman içinde belirleriz” rahatlığına

kapılınmamalıdır),

 Uzmanlar kiralanmalıdır,

 Sözleşme esnek olmalıdır,

 Sözleşme öncesi durumu belirleyecek ölçümler elde olmalı, daha sonraki

gelişmeleri karşılaştırma olanağına sahip olunmalıdır,

 Hizmet düzeyini ölçebilecek ölçütler geliştirilmeli ve sözleşmeye konulmalıdır,

 Hizmet düzeyine ilişkin rapor biçim ve içerikleri sözleşme ekinde yer almalıdır,

 Değer artış düzenekleri (eskalasyon) en baştan belirlenmelidir,

 Hizmet aksaklıklarına karşı ceza hükümleri sözleşmeye konulmalıdır,

 İş hacminde oluşabilecek değişikliklerin (büyüme ya da küçülme) yapılacak

ödemelere yansıtılabilmesi sağlanmalıdır,

 Tedarikçi kuruluştaki muhatap ve tedarikçinin firma sözleşmesinden sorumlu

olacak personel belirlenmelidir,

 Sözleşmenin herhangi bir nedenle süresinden önce bitirilmesi halinde işletmenin

işlerinin aksamamasını güvence altına almak için tedarikçi desteğinin sürmesi

koşulu sözleşmeye konulmalıdır,

 İşletmenin etkinliklerindeki hangi değişikliklerin satıcıya ek ödeme hakkı

kazandıracağı açıkça belirlenmelidir,

 İşletmenin personeline tedarikçi tarafından sağlanacak güvence nitelik ve

koşulları net olarak sözleşmeye konulmalıdır. Örneğin, hastane bilgi sistemlerini

tedarikçi firmalardan sağlarken çoğu zaman çalıştırılacak personel, geçici ya da

deneme statüsünde tedarikçi kuruluşta işe girmektedir. Bu kişilerin özlük

haklarının korunması, geçiş döneminin sosyal boyutunun göz ardı edilmemesi,

işletmenin sorumluluğundadır,

 Tedarikçi firma ile ilgili yapılacak toplantı ve incelemeler sözleşmede

belirtilmelidir. İşletme toplantıyı nerede, ne zaman yapacağını ve kimlerin

katılacağını belirtmelidir.

2.1.5.6. Anlaşma Şartlarının Hazırlanması

Dış kaynaklardan yararlanma, işletmenin aldığı önemli bir karar olup bu

kararsürecinin bağlı olduğu anlaşma da yasal olarak tarafların uymakla yükümlü
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olduğu birtakım gereklilikleri kapsamaktadır. Anlaşma esnasında ortaya koyulacak

esaslar, işletmenin genel stratejisine uygun alternatifleri kapsayacağından işletmenin

genelbaşarısında önemli bir etkendir. İşletme dış kaynak temininde yararlanacağı

tedarikçifirmayı belirledikten sonra bu firma ile yapacağı sözleşme sonucunda; ne tür

hizmetlertedarik edeceği, ne kadar süre ile bu hizmetleri alacağı, yapılacak ödeme

gibi konular yeralmaktadır.

Bir DKK anlaşmasında olması gereken en temel maddeler aşağıdaki

gibisıralanabilmektedir;

 Tedarikçi firmanın adı

 Anlaşmanın düzenlendiği tarih

 Tedarik edilen varlıklar

 Tedarik edilen varlıkların değeri

 Gelecekte alınacak hizmetlerin çeşidi

 Alınacak hizmetler için ödeme

 Anlaşmanın geçerlilik süresi

 Anlaşmanın yenilenebilirliği

 Anlaşmaya uymama hali veya performans düşüklüğünde verilecek cezalar

 Gelecekteki herhangi bir hak veya hizmet için fiyatlama

 Tedarikçi firma ile işletme arasında herhangi bir yasal ortaklık olup olmadığı.

İşletme, alternatif tedarikçileri değerlendirme sırasında dış kaynaklardan yararlanma

danışmanlarından yararlanmalıdır. Aynı zamanda bu danışmanların belirlenen

tedarikçi ile yapılan anlaşma sırasında da görüşlerine başvurmak önemlidir.

Sözleşme sırasında işletmenin, çıkarlarını korumak ve uzun vadede fayda elde

etmeyisağlamak amacıyla hem teknik hem hukuki danışmanlar ile birlikte sözleşme

şartlarınıhazırlaması gerekmektedir. Bu durum, anlaşma sırasında her iki tarafın da

haklarınıkoruyacak bir sözleşmenin imzalanmasında kritik önem taşımaktadır.

2.1.5.7. Tedarikçi Firma ile İlişkilerin Yönetilmesi
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Dış kaynak kullanımı sırasında işletmenin istediği başarıyı elde edebilmesi

içintedarikçi firma ile etkin bir iletişim ağının kurulması gerekmektedir. Dış

kaynaklardanyararlanma sürecinde işletmeler ile tedarikçi firmalar arasındaki iletişim

ne kadar açık,samimi ve güvenilir olursa taraflar birbirlerinin sorunlarını daha iyi

anlar ve bu daproblemlerin daha kolay çözülebilmesine imkan tanır.

Dışkaynaklardan yararlanma sürecinde firmanın tedarikçi firmayı kontrol etmek

veyönetmek için etkili bir kontrol mekanizması da kurması önemlidir.

Özellikleişletmelerin kapasiteleri ve ürün / hizmetlerinin niteliği dahilinde birden

fazla tedarikçi ile çalışmaları durumunda iletişim ve kontrol mekanizmasının gücü

önemtaşımaktadır. İşletmeler dış kaynaklardan hizmet tedarik ederek esneklik ve

rekabetavantajı gibi faydalar sağlayabildikleri gibi mevcut yeteneklerini kaybetme

vemaliyetlerinin artması gibi zararlara da neden olabilmektedirler. İşletmelerin bu

gibizararlardan kendilerini koruyabilmelerinin en önemli yolu dış kaynak

sağladıklarıtedarikçileri ile etkin iletişimi ve kontrolü sağlayabilmeleridir.

2.1.6. Tedarikçi Seçimi ve Tedarikçi Seçiminde UygulananModeller

Tedarik zinciri yönetimi, işletmelerin, tedarikçilerinin süreçlerini, teknolojilerini ve

yeteneklerini hangi ölçüde etkin olarak kullandıkları ve işletmelerin de üretim,

lojistik, malzeme dağıtımı ve ulaşımfonksiyonlarının koordinasyonunu ne ölçüde

başarılı olarak sağladıklarıüzerinde odaklanmaktadır (Yüksel, 2004).

Tedarik zinciri yönetimi sürecinde işletme ve tedarikçi ilişkileri, sürecin önemli

unsurlarından birisidir. Etkin bir tedarik zinciri oluşturma verekabet avantajı

sağlamada işletme ile tedarikçi ilişkilerinin doğası veöneminin ortaya konulması

gerekmektedir (Güleş, Paksoy, Bülbül ve Özceylan, 2009).

Uluslararası rekabetin artması sonucunda üretimde dikey boyut azalmakta,işletmeler

üretimde uzmanlaştıkları belirli parçaları üretmeye yönelmekte,satın alınan

parçaların sayısı artmakta ve buna bağlı olarak tedarikçilerebağımlılık daha da

artmaktadır (Kağnıcıoğlu, 2007).

Ürün yaşam döngüsünün günümüz pazar koşullarında giderekazalmasına bağlı

olarak, işletmeler ürün yelpazesini değiştirmek ya daarttırmak ve belirli dönem
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aralıklarında pazara yeni ürünler sunmakzorundadırlar. Bu nedenle, işletmeler

tedarikçi seçimine öncelik vermek veyeni tedarikçiler seçmek durumundadırlar.

Seçilecek tedarikçiler işletmeningeleceğinde önemli roller oynayacak ve etkili

olacaklardır (De Boer, Labro ve Morlacchi,2001).

Tedarikçi seçiminin amacı, işletmenin gereksinimlerini kabul edilebilirbir maliyet ile

sürekli karşılayan yüksek potansiyelli tedarikçilerintanımlanmasıdır. İyi bir tedarikçi

seçimi sürecinde, alıcı ve satıcılar kârlarınıarttırmak için tedarik zinciri seçimi ve

performansını etkileyen tümfaktörleri göz önünde bulundurmalıdırlar (Yang, Wu ve

Yin, 2008).

2.1.6.1. Tedarikçi Seçim Süreci

Tedarikçi değerlendirme, tedarik zincirinin etkili bir şekilde yönetimi için birçok

olgunun bir arada göz önünde bulundurulmasını gerektiren kritik birkarar verme

sürecidir (Türer, Ayvaz ve Bayraktar, 2008). Tedarikçi seçimine verilen önem,

tedarikçilerle sadece malzeme maliyetine bağlı olmayan uzundönemli ilişkilerin

gelişmesini sağlamakta ve bu ilişkiler uzun dönemdeişletmenin rekabet etme gücünü

olumlu yönde etkilemektedir (Dağdeviren, Eraslan, Koç, Dizdar, 2005). Yanlış

tedarikçi seçimi, alıcı işletmeler içinönemli finansal ve operasyonel kayıplara neden

olacaktır.

Tedarikçi seçim süreci, tedarikçi seçiminin amacının belirlenmesi, karar ölçütlerinin

tanımlanması, potansiyel tedarikçilerin ön seçimi ve son seçimolmak üzere dört

aşamadan oluşmaktadır (Boer ve ark., 2001).

2.1.6.2. Tedarikçi Seçiminin Amacının Belirlenmesi

Tedarikçi seçim sürecinde doğru seçimi yapabilmek için satın almasüreci,

tedarikçinin seçilmesi ile sağlanacak katkıların belirlenmesi ilebaşlamalıdır.

2.1.6.3. Karar Ölçütlerinin Tanımlanması
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Tedarikçilerin değerlendirilmesi ve seçilmesinde kullanılan ölçütler içinyapılan en

kapsamlı ve yaygın olarak kullanılan çalışmalardan birisi deDickson (1966)

tarafından yapılan çalışmadır (Türer ve ark., 2008). Dickson, bu çalışmasında

tedarikçi seçiminde kullanılabilecek 23 ölçütbelirlemiştir. Kalite, teslimat ve

performans geçmişi sırasıyla en fazla önemesahip olan ölçütler olarak belirlenmiştir.

Weber ve ark. (1991) tarafından yapılançalışmalarda sırasıyla fiyat, teslimat, kalite,

ürün kapasitesi ve yer önemlikriterler arasında yer almıştır. Zhang ve ark. (1991-

2003) çalışmasını, Dickson (1966) 23 kriteri ve Weber ve ark.(1991) çalışmalarına

dayandırmıştır (Tahriri, Osman, Ali, Mohd, ve Esfandiary, 2008).

Bu çalışmanın sonucunda net fiyat, kalite ve teslimat sırasıyla en fazlaöneme sahip

ölçütler arasında yer almıştır. 3 farklı çalışma sonucunda, Dickson’ın (1966) kalite

ölçütü birinci sırada yer alırken fiyat en önemliseçim ölçütü haline gelmiştir (Tahriri

ve ark., 2008).

Hu (2004)’nun yapmış olduğu ve 1991 sonrasında gerçekleştirilenaraştırmaların

taranması neticesinde ise fiyat, kalite, üretim kapasitesi vedağıtım, tedarikçi

değerlemede dikkate alınan en önemli dört ölçüt olarakbelirlenmiştir. Bu doğrultuda

fiyat, kalite, hizmet ve dağıtım ölçütleri birçok çalışmada en önemli ölçütler olarak

ele alınmaktadır (Türer ve ark., 2008).

Tedarikçi seçimi ve değerlendirilmesi sonucunda yüzlerce ölçütözetlenmiş ve önem

sıralarına göre, kalite, teslimat, fiyat/maliyet, üretimkapasitesi, hizmet, yönetim,

teknoloji, ar-ge, finans, esneklik, ilişkiler, ün,risk ve güvenlik, çevre sırasıyla en

önemli ölçütler arasında yer almıştır (Ho, 2010).

Geleneksel tedarikçi değerlendirme yöntemleri karar verme sürecindesadece finansal

ölçütleri kullanırken, sonraki yıllarda geliştirilen yöntemler,tedarikçi değerlendirme

ve seçim işlemi için fiyat ölçütünün tek başınayeterli olmadığını, bunun yanı sıra

başka ölçütlerinde göz önüne alınmasıgerektiğini ortaya koymuşlardır (Türer ve ark.,

2008).

2.1.6.4. Önseçim
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Ön seçimlerin yapılmasında çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

Tedarikçilerin önseçiminde, kategorik yöntemler, veri zarflama analizi,kümeleme

analizi ve olay tabanlı çıkarsam sistemler yaygın olarakkullanılmaktadır.

Tedarikçilerin elenmesi de kullanılan yöntemler arasındabulunmaktadır. Bu yöntem

ile tedarikçilerden her bir ölçüt için istenenminimum şartlar belirlenmekte ve eğer bu

ölçütlerin en az birinde bileistenen minimum değer yoksa tedarikçi listeden

elenmektedir. Diğer bir önseçim yönteminde, en önemli ölçüt belirlenmekte ve tüm

tedarikçiler bu ölçüte göre değerlendirilmektedir. En iyi ölçüt değerine sahip

tedarikçiseçilmektedir. Eğer yok ise, ikinci en iyi ölçüte göre

değerlendirmeyapılmakta ve tedarikçiler belirlenmektedir (Boer ve ark., 2001).

2.1.6.5. Seçimin Yapılması

En uygun tedarikçi veya tedarikçilerin seçimi, birbiriyle çatışan kalite,maliyet,

teslimat performansı, teknik kapasite, tecrübe ve işi isteme isteğigibi sayısal ve

sayısal olmayan çok sayıda ölçüte göre tedarikçilerindeğerlendirildiği, karmaşık bir

karar problemidir (Ghodsypour ve O’Brien, 1996).

Tedarikçi seçiminde odaklanılan konu tüm gereksinimleri sağlayacaktedarikçi

karışımını seçmektedir. Tedarik edilmesi gereken her şeyineksiksiz olarak

belirlenerek, bunları sağlayacak olan tedarikçilerin hepsininbirden seçilmesi

gereklidir. Bu nedenle, bu basamakta sistem kısıtları ilebirlikte nicel ve nitel tüm

ölçütler göz önüne alınarak en son tedarikçilertanımlanır ve siparişlerin bu

tedarikçiler arasında dağıtımı yapılır (Boer ve ark., 2001).

2.1.7. Tedarikçi Seçiminde Uygulanan Modeller

Tedarikçi seçimi için geliştirilen modeller (Özdemir, 2007);

 Doğrusal Ağırlıklandırma Modelleri

 Maliyet Tabanlı Modeller

 Matematiksel Programlama Modelleri
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 Tümleşik Modeller

 İstatistiksel Modeller

 Yapay Zeka Modelleri ve Uzman Sistemler

2.1.7.1. Doğrusal Ağırlıklandırma Yöntemleri

Tedarikçi seçim probleminin çözümünde tedarikçi seçiminde kullanılankriterlerin

önem ağırlıklarını kullanan bir yöntemdir. Farklı kriterler içintedarikçilerin

puanladığı ve bu puanların birleştirilerek tek bir skorunbulunduğu yöntemlerdir

(Paksoy, 2010).

Doğrusal ağırlıklandırma modelleri ile tedarikçi seçimi problemi elealınırken

aşağıdaki aşamalar sırasıyla izlenmektedir: (Özdemir, 2007).

 Tedarikçi seçiminde kullanılacak kriterlerin belirlenmesi

 Kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesi

 Değerlendirme kriterleri cinsinden tedarikçi performansınınölçülmesi için

formülasyon geliştirilmesi

 Her bir tedarikçinin kriterlere bağlı olarak performanslarınındeğerlendirilerek

puanlanması

 Kriter ağırlıkları ile değerlendirme puanlarının çarpılıp tedarikçilerinsıralanması

Bu yöntemde alıcı işletme ölçütleri kendisi ağırlıklandırır. Daha sonraher bir ölçütün

ağırlığı performans skoru ile çarpılarak her tedarikçi için sonbir değerlendirme puanı

elde edilir.

Tedarikçi seçimi için geliştirilmiş formül aşağıdaki gibi yazılabilir (Youssef, Zairi ve

Mohanty,  1996);

= ∑
Bu denklemde;

: i’ inci tedarikçinin toplam değerlendirme puanını,

n: Değerlendirmede kullanılan kriter sayısını,
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: i’ inci tedarikçinin j’ inci kritere göre performansdeğerlendirmesi sonucunu,

: j’ inci kriterinin önem ağırlığını göstermektedir.

Doğrusal ağırlıklandırma modellerinde kriterlerin önem ağırlıklarıbelirlenirken karar

verici (0-1) aralığında toplamı 1 edecek şekildekriterlerin ağırlıkları için nokta

tahminde bulunabilir. Nokta tahminyapılırken en büyük ağırlık en önemli kritere

verilirken diğer kriterlerdekendi içlerinde önem dereceleri dikkate alınarak

değerlendirilir ve önemağırlıkları bulunur (Xia ve Wu, 2005).

Bu modeller arasında kategorik yöntem ve analitik hiyerarşi sürecibulunmaktadır

(Kağnıcıoğlu, 2007).

 Kategorik Yöntem:Kategorik yöntem büyük ölçüde alıcı işletmeninyeteneğine ve

deneyimine bağlıdır. Satın alma, kalite, üretim ve satışbölümlerinin sorumluları,

tedarikçi performansında kendi bölümleriiçin önemli olan temel ölçütler

hakkında fikirlerini açıklarlar. Tümbölümler her tedarikçiyi seçilen ölçütlere göre

değerlendirerek,yeterli, yetersiz ve nötr olarak notlandırmaktadır.

Dönemseldeğerlendirme toplantılarında, satın alma sorumlusu bölümdeki

diğerelemanlarla notlandırmaları tartışmaktadır. Daha sonra, satın almasorumlusu

her tedarikçinin genel sonucunu belirlemekte ve seçiminiyapmaktadır

(Kağnıcıoğlu, 2007).

 Analitik Hiyerarşi Süreci: AHS, problemin çok kriterli öğelerininöncelik

durumunu hiyerarşik bir yapı içerisinde belirlemeye ve temsil etmeye yarayan

sistematik bir yöntemdir. AHS, bir problemiküçük parçalara ayırır, ikili

karşılaştırmalara tabi tutar, her hiyerarşiiçin öncelikleri belirler ve böylece belli

bir mantıksal süreci düzenler (Saat, 2000). AHS sayesinde karar vericiler

kompleks yapıdakiproblemleri, ana hedeften alt kriterlere kadar uzayan

hiyerarşik biryapı içinde gösterebilmektedir (Ada, Kazançoğlu ve Aracıoğlu,

2005). En iyi tedarikçileribelirlerken, tedarikçilerin iş yaşamına ilişkin

performanslarını tümboyutlarıyla değerlendirmesi, AHS’nin üstün yönüdür.

(Handfield, Walton, Srouf ve Melnyk, 2002). AHS, tedarikçi seçimine

uygulanırken problemhiyerarşik biçimde ayrıştırılır. Hiyerarşi temel olarak üç

düzeydeoluşturulur. İlk düzeyde amaç, ikinci düzeyde kriterler ve
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üçüncüdüzeyde ise aday tedarikçiler yer alır (Saaty, 1990). Her ölçütünekip için

önemi belirlendikten sonra, tedarikçilerin belirlenenölçütler açısından

performansları değerlendirilir. Bununla birlikte,karar verici için birden fazla ölçüt

önem taşıyorsa, alternatiflerarasında seçim yapmak zorlaşır. İşte böyle

durumlarda, AHS, kararvericiler tarafından kullanılabilecek güçlü bir araçtır ve

tedarikçiçiftleri birbirleri ile karşılaştırılarak, ekibin tercihleri belirlenir

(Erol,2003).

2.1.7.2. Maliyet Tabanlı Modeller

Maliyet oranı yöntemi her bir kriterin maliyetinin toplam değer içindekiyüzdesinin

bulunması ve tedarikçilere ilişkin uyarlanmış bir maliyetçıkarılması yöntemidir ki

çok fazla finansal veri gerektirmekte ve maliyethesaplamada karmaşıklık

yaratmaktadır (Paksoy, 2010).

Maliyet tabanlı modeller tedarikçi seçimi ve tedarikçilerinkarşılaştırılması için

maliyetleri dikkate alan rasyonel yaklaşımlardır.

Maliyet tabanlı modeller maliyet oran yöntemi ve sahipliğin toplam maliyeti olmak

üzere iki ayrı sınıfta toplanabilir. Maliyet oran yöntemi; Maliyetoranlama modelinde

maliyetler toplam satın alma fiyatına eklenmektedir.Daha sonra hesaplanan toplam

maliyet, toplam satın alma maliyetineoranlanır. Bu oranlama işleminden sonra

tedarikçiler için indeks değerlerineulaşılır. Ulaşılan bu indeksler tedarikçi seçiminde,

işletmelerin verdiğifiyatlara çarpan olarak eklenerek tedarikçi ile iş yapmaktan dolayı

ortayaçıkacak gerçek maliyete ulaşılmaktadır (Ellram, 1995).

Sahip olmanın toplam maliyeti ise; belirli bir mal veya hizmetin birtedarikçiden satın

alınmasının gerçek maliyetinin ortaya konması içinkullanılan bir araçtır. Sahip

olmanın toplam maliyeti modelinde, satın alıcı durumundaki işletme, ürünün satın

alma, elde bulundurma ve ürününkullanımı sırasında ortaya çıkan maliyetlerin

belirlemesini gerektiren biryöntemdir (Kağnıcıoğlu, 2007).

2.1.7.3. Matematiksel Modeller
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Matematiksel programlama teknikleri karar vericiye çeşitli değişkenlerinfarklı

değerleri için maksimize ya da minimize yapıdaki matematiksel biramaç

fonksiyonunun terimlerinin yer aldığı karar problemi formüleetmesine izin verir.

Tedarikçi seçiminde bir matematiksel optimizasyonmodelinin amacı; tedarikçi

kısıtları altında amaç fonksiyonunumaksimize/minimize etmek için bir ya da birkaç

tedarikçi seçmektir. Amaçfonksiyonu tek kriterli (klasik optimizasyon modeli) ya da

çok kriterli(hedef programlama ya da çok amaçlı programlama) olabilir (Lee, Ha ve

Kim, 2001).

Veri zarflama analizi, doğrusal, doğrusal olmayan modeller, taşımamodelleri, hedef

programlama, örnek matematiksel programlama teknikleriarasında yer almaktadır.

Matematiksel modeller karar vericiye, kararproblemini matematiksel amaç

fonksiyonu olarak tanımlama olanağı sağlamaktadır. Tedarikçi seçiminde amaç

fonksiyonu, satın alma işlemindeişletmenin elde edeceği değerin maksimizasyonu

veya toplam satın almamaliyetinin minimizasyonu şeklinde kurulabilmektedir.

Kısıtlayıcılar ise;tedarikçi seçiminde kullanılan kriterler için tanımlanan minimum

gereklilik değerleridir (Boer ve ark., 2001).

2.1.7.4. Tümleşik Modeller

Tedarikçi seçim probleminde birden fazla tekniğin birlikte kullanıldığıtümleşik

yöntemlerde kullanılmıştır. Tümleşik yöntemlerde amaç, bir aradakullanılan

tekniklerin çözümde tek başlarına kullanıldıklarında ortaya çıkaneksikliklerini

gidermektir. Bu düşünceyle; Çebi ve Bayraktar analitikhiyerarşik süreç ve

önceliklerin korunduğu hedef programlamadan oluşantümleşik bir yöntemi,

Ghodsypour yaptığı çalışmada doğrusalprogramlamayı tedarikçi seçiminde Analitik

Hiyerarşi Süreci (AHS) ilebirlikte kullanmıştır. Tedarikçi seçim probleminin çözümü

içingeliştirmişlerdir (Özdemir, 2010).

2.1.7.5. İstatistiksel Modeller

Tedarikçi seçim probleminin çözümüne yönelik istatistiksel yaklaşımlarson derece

sınırlıdır. Tedarikçilere ilişkin bazı verilerin kesin olmadığı veyaolasılık tabanlı
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olduğu durumlarda talep miktarı, teslimat zamanı ve kalitegibi belirsiz durumların

hesaba katılması için kullanılan modellerdir(Paksoy, 2010).

Çok değişkenli istatistik teknikleri çok sayıda tedarikçinin incelenmesinigerektiren

durumlarda, karar vericiye tedarikçileri bir ön analiz ilesınıflandırma olanağı

sunmaktadır. Bu işlevi ile istatistiksel yöntemler,işletmelerin tedarikçileri

değerlendirme sürecini daha hızlı ve daha ucuzyapmalarına olanak sağlamaktadır.

Temel bileşenler analizi Petroni (2000)tarafından tedarikçi seçiminde kullanılmıştır.

Holt (1998) ise tedarikçi seçiminde kümeleme analizi, bir tedarikçi listesinin benzer

niteliklere sahiptedarikçiler kümelerine dönüştürülmesinde kullanılmıştır (Özdemir,

2007).

Tracey ve Tan (2001) bir başka istatistik tekniği olan yapısal eşitlikmodeli tedarikçi

seçim kriterlerinin, tedarikçilerin ürün tasarımına ve sürekligelişim programlarına

katılımıyla, müşteri memnuniyetiyle ve işletmeperformansıyla arasındaki ilişkinin

incelenmesinde kullanılmıştır (Özdemir, 2007).

2.1.7.6. Yapay Zeka Tabanlı Modeller

Tedarikçi seçimi probleminin çözümü için geliştirilen yapay zekamodelleri; olay

tabanlı çıkarsama ve sinir ağları ile geliştirilen uzmansistemler bu başlık altında

toplanmıştır. Uzman Sistemler, uzmanlarındüşünce biçimini taklit ederek, özelleşmiş

bir alanda önemli problemleriçözmeye yönelik yazılımlardır. Sinir ağlarından

yararlanarak tedarikçiseçimi gerçekleştirilirken karar alma sürecinin formüle

edilmesi gerekliliğibulunmamaktadır. Bu özelliğiyle sinir ağları, belirsizlik ve

karmaşıklığınolduğu karar verme durumları söz konusu olduğunda diğer modellere

göredaha iyi başa çıkmaktadır. Albino ve Garavelli (1998) sinir ağlarına dayananbir

karar destek sistemiyle tedarikçi seçimi gerçekleştirmişlerdir (Özdemir,2010).

2.2. Tedarik Zinciri Dağıtım Ağı Tasarımı

2.2.1. Literatür Araştırması
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Tedarik zinciri dağıtım ağı tasarımı konusunda yapılan birçok araştırmada klasik

yöntemler üzerinde odaklanılmıştır (Clark ve Scarf, 1960). Cohen ve Moon (1990),

Cohen ve Lee (1989) PILOT adı verilen bir program ile kısıtlı optimizasyon

simülasyon modeli geliştirerek tedarik zinciri maliyeti gibi çeşitli performans

parametrelerini analiz etmiştir. PILOT modeli özellikle çeşitli üretim, taşıma ve

birden çok çıktı miktarı olması durumunda kullanılmaktadır.

Williams (1983) tedarik zinciri dağıtım ağının bir dinamik programlama algoritması

ile simülasyonunu geliştirmiştir. Yapılan çalışmada tedarik zincirindeki tüm

maliyetleri performans kriteri olarak kullanmış ve optimum bir model sunmuştur.

Geçmişte, tedarik zinciri aşamaları için analitik modeller tasarlanmıştır (Cohen ve

Lee, 1988; Pyke ve Cohen, 1993, 1994). Yiyecek tedarik zinciri dağıtım ağlarını

ARENA simülasyon modeli yazılımı ile yapmıştır (Cohen ve Lee, 1989). ARENA

simülasyon modelleri ara yüzlerinde işletmelerdeki ürünün fiziksel akışına

odaklanmaktadır. Ürünlerin konteyner ile taşınması aşamasında sipariş miktarı

gelişleri ve ürünlerin bekleme süreleri Poisson dağılımına uygun olarak

gerçekleşmiştir.

Newhart ve diğerleri (1993), tedarik zincirini iki aşamalı yaklaşım kullanarak

tasarlamıştır. Birinci aşamada sezgisel ve matematiksel modelin kombinasyonu

sağlanarak farklı ürün tipleri için tedarik zinciri boyunca minimum stok miktarı

hedeflenmiştir. İkinci aşamada ise tablo tabanlı stok modeliyle minimum güvenlik

stoğu miktarı ve teslimat süresine ulaşılmıştır. Tedarik zincirinde önemli performans

kriterleri olarak; toplam taşıma maliyeti, teslimat süresi, taşıma mesafesi, taşıyıcı

araç kullanım oranı ve teslim edilen ürün sayısı Chow (1994) tarafından

tanımlanmıştır.

Zincirin performansı açısından tedarik zincirinin dinamik yönlerini birleştirememek

zincirin performansı açısından büyük bir dezavantajdır. Ayrıca sistemin

karmaşıklıklarını ve belirsizliklerini modellemek için toplam lojistik zincirinin

performansını simülasyon ile analiz etmiştir (Slats,Bhola, Evers ve Dıjkhuızen,

1995). Simpson ve Vakharia (1999), tedarik zinciri yönetiminde üretim-dağıtım

planlamasını için matematiksel programlama ve simülasyon modeli kombinasyonunu
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önermiştir. Kurulan analitik modelde dağıtım kapasitesi ve minimum stok miktarı

üzerine odaklanılarak üretim-dağıtım ağı tasarlanmıştır.

İşletmeler ancak ve ancak fiyat, farklılaştırma, zaman, esneklik, kalite ve hizmet

konularında öncülük sağlayarak rekabet avantajı sağlarlar. Ürünlerin özelliklerinde

farklılaştırmaya gitmek, müşteriye zamanında teslimat yapmak, pazar koşullarına

karşı çevik ve esnek olmak, yüksek kaliteli üretmek ve düşük fiyata satmak rekabette

öncelikler arasındadır (Erdal, 2007).

Her sistemde olduğu gibi tedarik zinciri sisteminde de planlama ve/veya uygulama

süreçlerinde belirsizlikler oluşabilmektedir. Tedarik zincirindeki belirsizlikler

sistemin kendi içerisinden ve/veya sistemin çevresinden kaynaklanıyor olabilir.

Nereden kaynaklanırsa kaynaklansın belirsizliklerin kesin olarak varsayılarak

tanımlaması ve modellemesi kurulan modellerin gerçekçi olmayan sonuçlar

üretmesine neden olur. Tedarik zinciri yönetimi içerisinde yer alan konuların en

önemlilerinden birisi tedarik zinciri (TZ)‘nin stratejik olarak planlanması ve bunu

gerçekleştirmek için gerekli modellerin geliştirilmesidir. TZ modellemesinde

stratejik analiz yaklaşımları temel olarak; konum-atama kararları, talep planlama,

dağıtım kanalı planlama, stratejik anlaşmalar, yeni ürün geliştirme, dış kaynak

kullanımı, tedarikçi seçimi, bilgi teknolojileri seçimi, fiyatlandırma ve ağ

yapılandırma problemleri ile ilgilenir. (Kabak, 2008).

Ağ tasarım problemlerinin dinamik ve belirsizliklerini göz önüne alarak Benzetim,

genetik algoritma ve optimizasyon tekniklerini bir arada kullanılarak melez bir

yöntem geliştirilmiştir (Koo, Adhitya, Srinivasan ve Karimi, 2008).

Albino ve diğerleri (2007), yaptıkları çalışmada öncelikle tedarik zinciri için

endüstriyel bölgeler tanımlamışlardır. Daha sonra üretim sürecine uygun tedarik

zinciri ağı tasarlanmıştır. Tasarlanan bu ağ, endüstriyel bölgelere entegre edilerek

ağın her aşaması kombinasyonlu olarak depolama yerleri farklılaştırılmıştır. Farklı

depolama yerlerine sahip ağ yapıları simülasyon modelleriyle analiz edilmiştir.
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Aliev ve diğerleri (2007), çalışmalarında bulanık-genetik algoritma yaklaşımı

kullanarak tedarik zinciri yönetiminde bütünleşik bir üretim-dağıtım planlama

sistemi kurmuşlardır.

2.2.2. Tedarik Zincirinde Ağ Tasarımı ve Yöntemleri

Tedarik zinciri ağı; tedarikçi, nakliyeci, üretici, dağıtım merkezleri, perakendeci ve

tüketici ile ortaya çıkan tedarik zincirini oluşturan sistemler, alt sistemler,

operasyonlar, aktiviteler ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini içeren karmaşık bir

bütündür. Bu karmaşık bütünün tasarımı, modelinin oluşturulması ve hayata

geçirilmesi işletmenin maksimum etkinlik ve verimliliğe sahip olmasında oldukça

belirleyici bir rol üstlenecektir. Hızlı bir şekilde, çok çeşitli ürünün, arzulanan fiyat

ve kalitede sunumunun sağlanabilmesi için ağ elemanlarının mümkün olduğunca

azaltılması ve yapının yalın hale getirilmesi gerekir. TZY’de tasarım boyutu rekabet

avantajı ile ilişkili olarak incelendiğinde temelde entegrasyon ve yalınlığın “en iyi

tek yol” olarak önerildiği gözlenmektedir. Bu en iyi yolu bulmak için de ağ tasarımı

teknikleri kullanılır. Tedarik zinciri ağ tasarımı; Tedarik ve dağıtım süreçlerini bir

bütün olarak veya ayrı ayrı modelleyerek optimum tedarik zinciri /lojistik ağını tespit

etmektir. Ağ tasarımı; tedarikçi, üretim tesisi, depo, dağıtım merkezleri, toptancı ve

perakendecilerin yer, kapasite ve diğer özellikleri ile ağ içinde taşımacılık tiplerini

belirleme sürecidir.

Müşteri Hizmet Düzeyinin en iyilemesi/maliyetlerin en küçüklenmesi amaçlarına

yönelik olarak; Ağ tasarımı ile hangi noktadan hangi noktaya ne kadar taşıma

yapmanın en uygun olduğu sonucu bulunur. Stratejik düzey kararı olup ağ yapısı

kapsamında bulunan şirketler üzerinde uzun süreli kalıcı etkileri olacaktır. Ağ

tasarımı, lojistik ve tedarik zincirinin (TZ) performansını uzun süreli etkileyen

önemli bir karardır. Ağ tasarım kararlarını etkileyen faktörlerden bazıları şunlardır;

 Stratejik faktörler

 Düşük Maliyet
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 Hızlı yanıt

 Teknolojik faktörler

 Ekonomik ölçek

 Düşük ilk yatırım maliyeti

 Makroekonomik faktörler

 Politik faktörler

 Altyapı faktörleri

 Rekabet faktörleri

Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı, tedarik zincirindeki diğer elemanlarla işbirliği içinde

yapılmalı ve verimli olmalıdır. Bu iş birliği içinse ağ tasarımında yer alan elemanlar

ise;

 Tedarikçiler

 Tedarikçilerin Tedarikçileri

 İmalatçılar

 Depolar

 Dağıtım Merkezleri

 Perakendeciler

 Müşteriler

 Müşterilerin Müşterileri

 Grubun Diğer Şirketleri

 İşbirliği Yapılan Diğer Şirketlerdir.

2.2.3. Tedarik Kanallarında Dağıtımın Rolü

Tedarik zincirinde bir ürünün tedarikçi aşamasından müşteri aşamasına ulaşması için

ürününtaşınması ve depolanmasına dağıtım denir. Dağıtım, tedarik zincirinin 5

aşaması olan müşteri, perakendeci, dağıtımcı, imalatçı, ve tedarikçi aşamalarından

herhangi ikisi arasında gerçekleşebilir. Hammaddeler tedarikçilerden imalatçılara ve

nihai ürünler ise imalatçılardan müşterilere taşınır. Dağıtım, bir şirketin karlılığını

etkileyen en önemli faktörlerden biridir çünkü hem tedarik zinciri maliyetleri hem de

müşteri memnuniyeti dağıtımdan doğrudan etkilenir.
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Dağıtım ağı tercihi düşük maliyetten yüksek servis düzeyi ve hızlı sipariş

karşılamaya kadar birçok tedarik zinciri amacını gerçekleştirmekte kullanılabilir.

Örneğin; DellComputer, PC’leri doğrudan nihai müşterilere satar iken HP ise

perakendeciler aracılığı ile satış yapmaktadır. Şirketler, dağıtım ağı tasarımında var

olan birçok seçenekten birini seçebilir. Kötü bir tasarım hem maliyetleri arttırır hem

de hizmet düzeyini düşürür ve bir şirketin karlılığını önemli ölçüde etkiler.

2.2.4. Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı Karar Değişkenleri

Karar değişkenleri genel olarak, karar çıktısı aralıklarının sınırlarını

belirlemelerinden dolayı, tedarik zinciri ile ilişkili fonksiyonel performansın

artmasına katkıda bulunmaktadırlar. Dolayısıyla, bir tedarik zincirinin performans

ölçümleri genel olarak karar değişkenlerinin bir fonksiyonu olarak

ifade edilebilir. Karar değişkenlerinin bazıları aşağıdaki gibi açıklanabilir;

Yer: Bu tür değişkenler; fabrikaların, depoların (veya dağıtım merkezlerinin)

konsolidasyon noktalarının ve tedarik kaynaklarının nerede konumlandırılacağına

ilişkin karar verme sürecinde etkilidir.

Yerleşim: Hangi toptancıdan, fabrikadan ve konsolidasyon noktasından hangi

müşteriye, pazar dilimine ve tedarikçiye hizmet verileceğini gösteren değişkenlerdir.

Şebeke/Ağ Yapısı: Bu tip değişkenler, bir dağıtım şebekesinin merkezileştirilmesi ya

da merkezden uzaklaştırılması ve tedarikçiler, depolar ve konsolidasyon/ birleşim

noktalarının hangi kombinasyonundan yararlanılacağını belirtir. Ayrıca bu

değişkenler, üretim ve dağıtım kaynaklarının tam zamanında kullanılması ya da

elimine edilmesi esasına da dayanır.

Tesis ve Teçhizat Sayısı: Müşteri ihtiyaçlarını ve pazar isteklerini karşılayabilmek

için kaç adet fabrika, depo ve birleşim noktası gerektiğini belirleyen değişkenlerdir.

Aşama-Katman Sayısı: Bu değişken ise, bir tedarik zincirinin içerdiği aşamaların
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sayısını belirler. Ayrıca, yatay tedarik zinciri bütünleşiminde kademeleri birleştirerek

ya da kademeleri bölerek kademe sayısını artırabilir veya azaltabilir.

Hizmet Sıklığı: Müşterilere veya tedarikçilere hizmet veren araçların dağıtım-getiri

zaman çizelgesini ya da izlediği rotayı belirleyen değişkendir.

Miktar: Bu değişken, tedarik zincirinin her noktasında (tedarikçi, üretici, dağıtıcı

v.s.) optimal satın alma miktarı, üretim, nakil miktarını belirler.

Stok Seviyesi: Tedarik zincirinin her safhasındaki hammadde, bölüm, iş süreci, nihai

ürün ve stok tutma birimini belirleyen değişkendir.

İşgücü Miktarı: Bu değişken, sistemde kaç adet tır şoförü ve ürün yükleyici

bulunması gerektiğine karar verilmesini sağlar.

Dış kaynak (outsourcing) Kapsamı: Hangi tedarikçinin, hangi bilişim hizmeti ve

üçüncü taraf destek sağlayıcısının kullanılacağı, uzun dönemli temaslarda dış kaynak

(tekil veya çoklu kaynak) bakımından kaç tanesinden faydalanılabileceğini belirleyen

değişkendir.

Şimdi, dağıtım ağı tasarlanır iken dikkate alınması gereken performans ölçütlerini ele

alalım:

2.2.5. Tedarik Zinciri Tasarımını Etkileyen Temel Faktörler

Bir tedarik zincirinin performansı iki boyutta incelenmelidir:

 Karşılanan Müşteri İhtiyaçları

 Müşteri İhtiyaçlarını Karşılamanın Maliyeti

Dolayısı ile bir şirket, farklı dağıtım ağı seçeneklerini karşılaştırırken, seçeneğin

müşteri hizmeti ve maliyetler üzerindeki etkisini değerlendirmelidir; çünkü

karşılanan müşteri ihtiyaçları ve maliyetleri dağıtım ağının karlılığını belirler.
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Dağıtım ağı yapısının etkilediği müşteri hizmeti performansları şunlardır:

 Tepki Zamanı

 Ürün Çeşitliliği

 Ürün Varlığı

 Müşteri Tecrübesi

 Sipariş Görünürlüğü

 Geri Verebilme

Tepki zamanı, bir müşterinin sipariş vermesinden, ürünün kendisine teslim edilene

kadar geçen zamandır.

Ürün Çeşitliliği, bir müşterinin dağıtım kanalının sunmasını beklediği ürün

çeşitlerinin sayısıdır.

Ürün Varlığı, bir müşteri siparişi geldiğinde stokta ürünün bulunma olasılığıdır.

Müşteri tecrübesi ise müşterinin sipariş verdiği ürünü teslim alma kolaylığıdır.

Sipariş görünürlüğü, sipariş vermeden ürün teslimine kadar olan tüm aşamalarda

müşterinin siparişinin durumunu takip edebilme yeteneğidir.

Geri verebilme ise bir müşterininhatalı yada herhangi bir nedenle ürünü geri

verebilme kolaylığı ve ağın bu tür geri vermelerden kaynaklanan sorunları çözebilme

yeteneğidir.

İlk bakışta bir müşterinin yukarıda sayılan tüm noktalarda en yüksek performans

düzeyini isteyeceği düşünülebilir. Ancak, uygulamada böyle olmaz. Örneğin,

Amazon.com’dan kitap sipariş eden bir müşteri, aynı kitabı Çağlayan kitapevinden

almak isteyen bir müşteriye göre beklemeye daha fazla istekli olacaktır. Diğer

taraftan müşteriler,Amazon.com’da Çağlayan kitapevine oranla daha fazla kitap

çeşidi bulacaklardır.
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Uzun yanıt zamanına katlanabilecek müşterilere hizmet veren şirketler, müşteriden

uzak olmasında bir sakınca olmayan yüksek kapasiteli birkaç yerde hizmet verebilir.

Buna karşılık kısa yanıt zamanına önem veren şirketler müşterilere yakın yerlerde

konumlanmalı ve her biri düşük kapasiteli birçok tesise sahip olmalıdır. Dolayısı ile

müşteri tepki zamanını azaltmak için varolan tesis sayısını arttırmak gerekir. (Şekil

2.2.). Örneğin,Borders müşterilerine almakistedikleri kitapları aynı gün teslim

etmektedir. Ancak Borders’ın mağaza sayısı 400’dür.Amazon.com ise yalnızca

birkaç tesis kullanmakta ve müşteri siparişlerini yaklaşık bir haftada teslim

etmektedir.

Şekil 2.2. İstenen Tepki Zamanı ile Tesis Sayısı Arasındaki İlişki

Kaynak: Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. (2014b). Erişim:

10.12.2014, http://w3.balikesir.edu.tr/~ocaktan/ders4not_tzy2008.pdf

Dağıtım ağı tasarımını değiştirmek, tedarik zincirinin maliyet unsurları olan

 Stoklar

 Ulaşım

 Tesis ve taşımalar

 Bilgi

maliyetlerini etkiler.

Tedarik zincirindeki tesis sayısı arttıkça, stok ve bu stoklardan kaynaklanan

maliyetler artar. (Şekil 2.3.). Bu nedenle, şirketler stok maliyetlerini azaltmak için

tedarik zincirlerindeki tesislerini birleştirmeye ve sayılarını azaltmaya çalışırlar.
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Örneğin, Amazon.com’un stok dönüşüm oranı yılda 12 iken, Borders’ın stok

dönüşüm oranı ise yalnızca yılda 2’dir.

Şekil 2.3. Tesis Sayısı ile Stok Maliyetleri Arasındaki İlişki

Kaynak: Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. (2014b). Erişim:

10.12.2014,http://w3.balikesir.edu.tr/~ocaktan/ders4not_tzy2008.pdf

İç ulaşım maliyetleri, malzemeleri bir tesise getirme maliyetleridir. Dış ulaşım

maliyetleri ise, malzemeleri bir tesisten dışarıya sevk maliyetleridir. İç ulaşım parti

büyüklükleri, dış ulaşım parti büyüklüklerine oranla daha büyük olduğundan, dış

ulaşım maliyetleri, iç ulaşım maliyetlerinden daha yüksek olma eğilimi gösterirler.

Örneğin, Amazon.com’ a ait tesise kitaplar dolu kamyonyükü (KY) olarak gelmekte,

yani iç ulaşım sevkiyatları tam dolu kamyonlar ile yapılmaktadır. Dış ulaşım

sevkiyatlarda ise her bir müşteriye içerisinde birkaç kitap olan küçük paketler

göndermektedir.

Tesis yerlerinin sayısını arttırmak müşteriye ulaşmak için gerekli olan dış ulaşım

mesafesinive dolayısı ile dış ulaşım mesafesinin ürünün toplam ulaşım mesafesi

içerisindeki payınıazaltır. Bu nedenle, iç ulaşım maliyetlerinde ölçek ekonomisi

korunduğu sürece, Şekil 2.4.’de gösterildiği gibi tedarik zincirindeki tesis sayısını

arttırmak toplam ulaşım maliyetlerini azaltır. Eğer, tesis sayısı iç ulaşım partilerinin

de çok küçük olduğu noktaya dek arttırılır ise iç ulaşım maliyetlerinde önemli bir

ölçek ekonomisi kaybı olur ve bu nedenle, bu noktadan itibaren tesis sayısını

arttırmak toplam ulaşım maliyetlerini arttırır.
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Şekil 2.4. Tesis Sayısı ile Ulaşım Maliyetleri Arasındaki İlişki

Kaynak: Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. (2014b). Erişim:

10.12.2014, http://w3.balikesir.edu.tr/~ocaktan/ders4not_tzy2008.pdf

Tesis maliyetleri, tesis sayısı azaldıkça azalır, çünkü az sayıda tesis ile aynı hacimde

işyapmak ölçek ekonomisinden yararlanmamızı sağlar.

Bir tedarik zinciri için toplam lojistik maliyetleri, stok, ulaşım, ve tesis maliyetlerinin

toplamıdır. Tedarik zincirindeki tesis sayısı arttıkça, toplam lojistik maliyetleri önce

azalır ve bir noktadan sonra artmaya başlar (Şekil 2.5.).

Şekil2.5. Tesis Sayısı Değiştikçe Lojistik Maliyeti ve Yanıt Zamanındaki Değişim

Kaynak: Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. (2014b). Erişim:

10.12.2014, http://w3.balikesir.edu.tr/~ocaktan/ders4not_tzy2008.pdf

Her şirket, en azından toplam lojistik maliyetlerini minimize edecek sayıda tesise

sahip olmalıdır. Örneğin, Amazon.com, temel amacı lojistik maliyetlerini azaltmak

olan (ve tabii ki yanıt zamanını iyileştirmek olan) birkaç depoya sahiptir. Eğer bir

şirket, yanıt zamanını daha fazla iyileştirmek ister ise lojistik maliyetlerini minimize
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eden tesis sayısından daha fazlatesis kurmak zorunda kalabilir. Bir şirketin tesis

sayısını lojistik maliyetlerinin minimumolduğu noktadan daha fazla seçmesi yalnızca

şirket yöneticilerinin yanıt zamanındaki iyileştirmeden kaynaklanan gelir artışının, ek

tesis maliyetlerinden kaynaklanan maliyetlerden daha büyük olduğundan emin

olduğu durumlarda gerçekleştirilmelidir.

Müşteri hizmeti ve yukarıda sıralanan maliyet unsurları çeşitli ağ tasarımlarının

değerlendirilmesinde kullanılan başlıca ölçütlerdir. Genel olarak, hiçbir ağ tasarımı

tüm ölçütler gözönüne alındığında diğer tasarımlardan daha iyi sonuç vermez.

Dolayısı ile dağıtım kanalının güçlü yönlerinin şirketin stratejik konumu ile uyumlu

olmasına dikkat etmek gerekir.

Aşağıdaki bölümde çeşitli dağıtım ağları ve her birinin güçlü ve zayıf yönleri ele

alınacaktır.

2.2.6. Dağıtım Ağlarında Tasarım Seçenekleri

Bu bölümde, imalatçıdan nihai müşteriye dağıtım yapıldığını varsayacağız. Ancak,

tedarik zincirinin diğer aşamaları arasındaki dağıtım ele alınmak istenirse, aşağıda

bahsedeceğimiz seçeneklerin birçoğu geçerli olacaktır. Bir dağıtım ağı tasarlanırken

iki temel noktada karar vermemiz gerekir:

 Ürün müşteriye mi teslim edilecek yoksa önceden belirlenmiş bir yerden mi

alınacak?

 Ürün akışı aracı (yada ara tesis) ile mi sağlanacak?

Bu iki soruya bağlı olarak ürünleri fabrikan müşteriye ulaştırmak için beş farklı ağ

tasarımıkullanılabilir. Bunlar:

 Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat

 Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat ve ulaşım

sırasında birleştirme

 Depolamanın dağıtımcı ve teslimatın paket taşıyıcı tarafından yapıldığı

sevkiyat
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 Depolamanın dağıtımcı tarafından yapıldığı son mil teslimat

 Depolamanın imalatçı/dağıtımcı tarafından yapıldığı ve müşterinin malı gelip

aldığı ağlar

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat

Bu seçenekte, ürün doğrudan perakendeci bypass edilerek doğrudan imalatçıdan

nihaimüşteriye sevk edilir. Eğer var ise, perakendecinin işlevi siparişi almak ve

teslimat isteğiniimalatçıya bildirmekten ibarettir. perakendeci stok bulundurmaz, tüm

stoklar imalatçıtarafından tutulur. Müşteriden imalatçıya bilgiler perakendeci

aracılığı iletilir ve ürünlerimalatçı tarafından doğrudan müşteriye sevk edilir. (Şekil

2.6.) Örneğin;Dell bilgisayardoğrudan müşteriye sevkiyat yapan bir ağ tasarımına

sahiptir.

Şekil 2.6.Depolamanın İmalatçı Tarafından Yapıldığı Doğrudan Sevkiyat

Kaynak: Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. (2014b). Erişim:

10.12.2014, http://w3.balikesir.edu.tr/~ocaktan/ders4not_tzy2008.pdf

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı ağın en büyük avantajı, stokların

imalatçıdamerkezileştirilebilmesidir. Böylece bir imalatçı hizmet verdiği tüm

perakendecilerden gelen talebi bütünleştirebilir. Böylece, düşük stok düzeyleri ile

yüksek ürün varlığı sağlayabilir. Bu tür ağlarda temel bir sorun imalatçıdaki stokların

mülkiyeti sorunudur. Eğer, imalatçıda tutulan ürün stoklarının belirli bir kısmı belirli

perakendeciler için ayrılmış ise, stokların fiziksel olarak birleştirilmiş olmasına

rağmen, bu tür bir stok bütünleştirmenin yararı çok azdır. Stok bütünleştirme

yalnızca imalatçının varolan stokların en azından bir kısmını perakendecilere ihtiyaç

oldukça ayırabildiği durumlarda yararlıdır. Stoklarımerkezileştirmenin en yararlı
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olduğu durumlar; ürün talebinin öngörülemez, ürün değerininyüksek ve ürün

talebinin düşük hacimli olduğu durumlardır. Düşük değerli ve talebin büyük oranda

öngörülebildiği ürünlerde bütünleştirmenin yararı çok azdır. Dolayısı ile internet

üzerinden deterjan gibi düşük değerli bir ürün satan mağazanın stok

bütünleştirmeden elde edeceği yarar çok küçük olacaktır. Yapılan araştırmalar, talebi

düşük olan ürünler için doğrudan sevkiyat kullanıldığında, stok dönüşüm oranının 6

ile 15 kat arasında arttığınıgöstermektedir.

Doğrudan sevkiyatın diğer bir avantajı ise siparişlerin müşteri isteklerine göre

farklılaştırılmasının mümkün olduğunca ertelenmesine olanak vermesidir. Ürün

farklılaştırılmasının ertelenmesi, stok bütünleştirmenin bileşen düzeyine indirilerek

stok düzeylerinin daha da düşmesini sağlar. Dell’e benzer şekilde siparişe göre

üretim (SGÜ) yapan şirketler, stoklarını ortak bileşen düzeyinde tutar ve ürün

farklılaştırmasını ertelerler. Dolayısı ile bulundurdukları stok miktarları düşüktür.

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyatta ulaşım maliyetleri,

nihaimüşteriye olan ortalama dış ulaşım mesafesi fazla ve müşteri teslimatlarının

paket taşıyıcışirketler tarafından yapıldığı için yüksektir. Paket taşıyıcı şirketlerin

taşıma ücretleri, dolu kamyon yükü (KY) veya kamyon yükünden daha az (KYA)

yük taşıyıcı şirketlere göre daha pahalıdır. Ayrıca, doğrudan sevkiyatta, bir

müşterinin farklı imalatçılardan istediği siparişler, birden fazla sevkiyat

gerektirdiğinden, bütünleştirmede meydana gelen bu kayıp ulaşım maliyetlerini daha

da arttırır.

Siparişlerin doğrudan müşteriye sevk edildiği tedarik zincirlerinde tesislerin sabit

maliyetleri düşüktür çünkü stoklar imalatçıda merkezi hale getirilmişve böylece

tedarik zincirinin stok alanı ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır. Bu uygulama aynı

zamanda taşıma maliyetlerine de yansır çünkü imalatçıdan tedarikçiye ürün transferi

yoktur. Ancak, taşıma maliyetlerigözönüne alınırken dikkatli olmak gerekir; çünkü

imalatçı malları fabrika deposuna kasalar ile depolayacak ve buradan tek tek sevk

etmek zorunda kalacaktır. Eğer imalatçının malları tek tek sevk etme imkanları

yeterince iyi değil ise bunun taşıma maliyetleri ve tedarik zinciri yanıt zamanı

üzerindeki etkileri çok olumsuz olacaktır. Eğer imalatçı, malları depolamaksızın
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üretim hattından çıkar çıkmaz sevk etme imkanı kazanırsa taşıma maliyetlerini

önemli orandaazaltmış olur.

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat ağlarında perakendeci

ile imalatçı arasındaki bilgi altyapısının önemi çok büyüktür. Perakendeci bu bilgi

altyapısınıkullanarak, kendisi stok bulundurmasa dahi bir ürünün stokta olup

olmadığı hakkında bilgi verebilir. Perakendeci ayrıca imalatçıya verilmiş bir siparişin

durumunun ne olduğunu görebilmelidir. Doğrudan sevkiyatta genel olarak söyler

isek bilgi altyapısı ihtiyacı fazladır ve bu altyapıyı kurmanın ve bakımını sağlamanın

maliyeti yüksektir. Dell benzeri perakendecinin olmadığı tedarik zincirlerinde ise bu

altyapı çok daha basittir çünkü perakendeci ile imalatçının bütünleşik olması

gerekmez.

Doğrudan sevkiyat ağlarında yanıt zamanı genel olarak uzun olma eğilimi taşır.

Çünkü önce sipariş perakendeciden imalatçıya bildirilecek ve daha sonra imalatçıdan

müşteriye sevk edilecektir ve daha önce de bahsettiğimiz gibi bu mesafe (dış ulaşım

mesafesi) ortalama olarak uzundur. Diğer bir sorun ise bir müşteri siparişindeki

ürünler farklı imalatçılar tarafından üretiliyor ve bu imalatçıların yanıt zamanları

arasında farklılıklar olabilir. Bu tür bir durumda malın teslimatı müşteri için sorun

haline gelebilir ve memnuniyetsizliği arttırabilir.

Depolamanın imalatçıda yapılması ürün çeşitliliğini arttıran bir unsurdur. Doğrudan

sevkiyat modeli sayesinde her ürün raf alanı kısıtlaması olmaksızın müşterilerin

hizmetine sunulabilir.

Sipariş görünürlüğü depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı dağıtım modelinde

çok önemlidir, çünkü ağın iki aşaması olan imalatçı ve perakendeci her müşteri

siparişinde ortak hareket etmek zorundadır. Sipariş görünürlüğünün olmaması

muhtemelen müşteri tatminini azaltacaktır. Siparişlerin gerçek zamanlı olarak takibi

ise hem perakendeci hem de imalatçıbilgi sistemlerinin tam olarak

bütünleştirilmesini gerektirdiğinden uygulanması perakendecinin olmadığı,

sevkiyatın doğrudan müşteriye yapıldığı sistemlere göre çok daha zordur.

Geri verilen ürünler, sevkiyatın doğrudan imalatçıdan yapıldığı durumlarda büyük

bir problem olabilir. Geri vermelerin maliyeti, doğrudan sevkiyatta daha yüksek
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olabilir çünküsiparişlerin farklı imalatçılardan gelen ürünlerden oluşuyor olması

ihtimali vardır. Bu sorunu çözmenin iki yolu vardır: 1) Müşterilerin satın aldıkları

malı doğrudan imalatçısına göndermeleri, 2) Perakendecinin geri verilen ürünler için

ayrı bir tesis kurması ve daha sonra ürünleri ilgili imalatçılara göndermesi

Yukarıda bahsettiğimiz noktaları özetlersek, doğrudan sevkiyatın uygun olduğu

durumlar, müşterilerin beklemeyi sorun etmediği ve kısmi teslimatı kabul ettiği,

talebi düşük, çeşitliliği fazla ve ürün değerinin yüksek olduğu durumlardır. Ayrıca,

imalatçı ürün farklılaştırmayıertelemek ister ise bu durumlarda da uygun olabilir.

Doğrudan sevkiyatın etkin olabilmesi için sipariş başına birden fazla imalatçı

olmalıdır. Dolayısı ile en çok SGÜ yapan şirketlere uygundur. İmalatçı sayısının 20

ya da 30’dan fazla olduğu durumlarda doğrudan sevkiyat çok zordur, ancak talebin

çok düşük olduğu ürünler için doğrudan sevk tek seçenek olabilir.

Depolamanın imalatçı tarafından yapıldığı doğrudan sevkiyat ve ulaşım
sırasındabirleştirme

Doğrudan sevkiyatta ürünler, ürün imalatçılarından doğrudan müşterilere

gönderilmekte idi. Ulaşım sırasında birleştirmede ise siparişi oluşturan, farklı

yerlerden gönderilen çeşitli ürünler ulaşım sırasında bir araya getirilir. Ulaşım

sırasında birleştirmedeki bilgi ve ürün akışı şekil 2.7.’de gösterilmiştir. Ulaşım

sırasında birleştirme doğrudan müşteriye sevkiyat yapan Delltarafından sık olarak

uygulanmaktadır. Örneğin bir müşteri Dell’den bir PC ile birlikte bir Sony Monitör

sipariş ettiğinde paket taşıyıcı PC’yi Dell’in fabrikasından monitörü ise Sony

fabrikasından alıp bir dağıtım noktasında birleştirmekte ve daha sonra müşteriye

sevk etmektedir.
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Şekil2.7. Ulaşım Sırasında Birleştirme Ağı

Kaynak: Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. (2014c). Erişim:

10.12.2014, http://w3.balikesir.edu.tr/~ocaktan/ders5not_tzy2008.pdf

Doğrudan sevkiyat ağlarında olduğu gibi bu ağda da, stokların bütünleştirilmesi ve

ürünfarklılaştırmanın geciktirilebilmesi önemli bir avantajdır. Ulaşım esnasında

birleştirme hem Dell’e hem de Sony’e stok bütünleştirme imkanı tanımaktadır. Bu

yaklaşım, en çok değeri yüksek, talep tahmini zor olan ürünlerde ve özellikle de ürün

farklılaştırmanın geciktirilebileceği hallerde yararlı olur.

Birçok durumda, bu yaklaşımın ulaşım maliyetleri doğrudan sevkiyata göre daha

düşük olacaktır çünkü ürünler nakliyeciye ait ara depoda bir araya getirilir ve

böylece müşteriye birkaç teslimat yerine yalnızca bir teslimat yapılır.

İmalatçı ve perakendeci tesis ve işleme maliyetleri ise doğrudan sevkiyatta olduğu

gibidir. Ulaşım esnasında birleştirmeyi gerçekleştiren nakliyecinin tesis maliyetleri

ise doğrudan sevkiyata oranla daha yüksektir çünkü nakliyecinin ürünleri

birleştirebilecek imkanlara sahip olması gerekmektedir. Müşteri teslim alma

maliyetleri ise daha düşük olacaktır. Tüm tedarik zincirine ait tesis ve taşıma

maliyetleri ise doğrudan taşımaya oranla biraz daha yüksek olmaktadır.

Ulaşım esnasında birleştirme gerçekleştirmek için çok karmaşık bir bilgi altyapısı

gerekmektedir. Bilginin yanısıra perakendecideki işlemlerin, imalatçıların ve
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nakliyecilerinkoordinasyonu gerekecektir. Bu tasarımda bilgi altyapısı yatırım

maliyetleri doğrudan sevkiyata göre daha yüksek olacaktır.

Tepki zamanı, ürün çeşitliliği ve varlığı ise doğrudan sevkiyata benzerdir. Tepki

zamanları, birleştirme gerekeceğinden biraz daha uzun olabilir. Müşteri tecrübesinin

doğrudan sevkiyata oranla daha iyi olması beklenebilir çünkü müşteri birden çok

kısmi sipariş yerine bir siparişteslim almaktadır. Sipariş görünürlüğü bu tasarım için

olmaz ise olmaz önkoşuldur. Kurulumu daha zor olmasına rağmen siparişlerin takibi

çok daha kolaydır. Birleştirmeye kadar tüm siparişler ayrı ayrı takip edilir ve

birleştirme noktasından sonra siparişlerin tek tek takibi yeterli olmaktadır. Geri

verilebilme ise doğrudan sevkiyata benzer ve ters tedarik zinciri hala pahalı bir

operasyondur ve uygulamada zorluklar ile karşılaşacaktır.

Ulaşım esnasında birleştirmenin doğrudan sevkiyata göre temel avantajı biraz daha

düşük ulaşım maliyetleri ve daha iyi müşteri tecrübesidir. Ulaşım sırasında

birleştirmenin karakteristiklerini düşündüğümüzde, bu tasarım perakendecinin kısıtlı

sayıda imalatçıdan tedarik ettiği, talebin düşük veya orta hacimli olduğu, yüksek

değerli ürünler için uygundur.

Ulaşım sırasında birleştirmenin etkin olabilmesi için doğrudan sevkiyata kıyasla

ulaşım sırasında birleştirme daha yüksek talep gerekir. Ulaşım sırasında

birleştirmenin en iyi uygulandığı durumlar dört yada beş imalatçının olduğu

durumlardır çünkü eğer imalatçı sayısıçok fazla olur ise ulaşım sırasında

birleştirmenin koordinasyonu ve uygulanması çok zor olacaktır. Dell PC ile Sony

monitörün ulaşım sırasında birleştirilmesi uygundur çünkü hem ürün çeşitliği fazladır

hem az sayıda imalatçı vardır hem de her iki noktadaki talep oldukça yüksektir.

Depolamanın dağıtımcı ve teslimatın paket taşıyıcı tarafından yapıldığı ağlar

Bu seçenekte, stoklar imalatçılar tarafından fabrikalarda tutulmaz. Stoklar,

dağıtımcılar tarafından ara depolarda tutulur ve teslimatlar paket taşıyıcı şirketler

tarafından yapılır. Amozon.com, bu seçeneği doğrudan sevkiyat ile birleştirerek

kullanmaktadır. Şekil 2.8.,depolamanın dağıtımcı ve teslimatın paket taşıyıcı

tarafından yapıldığı ağlarda ürün ve bilgi akışını göstermektedir.
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Şekil 2.8. Depolamanın dağıtımcı ve teslimatın paket taşıyıcı tarafından yapıldığı ağ

Kaynak: Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. (2014c). Erişim:

10.12.2014, http://w3.balikesir.edu.tr/~ocaktan/ders5not_tzy2008.pdf

Stoklamanın dağıtımcı tarafından yapıldığı ağlarda tutulması gereken stok

miktarı,stoklamanın imalatçı tarafından yapıldığı ağlara oranla daha yüksek olmak

zorundadır. Stokları tutan dağıtımcının stokları bütünleştirdiği düzey, stokları tüm

dağıtımcı/perakendeci düzeyinde bütünleştiren doğrudan sevkiyata göre daha

düşüktür. Stokların dağıtımcıtarafından tutulduğu ağlar, ürün talebinin yüksek

olduğu durumlarda mantıklı bir seçenektir. Örneğin, Amazon.com talebi orta ve

yüksek düzeyde olan ürünleri dağıtım depolarında stoklar iken talebi az olan ürünleri

ise tedarik zincirinin daha üst aşamalarında, yani imalatçı ve tedarikçilerde

stoklamaktadır. Ürünlerin dağıtımcılarda stoklandığı bazı durumlarda geciktirilmiş

ürün farklılaştırma kullanılabilir ancak bunun için dağıtımcıların montaj imkanları

olması gerekir. Stoklamanın dağıtımcıda yapıldığı tasarımlar, stoklamanın

perakendecide yapıldığı tasarımlardan çok daha az stok gerektirir. Amozon.com’un

stok dönüşüm oranı, kitapları perakende olarak satan Borders’ın yaklaşık 6 katıdır.

Bu ağ tasarımında ulaşım maliyetleri, stoklamanın imalatçıda yapıldığı sistemlere

göre daha düşüktür çünkü dağıtımcılara yapılan taşımalar dolu kamyonlar ile

gerçekleştirilebilir. Ayrıca, stoklar dağıtımcıda tutulduğundan farklı siparişler

biraraya getirilip aynı sevkiyatta gönderilebilir. Bu da taşıma maliyetlerini azaltan

diğer bir etkendir. Stokların dağıtımcıda tutulduğu ağlarda ulaşım maliyetlerinde

sağlanan tasarruf ürün talebi yükseldikçe artacaktır.

Doğrudan sevkiyata oranla tesis maliyetleri daha yüksektir. Sipariş işleme ve

taşımamaliyetleri doğrudan sevkiyata yakındır, çünkü her iki sistemde de ürünler
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taşınmakta ve siparişler müşterilere ulaştırılmaktadır. Tesis maliyetleri açısından

bakıldığında, stoklamanın dağıtımcı tarafından yapıldığı ağ tasarımları talebi az olan

ürünler için uygun değildir.

Stoklamanın dağıtımcı tarafından yapıldığı ağlarda bilgi altyapısı çok daha az

karmaşıktır. Dağıtımcı, müşteri ile imalatçı arasında tampon görevi görür ve bu iki

bileşenin tümü ile koordine edilmesi ihtiyacını azaltır. Dağıtımcı ile müşteri arasında

gerçek zamanlıgörünürlülük gerekmesine rağmen müşteri ile imalatçı arasında

sipariş görünürlüğü gerekmez ve dağıtımcı ile imalatçı arasındaki görünürlülük çok

daha düşük maliyetle gerçekleştirilebilir.

Yanıt zamanı, stokların imalatçı tarafından tutulduğu ağlara göre daha kısadır, çünkü

genel olarak dağıtımcılar müşteriye imalatçıdan daha yakındır. Stokların dağıtımcı

tarafından tutulduğu ağlarda müşteri tecrübesi daha iyidir çünkü müşteriye yalnızca

tek bir teslimat yapılmaktadır. Geri verilebilirlikte karşılaşılan problemlerin çözümü

ise daha basittir çünkü depolar geri verilen siparişlerin işlenmesinde kullanılabilir.

Ayrıca, müşterinin tek bir paket geri göndermesi yeterli olacaktır.

Özetleyecek olur isek, stoklamanın dağıtımcı tarafından yapıldığı ağlar, en çok talep

düzeyi orta ve yüksek olan ürünler için uygundur ve yanıt zamanı stoklamanın

imalatçı tarafından yapıldığı ağlara göre daha kısadır. Stoklamanın dağıtımcı

tarafından yapıldığı ağlarda ürün çeşitliliği stoklamanın imalatçı tarafından yapıldığı

ağlara göre daha az fakat stoklamanın perakendeci tarafından yapıldığı ağlara göre

çok daha fazladır.

Depolamanın dağıtımcı tarafından yapıldığı son mil teslimat

Son mil teslimatta, dağıtımcı/perakendeci, bir paket taşıyıcı kullanmaksızın ürünü

müşterinin evine kendisi teslim eder. Örneğin, Migros, web sayfası aracılığı ile

yaptığınız alışverişleri evinize teslim etmektedir. Ancak, bu uygulamanın olduğu iller

sınırlıdır (Bu örnekte son mil teslimatı dağıtımcı değil perakendeci

gerçekleştirmektedir.). Paket taşıyıcı aracılığı ileteslimattan farklı olarak, son mil

teslimatta dağıtımcı müşteriye çok yakın olmak zorundadır.Dolayısı ile daha fazla
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sayıda depoya ihtiyaç vardır. Şekil 2.9., depolamanın dağıtımcıtarafından yapıldığı

son mil teslimatı göstermektedir.

Şekil 2.9. Depolamanın dağıtımcı tarafından yapıldığı son mil teslimat

Kaynak: Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. (2014c). Erişim:

10.12.2014, http://w3.balikesir.edu.tr/~ocaktan/ders5not_tzy2008.pdf

Son mil teslimat diğer seçeneklerden daha fazla stok gerektirir (perakendeci

mağazalarıhariç) çünkü stok bütünleştirme düzeyi düşüktür. Stoklar açısından bu

tasarım, talebi yüksek olan ve stokların bütünleştirilmemesinin stok düzeylerini

arttırmadığı ürünler için uygundur. Örneğin, yaş meyve sebze endüstrisinde domates

biber gibi herkesin kullandığı ürünler bu sınıfa girer.

Son mil tasarımda, ulaşım maliyetleri yüksektir. Bunun nedeni, dağıtımcının birçok

eve ayrıayrı servis yapmasıdır. Son mil teslimatın maliyeti büyük şehirlerde daha

düşüktür. Sanırım şimdi Migros’un neden İzmit ve İstanbul’da ev servisi olduğunu

ama Adapazarı’nda olmadığınıdaha iyi anlıyorsunuzdur. Ürün boyutlarının büyük

olduğu ve müşterinin teslimatın ücretini ödemeye istekli olduğu durumlarda eve

teslim ulaşım maliyetleri daha düşük olacaktır. Örneğin, Türkiye’de evlere su servisi

oldukça başarılı bir iş koludur.

Bu seçenekte, tesis ve sipariş işleme maliyetleri çok yüksektir çünkü birçok tesis

gerekmektedir. Tesis maliyetleri perakende mağazaları olan bir ağdan daha az

olmasına rağmen doğrudan sevkiyat veya stoklamanın dağıtımcı tarafından,

teslimatın ise paket taşıyıcıtarafından yapıldığı seçeneklerden çok daha fazladır.

Sipariş işleme maliyetleri ise perakendeci ağlarından daha yüksektir çünkü müşteri

katkısı tamamen elimine edilmiştir.
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Son mil teslimatta bilgi altyapısı, stoklamanın dağıtımcı teslimatın paket taşıyıcı

tarafından yapıldığı seçeneğe benzer. Ancak, son mil teslimatta ayrıca teslimatların

çizelgelenmesi gerekir.

Yanıt süreleri ise paket taşıyıcıların kullanıldığı durumlardan daha hızlı olacaktır.

Ürün çeşitliliği, genel olarak dağıtımcı tarafından yapıldığı ağlara göre daha azdır.

Müşteri tecrübesi özellikle taşıması güç olan ürünlerde çok iyi olacaktır. Sipariş

görünürlüğü siparişler 24 saat içerisinde teslim edildiği durumlarda pek problem

değildir. Sipariş takibi siparişlerin zamanında gelmemesi hallerinde önem

kazanmaktadır. Ürünlerin geri verilmesi oldukça kolaydır çünkü siparişleri teslim

eden araçlar geri almaları da yapabilir. Ancak, ürünlerin geri verilmesi perakende

mağazaları olan bir ağa göre yine de daha pahalıdır, çünkü müşteriler mağazalara

geri verilecek ürünleri kendileri getirmektedirler.

Emek ücretinin yüksek olduğu yerlerde son mil teslimatı gerçekleştirmenin pek

mantığıyoktur. Bu durumlarda son mil teslimat yalnızca bu kolaylığın maliyetini

ödemeye istekli büyük bir müşteri kitlesi var ise kullanılmalıdır ve varolan dağıtım

ağı ile son mil teslimat birlikte kullanılmalıdır. Türk Migros’un sanal market

uygulaması buna iyi bir örnek oluşturmaktadır, hem varolan mağazaları kullanmakta

hem de bu hizmeti yalnızca büyük yerleşim birimlerinde vermektedir. Son mil

teslimatta, siparişler belirli bir büyüklükte olmalıdır ki ölçek ekonomisinden

yararlanılabilsin. Örneğin, Migros bu düşünceyi son mil dağıtım sistemine asgari

sipariş miktarını 20 TL ve 75 TL’nin altındaki teslimatlardan 1,5 TL teslimat ücreti

alarak yansıtmıştır.

Depolamanın imalatçı/dağıtımcı tarafından yapıldığı ve müşterinin malı gelip
aldığı ağlar

Bu yaklaşımda stoklar imalatçı yada dağıtımcı tarafından tutulur ve müşteri online ya

da telefon ile sipariş verip siparişini kendine bildirilen yerden teslim alır. Siparişler

gerektikçe imalatçılar tarafından teslim alınacağı noktalara sevk edilir. Bu tür

ağtasarımına örnek 7-Eleven Japan’dır. 7-Eleven Japan müşterilerin verdikleri

siparişleri istedikleri mağazadan almalarına imkan tanımaktadır. Şekil 2.10., 7-

Eleven Japan’a ait dağıtım ağındaki bilgi ve ürün akışını göstermektedir.
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Şekil 2.10. Depolamanın imalatçı/dağıtımcı tarafından yapıldığı ve müşterinin malı

gelip aldığı ağlar (7-Eleven Japan)

Kaynak: Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. (2014c). Erişim:

10.12.2014, http://w3.balikesir.edu.tr/~ocaktan/ders5not_tzy2008.pdf

7-Eleven Japan, ürünlerin çapraz yüklendiği ve günlük olarak

perakendecileregönderildiği dağıtım merkezlerine sahiptir. Perakende

mağazalarından biri çapraz yükleme yeri olarak kullanılabilir ve buradan uygun 7-

Eleven mağazasına gönderilebilir. Bu yaklaşımda stoklar dağıtımcıda ya da

imalatçıda tutulabilir. Örneğin, bazı işletmeler talebin yüksek olduğu ürünlerin

stoklarını perakendecilerde, talebi daha düşük olan ürünleri merkezi bir depoda ve

bazılarını ise imalatçılarda tutmaktadırlar.

Bu yaklaşımda ulaşım maliyetleri paket taşıyıcılarının kullanıldığı herhangi bir

tasarımdan daha düşüktür,çünkü teslimat noktalarına ürünler topluca gönderilebilir.

Bu nedenle dolu kamyon yükü (KY) yada dolu kamyon yükünden az (KYA)

miktarlar gönderilebilir. 7- Eleven Japan örneğinde ise ulaşım maliyetlerindeki artış

çok az olmaktadır, çünkü zaten kamyonlar mağazalara teslimat yapmakta ve

kamyonların kullanım oranlarıonlinesiparişler ile arttırılmaktadır.

Eğer yeni teslimat noktaları inşa edilecek ise tesis maliyetleri yüksek olacaktır. Var

olan tesisleri kullanmak ise ek tesis maliyetlerini azaltacaktır. İmalatçı yada dağıtım

merkezindeki sipariş işleme maliyetleri diğer tasarımlardaki gibidir. Ancak,

teslimatnoktasındaki işleme maliyetleri, siparişler müşterilere göre ayrılacağından

daha yüksek olacaktır. Teslimat noktasındaki sipariş işleme maliyetlerindeki artış bu

yaklaşımın uygulanabilmesinin önündeki en büyük engeldir.



45

Müşteri siparişini teslim alana dek çok iyi bir sipariş görünürlüğüne ihtiyaç vardır.

Perakendeci, stok noktası ve teslimat yeri arasında çok iyi bir koordinasyon

gereklidir.

Bu yaklaşımda, teslimatın paket taşıyıcılar ile yapıldığı hallere benzer bir yanıt süresi

gerçekleştirmek mümkündür. Aynı şekilde, depolamanın imalatçı yada dağıtımcıda

yapıldığı herhangi bir seçeneğe benzer bir ürün çeşitliliği ve varlığı sağlamak

mümkündür. Müşteriler gelip siparişlerini kendileri teslim almak zorunda

olduklarından müşteri tecrübesinde bir kayıp meydana gelebilir. 7-Eleven’ın 9000

mağaza sahibi olduğu Japonya gibi ülkelerde müşteri tecrübesinde oluşacak kayıp az

olacaktır. Bazı durumlarda bu seçenek müşteriler için daha kolay olabilir çünkü

teslimat için evde olmalarına gerek yoktur.

Teslimatın müşteri tarafından alındığı ağlarda sipariş görünürlüğü çok önemlidir:

Müşteri siparişin ne zaman teslim geleceği konusunda bilgilendirilmeli ve müşteri

siparişi almaya geldiğinde sipariş diğer siparişlerden kolaylıkla ayırt edilebilmelidir.

Böyle bir sistemi kurmak çok kolay olmayabilir çünkü birkaç aşamanınentegre

edilmesi gerekir. Geri vermeler teslimat noktasında gerçekleştirilebilir. Bu

yaklaşımda geri vermeler genel olarak tatmin edici olacaktır.

Özetler isek, bu yaklaşımın temel avantajı, teslimat maliyetlerini azaltması, satılan

ürün gamını ve müşteri kitlesini genişletmesidir. Önündeki en büyük engel ise,

teslimat noktasındaki sipariş işleme ve taşıma maliyetleridir. Bu ağ tasarımının

başarılı olabilme olasılığı var olan mağazaların teslimat noktası olarak kullanıldığı

durumlarda daha yüksek olacaktır.

2.3. Tedarik Zinciri Yönetiminin Zorlukları

Tedarik zinciri yönetimi oldukça zor bir iştir. Her ne kadar tedarik zinciri

yönetiminin zorluklarının nedenlerinden daha sonra bahsedecek isek de, bu nedenler

aşağıdaki iki temel gözleme dayandırılabilir.
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2.3.1. Tedarik Zinciri Yönetimi ve Global Optimizasyon

Tüm sistem maliyetlerinin minimize edildiği ve aynı zamanda sistemin hizmet

düzeyinin korunduğu bir tedarik zincir tasarlamak ve yönetmek çok zordur. Bırakın

tüm bir sistemi, bir tek tesisin bile maliyetleri minimize edilecek ve var olan hizmet

düzeyinin korunabilecek şekilde yönetilmesi zordur. Bu zorluk tüm bir sistem göz

önüne alındığında daha da artmaktadır. Tüm sistem için en iyi çözümü bulma

sürecine küresel en uygun şekle sokma (global optimizasyon) denir.

Tüm sistem için en iyi ya da global (küresel) olarak optimal bütünleşik çözümü

bulmayı zorlaştıran nedenleri kısaca gözden geçirelim:

 Tedarik zinciri karmaşık bir ağdır: Tedarik zinciri, geniş bir coğrafyaya çoğu

zaman bütün dünyaya yayılmış bir tesisler ağıdır. Aşağıdaki örnek, günümüz

küresel şirketlerinde oldukça sık rastlanan duruma bir örnektir.

 Tedarik zincirindeki farklı tesisler çoğu zaman birbirinden farklı ve çelişen

amaçlara sahiptir: Örneğin, tedarikçiler imalatçıların büyük ve aynı

miktarlarda satın alma sözü vermelerini ve teslimat sürelerinin esnek olmasını

isterler. Ancak, birçok imalatçı üretim parti büyüklüklerinin mümkün

olduğunca yüksek olmasını istemesine rağmen müşterilerin ihtiyaçlarını ve

değişen talebi karşılayabilmek için esnek sipariş miktarları ile çalışmak ister.

Dolayısı ile tedarikçilerin amaçları ile imalatçının sahip olmak istediği

esneklik doğrudan çelişmektedir. Üretim kararları müşteri talebini kesin

olarak bilmeksizin alındığı için imalatçıların tedarik ve talebi birbiri ile

eşleştirme yetenekleri büyük oranda talep ile ilgili bilgi geldikçe tedarik

miktarlarını değiştirebilme yeteneklerine bağlıdır. Benzer şekilde,

imalatçıların parti miktarlarını yüksek tutmak istemeleri hem depo hem de

dağıtım merkezlerinin stokları azaltma amacı ile çelişmektedir. Ayrıca,

stokların azaltılması genel olarak ulaşım maliyetlerinde artışa neden olan bir

amaçtır.

 Tedarik zinciri dinamik bir sistemdir: Tedarik zincirleri zaman içerisinde

değişen sistemlerdir. Gerçekten de zaman içerisinde yalnızca müşteri talebi

ve tedarikçi kapasiteleri değişmez. Müşteri talebi ve tedarikçi kapasitelerinin
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yanısıra tedarik zincirindeki ilişkiler de değişir. Örneğin, müşterilerin sahip

oldukları güç arttıkça imalatçı ve tedarikçiler üzerinde daha kaliteli ve daha

çok çeşit üretmeleri için büyük bir baskı oluşur. Hatta oluşan bu baskı

sonucunda her bir müşteri için farklı özelliklerde ürün üretmek zorunda

kalınabilir.

 Sistemdeki değişkenlikler: Zamana bağlı olarak sistemde meydana gelen

değişkenlikler de önemli bir faktördür. Talep kesinlikle biliniyor olsa bile

(kontratlar ile bu sağlanabilir) mevsimler dalgalanmalar, trendler, reklam ve

promosyonlar, rakiplerin fiyatlandırma stratejilerindeki değişkenlikler

planlama sürecinde göz önünde bulundurmak zorundadır. Zamana bağlı

olarak değişen bu talep ve maliyet parametreleri en etkin tedarik zinciri

stratejilerinin ne olduğunun belirlenmesini zorlaştırır (Sakarya Üniversitesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü. (2014a). Erişim: 10.12.2014,

http://w3.balikesir.edu.tr/~ocaktan/ders2not_tzy2008.pdf).

2.3.2. Tedarik Zinciri Yönetimi ve Belirsizlik

Her tedarik zincirinin doğasında belirsizlik vardır. Müşteri talebi hiçbir zaman kesin

olarak bilinemez, taşıma zamanları hiçbir zaman kesin değildir. Makineler ve

kamyonlar ve daha birçok malzeme, teçhizat öngörülemez şekilde bozulabilir.

Dolayısıyla tedarik zincirleri, var olan belirsizlikleri azaltacak ve geri kalan

belirsizliklerin etkisini mümkün olan en az düzeye indirilecek şekilde

tasarlanmalıdır.

Tedarik zincirlerinin belirsizlik altında işleyecek şekilde tasarlanmak zorunda olması

tedarik zincirinin global olarak optimize edilmesini daha da zorlaştırır. Bu

belirsizliğe neden olan çeşitli faktörler şunlardır:

Tedarik ve talebin eşleştirilmesi büyük bir sorundur: Belki de belirsizlik sorununun

en önemli faktörü talep tahmininde yaşanan problemlerdir. Dünya ekonomisinde

birçok uluslararası tanınmış firmalar dahi bu problemden dolayı birçok sorun

yaşamıştır. Bu örneklerden bazıları şunlardır:
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 Boeing Aircraft, Eylül 1997’de hesaplarından 2,6 milyar doları hammadde,

yarı mamul yokluğu ve verimsizlik yüzünden silmek zorunda kalmıştır.

 DellComputer, yeni nesil Pentium işlemci pazarındaki ani genişleme üzerine

stoklarında bulunan 5 milyar dolar tutarındaki yarı mamul ve mamul

stoklarını hesaplarından silmek zorunda kalmıştır.

 2001’de gazetelerde şöyle bir haber vardı: IBM’in, yeni Aptiva PC’si yok

satıyor. Talebin karşılanamaması milyonlarca dolarlık potansiyel gelire mal

olabilir. Bu örnekten de görüldüğü gibi iyi bir talep tahmininin ve piyasa

tahmininin olmaması işletmeler için birçok fırsatın da kaçmasına neden

olmaktadır.

 Başka bir haberde; U.S. Surgical’ın ikinci çeyrek satışları %25 azaldı ve 22

milyon dolar zarara neden oldu. Satış ve kardaki düşüş hastane depolarında

bekletilen daha yüksek düzeydeki stok miktarlarına bağlanıyor. Görüldüğü

üzere iyi bir stok tahmini ve planlamasının olmaması, kapasitenin verimsiz

kullanılmasına yol açmaktadır (Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

Bölümü. (2014a). Erişim: 10.12.2014,

http://w3.balikesir.edu.tr/~ocaktan/ders2not_tzy2008.pdf).

Tedarik ve talebin eşleştirilmesinin zor olmasının nedeni, imalatçıların talep

gerçekleşmeden aylar önce belirli bir üretim miktarı seçmek zorunda olmasıdır.

Önceden verilen bu kararlar çok büyük finansal ve tedarik risklerini de beraberinde

getirmektedirler.

Talep tahminleri problemi tam anlamıyla çözmez. Bütün tahminler yanlıştır. En

gelişmiş talep tahmin teknikleri ile daha iyi talebi kesin olarak bilebilmek mümkün

değildir.

Tek belirsizlik kaynağı sadece talep değildir. Teslimat zamanları, fire miktarları,

girdi/çıktı oranları, ulaşım süreleri, yarı mamullerin hazır olmaması gibi faktörler de

tedarik zinciri performansını büyük oranda etkileyebilir. Ayrıca, tedarik zincirlerinin

büyüklükleri ve yayıldıkları coğrafya büyüdükçe doğal ve doğal olmayan felaketlerin
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tedarik zinciri üzerindeki etkileri çok büyük olabilir. Bununla ilgili bir örnek verecek

olursak şu örnek gayet uygun olacaktır.

 Eylül 1999’da Tayvan’da çok büyük bir deprem meydana gelmiştir. Deprem

anında adanın %80’inde elektrikler kesildi. Hewlett-Packard ve Dell gibi

Tayvan’dan parça satın alan birçok şirket bu durumdan etkilenmişlerdir. Bu

durum firmalar için birçok siparişi aksatmış; yapılması gereken üretimin

durması tüm dünyadaki müşterileri dolaylı yoldan etkilemiştir. Bu da

gösteriyor ki zincirin tüm halkaları bu durumdan etkilenmiştir.

2.3.3. Tedarik Zinciri Yönetiminde Karmaşıklıklar Nasıl Giderilebilir?

Var olan bu belirsizlikleri de birçok sayısal veya sayısal olmayan analizlerle ve

çalışmalarla bertaraf edebiliriz. İşte o zaman iyi bir talep tahminiyle birlikte çok

etkili bir tedarik zinciri yönetimine sahip olabiliriz.

İşte bu zorluklar aşıldıktan sonra tedarik zinciri yönetimi bizim için maliyetleri,

verimliliği ve işletmenin karlılığını arttıracaktır. Esasında tedarik zinciri yönetimi bir

maliyet unsuruyken doğru bir şekilde planlanıp yönetildiğinde maliyet unsuru

olmaktan çıkıp, maliyetleri minimize eden bir sistem şekline bürünecektir.

Tedarik zinciri yönetiminde karmaşıklığı azaltmak için şu yöntemleri takip etmekte

fayda var:

 Entegrasyonu ve koordinasyonu arttırmak

 Tahmin, planlama, üretim ve tedarik süreçlerinin senkronizasyonunu

sağlamak

 İzlenebilirliği gerçekleştirmek

 Süreç ve standardizasyonu oturtmak

 Otomasyonu yükseltmek

 Katma değer yaratmayan işlemleri azaltmak

 Güçlü bir karar destek sistemi kullanmak gerekmektedir.

Karmaşıklığın azaltılması ile tedarik zincirinde;
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 Maliyetlerin düşürülmesi

 Performansın yükseltilmesi

 Yanıt hızının arttırılması mümkün hale gelir.
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3. İLAÇ SEKTÖRÜ

Sağlık hizmetinin ayrılmaz çok önemli parçalarından biri olan ilaç üretimsektörü,

beşeri ve veteriner hekimlikte tedavi edici, koruyucu ve besleyici olarakkullanılan

sentetik, bitkisel, hayvansal ve biyolojik kaynaklı kimyasal maddelerifarmasötik

(eczacılığa ait) teknolojiye uygun olarak, bilimsel standartlara göre belirlidozlarda

basit veya bileşik farmasötik şekiller haline getiren ve seri olarak üreterektedaviye

sunan bir sektördür. Sektörün temel amacı; uluslararası ölçüde rekabet gücünesahip,

yaşam kalitesini arttırıcı ve ülke ilaç ihtiyacının büyük kısmını karşılayan

ilaçsektörünün bulunması olarak belirlenmiştir (Tarcan ve Top, 2004).

Günümüzde ilaç sanayi, sağlık sektörünün önemli bir unsuru olarak

dikkatçekmektedir. İlaç sektörü özellikle 1995 yılından sonra hızlı değişimlerin

baskısı altınagirmiş bulunmaktadır. İlaç sektörüne devletin müdahalesi hem sağlık

hem de ekonomikpolitika ile ilgilidir. Sağlık sistemlerinde genellikle kamu

tarafından finanse edilenkaynaklarla hükümetler ilaçları toplum adına satın

almaktadırlar. Mevzuattasıkılaştırılan kurallar, devletin fiyat ve pazara

müdahalelerinin artması, iç ve dış pazardayaşanan aşırı rekabet, ilaçta patent

korumasının kabul edilmesi, ülke genelindeyaşanan olumsuz ekonomik koşullar,

ihracatta düşüşler ve ithalatta yaşanan artışlarkamu ilaç alımı ve ödemelerindeki

sorunlar sektörün dönemi zarar içinde geçirmesiylesonuçlanmış, planlanan ve

beklenen atılım ve yatırımlar gerçekleştirilememiştir(Tarcan ve Top, 2004).

3.1. İlacın Tarihsel Serüveni

İlaç, insanlık tarihi içinde büyük maceraların yaşandığı özgün destanlardan birisidir.

İnsanın var olduğundan bu yana, bozulan “biyolojik sağlığı”nın (çünkü başlangıçta

sağlığın hem biyolojik ve hem de sosyal bir iyilik hali olduğu bilinmezdi) yeniden

ikamesi veya diğer bir anlatımla hastalıklarının tedavisi için bir çare arayışı hep var

olmuştur. Başlangıçtan beri dini motiflerle karışık sihir, büyü, efsun gölgesinde

tanrılardan hep medet umulmuştur. Sağlık lütufları için onlara, takdime ve kurban

sunuşları yapılmıştır; dualar okunmuştur. 21. yüzyılın başlangıcında bile bu
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uygulamalar kısmen devam etmiş olup, tarihsel olarak bu türden birikmiş bilgiler

kütüphanelerde önemli bir külliyat olarak yer tutmaktadır (Abacıoğlu, 2003). İlacın

tarihi aslında şifacılığa, en az onun kadar eski olan kocakarı iksirlerine ve

Şamanizm’e dayanmaktadır. Eski çağlarda çeşitli otlar kaynatılarak veya yakılarak

elde edilen sıvılar ya da doğrudan otların kendileri hastalara tedavi amacıyla

verilirdi. Bu otları bilen ve tedavi görevini üstlenen, genellikle kabilenin şamanı ya

da yörede yaşayan ve Hıristiyanlıkla beraber cadı olan kocakarılar olurdu. Bu kişiler,

aileden gelen (Şamanlıkta seçilmiş kişiye aktarılan) bilgilerle tedaviler uygularlardı

(Haber 7. (2014). Erişim: 10.12.2014,

http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=154353).

Antik Yunan'da şifalı ot bilgisi hastaları tedavi etmenin yanı sıra, savaşçıları

boyamak, acıları azaltmak ve zehir üretmek amacıyla kullanılmaktaydı. Politik

oyunların büyük yer kapladığı yaşam biçimleri, hele Sokrates'in de kendini baldıran

otuyla zehirlediği düşünüldüğünde, bu akla oldukça yatkındır.

Bu dönemde yapılan denemeler sonucunda oldukça zayiat verilmiş olması

kaçınılmazdır ve hatta birçok bitkinin o dönemde iddia edilen tipte etkilerinin

olmadığı da bugün bilinmektedir (Haber 7. (2014). Erişim: 10.12.2014,

http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=154353).

Ama kabul edilmelidir ki, antik çağlarda (hastalıkların nedenleri çoğunlukla gizemini

korumuş da olsa) deneme yanılma metoduyla ilaçların, çeşitli maddelerin etkilerinin

ve yarattıkları sonuçların araştırılmaya başlanması, ilerleyen dönemlerde

"farmakoloji" biliminin var olabilmesinin en önemli adımı olarak karşımıza çıkan bir

gerçektir (Haber 7. (2014). Erişim: 10.12.2014,

http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=154353).

1800-1850 yılları arasında ilaçlar, hekimin reçetesi uyarınca, her bir hasta için özel

olarak hazırlanıyor; sıvı ilaçlar yerli yapımı pul şişeler, merhem veya macunlar ise

tahta kutular içinde hasta sahiplerine veriliyor; etiketleme ve reçeteleri bir deftere

kayıt ederek numara vermek gibi yöntemler henüz bilinmiyordu. 1820 yıllarında

eczanelerde, Avrupa ülkelerinden gelen “Tiryak” (Theriaque) ve “Melisa ruhu”ndan

(Esprit de Melisse) başka hazır ilaç bulunmuyordu (Baytop, 1995). 1848 yılında
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İstanbul’da yayınlanan Journal de Constantinople’da 15 kadar hazır ilaç ilanı vardır.

1880 yıllarında eczanelerdeki hazır ilaç miktarı 100 civarına erişmiştir. Bunların

hemen tümü Avrupa ülkelerinden (bilhassa Fransa, İngiltere ve Almanya) geliyordu

(Baytop, 1995).

İstanbul’da hazır ilaç yapımına 1850 yıllarından itibaren, eczane laboratuvarlarında

ve yabancı tıbbi müstahzarlar (hazır ilaç), taklit edilerek başlanmıştır. Bu ilaçların

yapımında kullanılan etkili ve yardımcı maddelerin (şişe, kutu, mantar, etiket,

çözücüler, tat vericiler gibi) tümü dış ülkelerden getiriliyordu. İstanbul’da hazırlanan

bu ilk müstahzar ilaçlarda, yerli madde olarak yalnız su bulunuyordu (Baytop, 1995).

İstanbul’da geniş oranda hazır ilaç yapımı, İngiliz Eczahanesi

(PharmacieBritannique) sahibi Canzuch kardeşler tarafından başlatılmıştır. Türk

eczacılar tarafından hazır ilaç yapımı ise Eczacı Hamdi Bey tarafından başlatılmıştır.

1925 yıllarında İstanbul’da yapılan yerli tıbbi müstahzarların adedi 100 civarındadır.

Bunlar İstanbul eczacıları tarafından kurulmuş olan 15 kadar tıbbi müstahzar

laboratuvarında hazırlanıyordu (Baytop,1995).

Tıbbi müstahzar yapımı ve ticarete çıkartılması ile ilgili “ruhsatname” (izin belgesi)

alma zorunluluğunun hangi tarihte başladığı kesin olarak bilinmemektedir. Elde

bulunan ve 1913 yılında verildiği anlaşılan tek ruhsat örneğine göre, bu tarihlerde

hazır ilaç yapım izni, yapılması istenen ilacın kimyahanede kontrolünden sonra

Sıhhiye Müdüriyet-i Umumisi tarafından verilmekte ve ruhsat alma işlemleri

yaklaşık 30 günde tamamlanmaktadır (Baytop, 1995).

3.2. İlacın Tanımı

İlaçlar, sadece teşhis, tedavi ve sağlığın yeniden ikamesi bakımından tıp

uygulamalarının bir aracı olmayıp aynı zamanda iktisadi faaliyetlerin, ilişkilerin ve

politikaların çok özgün bir örneğini oluşturmaktadır. İlacın klasikleşen tanımı Dünya

Sağlık Örgütüne (WHO-DSÖ) aittir. Bu tanım referans alındığında ilacın sadece

biyolojik sağlıkla ilişkilendirildiği anlaşıldığından değiştirmek gerekmiştir. Bu

bakımdan daha doğru ve çağdaş tanımı şöyle vermek olasıdır: İlaç, fizyolojik

sistemleri veya patolojik durumları alanın (çoğu kez hasta) yararına değiştirmek
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ve/veya incelemek amacıyla kullanılan veya kullanılması öngörülen “onsuz olmaz”

özelliği ile toplumsal bir madde veya üründür (Abacıoğlu, 2003).

İlaç, salt farmakolojinin ve bu bağlamda da tıbbın ilgi ve bilgi alanı içerisinde

değildir. İlacın kullanım değeri bakımından tedavideki özgün yerinin tayin edici

odağını klinik farmakoloji oluşturur. Bu bakımdan biyolojik, tıbbi, ve farmasötik

(eczacılığa ait) bilimlerin ilgi alanlarının içerisinde değerlendirilmesi kaçınılmazdır.

Buna karşın, ilacın herhangi bir mal gibi üretim ve tüketim süreçlerindeki maddi

ilişkiler zinciri, onu iktisat biliminin ve özellikle ekonomi-politiğin ilgi alanı içerisine

sokmaktadır (Abacıoğlu, 2003).

3.3. İlaç Lojistiği

Küreselleşme süreci ile birçok bileşenden oluşan bir sistem haline gelen modern

hayatın yeni lojistik uygulamalarına yeni tanımlar yapılması gerekiyordu.

Tanımlanma sürecinin spontane bir gelişme gösterdiği de söylenebilir. Lojistik arzu

edilen zamanda istenen ürün ve hizmetleri istenen yerde bulundurmak durumundadır.

Lojistik “TheCouncil of Logistics Management (CLM)” kuruluşu tarafından yapılan

tanıma göre müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, servis

hizmetinin ve bilgi akışının başlangıç noktasından, tüketildiği son noktaya kadar olan

tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması,

uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulmasıdır. Lojistikte beş

doğruyu bir araya getirmek amaçtır. Bunlar doğru kalite, doğru ürün, doğru maliyet,

doğru zaman ve doğru yerdir.

“İlaç endüstrisi ise beşeri ve veteriner hekimlikte tedavi edici, koruyucu ve besleyici

olarak kullanılan sentetik, bitkisel, hayvansal, biyolojik kaynakları, kimyasal

maddeleri, farmasötik teknolojiye uygun olarak, bilimsel standartlara göre belirli

dozlarda basit veya bileşik farmasötik şekiller haline getiren ve seri olarak üreterek

tedaviye sunan sanayi dalıdır” (Tübitak, 2003). Bu sanayi dalında söz konusu malın

yani ilacın üretilmesinden, tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki

hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması,

depolanması ve kontrol altına alınma sürecine ilaç lojistiği denilmektedir.
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İyi dağıtım uygulamaları ve iyi depolama uygulamaları ilaç tedarik zinciri

yönetiminin temelini teşkil etmektedir. İlaç sanayi satış için dağıtım kanalı olarak;

eczaneleri, ecza depolarını, hastaneleri, büyük perakende mağazalarını, uzun süreli

bakım evlerini, ayakta tedavi kliniklerini kullanmaktadır. İlaç ve medikal ürünler

özellikle aşılar ve biyolojik ürünler soğuk zincir şartlarında taşınması gereken

ürünlerdir. Lojistik süreç içerisinde yer alan ecza depoları, bayiler, hastaneler ve son

kullanıcılar arasında ürünün taşınması sırasında korunma ısısı hiçbir şekilde

değişmemelidir. İlaç ve diğer medikal ürünler üretildikten sonra tüketiciye ulaşana

kadar belirli bir süre depoda bekleyebildiği için depolar ilaç lojistiğinde kritik alanlar

olarak ifade edilmektedir. İyi dağıtım ve iyi depolama uygulamaları ilaç lojistiğinde

kilit bir noktaya sahiptir.
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4. SİMÜLASYONA GENEL BAKIŞ

Simülasyon, çevresi ile sürekli etkileşim içinde olan, değişken talep ve esnek iş

süreçlerinin oluşturduğu sistemlerin tasarımında ve iyileştirilmesinde kullanılan

güçlü bir mühendislik aracıdır. Lojistik sistemlerin doğası gereği dinamizm ve rassal

faktörlerin çokluğu gibi sebepler, simülasyonun lojistiktede kullanımını her geçen

gün daha da arttırmakta ve kullanıcısı için vazgeçilmez bir araç yapmaktadır. Bu

çalışmada; simülasyon nedir, neyin alternatifidir, lojistikte gerçekleştirilmiş

uygulama alanları nelerdir soruları genel olarak cevaplanmaya çalışılacaktır.

4.1. Simülasyonun Tanımı

Sistemler komponentleri arasındaki ilişkilerin anlaşılması veya belirli koşullar

altında nasıl davranışlar sergilediklerini gözlenmesi için deneylere tabi tutulurlar.

Deneyleri, bir gerçek sistemin üzerinde yapılan direkt deneyler ve birde sistemin bir

modeli üzerinde yapılan endirekt deneyler olmak üzere iki guruba ayırmak

mümkündür. Şekil 4.1.’de, bir sistem üzerinde yapılan deneylerde izlenebilecek

yollar sergilenmektedir.

Şekil 4.1. Sistem Üzerinde Deney Yapma Yolları
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Kaynak:MODSİM. (2014). Simülasyonun Lojistik Uygulamaları, Erişim:

10.12.2014,

http://www.modsim.com.tr/makaleler/simulasyonun-lojistik-uygulamalari.html

Bir sistemin üzerinde çalışırken izlenecek yol sisteme, cevap aranan sorulara ve

eldeki mevcut imkan ve araçlara bağlıdır. Yukarıda, Şekil 4.1.’de sergilenen

izlenecek yolların herbir seviyesindeki alternatiflerin birbiri ile karşılaştırmaları

maddeler halinde verilmektedir. Gerçek sistem üzerinde deney yapmayla, sistemin

modeli üzerinde deney yapmanın karşılaştırılması: Eğer mümkünse ve maliyet

açısından uygunsa gerçek sistem üzerinde deney yapmak en uygun olanıdır. Çünkü

böylece yapılan çalışmanın doğruluğu konusunda kimsenin bir şüphesi olmaz. Ancak

çoğu zaman böyle bir çalışmayı yapmak çok maliyetli veya sistem üzerinde zarar

verici etkisi olacağından pek mümkün değildir. Aynı zamanda üzerinde çalışılan

sistem var olmayabilir ve bizde bu sistemin değişik konfigürasyon alternatiflerinin ne

gibi sonuçlar doğuracağını merak edebiliriz. Böyle bir durumda model oluşturmak

bir zorunluluktur. Örneğin, bir nükleer bombanın atmosfer üzerindeki etkisini

öğrenmenin en tabi yolu model oluşturmaktır.

Fiziksel modelle, matematiksel modelin karşılaştırılması: Model denilince çoğu

insanın aklına havuzlarda yüzdürülen gemi modelleri, hava tünellerinde aerodinamik

yapısı test edilen otomobil modelleri gibi fiziksel modeller gelir. Ancak çoğu model

matematiksel olarak oluşturulur. Matematiksel modellerde sistem komponentleri

arasındaki mantıksal ve miktarsal ilişkiler matematik dili ile ifade edilir. Örneğin, bir

yol üzerinde sabit hızla ilerlemekte olan bir arabanın aldığı yolun, hız ve süre

arasındaki ilişkiden yola çıkarak (yol = hız * süre) matematiksel modeli kurulur.

Analitik çözümle simülasyon metodunun karşılaştırılması: Doğal olarak bir model

bir takım sorulara cevap almak için oluşturulur. Bu nedenle bir matematiksel modeli

oluşturur oluşturmaz, modeli bu sorulara cevap almak için nasıl kullanacağımıza

bakmalıyız. Eğer model yeterince basit ise, modeldeki ilişkiler ve miktarlar analitik

çözümü mümkün kılar. Örneğin (yol=hız*süre) modelinde olduğu gibi yolun ne

kadar olduğu sorusuna hız ve süre miktarları çarpım ilişkisi işletilerek cevap bulunur.

Bu modelin çok basit bir model olduğu ve sadece kalem ve kağıtla dahi analitik

çözümünün mümkün olduğu aşikardır. Ancak gerçek hayattaki bir çok sistem
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oldukça komplekstir dolayısıyla bu sistemlerin işe yarar modelleri de kompleks olur

ve analitik çözümleri pek de mümkün değildir. Bunun sonucu olarak bu modeller

simülasyon metodu ile ele alınır. Simülasyon metodu, sistemin komponentleri

arasındaki miktarsal ve mantıksal ilişkilerin bilgisayar ortamında taklit edilmesidir.

Çoğu matematiksel model üzerinde simülasyon metodu kullanılarak çalışılır ve

bunun için bu modeller simülasyon modeli olarak adlandırılır.

4.2. Simülasyonun Avantajları

Şekil 4.2. Proje Aşamasına Göre Değişikliğin Maliyeti

Kaynak:MODSİM. (2014). Simülasyonun Lojistik Uygulamaları, Erişim:

10.12.2014,

http://www.modsim.com.tr/makaleler/simulasyonun-lojistik-uygulamalari.html

Zamanı sıkıştırmak: Simülasyon ile haftalar aylar sürecek bir süreç 5-6 saatte simüle

edilip, aylar sonra elde edilecek veriler daha sağlıklı ve ayrıntılı olarak modelden

elde edilebilir. Bunun sonucunda uzun bir süreye yayılabilecek olguları modelde

hızlandırılarak test etme imkanı doğar. Örneğin, mevsimsel talep değişiminin dağıtım

sistemi üzerindeki etkisini gözlemlemek için illa o mevsimin gelmesine gerek

kalmadan model üzerinde o dönemde oluşacak talep miktarı denenerek dağıtım

sisteminin tepkisi gözlenebilir.

Niçin olduğunu anlamak: Simülasyon, sistemde meydana gelen bazı olguları daha iyi

anlamayı sağlar çünkü başka hiç bir yöntem sistemi bir bütün olarak ele alma imkanı

vermez.
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ve analitik çözümleri pek de mümkün değildir. Bunun sonucu olarak bu modeller

simülasyon metodu ile ele alınır. Simülasyon metodu, sistemin komponentleri

arasındaki miktarsal ve mantıksal ilişkilerin bilgisayar ortamında taklit edilmesidir.

Çoğu matematiksel model üzerinde simülasyon metodu kullanılarak çalışılır ve

bunun için bu modeller simülasyon modeli olarak adlandırılır.

4.2. Simülasyonun Avantajları

Şekil 4.2. Proje Aşamasına Göre Değişikliğin Maliyeti

Kaynak:MODSİM. (2014). Simülasyonun Lojistik Uygulamaları, Erişim:

10.12.2014,

http://www.modsim.com.tr/makaleler/simulasyonun-lojistik-uygulamalari.html

Zamanı sıkıştırmak: Simülasyon ile haftalar aylar sürecek bir süreç 5-6 saatte simüle

edilip, aylar sonra elde edilecek veriler daha sağlıklı ve ayrıntılı olarak modelden

elde edilebilir. Bunun sonucunda uzun bir süreye yayılabilecek olguları modelde

hızlandırılarak test etme imkanı doğar. Örneğin, mevsimsel talep değişiminin dağıtım

sistemi üzerindeki etkisini gözlemlemek için illa o mevsimin gelmesine gerek

kalmadan model üzerinde o dönemde oluşacak talep miktarı denenerek dağıtım

sisteminin tepkisi gözlenebilir.

Niçin olduğunu anlamak: Simülasyon, sistemde meydana gelen bazı olguları daha iyi

anlamayı sağlar çünkü başka hiç bir yöntem sistemi bir bütün olarak ele alma imkanı

vermez.
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Olası imkanların ortaya çıkarılması: Simülasyonun en önemli avantajı sistemin

modeli kurulduktan sonra yeni prosedürlerin, politikaların model üzerinde

denenebilmesidir. Bunu yaparken gerçek sistem üzerinde bir deneyin yapılmayacak

olması, olası yıkıcı ve bozucu etkileri ortadan kaldıracaktır. Böylelikle yeni imkanlar

keşfedilebilir.

Problemlerin ortaya çıkarılması: Gerçek hayatta üretim ve lojistik sistemleri çok

komplekstir. Dolayısıyla sistem komponentleri arasındaki etkileşimlerin sistem

bazında görülmesi pek mümkün değildir. Sonuçta sistem üzerinde bir takım deneyler

yapılırken daha önce farkedilememiş problemler keşfedilebilir ve çözümleri

gerçekleştirilir.

Kısıtları tespit etmek: Modellenen sistemde darboğaz analizleri yapılarak sistemin

kısıtları tespit edilebilir. Böylelikle malzeme ve bilişim proseslerindeki gecikme ve

tıkanmaların sebepleri ortaya çıkarılır.

Planları Görselleştirmek: Simülasyon ile planlanan değişiklikler animasyonla

canlandırılabilir. Sistemin çalışıp çalışmadığı animasyondan da görülebilir.

Değişime hazırlanmak: Sistemin modeli olası değişim alternatiflerine karşı what-if

(ne-eğer) analizleri ile test edilebilir ve modelin ürettiği sonuçlardan yola çıkarak

gerçek sistem için değişime hazırlık yapılabilir. Örneğin, eğer talep %10 artarsa

üretim bu talebi karşılayabilir mi?

Takım eğitmek: Simülasyon eğitimde kullanılabilir ve bu yolla kullanıcı gerçek

sistem üzerinde değil de model üzerinde hatalar yapar ve hatalarından deneyim

kazanır ki bu durum eğitim sürecinin daha verimli olmasını sağlar.

Gereksinimleri Tam Olarak Tespit Etmek: Simülasyon ile alınacak bir makinenin

değişik kapasite alternatifleri denenerek gerçekte nasıl bir makinaya ihtiyaç

duyulduğu ortaya çıkarılabilir.
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Akıllıca bir yatırımdır: Ortalama olarak bir sistemin tasarımında yapılacak

değişikliklerin maliyeti simülasyon çalışmasının maliyetiyle karşılaştırılamayacak

kadar daha fazladır. Sonuç olarak mantıklı bir yatırımdır.

4.3. Simülasyonun Uygulama Alanları

Tedarik zinciri, son ürün ve hizmetin yaratılması ve teslimatı için gerekli tüm

birimlerin (komponent) ve fonksiyonların toplamıdır.

Lojistik ise; tüm imalat aşamalarında ürün, malzeme, yarı mamul, hizmet ve bilgi

gibi tedarik zinciri değerlerinin elde edilmesi, taşınması, stoklanması ve dağıtımı için

gerekli olan faaliyetlerin bütünüdür. Lojistik, ulaştırma, depolama, malzeme

elleçleme, stok yönetimi fonksiyonları gibi iş fonksiyonlarının birleşimi olup

pazarlama ve imalat ile yakından ilişkilidir.

Şekil 4.3.Tedarik Zinciri

Kaynak:MODSİM. (2014). Simülasyonun Lojistik Uygulamaları, Erişim:

10.12.2014,

http://www.modsim.com.tr/makaleler/simulasyonun-lojistik-uygulamalari.html
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Tedarik zincirinde, genel olarak malzeme, tedarikçiden, imalat lokasyonuna, sonra

parça olarak montaj lokasyonuna ve son ürün olarak depolara ve son müşteriye

ulaştırılır. Bu sistem, lokasyonlar arası ulaştırma ağı, lokasyonlarda malzeme

elleçleme ağıyla mal akışı ve ters yönde ise bir bilgi akışından meydana gelen

kompleks ve dinamik bir sistemdir. Şekil 4.3.’de verilen sistemin bütününde veya

depo, fabrika, imalat hücresi gibi alt birimlerinin tasarımında, iyileştirilmesinde ve

yönetiminde simülasyon yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle sistemin

dinamizmini ve rassal yapısını en iyi şekilde modelleyebilme imkanı vermesi

simülasyonun önde gelen avantajıdır.

4.4. Bir Simülasyon Programı Olarak ARENA Yazılımının Temel Özellikleri

Modelin ana hatlarınıgöstermeden önce, modelde kullanılan model blokları (blocks)

ve elementleri (elements) açıklamak gerekmektedir.

ARENA’da model yaparken temelde iki tür öge kullanılmaktadır. Bunlar modelin

ana çatısını oluşturan ve modelle ilgili tüm ana hatların işlendiği bloklar ve blokların

işleyişi ile ilgili ayrıntıların programa tanıtıldığı elementlerdir. ARENA versiyon

14.5’te toplam 70 blok ve bu blokların bazılarının açıklandığı 55 element yer

almaktadır. Modeli kurulan sistemin yapısına göre bu blok ve elementlere ihtiyaç

duyulmaktadır. Modelin anlaşılması açısından araştırma modelinde kullanılan blok

ve elementler ile anlamları aşağıda verilmiştir:

 Modelde Kullanılan Bloklar

 CREATE: Sisteme giren varlığın (entity) yaratıldığı bloktur. Bu

çalışmadayaratılan varlık ilaçtır. Sisteme giren varlığın kaçar tane gireceği

(batch size), hangi zaman aralığında (interval) ve en fazla kaç adet gireceği

(maximumbatches) bu blokta belirlenir.

 ASSIGN: Sisteme giren varlığın niteliklerinin belirlendiği bloktur.

Modeldeyaratılan varlığın sisteme nereden giriş yapacağı bu blokta

belirlenmiştir.
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 DECIDE: Bu modül sistemde karar verme prosesi için izin verir. Karar

alınmasında bir veya daha fazla duruma(koşul) yada bir veya daha fazla

olasılığa dayanarak seçmeyi içerir. Durumlar, özellik değerlerine, değişken

değerlerine, varlık tiplerine yada bir ifadeye dayanabilir. 2’li ihtimal yada 2’li

durumdan herhangi biri seçildiğinde, Decidemodülünün iki çıkış noktası

vardır. Doğru ve yanlışlar için birer çıkış noktası vardır. N’li ihtimal yada

durum tipi belirlendiğinde, çoklu çıkış noktaları, her durum veya olasılık ve

tek “else” çıkışı için gösterilir. 2’li ihtimal ve durum için yalnızca, her tipten

(doğru/yanlış) çıkan varlıkların sayısı gösterilir.

 PROCESS: Bu modül, simülasyonda ana proses metodunu tasarlar. Kaynak

kısıtlarını tutmak ve bırakmak için opsiyonlar (seçenekler) kullanılır. Ayrıca,

bir submodel (alt model) ve kullanıcı tarafından tanımlanmış hiyerarşik

mantık kullanım seçeneği vardır. Proses zamanı, varlıkları ayırt eder ve değer

eklenen, değer eklenmeyen, taşıma, bekleme ve diğerlerini dikkate alabilir.

İşlem önceliğini dikkate alır ve buna göre işlemleri kuyrukta bekletir. Simge

üzerindeki çizgi kuyruğu ifade eder.

 BATCH: Bu modül, simülasyon modeli içinde gruplama mekanizmasını

tasarlar. Batch’ler, sürekli yada geçici olarak gruplanabilir. Geçici Batch,

kullanılan Separatemodülüyle daha sonra bölünmelidir. Batch’ler, giren

varlıkları belirtilmiş sayıyla yapabilir yada bir özelliğe dayanarak diğerleriyle

eşleştirilebilir. Gerekli varlık sayısı birikene kadar, Batchmodülünde varlık

gelişleri bir kuyruğa yerleştirilir.

 HOLD: Bu modülde eğer varlık bir sinyal için tutuluyorsa, sinyal modülü

varlığa sonraki modüle geçmek için izin vermede kullanılır. Eğer varlık,

verilmiş bir halin doğru olması için tutuluyorsa, varlık (tanımlanan veya iç

kuyruktan her biri) hal doğru oluncaya kadar modülde kalacak. Varlık sınırsız

bir tutmada olduğu zaman taşıma modülü, işleme tabi tutmaya devam etmek

için izin vermede kullanılır.
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 SEPERATE: Bu modül, çoklu varlıkların içine gelen bir varlığı

kopyalamakta yada önceden oluşturulan bir varlık yığınını bölmekte

kullanılabilir. Varlıklar çoğaltıldığında, modülden belirli sayıda kopya yapılır

ve gönderilir. Gelen orijinal varlıklar aynı zamanda modülden ayrılır. Ayırma

tipine bağlı olarak, belirlenmiş çıkış noktaları sayısı istenir.

 RECORD: Bu modül, simülasyon modelinde istatistikleri biriktirmekte

kullanılır. Çeşitli gözlemsel istatistikler kullanılır, modül içinde çıkışlar arası

zaman, varlık istatistikleri (zaman, maliyet vb.), genel gözlemler ve ara

(interval) istatistikleri içerir. Sayılabilir tip bir istatistik olduğu gibi kullanılır.

Tally ve Counter setleri aynı zamanda belirlenebilir.

 DISPOSE: Varlığın sistemden ayrılmasını sağlayan ve genellikle modelin

ensonunda yer alan bloktur.

 Modelde Kullanılan Unsurlar

 ATTRIBUTE: Modelde kullanılan varlıklarla ilgili zaman ve tip

gibiniteliklerin tanımlandığı elementtir.

 RESOURCE: Modelde kullanılan kamyon, forklift, barkod okuyucu gibi

kaynakların programatanıtıldığı tablo şeklindeki elementtir.

 QUEUE: Modelde kullanılan kuyrukların modele tanıtıldığı elementtir.

 ENTITY: Resource elementinde olduğu gibi Entity elementi de tablolama

alanında görüntülenir. Bu element ile modeldekiEntity’ler için bazı detaylar

girilebilir.

Burada bahsedilen bloklar ve unsurlar sadece modelde

kullanılacaklardanoluşmaktadır.
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Kurulan modelde cevaplanacak olan soru; “teslimat performansını maksimize eden

yani birim zamanda varacağı noktaya daha fazla miktarda ürün ulaştıran dağıtım

stratejisi hangisi?”. Kullanılan parametreler; “taşıyıcı araç sayısı, forklift ve barkod

okuyucu sayıları”.
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5. UYGULAMA

Yapılan çalışmada üretim ve dağıtım merkezi İstanbul’da bulunan bir ilaç

firmasındaki dağıtım süreci incelenmiştir. Dağıtım merkezinden yola çıkan ürünler

yine İstanbul’da bulunan bir ecza deposuna ulaştırılmaktadır. Üretici firmada 3 tip

ürün üretilmektedir. Bunlar; tablet ilaçlar, şuruplar ve ampullerdir. İşletme mevcut

durumda her bir ürün tipini ayrı ayrı fabrikadan dağıtım merkezine, buradan da ecza

deposuna ulaştırmaktadır. Oluşturulan senaryolara göre farklı tipteki ürünler, fabrika

çıkışında veya dağıtım merkezi çıkışında veya hem fabrika hem dağıtım merkezi

çıkışlarında birleştirilerek ecza deposuna gönderilmektedir. Genel olarak ürünlerin

dağıtım sürecine girdikleri andan ecza deposuna teslim edildikleri ana kadarki

süreçlerin kavramsal model olarak gösterim şekli aşağıdaki gibidir (Şekil 5.1.).

hayır

evet

Şekil 5.1. Kavramsal Model

Ürün gelişleri
(koli bazında)

3 tip ürünün
kamyona
yükleme öncesi
birleştirilmesi

Kamyona yükleme

Dağıtım
merkezinde
müsait dok
olana kadar
bekleme

Doklar
müsait
mi?Ürünlerin

ayrılmasıÜrünlerin boşaltılmasıBarkod okutma

Yükleme alanına
götürme

Ürün tiplerini
birleştirme

Kamyona yükleme

Ürünleri ecza
deposuna
ulaştırma

Ürünleri
ayırma

Sistemden çıkış
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5.1. Modelleme Varsayımları

 Modelde dolaşan her bir varlık, içerisinde tek tip ürün bulunan bir koli olarak

varsayılmıştır. Örneğin; modelde görünen mavi renk topların her biri,

içerisinde 100 adet tablet ilaç bulunduran bir kolidir. Yeşil renkte olanlar

şurup kolisini, kırmızı renkte olanlar ise ampul kolisini ifade etmektedir.

 Dağıtım merkezine ulaşan kamyonların kolileri boşaltmak için hangi doka

yanaştıkları fark etmemektedir.

5.2. Model Parametreleri

 Kamyon sayısı

 Barkod okuyucu sayısı

 Forklift sayısı

5.3. Modelde Kullanılan Süreler ve Dağılımları

Modelde kullanılan süreler ve dağılımları, mevcut durum ve her bir senaryoya göre

aşağıda gösterilmiştir.
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5.3.1. Mevcut Durum

Tablo 5.1. Ürünlerin Gelişler Arası ve İşlem Süreleri

Ürün Gelişler Arası Süreleri
Kamyonlara Yükleme

(fabrika çıkışı)

1. tip ürün

(tablet)/koli

Random (expo)1.65

dak.

1. tip ürün

(tablet)/koli

Normal (8,

0.2) dak.

2.tip ürün

(şurup)/koli

Random (expo)1.94

dak. 2.tip ürün (şurup)/koli

Normal (10,

0.3) dak.

3.tip ürün

(ampul)/koli Random (expo)2.1dak

3.tip ürün

(ampul)/koli

Normal (11,

0.4) dak.

Ürün Boşaltma Barkod Okutma

1. tip ürün

(tablet)/koli Normal (4, 0.2) dak.

1. tip ürün

(tablet)/koli

TRIA (1.5, 2,

2.5) dak.

2.tip ürün

(şurup)/koli Normal (5, 0.3) dak. 2.tip ürün (şurup)/koli

TRIA (1.8,

2.2, 2.8) dak.

3.tip ürün

(ampul)/koli Normal (7, 0.3) dak.

3.tip ürün

(ampul)/koli

TRIA (2, 2.5,

2.9) dak.

Yükleme Alanına Götürme

Kamyonlara Yükleme

(dağıtım merkezi çıkışı)

1. tip ürün

(tablet)/koli

Normal (2.5, 0.6) dak.

1. tip ürün

(tablet)/koli

Normal (8,

0.2) dak.

2.tip ürün

(şurup)/koli 2.tip ürün (şurup)/koli

Normal (10,

0.3) dak.

3.tip ürün

(ampul)/koli

3.tip ürün

(ampul)/koli

Normal (11,

0.4) dak.

Ürünleri Depoya Ulaştırma

1. tip ürün

(tablet)/koli

Expo (15) dak.
2.tip ürün

(şurup)/koli

3.tip ürün

(ampul)/koli
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Yukarıdaki sürelerin yanı sıra, kamyonlara yüklemeden önce “batch” modülü ile

yapılan birleştirmeler 10’ar 10’ar yapılmıştır. Yani her bir ürün tipi, 10’arlı koliler

halinde kamyonlara yüklenmiştir. “Seperate” modülü ile birleştirilen gruplar teker

teker ayrılarak sonraki prosese gönderilmiştir. Modelin ARENA gösterimi Şekil

5.2.’de gösterildiği gibidir.
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Şekil 5.2. Mevcut Durumun ARENA ile Gösterimi
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Şekil 5.3. Tablet İlaç Kolisinin Sisteme Giriş Modülü ve Tanımlaması

Şekil 5.4.10 Koli Tablet İlacın Birleştirildiği Modül ve Tanımlaması
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Şekil 5.5. 10 Koli Tablet İlacın Kamyona Yüklendiği Proses Modülü ve

Tanımlaması

Şekil 5.6. Varlıklara Resim Atanan “Assign” Modülü ve Tanımlaması
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Şekil 5.7. Ürünleri Ürün Boşaltma Proseslerindeki Kuyruklar Bitene Kadar Tutan

“Hold” Modülü ve Tanımlaması

Şekil 5.8. Müsait olan Doktan Geçirerek Ürünlerin Tiplerine Göre Ayrılmalarını

Sağlayan “Decide” Modülü ve Tanımlaması
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Şekil 5.9. “Batch” Modülü ile Birleşen Kolilerin Birer Birer Ayrılmalarını Sağlayan

“Seperate” Modülü ve Tanımlaması

Şekil 5.10. Kolilerin Kamyonlardan Boşaltılmasını Sağlayan Proses Modülü ve

Tanımlaması
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Şekil 5.11. Kolilerin Geliş Zamanlarına Özellik Atanmasını Sağlayan “Assign”

Modülü ve Tanımlaması

Şekil 5.12. Kolilerin Barkod Okuyucu Tarafından Kontrol Edilmelerini Sağlayan

Proses Modülü ve Tanımlaması
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Şekil 5.13. Kolilerin Forkliftler ile Yükleme Alanına Götürülmelerini Sağlayan

Proses Modülü ve Tanımlaması

Şekil 5.14. Kolilerin Geliş Zamanı Değerleri ile Geçerli Simülasyon Zamanı

Arasındaki Farkı Hesaplayan “Record” Modülü ve Tanımlaması
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Şekil 5.15. 10 Koli Tablet İlacın Birleştirildiği “Batch” Modülü ve Tanımlaması

Şekil 5.16. 10 Koli Tablet İlacın Kamyona Yüklendiği Proses Modülü ve

Tanımlaması
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Şekil 5.17. 10 Koli Tablet İlacın Ecza Deposuna Ulaştırıldığı Proses Modülü ve

Tanımlaması

Şekil 5.18.10 Koli Tablet İlacın Birer Birer Ayrıldığı “Seperate” Modülü ve

Tanımlaması
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Şekil 5.19. Ürünlerin Sistemden Çıkışlarını Gösteren “Dispose” Modülü ve

Tanımlaması

Şekil 5.20. İlaç Tiplerinin Modelde Ayırt Edilmesi Amacıyla Farklı Renklerde

Resim Atanmasını Sağlayan “Entity” Elementi

Şekil 5.21. Modelde Kullanılan Kaynaklara Kapasite Atanmasını Sağlayan

“Resource” Elementi

Şekil 5.21.’e göre başlangıçta firmanın sahip olduğu 30 adet kamyon, 10 adet barkod

okuyucu ve 10 adet forklift bulunmaktadır. Mevcut durumun ARENA çıktı raporları

Ek 8.1.’de verilmiştir.
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5.3.2. Senaryo 1

Birinci senaryo, mevcut durumdan farklı olarak ürünler fabrikadan dağıtım

merkezine yola çıkmak üzere tablet ilaç, şurup ve ampul kolilerinin karışık olarak

birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Modelin ARENA gösterimi aşağıda gösterilmiştir

(Şekil 5.22.). Ürünlerin gelişler arası süreleri ve işlem süreleri Tablo 5.1.’dekiyle

aynıdır. Senaryo 1’in ARENA çıktı raporları Ek 8.2.’de verilmiştir.

Şekil 5.22. Senaryo 1’in ARENA ile Gösterimi

5.3.3. Senaryo 2

İkinci senaryo, mevcut durumdan farklı olarak ürünlerin dağıtım merkezinden ecza

deposuna yola çıkmak üzere 3 farklı ürün tipinin karışık olarak birleştirilmesiyle

oluşturulmuştur. Modelin ARENA gösterimi aşağıda gösterilmiştir (Şekil 5.23.).

Ürünlerin gelişler arası süreleri ve işlem süreleri Tablo 5.1.’dekiyle aynıdır. Senaryo

2’nin ARENA çıktı raporları Ek 8.3.’te verilmiştir.
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Şekil 5.23. Senaryo 2’nin ARENA ile Gösterimi

5.3.4. Senaryo 3

Üçüncü senaryo, mevcut durumdan farklı olarak ürünlerin hem fabrikadan dağıtım

merkezine hem de dağıtım merkezinden ecza deposuna yola çıkmak üzere 3 farklı

ürün tipinin karışık olarak birleştirilip gönderilmesiyle oluşturulmuştur. Modelin

ARENA gösterimi aşağıda gösterilmiştir (Şekil 5.24.). Ürünlerin gelişler arası

süreleri ve işlem süreleri Tablo 5.1.’dekiyle aynıdır. Senaryo 3’ün ARENA çıktı

raporları Ek 8.4.’te verilmiştir.

Şekil 5.24. Senaryo 3’ün ARENA ile Gösterimi
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Mevcut durum ve oluşturulan senaryolar, 30 dakikalık ısınma periyodunun ardından

24 saat süreyle simüle edilmişlerdir (Şekil 5.25.).

Şekil 5.25. ARENA Simülasyon Ayarları

5.3.5. Analiz

Her bir simülasyonun sonunda elde edilen çıktı analizlerine göre 24 saat sonunda

sistemden çıkan koli sayılarının karşılaştırması ve en çok ürün çıkaran modelden en

az ürün çıkaran modele göre skorlanması Tablo 5.2.’de gösterildiği gibidir.
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Tablo 5.2. Sistemden Çıkan Ürün Sayılarının Karşılaştırılması

MODEL ORTALAMA SKOR
Mevcut Durum 2220 3

Senaryo 1 2270 4

Senaryo 2 2190 2

Senaryo 3 2100 1

Tablo 5.3. Kamyon Kullanım Oranlarının Karşılaştırılması

MODEL
KAYNAK KULLANIM

ORANI (KAMYON) SKOR
Mevcut
Durum %45.65 1

Senaryo 1 %57.65 3
Senaryo 2 %56.56 2
Senaryo 3 %78.83 4

Tablo 5.4. Barkod Okuyucu Kullanım Oranlarının Karşılaştırılması

MODEL

KAYNAK KULLANIM
ORANI (BARKOD

OKUYUCU) SKOR
Mevcut
Durum %35.59 2

Senaryo 1 %36.29 4
Senaryo 2 %35.71 3
Senaryo 3 %34.01 1
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Tablo 5.5. Forklift Kullanım Oranlarının Karşılaştırılması

MODEL
KAYNAK KULLANIM
ORANI (FORKLİFT) SKOR

Mevcut Durum %39.81 2
Senaryo 1 %40.82 4
Senaryo 2 %40.11 3
Senaryo 3 %38.12 1

Yukarıdaki Tablo 5.3., Tablo 5.4., Tablo 5.5.’te gösterildiği gibi her bir modeldeki

kaynak kullanım oranları kıyaslanıp kullanım oranı yüksek olandan düşük olana

doğru skorlanmıştır.

Tablo 5.6. Toplam Skorların Karşılaştırılması

DEĞERLENDİRME
MEVCUT
DURUM

SENARYO
1

SENARYO
2

SENARYO
3

Sistemden Çıkan Ürün
Sayısı 3 4 2 1

Kamyon Kullanım Oranları 1 3 2 4
Barkod Okuyucu Kullanım

Oranları 2 4 3 1
Forklift Kullanım Oranları 2 4 3 1

TOPLAM 8 15 10 7

Tablo 5.6.’da her bir senaryonun aldığı toplam skor hesaplanmış ve en iyi

senaryonun “Senaryo 1” olduğu görülmüştür.

Buna göre; birinci senaryoda iyileştirmeler yapılarak 24 saatin sonunda sistemden

çıkan ürün miktarının ve kaynak kullanım oranlarının maksimize edilmesi

amaçlanmıştır.

5.3.6. Senaryo 1’in İyileştirilmesi

Birinci senaryonun sonucunda sistemden çıkan ürün sayılarını ve kaynakların

kullanım oranlarını arttırmak için modelde öncelikle “batch” modülüyle birleştirilen

koli sayıları değiştirilmiş ve en uygun birleştirme sayısına ulaşılmıştır. Daha sonra,
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kaynak kullanım oranlarını maksimize etmek amacıyla kaynak miktarları uygun

ölçüde azaltılmış böylece hem fazla kaynakları elde bulundurma maliyeti yok

edilmiş hem de yeterli miktardaki kaynakların kullanım oranları mümkün olan en

yüksek değerlere ulaştırılmıştır.

ARENA programındaki tek kısıtımız; program öğrenci sürümü olduğundan sistem

içinde en fazla 150 adet varlığın dolaşmasına izin vermesi olmuştur. Varlık sayısı

150’yi aştığında sistem aşağıdaki gibi hata mesajı vermektedir (Şekil 5.26.).

Şekil 5.26. Sistemin içindeki varlık sayısının 150’yi geçmesi halinde görülen sistem

hata mesajı

Hem yukarıda görüldüğü gibi bir hatayla karşılaşmadan simülasyonun

tamamlanmasını sağlayan hem de sistemden çıkan varlık sayısını maksimize eden

“batch” miktarı 8 olarak belirlenmiştir. Daha sonra “batch” miktarı sabit tutularak

kamyon, barkod okuyucu ve forklift sayıları teker teker azaltılmış ve çıkan sonuçlar

gözlemlenmiştir. Kaynak kullanım oranlarını maksimize eden barkod okuyucu ve

forklift sayıları 5 olarak belirlenmiş, böylece fazlalık 5’er adet barkod okuyucu ve

forklift maliyetleri yok edilmiştir. Son olarak “batch” miktarı, forklift ve barkod

okuyucu sayıları sabit tutularak kamyon sayıları uygun ölçüde azaltılmış ve

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir (Tablo 5.7.). İyileştirilmiş Senaryo 1’in ARENA

çıktı raporları Ek 8.5.’te verilmiştir.
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Tablo 5.7. Kaynak Sayılarının Değiştirilerek Kullanım Oranlarının ve Çıkan Ürün

Miktarlarının Karşılaştırılması

Barko
d

Forklif
t

Kamyo
n Batch

Kaynak Kullanım
Oranları

Sistemden Çıkan
Toplam Ürün

Miktarı
5 5 24 8 %69  %78  %77 2128
5 5 25 8 SİSTEM HATA MESAJI
5 5 26 8 SİSTEM HATA MESAJI
5 5 27 8 SİSTEM HATA MESAJI
5 5 28 8 %71  %80  %67 2240
5 5 29 8 SİSTEM HATA MESAJI
5 5 30 8 %73  %83  %65 2296

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, sistem hata mesajıyla karşılaşmadan alınan

maksimum sonuçlar; 5 adet barkod okuyucu, 5 adet forklift, kolilerin 8’er 8’er

birleştirilerek gönderilmesi ve 30 adet kamyon kullanılması sonucu ortaya çıkmıştır.

Senaryo 1’in iyileştirmeden önceki ve sonraki hali aşağıda gösterilmiştir (Tablo 5.8.).

Tablo 5.8. Birinci Senaryonun İyileştirmeden Önceki ve Sonraki Hali

Kamyon
Kullanım

Oranı

Barkod
Okuyucu

Kullanım Oranı

Forklift
Kullanım

Oranı
Çıkan Toplam
Ürün Miktarı

Senaryo 1 %57.65 %36.29 %40.82 2270
Senaryo 1

(İyileştirilmiş) %65.25 %73.96 %83.08 2296
İyileştirme

Oranı %13.2 %103.8 %103.5 %1.14
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6. SONUÇ

Tedarik zinciri dağıtım ağı stratejileri hem işletmelerin hem de ülkelerin piyasada

rekabet edebilmelerini büyük ölçüde etkilemektedir. Tedarikçi seçimi, üretim süreci

tasarımı, kapasite planlama ve müşteri portföyü seçimi tedarik zinciri yönetimini

etkileyen başlıca etmenlerdir. Tedarik zincirinin her aşamasında iyi bir planlama ve

tasarım olmak zorundadır. Bunlardan ilki tedarik zinciri dağıtım ağı stratejisidir.

Müşteriye üretilen ürünlerin en kısa zamanda, en kestirme yoldan, en az kaynak

kullanarak ulaştırılması dağıtım ağı stratejisinin en önemli faktörleridir.

Lojistik sistemler gibi dinamik ve stokastik (rassal faktörler içeren) sistemlerin

tasarımında, iyileştirilmesinde ve yönetilmesinde simülasyon kaçınılmaz bir

mühendislik aracıdır. Gerçekleştirilen bu çalışmada, bir ilaç firması seçilmiş, ürettiği

ürünleri ecza deposuna ulaştıracağı dağıtım ağı mevcut durum stratejisi ARENA 14.5

kullanılarak simüleedilmiş ve bunu iyileştirmeye yönelik 3 farklı senaryo

hazırlanarak çözüm önerileri sunulmuştur.

Fabrikadan sırasıyla dağıtım merkezine ve ecza deposuna ürün dağıtımı

yapılmaktadır. Bu ürünler tablet, şurup ve ampul olmak üzere 3 çeşit ilaçtan

oluşmaktadır. Mevcut duruma göre oluşturulan simülasyon modelinde bu 3 ürün tipi

hem dağıtım merkezine hem de ecza deposuna ayrı ayrı gönderilirken, Senaryo 1’in

ilk taşıma aşamasında, Senaryo 2’nin son taşıma aşamasında, Senaryo 3’ün ise ilk ve

son taşıma aşamalarında ürün tiplerinin birleştirilerek gönderilmeleri sağlanmaktadır.

Uygulanan her senaryonun simülasyonu sonucunda, ecza deposuna ulaştırdıkları

ürün sayıları ve dağıtım sırasında kullanılan tüm kaynakların kullanım oranları

gözlemlenerek mevcut durumla kıyaslanmıştır. Tüm analizler sonucunda, en çok

sayıda ürün gönderimini ve en etkin kaynak kullanımını Senaryo 1’in sağladığı

görülmüştür ve en iyi sonuca ulaşmak üzere Senaryo 1’in iyileştirmesi yapılmıştır.

Bunun için, kullanılan kaynak miktarları azaltılarak hem fazla kaynakların

maliyetleri ortadan kaldırılmış hem de mevcut kaynakların kullanım oranları

maksimize edilmiştir. Ayrıca, kolilerin kamyonlara yüklenmeden önceki birleştirilme

miktarlarının değiştirilmesi de kaynak kullanım oranlarının artmasında önemli bir rol

oynamıştır. Tüm bu uygulamaların sonucunda iyileştirilmiş Senaryo 1,

iyileştirilmeden önceki duruma göre kamyon kullanım oranında %13.2, barkod
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okuyucu kullanım oranında %103.8, forklift kullanım oranında %103.5, sistemden

çıkan ürün sayısında ise %1.14 oranında artış sağlamıştır.

Bu çalışmada geliştirilen simülasyon modelleri, farklı alanlarda faaliyet gösteren

firmalara uygulanabilecek esnekliktedir. İşletmelerin tedarik zinciri dağıtım ağını

belirlemede bu ve buna benzer simülasyon modellerini kullanmaları, karar destek

gücünü arttırmaları yönünde fayda sağlayacaktır.
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8. EKLER

Ek 8.1. ARENA Simülasyon Programı Mevcut Durum Çıktı Raporları

Ek 8.2.ARENA Simülasyon Programı 1. Senaryo Çıktı Raporları

Ek 8.3.ARENA Simülasyon Programı 2. Senaryo Çıktı Raporları

Ek 8.4.ARENA Simülasyon Programı 3. Senaryo Çıktı Raporları

Ek 8.5.ARENA Simülasyon Programı 1. Senaryo (İyileştirilmiş) Çıktı Raporları
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