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KISALTMALAR
AB
ABC
ABC-XYZ
ÇŞB
E
EOQ
EPA
EPQ
ESM
EÜM
FIS
GMIR

: Avrupa Birliği
: Stok Sınıflandırma Grubu
: Bütünleşik Analizi Yöntemi
: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
: Evrensel Küme
: Ekonomik Sipariş Miktarı (Economic Order Quantity)
: Çevre Koruma Ajansı
: Ekonomik Üretim Miktarı (Economic Product Quantity)
: Ekonomik Sipariş Miktarı
: Ekonomik Üretim Miktarı
: Bulanık Çıkarım Sistemi (Fuzzy Inference System)
: Dereceli-Kademeli Ortalama Entegrasyon Temsili (Graded Mean Integration
Representation)
GPRM : Üretim ve Geri Dönüşüm EOQ Modeli (General Production and Recovery EOQ
Model)
HFN
: Altıgen Bulanık Sayı (Hexagon Fuzzy Number)
IRB
: Uluslararası Islah Bürosu (International Recovery Bureau)
JIT
: Tam Zamanında (Just In Time)
L-R
: Sol –Sağ (Left and Right)
MÖ
: Milattan Önce
R
: Reel Sayı
RF
: Radyo Frekansı
TÜDAM : Türkiye Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği
USA
: Amerika Birleşik Devletleri (United States of America)
XYZ
: Kritik Değer Analizi; Analiz İçin İhtiyaç Duyulan StokTürü
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SİMGELER
A

: Sipariş Maliyeti

A

: Klasik Küme


A

: Bulanık Küme

α

: Marjinal Geri Alma Oranı

B

: Periyot Başına Maksimum Stoksuzluk Miktarı

bP

: Birim Stoksuzluk Maliyeti

bP

: Bulanık Stoksuzluk Maliyeti

C

: Birim Değişken Maliyet

c

: Üyelik Fonksiyon Merkezi

cB

: Birim Geri Alım Maliyeti

c

: Bulanık Geri Alım Maliyeti(Br)

B

cP

: Birim Üretim Maliyeti

cP

: Bulanık Üretim Maliyeti (Br)

cR

: Birim Geri Dönüşüm Maliyeti

cR

: Bulanık Geri Dönüşüm Maliyeti (Br)

CU

: Birim Zamanda Bulanık Toplam Maliyet

cw

: Birim Atık Yok Etme Maliyeti

cw

: Bulanık Atık Yok Etme Maliyeti (Br)

D

: Talep Oranı

D

: Bulanık Talep Oranı

d

: Geri Alma Oranı
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h

: Birim Stok Maliyeti

HCk

: k. Periyottaki Stok (elde bulundurma) Maliyeti

hn

: Servis Edilemeyen Ürünler İçin Stok Maliyeti

hn

: Servis Edilemeyen Ürünler İçin Bulanık Stok Maliyeti

hs

: Servis Edilebilir Ürünler İçin Stok Maliyeti

hs

: Servis Edilebilir Ürünler İçin Bulanık Stok Maliyeti

I3

: Maksimum Hurda Miktarı

IB

: Maksimum Stoksuzluk Seviyesi

In

: Maksimum Servis edilemeyen Ürün Miktarı

IP

: Maksimum Stok Seviyesi

IS

: Maksimum Geri Dönüştürülebilir Ürün Miktarı

I(t)

t. anındaki stok seviyesi

k

: Periyot Çevrimi

L

: Yıllık Planlanan Dönem Uzunluğu

µ (x)

: Üyelik Fonksiyonu

µ  ( x)
A

: Bulanık Üyelik Fonksiyonu

N

: Planlama Dönemi Periyot Sayısı

π

: Birim Stoksuzluk Maliyeti

P

: Üretim Oranı

( )

P A


: Bulanık A Kümesinin Dereceli Ortalama Entegrasyon Temsili

PCk

: k. Periyottaki Sipariş ve Satınalma Maliyetleri Toplamı

( )

P CU

: Durulaştırılmış Birim Zaman Toplam Maliyet

Q

: Parti Hacmi (Ekonomik Sipariş veya Üretim Miktarı)

Q*

: Optimal Sipariş/ Üretim Miktarı
13
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R

: Geri Dönüşüm Oaranı

σ

: Üyelik Fonksiyonu Genişlik

δ

: Marjinal Kullanım Oranı

SP

: Üretim İçin Hazırlık Maliyeti

SP

: Üretim İçin Bulanık Hazırlık Maliyeti

SR

: Geri Dönüşüm İçin Hazırlık Maliyeti

SR

: Geri Dönüşüm İçin Bulanık Hazırlık Maliyeti

T:

: Çevrim Süresi (Yıl)

T*

: Optimal Çevrim Süresi

TCk

: k. periyottaki toplam maliyet

TCU

: Birim Zaman Toplam Maliyeti

TD

: Zaman Bertaraf Aralığı (Time Disposal İnterval)

ti

: Model Aşamaları

Tk

: k. periyoda ait çevrim süresi

TP

:Üretim Süresi (Time İnterval Of Production Or Production Time Per Cycle)

TP1

: Talebin Karşılanamadığı Dönem Uzunluğu

TR

: Geri Dönüşüm Zamanı (Time İnterval Of Recycling)

TR1

: Geri Dönüşüm Üretim Süresi (Time İnterval Of Recycling)

xR

: Geri Dönüşümden Üretilen Servis Edilebilir Ürün Sayısı (Number Of
Serviceable Products Produced From Recycling)

xP

: Üretimde Üretilen Servis Edilebilir Ürün Sayısı (Number Of Serviceable
Products Produced İn Production)

wA

: Kademe-Derece Değeri
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GİRİŞ

İlk resmi stok kaydının 19. yy. a dayandığı bilinmektedir. Fakat insanoğlu, varoluşundan beri ihtiyacı olan veya
olacağını düşündüğü her şeyi saklama-stoklama yoluna
başvurmuştur. Zamanla bu saklama alışkanlığı günümüz
stok kavramı ve sistemlerinin temelini meydana getirmiştir.
Kavramsal olarak, ihtiyaç duyulana kadar malzemelerin depolanmasına “stok” verilen isimdir. Sistem içinde yer alan bir
diğer kavram “envanter” ise stokta tutulan kalemlerin listesine denilmektedir (Waters, 2003: 3). Bu bağlamda stokun daha
kapsamlı bir kavram olduğu düşünülmektedir.
Stok kavramının temeli ihtiyaçlara dayanmaktadır. Aynı
zamanda stok, üretim sürecindeki aksaklık/arızalara karşı
alınan bir önlem olarak da ele alınmaktadır. Hem kapsamı
hem de gerekliliği dikkate alındığında, stok kavramının insanoğlunun sürekli gelişen ve değişen ihtiyaçları, yaşam koşulları vs. için büyük önem arz ettiği görülmektedir. Günümüz
işletmeleri ise sektörel faaliyetleri, amaçları, hedefleri gibi
birçok sebebe dayanarak stok bulundurmaktadır. Bu stoklar,
çeşitli kalemleri içermekte ve oldukça geniş kapsamlı olarak
ele alınmaktadır. Bulundurulan stokun kontrolü için ise stok
kontrol politikaları benimsenmekte ve bu durum stok kontrol
sistemleri oluşumunu meydana getirmektedir (Chandrasiri,
2016: 2319).
Birçok sektörü içinde barındıran, ekonomik, çevresel ve
sosyal faydalar sağlayan geri dönüşüm endüstrisi için de
15
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stok kavramı oldukça önemlidir. Geri dönüşüm; üretim ve
tüketim faaliyetleri sonucunda oluşan ve yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkların, çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal
işlemlerden geçirilip ikincil hammaddeye dönüştürülmesi
ve tekrar üretim sürecine dâhil edilmesini ifade etmektedir.
Amacı ise kaynakların olabilecek en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak ve kaynağında ayrıştırmayla birlikte hurdaya
ayrılacak atık miktarının azaltılmasıdır (TÜDAM, 2016: 2).
Atıkların azalması ile doğal kaynakların korunmasının yanı
sıra yeniden üretim; kullanılmış stokların kullanım sürelerini
uzatmakta, diğer girdi kaynakları için karşılaşılabilecek kıtlık
durumlarının ortaya çıkmasını engellemektedir. Böylece hem
enerji tasarrufu sağlanmış hem de atıkların depolaması için
alan ihtiyacı azaltılmaktadır. Bunun yanı sıra ortaya çıkabilecek çevresel sorunlar en aza indirgenerek ekonomik verimlilik konusunda da fayda elde edilecektir (Eroğlu ve Aydemir,
2021: 382).
Herkes tarafından benimsenen faydalar ve daha fazlasının reel düzeyde uygulanabilmesi sürdürülebilir bir geri
dönüşüm sistemi oluşturulmasına bağlıdır. Stok yönetimi,
sürdürülebilir geri dönüşüm sistemi oluşturabilmek için
temel dayanaklarından biri kabul edilmektedir. Bu yönetim sisteminin en önemli bileşeni ise kuşkusuz stok kontrol
preblemleridir.
Stok kontrol problemlerinde amaç toplam maliyeti minimum veya toplam kârı maksimum yapacak sipariş ve üretim
miktarını tespit etmektir. Sipariş ve üretimin ne zaman başlayıp biteceğinin belirlenmesi de büyük önem taşımaktadır.
Belirtilen faktörlerin belirlenmesi için basit kabul edilebilecek
pek çok yöntem olmasının yanı sıra karmaşık problemlerin
çözümünde daha çok matematiksel modeller tercih edilmektedir. Bu bağlamda birçok model geliştirilmiş ve halen
de geliştirilmektedir. “Ekonomik Sipariş Miktarı- Economic
Order Quantity (ESM-EOQ)” ve “Ekonomik Üretim Miktarı16
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Economic Production Quantity (EÜM)” modelleri, stok
kontrol modelleri içerisinde en çok kullanılan iki modeldir
(Algburi, vd., 2019: 12). Bu modeller, deterministik stok modelleri olarak bilinmektedir.
Deteministik modeller, talep oranı ve diğer maliyet parametreleri için sahip olduğu kesin ve net varsayımlar ışığında
optimal miktarları belirlemek için geliştirilmiştir (Aydemir
vd., 2015: 13). Fakat sistem yapılarının sahip olduğu birçok
belirsizlik dikkate alındığında bu modellerin gerçek hayattaki problemleri yansıtmakta yetersiz kaldığı görülmektedir.
Bu nedenle bir endüstrinin kârlılığını etkilemeden çevresel
ve sosyal etkileri azaltmayı amaçlayan sürdürülebilir bir stok
yönetimi söz konusu değildir (Tiwari vd., 2018: 1). Çevresel
sosyal faktörler bakımından eleştirilen, gerçek dünya problemlerinden uzak kalan ve sürdürülebilir bir stok sistemini
temsil etmede yetersiz kabul edilen bu modellerin geliştirilmesi gerekmektedir (Battini vd., 2014: 9). Çalışmada, çevresel,
ekonomik, sosyal anlamda olmak üzere birçok fayda sağlayan geri dönüşüm sektörü için biri deterministik diğeri bulanık olmak üzere iki yeni stok modeli önerilmektedir.
Çalışmada Dobos ve Richter (2003) tarafından geliştirilen
stok modeli temel alınmıştır. Temel alınan bu model detayları
incelendiğinde; geri dönüşümden maksimum kazanım elde
edilmesi sonucunda geriye kalan servis edilemeyecek ürünlerin atık olarak nitelendirildiği görülmektedir. Bu atıkların
bertaraf edilme sürecinin ise “bertaraf zaman aralığı (time
disposal interval–TD)” olarak sisteme dâhil edildiği fakat bu
sürecin hiç geri dönüşüm stoku birikmeyecek şekilde ele alındığı görülmektedir. Oysaki bertaraf sürecine paralel olarak
talebin karşılanmaya devam edildiği göz ardı edilmemelidir.
Bu nedenle, model altyapısı bertaraf sürecine paralel olarak
geri dönüştürülecek ürün stoku birikecek şekilde güncellenmiştir. Yapılan güncellemeye ilaveten geri dönüşüm sisteminin barındırdığı belirsizlikler sebebiyle sistemde karşılaşıla17
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bilinecek bozulma, eskime vs gibi riskleri azaltabilmek amacıyla modele stoksuzluk varsayım eklenmiştir. Böylece yeni
bir model altyapısı geliştirilmiştir.
Önerilen bulanık stok modeli, önerilen deterministik stok
modelinin bulanık yaklaşıma uyarlanması ile geliştirilmiştir.
Deterministik model, bulanık yalaşım ile genişletilerek yeni
ve bulanık bir stok modeli ortaya konmaktadır. Bulanık model de talep oranı ve tüm maliyet parametreleri üçgen bulanık sayı olarak kabul edilmiştir. Toplam çevrim süreleri ve
maliyet değeleri ise GMIR yöntemi ile durulaştırılmış ve model çözümünde kesin değerlerile ifade edilmiştir.
Önerilen her iki model ile sektörün sürdürülebilir geri
dönüşüm sistemi kurma hedefinin pozitif yönde beslenmesi ve sistem için bir basamak olması amaçlanmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda modelde kullanılan bulanık yaklaşımın,
sistemde meydana gelebilecek belirsizlik ve karmaşayı bertaraf edebilecek veya sistemin temel işleyişi ile ilgili aksilikler konusunda esneklik sağlayabilecek bir araç olabileceği
düşünülmektedir. Böylece geri dönüşüm sektörünün temel
amacı olan maksimum kazanım/ minimum atık stratejisine
katkı sağlanmaktadır. Ayrıca önerilen modelin bulanık yaklaşım ile birlikte değerlendirilmesi ile hem stok modellerinin
en temel amacı olan minimum maliyet hem de sürdürülebilir stok yönetimi politikasına hizmet ederek literatüre katkı
sağlamaktadır.
Çalışmanın birinci bölümde önerilen modellerin, temel
yapı taşlarını daha net ortaya koyabilmek için “Stok Yönetimi
ve Modelleri” başlıklı bir bölüm hazırlanmıştır. Stok kavramı,
önemi, sistem özellikleri, amaçları, türleri, kontrol yöntemleri, en temel modelleri olmak üzere birçok içerik bu kısımda
özetlenmektedir.
İkinci bölümde, çalışmanın literatürde yeri ve önemini
ortaya koyabilmek adına detaylı bir literatür taraması yapıl18
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mıştır. Yapılan tarama iki ayrı başlıkta kategorize edilmiştir.
Başlıklar önerilen modelin ilgili olduğu sektör ve kullanılan
yaklaşımı kapsıyor olmak üzere sırasıyla; “Stok Modelleri
ve Geri Dönüşüm Süreci” ve “Stok Modelleri ve Bulanık
Yaklaşım” şeklinde verilmektedir.
Üçüncü bölümde çalışmanın yapıldığı sektör bazında teoriye yer verilmektedir. Bölüm detayları; geri dönüşüm kavramı ve önemi, tarihçesi, geri dönüşüm süreci, işleyişi, aşamaları, hedefleri, faydaları ve ülkemizde sektör adına yapılan
uygulamalara yer verilmektedir.
Dördüncü bölümde ise bulanık mantık yaklaşım detayları anlatılmıştır. Böylece kullanılacak metod ile ilgili teori
oluşturulmuştur. Bu kısımda ilk olarak bulanıklık kavramı
üzerinde durulmuş olsa da daha çok yaklaşımı ve uygulanışını anlatabilmek adına pek çok bilgi sunulmaktadır. Bulanık
mantığın temel ilkeleri, klasik ve bulanık küme farkı, bulanık
çıkarım sistemi ve sistem elemanlarından üyelik fonksiyonunun oluşumu, parametreleri, fonksiyon tipleri gibi birçok
detay bu bölümde yer almaktadır. Ayrıca bulanık çıkarım
sistemi temel aşaması olan durulaştırma yöntemlerinden
bahsedilmektedir.
Beşinci ve altıncı bölümde, sırasıyla “Önerilen
Deterministik Stok Modeli” ve “Önerilen Deterministik Stok
Modelinin Bulanıklaştırılması” ile ilgili detaylara yer verilmektedir. Bu detaylar modellere ait notasyon bilgileri, varsayımlar, stok değişimi grafikleri gibi biçok başlık altında gösterilmektedir. Ayrıca hem önerilen deterministik model hem de
önerilen bulanık stok modeli için çözümlenmiş olmak üzere
beş ayrı model için örnek çözümü yapılmıştır. Bu örnekler
modellere ait çözümlemeleri içermekte olup deneysel uygulamayı temsil etmektedir.
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STOK YÖNETİMİ ve MODELLERİ
STOK KAVRAMI ve ÖNEMİ
İnsanoğlu varoluşundan bu yana ihtiyaç duyduğu veya
duyabileceğini düşündüğü her şeyi ileride kullanmak üzere
saklama yoluna başvurmuştur. Zamanla, ihtiyaçların saklanmasının veya depolanmasının daha elzem bir hal almaya başladığı görülmüştür. Tam da bu noktada stok kavramı ortaya
çıkmıştır.
Yapılan araştırmalar sonucunda ise ilk stok kaydına
19.yy’da Mısır şehri Abu Sir’ de yapılan kazılar esnasında
rastlanılmıştır. Bulunan Papirüs 1 isimli bu tarihi belgede MÖ
2500 yıllarında malzemelerin ve kutsal parçaların kim tarafından tutulduğu, kime verildiği, parçaların durumu (sağlam,
kırık, adet, malzemesi vs.) gibi bilgilerin kaydını göstermektedir (Gökçin, 2019: 5).
Kavram olarak incelendiğinde stok genellikle işletme
literatüründe “inventory” kelimesinin Türkçe karşılığı olan
“envanter” kelimesi ile aynı anlamda kullanılmaktadır (Köse,
2010: 40). Fakat stok ve envanter kavramları, birçok araştırmacı tarafından da ortaya konulduğu üzere birbirinden
farklı anlamları ifade etmektedirler. Bu bağlamda Donald
Waters tarafından kaleme alınan “Inventory Control and
Management” isimli kitapta ayrı ayrı tanımlamalara yer verilmektedir. Waters kitabında, ihtiyaç duyulana kadar saklanan
20

Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Geri Dönüşüm Süreci İçin Stoksuzluk İçeren Envanter Modeli Geliştirilmesi

malzemelerin depolanmasını “stok”, stokta tutulan kalemlerin listesini ise “envanter” olarak tanımlanmaktadır (Waters,
2003: 3). Bu tanımlamalara göre stok kavramının daha kapsamlı olduğu görülürken aynı zamanda daha geniş bir anlam
ifade ettiği söylenebilmektedir.
En yalın şekilde tanımlamak gerekirse, içerisinde bulunulan zaman ve gelecek zaman dilimini dikkate alarak gelecekte kullanılmak üzere depolanan her türlü malzemeye stok
denilebilir. Literatürde yer alan stok tanımlamaları da dikkate alındığında kavramın temelinin, ihtiyaçlara dayandığı ve
aynı zamanda üretim sürecindeki aksaklık/arızalara karşı alınan bir önlem olduğu yargısına varılmaktadır. Hem kapsamı
hem de gerekliliği dikkate alındığında, stok kavramının insanoğlunun sürekli gelişen ve değişen yaşamı, yaşam koşulları,
ihtiyaçları vs. için büyük önem arz ettiği görülmektedir.
Stok kavramı ile ilgili dikkati çeken bir diğer kısım ise
genel olarak fiziksel varlıklar üzerinden tanımlanmış olmasıdır. Fakat stok kavramı, bir üretim sisteminde üretilen mal
ve hizmete dolaylı veya dolaysız olarak katılan bütün fiziksel
varlıkların parasal tutarını da kapsamaktadır (Köse, 2010: 41).
Buna göre stokların sadece fiziksel varlıkları içeriyor olduğu
yargısı hatalı görülmüş, hem fiziksel varlıkları hem de onların parasal değerlerini içerdiği savunulmaktadır.

STOKLARLA İLGİLİ TEMEL SORULAR
Çalışmanın bu kısmında, stok ve stok sistemi hakkında
detaylı bilgilere değinmeden hemen önce stok kavramı kapsamında cevaplanması gereken sorulara yer verilecektir. Bu
bağlamda stoklarla ilgili cevaplanması gereken dört temel
soru bulunmaktadır (Muckstadt ve Sapra, 2010: 5).
“Bir sistemde hangi ürünler stoklanmalıdır?” Bu sorunun
cevabı ise bir işletmenin hedeflerine ve hedeflere ulaşmak için
kullandığı stratejiye göre değişiklik göstereceğidir. Bir örnek
üzerinden açıklayacak olursak Walmart ve Amazon’un her
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ikisi de perakende şirketleridir, ancak temel anlamda birçok
farklılık göstermektedirler. Bu farklılık ise sundukları stok
çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Walmart mağazaları, on
binlerce ürün türünü stoklayabilmektedir. Amazon mağazasından da 40 milyonu aşkın ürün türünden herhangi birini
sipariş edebilirsiniz. Bu nedenle ürün portföy genişliği, bir
şirket tarafından verilmesi gereken önemli kararlardan biri
arasında bulunmaktadır.
“Ürünler nerede stoklanmalıdır?” bir başka ifadeyle “Bir
perakende zincirindeki tüm mağazalar aynı ürün türlerini
stoklamalı mıdır?” Amazon’ da perakende mağazaları bulunmamaktadır. Müşterilerine hem kendi depolarından hem
de tedarikçi depolarından ürün sağlamaktadır. “ Her depoda
hangi ürünler stoklanmalıdır?”,“Tüm ürünler her yerde mi
yoksa belirli ürünler tek bir yerde mi stoklanmalıdır? ” Sistem
işleyişinin aksamaması için stoklarla ilgili bu soruda temel
kabul edilmektedir.
Üçüncü ve dördüncü olarak sorulması gereken sorular
ise sırasıyla “Sipariş miktarı ne kadar olmalıdır?” ve “Sipariş
ne zaman verilmelidir?” şeklindedir. Bu soruların cevabı ise
sistem yapısına ve özelliklerine bağlı olarak farklılık gösteren
çok sayıda faktöre bağlı olarak değişmektedir. Takip eden bölümde bu faktörler ile ilgili detaylı bilgiye yer verilmektedir.

STOK SİSTEMLERİNİN ÖZELLİKLERİ
İşletmelerin edindiği veya edineceği stok politikaları, sistem özelliklerine bağlı olarak birçok faktörün etkisi altında
kalmaktadır. Aynı zamanda bu faktörler gerçek çalışma ortamlarının temsilleri veya soyutlamaları olarak kabul edilen
modellerin yapısını da etkilemektedir. Böylece her şekil ve
boyuta sahip sonsuz sayıda model karşımıza çıkabilmektedir.
Stok sistemlerinin özelliklerini belirlemede etkili olan
faktörler aşağıda verildiği şekilde özetlenmektedir (Taş, 2005:
9- 13; Nahmias ve Olsen, 2015: 203- 204; Graves vd., 1993: 6-9).
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Talep
Talebin düzeni ve özellikleri hakkında yapılan varsayımlar, sonuçta ortaya çıkan kontrol modelinin karmaşıklığını
belirlemede büyük önem taşımaktadır. Bu varsayımlar aşağıda listelendiği üzere dört başlıkta toplanmaktadır.
•

Deterministik ve Durağan Talep

•

Deterministik ve Zaman İçinde Değişen Talep

•

Belirsiz Talep

•

Bilinmeyen Talep

Talebin deterministik ve durağan (statik) olması talep
üzerinde uygulanan en basit varsayım olarak nitelendirilmektedir. Burada tek bir varsayım altında iki ayrı faktör bir
arada ele alınmıştır. Bunlardan biri talebin öngörülebilir olduğu (determinist) bir diğeri ise talebin değişmeyeceği (sabit)
olduğu varsayımıdır. Deterministik varsayımı ile birlikte ele
alınan bir diğer durum ise talebin zamana bağlı olarak değişkenlik gösterebilir olduğudur. Dönem içerisinde zamana
bağlı talep değişimini ifade eden bu durumda dinamik talep
söz konusudur.
Belirsiz talep kavramı ise talebin dağılımının belirlenmiş
olmadığı durumlarda kullanılmaktadır. Bu durumda talebin
değeri öngörülemezdir. Fakat talebi belirlemek için parametre değerleri ve talebin dağılım formuna bakılmak üzere
geçmiş verilerden yararlanılmaktadır. Bilinmeyen talep durumu ise talep dağılımının hiç bilinmediğini göstermektedir. Bu durumda uygulanan geleneksel yaklaşım, talep için
herhangi bir dağılım formu belirlemek ve yeni bir gözlemin
mevcut olduğu her seferde parametre tahminlerini güncellemektir. Bu güncellemeler ise Bayes kuralı kullanılarak
gerçekleştirilmektedir.
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Maliyetler
Stok sisteminin yapı taşlarından biri olan maliyetlerin
sistem üzerindeki etkisi, özellikle amaç maliyetleri minimize
etmek olduğunda daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü
maliyet yapısı ile ilgili yapılan varsayımlar model karmaşıklık yapısını belirlemektedir. Genel olarak ele alınan varsayımlar ise aşağıda verilmiştir.
•

Maliyetin Bugünkü Değerinin Kullanılması

•

Sipariş Maliyetinin Yapısı

•

Zamana Göre Değişken Maliyet Olması

•

Ceza Maliyeti

Maliyetin bugünkü değerinin kullanılması varsayımı geleneksel stok teorisinde kullanılan ortalama maliyet kullanımı
varsayımı yerine geçmektedir. Çünkü paranın değeri zamana
bağlı olarak sürekli değişkenlik göstermektedir. Buna bağlı
olarak ortalama maliyet yerine maliyetin bugünkü değerinin
kullanılması varsayımı sistem özelliklerini belirlemede daha
etkin bir rol oynamaktadır. Sipariş maliyetlerinin yapısı, geleneksel modellerde sabit olarak varsayılmaktadır. Fakat sipariş maliyetlerini etkileyen birçok bileşen bulunmaktadır.
Bu yüzden sipariş maliyetlerinin sabit kabul edilmesi pek
gerçekçi bir yaklaşım olarak kabul edilememektedir. Aynı
şekilde maliyetlerin zamana göre değişken yapıda olduğu
birçok durum olmasına rağmen bu değişkenlik modellere
yansıtılmamaktadır. Bu faktörlerin modelin karmaşıklığını
arttırmadan modele yansıtılması mümkündür. Böylece daha
gerçekçi ve sistemin özelliklerini daha iyi yansıtan bir model
elde edilmiş olunacaktır. Bir diğer varsayım olan ceza maliyeti hakkında detaylı bilgi stok maliyetleri başlığı altında yer
verilmektedir.
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Diğer Ayırıcı Fiziksel Özellikler
Stok sistemlerinin ve buna bağlı olarak stok modellerinin
özelliklerini belirlemede etkili olan diğer faktörler ise ayırıcı fiziksel özellikler olarak nitelendirilmektedir. Bu özellikler
modelin zamanlaması ve lojistiğinin çeşitli yönleri ile ilgili
olarak yapılan varsayımları kapsamaktadır.
•

Tedarik Süresi

•

Aşırı Talep

•

İnceleme Süresi

•

Stok Değişimi

Tedarik süresi varsayımı, siparişin dışarıdan yapılması
veya öğelerin dâhili olarak üretiminin yapılıyor olması durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Çünkü dışarıdan
sipariş edilmesi durumunda, siparişin verildiği andan gelene kadar geçen süre tedarik süresini kapsamaktadır. Oysaki
öğeler dâhili olarak üretimi söz konusu olması durumda tedarik süresi, bir grup öğeyi üretmek için gereken süre olarak
yorumlanmaktadır.
Aşırı talep varsayımı söz konusu olduğunda ise sistemin
nasıl karşılık vereceği büyük önem taşımakta olup genellikle
iki tür yaklaşım sergilenmektedir. Bu yaklaşımlar, aşırı talebin ya geri sipariş verildiği (gelecekte karşılanmak üzere
bekletildiği) ya da kaybedildiği (genellikle sistemin dışından
karşılanacağı- kayıp satış) şeklindedir. Diğer olası durumlar
ise kısmı geri sipariş ve müşteri sabırsızlığı şeklinde ortaya
çıkabilmektedir.
Bir diğer ayırt edici özellik olan inceleme süresi varsayımında ise sürekli inceleme ve periyodik inceleme şeklinde iki
yaklaşım bulunmaktadır. Sürekli inceleme veya sürekli gözden geçirme durumunda stok seviyesinin her zaman bilinir
olduğunun varsayılmasıdır. Her talep işlemi anında sisteme
yansıtılıp kaydedilmektedir. Buna en iyi örnek ise kasalarda
tarayıcı aygıtlar kullanan süpermarketlerdir. Periyodik incelemede ise stok düzeyi belirli zaman içinde farklı noktalarda
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bilinebilir. Bu yüzden de sürekli olarak yapılması mümkün
olmayıp periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. Bunun için
en iyi örnek ise eldeki stok durumunu belirlemek için fiziksel
sayım yapan küçük bir bakkal dükkânı olabilir.
Stok değişimi olarak verilen diğer faktör ise depolama
sürecinde meydana gelebilecek stok değişikliklerini kapsamaktadır. Bu değişimler raf ömrü, eskimişlik, çürüme, tarihi
geçme gibi etkenlerden kaynaklanabilmektedir.

STOK BULUNDURMA AMAÇLARI
İşletmelerin temel amacı olan faaliyetlerde süreklilik sağlamak doğrultusunda tüm işletmeler stok bulundurmakta
veya bulundurmak zorunda kalmaktadır. Stoku bulundurulan malzeme ise çok basit bir parça olabileceği gibi birçok
üretim sürecini kapsayan karmaşık yapıya sahip bir parçada
olabilmektedir. Bu bağlamda stok bulundurmak işletmeler
için önemli bir konu olup, olası nakit akışı, ürün teslim süresi,
malzeme kalitesi, departmanlar ve tedarikçiler arası bilgi aktarımı gibi kalemlerde oluşabilecek krizleri önlemede önemli
bir rol oynamaktadır.
Yapılan çalışmalarda stok bulundurma amaçları, araştırmacılar tarafından sıklıkla stok bulundurma nedenleri veya
motivasyonları olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada ele alınış
şekli ile stok bulundurma amaçları aşağıda verildiği gibi
özetlenmektedir (Muller, 2003: 3-4; Nahmias ve Olsen, 2015:
202-203; Köse, 2010: 46-50).

Tahmin Edilebilirlik (Öngörülebilirlik) Amacı
Kapasite planlaması ve üretim çizelgelemesi hazırlayabilmek için belirli bir zaman diliminde ne kadar hammadde,
parça ve/veya alt montaj malzemesine ihtiyaç duyulacağının tahmin edilmesi gerekmektedir. Yapılan bu tahminler doğrultusunda da işletmeler stok bulundurma yoluna
başvurabilmektedir.
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Ölçek Ekonomilerinden Yaralanabilme Amacı
Ölçek ekonomileri işletmeler için düşük sipariş maliyeti veya miktar indirimi sağlama gibi bazı avantajları ortaya
çıkarmaktadır. İşletmeler bu avantajlardan faydalanabilmek
için tek seferde daha fazla sipariş vererek veya daha fazla
üretim yaparak ihtiyacından fazla miktarı stok olarak bulundurmaktadır. Böylece üretim veya sipariş sonucunda birim
maliyeti düşürerek tasarruf elde etmeyi amaçlamaktadırlar.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise fazla stok bulundurmanın gerçekten tasarruf sağlayacak olmasıdır. Ölçek
ekonomisi kaynaklı amaçlanan maliyet azalışının ek stok bulundurma maliyetinden daha fazla olması gerekmektedir.

Belirsizliklerin Etkilerini Azaltabilme Amacı
İşletme ya da firmalar bünyesinde hemen her süreç ya da
aşamada birçok belirsizlik ortaya çıkabilmektedir Belirsizlikler
ise bir işletmeyi stok depolamaya yönlendirme konusunda en
önemli rolü oynamaktadır. İşletmelerin özellikle talep, arz,
tedarik süreci, gelir ve maliyet kaynaklı belirsizliklere karşı
daha duyarlı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda belirsizlikler aşağıda verildiği şekilde başlıklandırılmıştır.
•

Talep Kaynaklı Belirsizlikler

•

Arz Kaynaklı Belirsizlikler

•

Tedarik Süreci Kaynaklı Belirsizlikler

•

Gelir ve Maliyet Kaynaklı Belirsizlikler

•

Bilgi İşlem Süreci Kaynaklı Belirsizlikler

Talep belirsizliği, oluşacak talebin zamanı, miktarı ve işletmenin talebi karşılayıp karşılayamayacağı gibi durumlardan kaynaklanmaktadır. Arz kaynaklı belirsizlikler ise arzın
güvenilmezliğinden dolayı ortaya çıkmaktadır. Burada arzın
güvenilmezliğinden kast edilen ise güvenilmez tedarikçi, bir
ürünün kıt olması veya düzenli tedarikinin sağlanamamasıdır.
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Tedarik sürecine ilişkin ortaya çıkan en sık belirsizlik ise
tedarik süresidir. Bunun dışında sipariş edilen malın miktar
ve kalitesine ilişkin belirsizliklerde söz konusu olmaktadır.
Gelir ve maliyetlerin değişken olması ise bir başka belirsizlik kaynağı olup yine işletmeyi stok bulundurmaya yönlendirmektedir. İşletmelerin işleyiş sürecindeki herhangi bir
elemente dair bilgi eksikliği ve yanlış aktarımı ise bilgi işlem
kaynaklı belirsizliğe örnek oluşturmaktadır.

Spekülasyon Amacı
İşletmeleri stok bulundurma amacına sürükleyen bir diğer etmen ise geleceğe dönük beklentilerdir. Bu beklentiler
işletmelerin stok tutma kararlarını doğrudan etkilemektedir.
Nihayetinde hammadde veya nihai mal fiyatlarının yakın zamanda artacağı beklentisinde olan bir işletme, fiyat artışından etkilenmemek ve-veya kârını artırmak için olması gerekenden daha fazla stok bulundurabilmektedir.

Yumuşatma-Düzeltme Amacı
İşletmenin üretim süreci içerisindeki parametrelerden
bazıları rasgele varyasyonlara sahip olabilir. Böyle durumlarda önlem amaçlı stok bulundurma yoluna gidilebilmektedir.
Örneğin; Bir ürünün talep modelinde beklenmeyen ekonomik sebeplere bağlı değişiklikler meydana gelebilmektedir.
Bu değişiklikler ise rastgele varyasyona neden olmaktadır.
İşletme ise böyle bir durumda, bulundurulacak stokun en
yüksek talep beklentisiyle üretilmesi ve depolanmasını isteyebilmektedir. Böylece değişen üretim oranları ve iş gücü
seviyelerinin neden olabileceği aksaklıkları yumuşatmayı
amaçlamaktadır.
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Fiyat Koruma Amacı
İşletmeler, bir fiyatı garanti altına almak için tedarikçiler
ile sözleşme yaparak ihtiyaç fazlası olmasına rağmen belirli
bir zamanda veya miktarda stok satın alabilmektedir. Böylece
enflasyonun olası etkisini azaltmayı amaçlamaktadırlar. Fiyatı
garantilemek adına yapılan bu sözleşme, teslimat (fiilen) alımının satın alma anında yapılmasını gerektirmemektedir. Bu
yüzden pek çok tedarikçi, belirli bir stok tutma biriminin bir
yıl boyunca tedarikini tek seferde göndermek yerine periyodik olarak teslim etmeyi tercih etmektedir.

STOK TÜRLERİ
Stoklar kurum ya da kuruluşlar tarafından hammadde, mamul (bitmiş ürün) ve yarı mamul şeklinde üç temel
kategoriye ayrılarak sınıflandırılmaktadır. Buradaki temel
kategoriler dışında yer alan stok türleri ise işlevsel bir bakış
açısından değerlendirilmelidir (Muller, 2003: 4- 5). Temel ve
işlevsel olmak üzere tüm stok türleri ve içerikleri aşağıda
verilmektedir.

Hammadde
Nihai veya kısmi üretimi gerçekleştirilecek olan bir ürünün, üretim aşamasında girdi olarak kullanılan ve üretim açısından ana mamul özelliği taşıyan maddelerin tümüne hammadde denilmektedir (Zemestani, 2016: 73). Hammaddeler
işletmelerde imalata giren ve üzerinde işlem yapılarak değer
kazandırılan tüm varlıkları kapsamaktadır (Kobu, 2017: 328).

Mamul (Nihai Ürün)
Tüketiciye satılmak üzere hazır olan ürünlere nihai ürün
denilmektedir. Nihai ürünler, üretim sürecini, öngörülebi29
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len ya da öngörülemeyen pazar talebine karşı korunmak için
stoklanmaktadır. Örneğin; Oyuncak imalatı yapan bir şirket,
tatil sezonunda daha yüksek satışlar olacağını öngörerek yıl
boyunca oyuncak tedarik edebilmektedir (Muller, 2003: 4).

Yarı Mamul
Birçok faaliyetden geçmiş fakat üretim süreci henüz sonlandırılmadığı için nihai mamul haline gelmemiş ürün stoklarıdır. Bir ürün fabrikadan ayrılabilecek niteliğe gelmediği
sürece yarı mamul kategorisinde yer almaktadır (Algburi,
2019: 7).

İşletme Malzemeleri
İşletme malzemeleri, ürünün temelinde yer almayan fakat ürünün oluşturulması aşamasında yer alan yardımcı malzemeleri içermektedir. Bu malzemeler, ürünlerin üretimi esnasında hammaddenin nihai ürün olmasına kadar ki süreçte
kullanılır. Yardımcı malzeme olarak da adlandırılan bu malzemeler işletme türüne göre farklılık göstermektedirler.
Büro malzemeleri, maden kömürü, gaz, elektrik, oksijen,
su, petrol yardımcı malzemelere verilecek örneklerdendir.
Bunun yanı sıra bir üretim sürecinde yer alan bitkisel yağın
ham maddesi olarak kullanılan renk verici maddeler, vitaminler, hidrojen vb. maddeler de yardımcı malzeme kapsamına girebilmektedir. Bir ambardaki malzeme taşıma araçları ve yedek parçalar da yardımcı maddeler için diğer bir
örnektir. Bunlar, üretimle ilgili olmalarına rağmen, mamulün
bir parçası değildir. Başka bir deyişle “ürünle dolaylı ilişkisi
olan stoklar” olarak kabul edilmektedirler (Zemastani, 2016:
77-78).
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Güvenlik-Emniyet-Tampon Stoku
İşletmelerin güvenlik stoku bulundurmada ki birincil amacı arz ve talep belirsizliklerini telafi edebilmektir.
Güvenlik stokunun hizmet ettiği bir diğer amaç ise operasyonun farklı bölümlerini birbirinden bağımsız çalışabilmeleri
için ayırmak veya ayrı tutmaktır. Böylece belirsizliklere karşı
hizmet seviyesini üstte tutarak mevcut stokun tükenmesi ile
oluşabilecek beklemelerin önüne geçilmeye çalışılmaktadır.
Bu bağlamda güvenlik stoku, stoksuz kalmamak amacıyla
elde bulundurulan stok miktarı olarak tanımlanmaktadır.
Deterministik durum veya ortamlarda ise emniyet stokuna
yer verilmesine ihtiyaç duyulmamaktadır (Muller, 2003: 6;
Zemastani, 2016: 76).

Beklenti Stoku
Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, yılbaşı
vs. gibi belirli günler için önceden özel olarak üretilip hazırda bekletilen stoklar beklenti stoku kapsamına girmektedir
(Algburi, 2019: 7).

Taşıma Stoku
Taşıma stoku, bir yerden diğer başka bir yere giden stoku ifade etmektedir. Dağıtım kanalı içerisindeki işletme içine,
dışına veya işletmeden müşteriye giderken hareket halindeki
öğeleri kapsamaktadır. Bu stok sayesinde yalnızca stokun sistemde fiziksel olarak nasıl hareket ettiği değil, aynı zamanda
kayıtlarda da nasıl ve hangi zamanlarda hareket ettiği görünmektedir (Muller, 2003: 6).

STOK MALİYETLERİ
Bir işletmenin stok politikasını belirlenmesinde etkili
olan en temel faktörlerden birisinin maliyetler olduğu bilinmektedir. Stok gereksinimlerini planlamaya yönelik olarak
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oluşturulan modeller incelendiğinde ise birçok maliyet türüne yer verildiği görülmektedir. Fakat farklı işletmelerin farklı
özellikleri olmasına rağmen, neredeyse tüm stok maliyetleri;
tutma maliyeti, sipariş maliyeti veya ceza maliyeti olmak üzere üç kategoriden birine yerleştirilebilmektedir. (Muckstadt
ve Sapra, 2010: 12; Nahmias ve Olsen, 2015: 204). Bu çalışmada yayınların taranması sonucu bulunan ve kategorize edilerek yer verilecek olan maliyetlerden bazıları şunlardır:
•

Sipariş hazırlama maliyeti

•

Üretim hazırlık maliyeti

•

Birim satın alma veya birim üretim/imalat maliyeti

•

Stok (elde) bulundurma maliyeti

•

Stok bulundurmama (stoksuzluk) maliyeti

•

Taşıma ve depolama maliyeti

•

Eskime/ Yıpranma maliyeti

•

Tamir/yeniden işleme maliyeti

Elde Bulundurma Maliyeti
Elde bulundurma maliyeti, herhangi bir zamanda fiziksel olarak stokta bulundurulan ürünün miktarı ile orantılı
olan tüm maliyetlerin toplamını oluşturmaktadır. Bu yüzden
birçok kaynakta taşıma maliyeti veya stok maliyeti olarak da
isimlendirilmektedir. Elde maliyetinin bileşenleri, depolama,
vergi, sigorta, kırılma, bozulma, eskime ve alternatif yatırım
maliyetleri gibi çeşitli kalemleri içermektedir (Nahmias ve
Olsen, 2015: 204; Kobu, 2017: 333).

Sipariş Maliyeti
Sipariş maliyeti, sipariş edilen veya üretilen stok miktarına bağlı olarak ortaya çıkan maliyet türlerini kapsamaktadır.
Sipariş maliyetinin sabit ve değişken sipariş maliyeti olmak
üzere iki bileşeni bulunmaktadır (Nahmias ve Olsen, 2015: 206).
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Ceza Maliyeti
Bu maliyet türü uygulamalarda kıtlık maliyeti, stok bitirme, stok bulundurmama, elde bulundurmama veya stoksuzluk maliyeti olarak da yer almaktadır. Bir talebi karşılamak
için yeterli stoka sahip olunmaması soncunda ortaya çıkmaktadır. Bu maliyet kalemi için fazla talebin geri sipariş edilmesine veya kaybedilmesine (kayıp satışa) bağlı olarak farklı
şekilde yorumlanabilmektedir. Geriye dönük sipariş olması
durumunda ceza maliyeti, olabilecek her türlü muhasebe ve/
veya gecikme maliyetlerini içermektedir. Kayıp satış durumunda ise satıştan elde edilecek olan kayıp işletmenin kârını
içermektedir. Her iki durumda da müşteri memnuniyetinin
bir ölçüsü olan iyi niyetin kaybı söz konusu olup bu durum
yine işletmeye maliyet olarak yansıyacaktır. Bunun yanı sıra
uygulamalarda iyi niyet kaybı kaynaklı oluşan ceza maliyeti
değerinin tespit edilmesi oldukça zor olmaktadır (Nahmias
ve Olsen, 2015: 207).

STOK KONTROL YÖNTEMLERİ
Stok kontrol sistemleri; stoktaki malların fiziksel miktarı,
maliyet değeri ve sevk edilen malların doğru şekilde faturalandırılması konularına dayanmaktadır. Ayıca kontrol sistemi, hırsızlık, hurda kayıpları, doğal afetler vb. gibi sebeplerden dolayı stok kaybı yaşama riskini en aza indirecek şekilde
tasarlanmalıdır. Bu durum stok kaybını imkânsız kılan çok
çeşitli kontrollerin kurulması gerektiği anlamına gelmemektedir. Ancak malzeme yönetimi sürecini fazlaca katma değer içermeyen faaliyetler ile zorlamayı gerektirebilmektedir.
Kısaca stok kaybına ilişkin en büyük riskleri azaltmak için
yeterli kontroller yapılarak stok kayıpları üzerinde nispeten
küçük etkisi olan kontrollerden kaçınılacak şekilde kontrol
sistemi özelleştirilmelidir (Bragg, 2005: 35).
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Stok kontrol sistemlerinin temelini oluşturan diğer konu
ise maliyetlerin adil ve tutarlı bir şekilde stoklara uygulanmasını sağlamaktır. Bunu sağlarken yapılan kontroller; giriş
hatalarını önlemek için işlem verisi girişinin otomasyonu ve
maliyet birikim havuzlarının içeriklerinin kontrol edilmesi
gibi çok çeşitli alanları kapsayabilmektedir. Ayrıca bu kontrollerin birçoğu bir kez kurulduktan sonra bakımı için ek iş
gücü gerektirmemektedir. Böylece stok miktarları kontrolüne
kıyasla maliyetlerin daha fazla kontrol edilebilirliği sağlanmaktadır. Son olarak; sevk edilen malların müşterilere uygun
şekilde faturalandırılmasını sağlamalıdır. Burada kontrol sisteminin amacı müşterilere doğru miktarın faturalandırmasından çok faturalama işleminin bir sevkiyat eylemi olarak
başlaması ve en uygun faturalandırmaların sağlaması ile ilgilenmektedir (Bragg, 2005: 35- 36).
İşletmeler; büyüklüklerine, yönetim politikalarına, üretim tipine, mali olanaklarına vb. birçok faktöre bağlı olarak
kendi stok kontrol sistemleri oluşturmaktadır. Bu sistemler
de kullanılan yöntemler ise basit sayma veya göz ile kontrolden, bilgisayar desteği gerektiren karmaşık yapılı modellere
kadar birçok değişik nitelik taşıyabilmektedir (Kobu, 2017:
335). Bu bağlamda stok kontrolü için kullanılan çok çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Burada sıklıkla kullanılan stok
kontrol yöntemlerine yer verilmektedir.

Gözle Kontrol Yöntemi
Stok kontrol yöntemleri arasında uygulama bakımından
hem en pratik hem de en ucuz olan yöntem gözle kontrol
yöntemidir. Yöntem; stokların belirli dönemlerde yetkili bir
kişi tarafından gözden geçirilmesi temeline dayanmaktadır.
Buna bağlı olarak karmaşık sistem yapısına sahip işletmeler
için uygun olmayıp daha çok küçük işletmelerin kullanımına
uygun bir yöntem olmaktadır (Kaya, 2004: 23).
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Çift Kutu Yöntemi
Çift kutu yöntemi de genellikle küçük işletmelerin kullanımına uygun olan bir stok kontrol yöntemidir. Yöntemde
stoklanan madde miktarı az iken fazlaca stok çeşidine yer verilmektedir Tutulan her stok çeşidi için biri asıl bir diğeri yedek olmak üzere iki kutu bulunmaktadır. Asıl olan kutudaki
stok bittikten sonra yeni sipariş verilmektedir. Yeni siparişler
gelene kadar oluşan talep miktarı ise yedek kutudan karşılanmaktadır. Bu nedenle yedek kutuda tutulan stok miktarı,
tedarik süresindeki aksaklıklar dikkate alacak şekilde belirlenmelidir. Ayrıca bir sonraki siparişin tedarikine yetecek düzeyde de stok bulundurulmalıdır. Asıl kutudaki stok bittiğinde sabit miktarda siparişin verilmesi söz konusu olduğundan
dolayı yöntem sabit sipariş miktarı sisteminin bir uygulaması
olarak ele alınmaktadır (Sulak, 2008: 19).

Sabit Sipariş Miktarı (Sürekli Gözden Geçirme) Yöntemi
Bu yöntemde stok seviyesi sürekli kontrol edilmektedir.
Belli stok seviyesinin dikkate alındığı yöntemde önceden
saptanan sabit bir miktarda sipariş verilmektedir. Bu şekilde
çalışan sistemlerde genellikle sürekli stok muhasebesi uygulandığı kabul edilmektedir. Sürekli stok muhasebesinde stok
kayıtlarına yapılan ekleme ve çıkarmalar, malzemelerin stoka
eklendiği ya da stoktan alındığı anda yapılmaktadır. Aynı şekilde bu metotla da stoktaki bir malzemenin miktarı, herhangi bir anda stok kartına bakılarak görülebilir. Geçmişte formlar ile yapılan bu stok kayıt ve hareket işlemleri günümüzde
bilgisayar destekli kayıt sistemleri tarafından yürütülebilmektedir. Barkot okuyucular, lazerli, mikro işlemcili algılama
cihazları sayesinde stok hareketleri eşzamanlı olarak sisteme
kaydedilmekte ve belirli bir andaki stok düzeyi her zaman
bilinebilmektedir. Bu yüzden metot “bilgisayar destekli stok
izleme metodu” olarak da adlandırılmaktadır (Erk, 2009: 39).
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Sabit Sipariş Periyodu (Periyodik Gözden Geçirme) Yöntemi
Sabit sipariş periyodu yönteminde belirlenen zamanda
(periyotta) stoklar izlenir ve stok düzeyi de göz önünde bulundurulup ihtiyaç duyulan miktarda siparişin verilmektedir. Bu yöntemde, her bir sipariş arasında geçen süre belli (sabit) iken verilen siparişin miktarı, talep veya kullanılma oranına göre her dönem farklılık gösterebilmektedir. Bu yüzden
yöntemi benimseyen sistemlerde tutulan emniyet stoklarının
miktarları, sabit sipariş miktarı sistemlerine göre çok daha
fazla olmaktadır. Bu sistemler periyodik şekilde müşterilerine
ziyaretlerde bulunan toptancılar tarafından ve ulaştırma maliyetinden tasarruf sağlamaya çalışılan sipariş söz konusu olduğunda yaygın şekilde kullanılmaktadır (Zemestani, 2016: 92).

ABC Yöntemi
Stoku bulundurulan her bir ürünün işletmeler için taşıdığı değer farklılık göstermektedir. Bu nedenle ürünleri taşıdıkları değere göre sınıflandırma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
Bu sınıflandırma ihtiyacına karşılık veren yöntemlerden biri
de ABC yöntemidir. Stok kontrolünde ABC yöntemi; Stok
kalemlerinin, toplam stoklar içerisindeki birikimli yüzdelere
göre sınıflandırılması esasına dayanmaktadır. Sınıflandırma
genellikle stoklardaki ürünlerin toplamda bulunan göreceli
oranlarıyla maddi değerinin göreceli olarak oranlanması açısından A grubu, B grubu ve C grubu stok şeklinde üçe ayrılmaktadır (Kobu, 2017: 337; Zemestani, 2016: 94).
A Grubu Stok Kalemleri: Toplam çeşit miktarının %1520’sini ve toplam değerin yaklaşık %75-80’ ini oluşturmaktadır. Yüksek değere sahip fakat az sayıdaki ürünleri içerdiklerinden dolayı sıklıkla kontrol edilmeleri gerekmektedir.
B Grubu Stok Kalemleri: Toplam çeşit miktarının %3040’ını ve toplam değerin yaklaşık %10-15’ ini oluşturmaktadır. Orta değere sahip ve ortalama sayıdaki ürünleri içerdiklerinden dolayı sıklıkla kontrol edilmeleri gerekmemektedir.
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C Grubu Stok Kalemleri: Toplam çeşit miktarının %4050’sini ve toplam değerin yaklaşık %5-10’unu oluşturmaktadır. Düşük değere sahip fakat ucuz oldukları için çok sayıdaki ürünleri içermektedir. Dolayısıyla bu kalem ürünlerinin
kontrolü basit ve seyrek sıklıkla gerçekleştirilmelidir.

Kritik Değer Analizi Yöntemi
Kritik Değer Analizi, üretim için gerekli malzemelerin
kullanım şekillerine göre yapılmaktadır. XYZ Analizi olarak
da bilinen bu yöntemde; X düzenli, Y salınımlı ve Z düzensiz
kullanılan ya da ihtiyaç duyulan parçaları ifade etmektedir.
X tipinden parçalara düzenli olarak ihtiyaç duyulduğu için
stoksuzluğuna izin verilmeyecektir. Bu yüzden kritik parçalar olarak ifade edilmektedirler. Y tipindeki parçalar için belirli miktarda stok tutulan ve belirli miktarda stoksuzluğuna
izin verilen gerekli parçaları kapsamaktadır. Z tipindeki parçalar ise stoksuzluğuna izin verilebilen az önemli veya önemsiz parçaları temsil etmektedir (Aydemir, 2013: 73- 74).

ABC-XYZ Bütünleşik Analizi Yöntemi
ABC ve XYZ kritik değer analizinin bütünleşik olarak
değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu analiz yöntemi sayesinde dokuz farklı stok tutma politikası elde edilmektedir. Tablo 1’de bu bütünleşik yapı gösterilmektedir
(Aydemir, 2013: 74).
Tablo 1: ABC- XYZ Bütünleşik Analizi

Kaynak: Aydemir, E., (2013), “Kusurlu Ürünleri İçeren Ekonomik
Üretim Miktarı Modelinin Gri Sistem Teorisi Yaklaşımıyla Geliştirilmesi:
Endüstriyel Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta, s. 74.
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Burada verilen Tablo 1 incelendiğinde; AX tipindeki parçaların A grubu stok kalemine dâhil olduğu için stok miktarı olarak az ve stok değeri bakımından ise yüksek olduğu
görülmektedir. Ayrıca X tipi bir parça olduğu içinde düzenli
tedarik gerektiren kritik parça olarak sınıflandırılmaktadır.

Barkod Kontrol Yöntemi
Barkod kontrol yönteminde stokların kimliklendirilmesi
söz konusudur. Yöntemde barkod, çubuk kod (iz) kullanılarak her tür ürün için eşsiz olarak tanımlanan bir kimliklendirme yapılmaktadır. Barkod okuyucu adı verilen optik okuyucular ile stoklar barkod numaralarına göre miktar bakımından takip edilebilmektedir. Günümüzde radyo frekansı (RF)
özelliğinin uyumu kullanılarak barkodlar ile stok miktarı
kontrolü kablosuz veya depolamada dolaşmadan yapılabilmektedir (Aydemir, 2013: 74).

STOK MODELLERİ
Stok yönetiminin en önemli görevi imalat ve hizmet sektöründe kullanılan malzemeleri kontrol etmektir. Bu görevin
birincil amacı hem kıtlıktan hem de fazla stoktan kaçınırken
talebi en doğru şekilde karşılayabilmektir. Böylece sistemde
her malzemeden uygun miktarda stok tutulması sağlanabilecektir. İkincil amaç ise üretim ve siparişin ne zaman başlayıp
ne zaman sonlanacağının belirlenmesidir. Stok yönetiminde
bunun gibi birçok amacı gerçekleştirebilmek adına, sistemlerin gerçek hayatta ki temsili olan matematiksel modellerden
faydalanılmaktadır. Bu modeller en basit halleriyle müşteri
taleplerini minimum toplam maliyetle veya maksimum toplam kârda karşılamak için gereken optimum parti boyutlarını
ve sipariş döngüsünü belirlemektedirler. Temel stok modelleri, satın alınan malzemeler için “Ekonomik Sipariş Miktarı
(ESM)” modeli ve üretilen malzemeler için “Ekonomik Üretim
38
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Miktarı (EÜM)” modeli olarak tanımlanmaktadır (Alfares ve
Ghaithan, 2019: 1737).
Temel stok modelleri, gerçek hayattaki problemleri enflasyon, paranın zaman değeri, öğrenme, talep oranı etkisi vs.
gibi birçok sebepten dolayı yansıtmakta yetersiz kalabilmektedir (Eroğlu, 2002: 3). Modellerin eksik kaldığı taraflar ise geliştirilerek yeni çalışmaların çıkış noktalarını oluşturmuştur.
Gelişime ve yeniliğe açık olan bu sistemdeki her modelin,
iyi bir stok modeli olarak nitelendirilebilmesi için şunları içermesi gerekmektedir (Kobbacy ve Liang, 1999: 360):
1.

Modeli elde etme analiz sürecinin basit ve anlaşılmasının
kolay olması;

2.

Modele göre “sipariş miktarının ve çevrim süresinin”
ne kadar olacağı kararlarının karmaşık algoritmalar
içermemesi;

3.

Modelin daha az kısıtlama ile daha çok stok problemleriyle baş edebilir olması;

4.

Modelin, verimli-etkili stok yönetimine ve önemli maliyet
tasarruflarına yönelik yol gösterici olması gerekmektedir.

Stok yönetim sistemi içerisinde yer alan birçok model
bulunmaktadır. Bu stok kontrol modelleri ise genel olarak
talebin yapısı temel alınarak sınıflandırılmaktadır. Yapılan
sınıflandırmada talep miktarının kesin olarak bilinmesi durumunda deterministik modeller ve talebin bir olasılık dağılıma
uyması durumunda ise olasılıklı (stokastik) modellerden söz
edilmektedir. Deterministik ve stokastik modeller de kendi
içerisinde farklı modellere ayrılarak sınıflanmaktadır.

Deterministik Stok Modeller
Deterministik modellerde, tüm parametreler ve değişkenler bilinmekte ya da kesin olarak hesaplanabilmektedir.
Modellerin amacı minimum toplam maliyet olduğu için uy39
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gun birim ve stok maliyetlerini sağlayabilmek adına talep oranı her zaman biliniyor kabul edilmektedir. Yeniden tedarik
sağlama süresinin (sipariş periyotunun) ise sabit olduğu ve
talepten bağımsız olduğu varsayılmaktadır (Tersine, 1988: 90).
Deterministik modeller talebin zamana bağlı değişimine
göre iki gruba ayrılmaktadırlar. Bu bağlamda; model talebinin (tüketim oranının), zamanla sabit olması durumunda deterministik statik modeller, bir dönemden diğer bir döneme
değişken olması durumunda ise deterministik dinamik modeller söz konusu olmaktadır (Sulak ve Eroğlu, 2009: 384).

Deterministik Statik Stok Modelleri
Deterministik statik yapıda olan stok modelinin talep
miktarının kesinlikle bilinmesi dışında diğer temel varsayımı
talep hızının planlama dönemi süresince değişmediği ve sürekli kabul edildiğidir. Böyle bir modelde ele alınan planlama
döneminin, her biri birbirine eş olan periyotlardan oluştuğu
varsayılmaktadır. Ayrıca bu her periyotta eşit miktarda sipariş
verildiği kabul edilmektedir (Eroğlu, 2002: 7). Deterministik
statik stok kontrol modellerinde genel olarak kullanılan semboller ve taşıdıkları anlamlar aşağıda verilmektedir.

D : Yıllık Talep Miktarı

P : Yıllık Üretim Oranı
Q : Parti Hacmi( Ekonomik Sipariş veya Üretim Miktarı)

L : Yıllık Planlanan Dönem Uzunluğu
N : Planlama Dönemi Periyot Sayısı
T : Çevrim Süresi (Yıl)
C : Birim Değişken Maliyet
A : Sipariş Maliyeti
h : Birim Stok Maliyeti

π:
40
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Deterministik statik modeller, stok kontrol modelleri
içerisinde en yalın ve basit olan modellerdir. ESM ve EÜM
modelleri yaygın olarak kullanılan deterministik statik stok
kontrol modelleri arasındadır. ESM modelleri bitmiş ürünlerin satın alınması ve stoklanması için kullanılmaktadır. Bu
bağlamda bir ürünü alıp, işleyip değiştirmeden aynen satan
işletmelerin kullanımına uygun olduğu görülmektedir. EÜM
modelleri ise üretim yapan işletmelerde bir malın üretim ve
stoklama sorunları ile ilgili durumlar için kullanılmaktadır
(Köse, 2010: 53).

Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
Harris (1913) tarafından geliştirilen ESM modeli, stok sistemi literatüründe yer alan ilk modeldir. ESM modeli, sabit
bir talep oranı, sabit elde bulundurma maliyeti, sabit satın
alma maliyeti ve sabit sipariş maliyeti varsayımı altında formüle edilmiştir. ESM modeli, tüm parti büyüklüğünün (yani
sipariş miktarının tamamının) anında geldiğini varsayması
itibariyle satın alınan ürünler için uygun bir model olmaktadır. Bu yüzden sipariş modeli olarak adlandırılmıştır (Alfares
ve Ghaithan, 2019: 1737).
Modele ait varsayımlar aşağıda verilmektedir (Tersine,
1988: 94)
1.

Talep oranı kesinlikle bilinir ve sabittir.

2.

Teslim süresi bilinir ve sabittir.

3.

Tüm parti büyüklüğü (toplam sipariş miktarı) anlık olarak stoka eklenir.

4.

Stoksuzluğa izin verilmemektedir.
•

5.

Talep ve teslimat süresi bilindiğinden dolayı stokların tükenmesi durumunun önlenebilir olduğu kabul
edilmektedir.

Maliyet yapısı sabittir;
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•

Sipariş / kurulum maliyetleri parti büyüklüğünden
bağımsız olarak aynıdır.

•

Elde bulundurma maliyetleri, ortalama stok seviyesine bağlı doğrusal bir fonksiyondur.

•

Satın alınan malların fiyatları sabit kabul edildiğinden dolayı herhangi bir durum için miktar indirimi
söz konusu değildir.

6.

Talep edilen miktarı temin etmek için yeterli alan, kapasite ve sermaye mevcuttur.

7.

Sipariş edilen mallar tek bir ürün içerir ve eşit aralıklar ile
siparişi verilir.

Varsayımlar dâhilinde ortaya çıkan modelin stok döngü
diyagramı Şekil 1’ de gösterildiği gibi gerçekleşmektedir.
Şekil 1: Klasik Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) Modeli
Q

D

D

D

Yeniden
Sipariş
Noktası

Sipariş
Alım
Noktası

Sipariş Sipariş
Verme Alım
Noktası Noktası

Zaman
Tedarik Süresi

Tedarik Süresi

Tedarik Süresi

Kaynak: Stevenson, W. J., (1996), Production/ Operations Management,
IRWIN, Fifth Edition, USA, s. 538.

Şekil 1 incelendiğinde ESM modeli stok döngüsünün zaman içinde sabit bir oranda çekilen Q birim ürünün siparişinin alınmasıyla başladığı görülmektedir. Eldeki stok miktarı,
teslim süresi esnasındaki talebi karşılayacak yeterlilikte ise tedarikçiye Q birim kadar sipariş verilmektedir. Hem tüketim
oranının hem de teslim süresinin değişmediği varsayıldığın42
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dan, eldeki stokun sıfıra düştüğü anda sipariş alınmaktadır.
Böylece hem fazla stok hem de stoksuzluk için siparişler zamanlanmış olmaktadır (Stevenson, 1996: 538).
Şekil 1’de stok döngü diyagramı verilen ESM modelinin
matematiksel formu ise aşağıda verildiği şekilde ifade edilmektedir (Eroğlu, 2002: 7-9; Aydemir, 2013: 85-86).
Notasyonlar

HCk = h ∫

Tk

= h∫

Tk

Tk −1

Tk −1

= h∫

I ( t ) dt
Q − D ( t − Tk −1 )  dt

Tk −Tk −1

0

[Q − Dt ] dt

D
2

= h Q (Tk − Tk −1 ) − (Tk − Tk −1 ) 
2


 Q2 Q2 
= h −

 D 2D 
=

hQ 2
2D

PCk= A + CQ

(1.3)

(1.4)
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olmak üzere;

TCk = PCk +HCk
hQ 2
=A + CQ +
2D
TCk
TCU =
Tk − Tk −1
= ( D / Q ) TCk
=

(1.5)

(1.6)

AD
Q
+ CD + h
2
Q

TCU eşitliğinin sipariş miktarına (Q’ya) göre türevi alınarak sıfıra eşitlendiğinde birim zamandaki toplam maliyeti
minimum yapacak ekonomik sipariş miktarı elde edilecektir.

ESM modelinin sonucu olarak her periyot çevriminde Q*
miktarda sipariş verilmesi gerekmektedir.
ESM modeli ile elde edilen ekonomik sipariş miktarının
aynı zamanda optimal (en uygun) miktar olmasına büyük
önem verilmektedir. Optimal sipariş miktarı ise elde bulundurma (stoklama) ve sipariş maliyetleri arasındaki bir dengeyi yansıtmaktadır. Çünkü sipariş boyutu değişiklik gösterdikçe, maliyetin bir türü artarken bir diğer maliyet türü
azalış gösterebilmektedir. Örneğin; Sipariş boyutu küçükse,
ortalama stok düşük olacaktır ve bu da düşük elde bulundurma maliyetlerine neden olacaktır. Bununla birlikte, küçük bir
sipariş boyutu, sık siparişler verilmesini gerektirecek ve bu
44
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da yıllık sipariş maliyetlerini artıracaktır. Tam tersi, seyrek
aralıklarla büyük miktarlarda sipariş verilecek olduğunda ise
yıllık sipariş maliyetleri azaltılabilir ancak bu daha yüksek ortalama stok seviyeleri ve dolayısıyla artan taşıma maliyetleri
ile sonuçlanabilir. Bu iki uç durum Şekil 2’de gösterilmektedir (Stevenson, 1996: 538- 539).
Şekil 2: Ortalama Stok Seviyesinin Sipariş Boyutuna Göre Değişimi
Q

Ortalama
Stok

1 yıl

Zaman

Q

Ortalama
Stok

Zaman

Kaynak: Stevenson, W. J., (1996), Production/ Operations Management,
IRWIN, Fifth Edition, USA, s. 539.

Dolayısıyla ideal çözüm, ne az sayıda çok büyük sipariş
ne de çok sayıda küçük siparişe neden olan bir sipariş büyüklüğünden kaynaklanmamaktadır. İdeal çözüm maliyetler arası dengeyi sağlayan bir sipariş boyutudur. Bu dengeyi
daha iyi kavrayabilmek adına ESM modelinin temel maliyet
yapısı ve bileşenlerini gösteren grafik Şekil 3’te verilmektedir.
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Şekil 3: Ekonomik Sipariş Modeli Maliyet Yapısı

Kaynak: Aydemir, E., (2013), “Kusurlu Ürünleri İçeren Ekonomik
Üretim Miktarı Modelinin Gri Sistem Teorisi Yaklaşımıyla Geliştirilmesi:
Endüstriyel Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta, s. 82.

Şekil 3 incelendiğinde siparişin boyutu ile elde bulundurma-stoklama maliyetlerinin doğrusal, sipariş maliyetlerinin
ise ters orantılı bir diğer deyişle doğrusal olmayan bir yönde
ilişkisi olduğu görülmektedir. Toplam maliyet eğrisinin ise U
şeklinde olup konveks bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra toplam maliyet fonksiyonun en düşük
olduğu noktada maliyet bileşenleri arasında dengenin sağlandığı görülmektedir. Böylece bu noktadan elde edilen ESM,
aynı zamanda optimal sipariş miktarını (Q*) vermektedir. Bu
bağlamda optimal sipariş büyüklüğünün Q* birim olduğu
ve bu birim kadar sipariş verilmesi gerektiği görülmektedir
(Stevenson, 1996: 540; Aydemir, 2013: 82).

Ekonomik Üretim Miktarı Modeli
EÜM modelinde üretilen ürünler için ekonomik üretim
miktarının bulunması amaçlanmaktadır. Model ESM modeli
temel varsayımı olan; sipariş miktarının tamamının anında
46
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geldiği varsayımının Taft tarafından revize edilmesi sonucu
ortaya çıkmıştır. EÜM modelinde, sınırlı bir üretim hızına
göre üretim olması itibariyle yeni bir partinin kademeli olarak geldiği varsayılmaktadır. ESM modeline benzer şekilde,
EÜM modeli de sabit talep varsayımına ve elde bulundurma
maliyeti dâhil olmak üzere sabit maliyetlere dayanmaktadır
(Alfares ve Ghaithan, 2019: 1737).
Varsayımlar altında oluşturulan EÜM modelinin stok
döngü grafiği ve matematiksel formu sırasıyla aşağıda
verilmektedir.
Şekil 4: Ekonomik Üretim Miktarı (EÜM) Modeli
Stok
Miktar
ı
Q

Im

P

D
P-D

Zaman
t1

t2
T

Kaynak: Aydemir, E., (2013), “Kusurlu Ürünleri İçeren Ekonomik
Üretim Miktarı Modelinin Gri Sistem Teorisi Yaklaşımıyla Geliştirilmesi:
Endüstriyel Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta, s. 89.

Şekil 4’te verilen EÜM modelinde kademeli tedarik durumu söz konusudur. Bu durumda ise alınması gereken temel
karar üretim miktarı (siparişin) büyüklüğünün belirlenmesini içermektedir. Bu bağlamda EÜM modelinde ekonomik
üretim miktarını elde edebilmek için toplam stok maliyetini
en aza indiren üretim miktarının tespit edilmesi amaçlan47
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maktadır. Bu amaca ulaşabilmek için kurulan EÜM modeli
stok döngüsü incelendiğinde periyotlarda iki aşamanın söz
konusu olduğu görülmektedir. Şekilde yer alan t1 aşamasına
üretim dönemi denilmekte ve modelin birinci aşamasını oluşturmaktadır. Birinci aşama boyunca stok düzeyinin kademeli
olarak yenilenmesi için tipik bir döngü gösterilmektedir. Bu
dönemde talep olmasaydı, stokların P oranında yükseleceği
kabul edilip üretim hızı t1 = Q / P olarak hesaplanacaktır.
Fakat modelde D oranında bir talep olduğu varsayılmakta ve
buna bağlı olarak stoklar, P > D olmak üzere P − D oranın=
t1 Q / ( P − D ) olarak
da artış göstermektedir. Bu durumda
hesaplanmaktadır. Modelin ikinci aşamasını gösteren t2 aşaması boyunca, hiçbir üretim gerçekleşmemekte ve bütün stok
tükeninceye kadar eldeki stoktan talep karşılanmaktadır. Her
çevrim süresi (T) zamanında, yeni bir üretim çalışması başlatılmaktadır (Tersine, 1988: 123).
Stok modellerinde bir işletmenin en fazla ne kadar stok
bulundurabileceği genellikle en çok ilgi duyulan konulardan olmaktadır. Çünkü belirlenen maksimum stok miktarı
aynı zamanda işletmenin elverişli depolama alanı hakkında
bilgi verecektir. Bu bağlamda modeldeki üretim döneminde, ( P − D ) oranında stok biriktiğinden yola çıkarak maksimum stok seviyesi; genel üretim hızı (tp) ile stok birikme
oranının ( P − D ) katı alınarak hesaplanabilir. Eşitlik (1.14)’
te düzenlenmiş hali yer almaktadır. Ortalama stok ise maksimum stok seviyesinin yarısıdır ve t p ( P − D )  / 2 şeklinde
hesaplanmaktadır. Burada t p = Q / P olduğu için ortalama
stok aşağıdaki formülle verilmiştir (Tersine, 1988: 123).

=
Ia

(Q ( P − D )) / 2P

(1.10)

Matematiksel Modele ait diğer detaylar ise aşağıda verildiği şekildedir (Eroğlu, 2002: 10-12; Aydemir, 2013: 89-90).
Notasyon;
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Im
Q
=
P−D P
I
t2 = m
D
Q
T=
D

=
t1

(1.11)
(1.12)
(1.13)

Aynı zamanda T= t1 + t2 olmak üzere

 D
=
I m Q 1 − 
 P

(1.14)

şeklinde hesaplanmaktadır.

olmak üzere;
Buradan;
Im
T
2
 D
Q 2 1 − 
P
=A + CQ + h 
2D

TCk =A + CQ + h

TCk
D
TCU =
= A + CD + h
T
Q

 D
Q 1 − 
 P
2

(1.15)

(1.16)

Burada; Birim zaman toplam maliyet fonksiyonun Q’ ya
(üretim miktarına) göre türevinin alınıp sıfıra eşitlenmesi ile
ekonomik üretim miktarını veren Q* elde edilecektir.
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 D
1 − 
dTCU
AD
P
=
− 2 +h
=
0
dQ
Q
2
 D
1 − 
AD
P
=h
2
Q
2
Q* =

2 AD
 D
h 1 − 
P


(1.17)

(1.18)

(1.19)

EÜM modelinin sonucu olarak her periyot çevriminde
Q* miktarda üretim yapılması gerekmektedir.

Deterministik Dinamik Stok Modelleri
Gerçek dünyada, talebin değişken yapıya sahip olduğu
durumlar ile daha çok karşılaşılmaktadır. Talep yapısı ise bir
stok modelinin karmaşıklığını belirlemede en önemli etmen
olarak kabul edilmektedir. Bu durumda talebin değişken kabul edildiği dinamik stok modellerinin, statik stok modellerinden daha karmaşık bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.
Deterministik dinamik stok modellerinde yaygın olarak
kullanılan varsayımlar aşağıda özetlenmektedir (Manap,
2003: 20-21; Taş, 2005: 34).
•

‘Dj’ olarak simgelenen talep miktarı j periyodunun ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Talep miktarı bir periyottan
diğerine değişken olabilir fakat miktarı önceden bilinir.

•

Dönemler ‘k’ periyottan oluşmaktadır ve periyot süreleri
birbirine eşittir.

•

Tedarik süresi bilinir ve sabit kabul edilmektedir. Bu süre
göz önünde bulundurularak, periyot başında siparişler
işletmenin elinde olacak şekilde verilmektedir.

•

Tedarik oranı sınırsızdır.

50

Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Geri Dönüşüm Süreci İçin Stoksuzluk İçeren Envanter Modeli Geliştirilmesi

•

Sipariş maliyeti her parti siparişi için sabittir.

•

Tüm siparişler her periyodun aynı tarihinde teslim
edilmektedir.

•

Tüm sipariş miktarı aynı anda teslim edilmekte, parça
parça teslim edilememektedir.

•

Sipariş miktarına göre fiyat indirimi söz konusu olmayıp
satın alma maliyeti değiştirilemez kabul edilmektedir.

•

Stoksuz kalmaya ve gereksiz elde stok tutmaya izin
verilmemektedir.

•

Dönem başında stok seviyesi ‘0’ kabul edilmektedir.
Eğer dönem başında stok varsa stok döngüsünün ilk
periyodunda oluşan talebi karşılamak için kullanılır.
İlk periyodun talep ihtiyacını geçecek durumda stok
bulunması durumunda stok tükeninceye kadar sipariş
verilmemektedir.

•

Son dönem sonrasında stok taşınmamakta ve tedarik
edilmemektedir.

•

Elde bulundurma maliyeti bir dönemden diğer bir döneme aktarılan stok miktarına bağlıdır ve doğrusal bir
ifadedir.

Deterministik dinamik stok modelleri stok tükenmesine izin vermeyen ve stok tükenmesine izin veren modeller
şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Bu bağlamda araştırmalarda en
sık kullanılan ve en iyi çözümleri veren algoritmalar aşağıda
verilmektedir.
1. Wagner Whitin Algoritması
2. Zangwill Algoritması
a. İleriye Doğru Zangwill Algoritması
b. Geriye Doğru Zangwill Algoritması
Tez çalışmasında önerilecek model kapsamında değişken talep durumu söz konusu değildir. Bu yüzden çalışma51
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nın bu kısmında dinamik model yapıları hakkında detaylı
bilgilere yer verilmemektedir. Bu modeller tez kapsamı dışında tutulmaktadır.

Olasılıklı (Stokastik) Modeller
Talep düzeyi ve tedarik süresi sabit olmayıp değişken bir
yapıya sahip olan modeller stokastik model olarak adlandırılmaktadır. Bu tür stok modellerine çözüm üretebilmek adına
talep düzeyi ve tedarik süresinin olasılık dağılımından faydalanılmaktadır (Öztürk, 2016: 612).
Stokastik modeller talebe (tüketim oranına) ait olasılık
yoğunluk fonksiyonuna göre ikiye ayrılmaktadır. Bu bağlamda; model talebinin olasılık yoğunluk fonksiyonu zamana
göre değişmiyorsa durağan, değişiyorsa durağan olmayan
stokastik modeller karşımıza çıkmaktadır (Sulak ve Eroğlu,
2009: 384).
Tez çalışmasında önerilecek model, stokastik stok modeli
kapsamında yer almamakta ve ilgili bir kısmı bulunmamaktadır. Bu sebeplerden dolayı çalışmanın bu kısmında detaylı
bilgiye yer verilmesine gerek duyulmayarak konu tez kapsamı dışında tutulmuştur.

Stok Modellerinde Genel Yaklaşımlar
Stok modellerine getirilen genel yaklaşımlardan stoksuzluk, çalışmada geliştirilecek model kapsamında yer almaktadır. Bu sebeple çalışmanın bu kısımda öncelikle tüm
yaklaşımlar hakkında detaylı bilgi verilecektir. Daha sonrasında ise stoksuzluk yaklaşımının modele yansımasını aktarabilmek için geleneksel stok modellerinin stoksuzluk yaklaşımı kullanılarak geliştirilmesi sonucu oluşan modellere yer
verilecektir.
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Stoksuzluk
Stoksuzluk varsayımı, geleneksel ESM ve EÜM modellerinde izin verilmeyen bir varsayımdır. Fakat stoksuzluğa
hiç düşülmediğini varsaymak, model yapısını gerçekte karşılaşılan modellerden uzaklaştırabilmektedir. Çünkü birçok
üretici firma, talep edilen ürün veya siparişleri, tam zamanlı
olarak karşılayamamakta ve stoksuzluğa düşebilmektedir.
Olası stoksuzluk durumları ise şu şekilde sıralanabilir (Silver,
1998: 234) :
•

Talebin zamanında karşılanamaması durumu,

•

Karşılanamayan talebin gelecek bir zaman diliminde karşılanmak üzere ertelenmesi- kısmi erteleme (kısmi stoksuzluk) durumu,

•

Talebin karşılanamaması sonucunda müşteri, satış ve itibar kaybı durumudur.

Gerçek hayat ve uygulamalarda maliyet kalemlerinin hesaplanması bir hayli güç ve zaman alan bir yöntemdir. Stok
bulundurmama durumunda oluşan müşteri, satış ve itibar
kaybı da bu maliyet kalemleri arasında yer almaktadır. Bu
bağlamda çoğu işletme stoksuzluk sonuçlarını kestiremediği için stoksuzluğa düşmemeyi tercih etmektedir. Stoksuzluk
yerine beli oranda maliyet oluşturan, güvenlik-emniyet stoku bulundurmayı tercih edebilmektedirler. Bu tercih ile stok
bulunduran işletmeler; kusurlu ürün oluşması, talep tahmini değişkenliği ya da hataları, ulaşım aksaklıkları vb. diğer
beklenmedik sebeplere karşı tedbir almayı amaçlamaktadır.
Böylece tam anlamıyla belirlenemeyen nedenlerden kaynaklanan stoksuzluk maliyetinden kaçınılmaktadır (Waters,
1989: 77).

Kusurlu Ürün
Geleneksel ESM ve EÜM modellerinde siparişle gelen
ürün ve işletme içerisinde üretilen ürünlerin tamamını kusursuz ve hatasız olduğu varsayılmaktadır. Fakat bu varsayımda
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gerçekte sağlanması tam olarak mümkün olmayan bir varsayımdır. Çünkü üretim ve ulaşım aşamalarında birçok hata
veya aksaklık sonucunda kusurlu ürünler oluşabilmektedir.
Üretim aşamasında oluşan kusurlu ürünler, bazı yöntemlerle yeniden piyasaya kazandırılabilmektedir. Bu kazanım
yeniden işleme ya da tamir edilme şeklinde gerçekleştirilip defolu ürün niteliğine dönüştürme ile yapılabilmektedir.
Defolu ürünlerden elde edilecek ekonomik kazanım daha az
olmaktadır. Ayrıca herhangi bir şekilde geri kazanılamayan
ürünler ise hurda olarak kabul edilmektedir (Eroğlu, 2019: 39).

Bozulabilir Ürün
Var olan stok modellerinin çoğunda ürünlerin gelecek
dönemlerde talepleri karşılamak üzere bozulmadan depolanabileceği varsayılmaktadır. Ancak belirli ürün tipleri, zaman içerisinde bozulabilmekte ya da eskimiş kabul edilebilip
geçerliliğini kaybetmektedir. Bu durumda olan ürünler ise
kullanım dışı kalabilmektedir. Örneğin, meyve, sebze, parfüm, et, gıda maddeleri, benzin, alkol, radyoaktif maddeler,
fotoğraf filmleri, elektronik bileşenler vb. gibi yaygın olarak
kullanılan mallarda genellikle normal depolama süreleri sırasında bozulma görülmektedir. Bu nedenle bozulma oranı
yeterince düşük değilse, bozulma oranını stok modeli üzerine
etkisi göz ardı edilmemelidir. Bu durum, bozulma oranı parametresinin de stok modelleri içerisinde büyük önem taşıdığını ortaya koymaktadır (Goyal ve Giri, 2001: 1).
Geçerliliğini kaybetmiş kabul edilen mallar ile malın teknolojideki hızlı değişimler ya da yeni malın pazara çıkması
sonucunda değerini kaybetmesi kastedilmektedir. Bir ürünün bozulması durumunda ise malların hasar görmesi, çürümesi şeklinde niteliklere sahip olması söz konusu olmaktadır.
Bozulan mallar içinde sayılan yeşil sebze, kan, et, meyve, süt
ürünleri gibi ürünlerin son kullanım tarihleri dikkate alınıp
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bozulan ürün olarak tanımlanmaktadır. Alkol, gaz, radyoaktif madde vb. mallar belli bir raf ömrü olmamakla birlikte
ürünlerin zamanla miktarları azaldığı için azalan ürünler olarak nitelendirilmektedirler. Raf ömrü belirsiz olan ürünler ise
geçerliliğini yitirmiş ve bozulma durumu dışındaki bir gruba
girmektedir (Goyal ve Giri, 2001: 1- 2).

Stoksuzluk Durumunda Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
Birçok işletme sipariş durumunda karşılaşılan değişikliklerden kaynaklı olarak dönem dönem stoksuzluk yaşayabilmektedir. Bu gibi durumlar karşısında işletmenin stoksuzluk
varsayımı altında bir stok kontrol politikası izlemesi gerekmektedir. Bu bağlamda birçok model geliştirilmiştir. Çalışmanın
bu kısmında ise stok yönetiminin temelini oluşturan modellerden biri olan ESM modelinin stoksuzluk varsayımı altında
geliştirilmiş hali yer almaktadır. Bu modelde çevrim süresi iki
aşamalı olarak ele alınmaktadır (Aydemir, 2013: 86).
Şekil 5: Stoksuzluk Yaklaşımı ile ESM Modeli Stok Değişim Grafiği
Stok
Miktarı
Im

D
Q

Zaman
B
t2

t1
T

Kaynak: Aydemir, E., (2013), “Kusurlu Ürünleri İçeren Ekonomik
Üretim Miktarı Modelinin Gri Sistem Teorisi Yaklaşımıyla Geliştirilmesi:
Endüstriyel Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta, s. 86.
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Stoksuzluk durumunda ESM modelinin stok değişim
grafiğini veren Şekil 5 incelendiğinde; modele ait aşamalar
aşağıdaki detayları içermektedir.
•

Birinci aşamada (t1), müşteri talepleri stoktan karşılanmaktadır.

•

İkinci aşamada (t2) oluşan talebin tamamı devam eden
periyodun başlangıcından karşılanmak üzere ertelenmektedir. Bu durumda stoksuzluk durumu modelin
ikinci aşamasında söz konusudur.

Stoksuzluk varsayımı ile geliştirilen bu modelde de amaç
toplam maliyetin minimize edilmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için yapılması gereken yine minimum toplam maliyeti
sağlayan ekonomik sipariş miktarını belirlemektir.
Stoksuzluk durumunda ESM modeli toplam maliyetini
hesaplamak için periyot başına maksimum stok ve stoksuzluk miktarı olmak üzere iki temel parametreye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu parametrelere ait notasyon bilgileri ve matematiksel modele ait diğer detaylar aşağıda yer verildiği şekildedir (Eroğlu, 2002: 13-16; Aydemir, 2013: 87-88).
Notasyon;

Toplam Maliyet Fonksiyonu:
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TCk

(I )
= CQ+ A + h m
2D

2

+π

B2
2D

(1.25)

Birim Zaman Toplam Maliyet Fonksiyonu:

TCU =

TCk
T

(I )
B2
D
=CD+ A + h m + π
Q
2Q
2Q
2

(1.26)

2
D h (Q − B ) + π B
=CD+ A +
Q
2Q
2

Toplam maliyeti minimum yapabilmek için TCU denkleminde yer alan B ve Q değişkenlerine göre sırasıyla kısmi
türev alınması gerekmektedir.
B’ye göre kısmî türev alınır ve sıfıra eşitlenirse:

dTCU
dB

−2h ( Q − B ) + 2π B
= 0
2Q
−h ( Q − B ) + π B
=0
Q

B=

h
Q
(h + π )

(1.27)

(1.28)

burada

b=

h
(h + π )

(1.29)

kabul edilirse;

B = bQ

(1.30)

olarak elde edilecektir.
Q’ya göre kısmî türev alınır ve sıfıra eşitlenirse:
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2

dTCU
KD 4h(Q− B) Q− 2  h ( Q − B ) + π B 
=
− 2 +
dQ
Q
4Q 2
2

2
2


KD 4h(Q− bQ) Q− 2  h ( Q − bQ ) + π ( bQ ) 
=
− 2 +
Q
4Q 2


h2 
h−

(h + π ) 
KD 
=
− 2 +
Q
2
KD
hπ
− 2 +
=
0
Q
2(2 + π )

Q* =

2KD h + π
π
h

(1.31)

(1.32)

elde edilmektedir.
Stoksuzluk durumu söz konusu iken her çevrimin süresi
sonunda ekonomik sipariş miktarı, Q* miktarda hesaplanır
ve bu miktarda sipariş verilmesi gerekmektedir.

Stoksuzluk Durumunda Ekonomik Üretim Miktarı Modeli
Stoksuzluk durumu için geliştirilen bir diğer temel model ise EÜM modelidir. Ayrıca çalışma kapsamında geliştirilen model geleneksel modellerin her ikisi de kapsadığı için
burada EÜM modelinin stoksuzluk varsayımı ile geliştirilmiş
haline de yer verilmektedir.
Stoksuzluk varsayımı altında ele alınan EÜM modelinde,
ESM modeline benzer şekilde çevrim süresi farklı aşamaları
kapsamaktadır. Stoksuz EÜM modelinde ele alınan 4 aşama
söz konusudur. Bu aşamalardan birinci ve ikinci aşamada
üretim yapılıp üçüncü ve dördüncü aşamalarda ise üretime
ara verilmektedir. Modele ait çevrim süresinin aşamaları ve
diğer detaylar Eroğlu (2002) ve Aydemir (2013) çalışmalarından derlenerek çalışmanın bu kısmında verilmektedir.
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Şekil 6: Stoksuzluk Yaklaşımı ile EÜM Modeli Stok Değişim Grafiği
Stok
Miktarı

Im

Q

P

t1

D

P-D

t2

t3

t4

Zaman

B
T

Stoksuzluk durumunda EÜM modelinin stok değişim
grafiğini veren Şekil 6 incelendiğinde; modele ait aşamalar
aşağıdaki detayları içermektedir.
∇ Birinci aşamada (t1); Üretim yapılmaya devam ettiği
süre ile eş zamanlı olarak gelen müşteri talepleri de karşılanmaktadır. Bu aşamada eğer talep fazlası oluşur ise bir önceki
çevrimde ertelenen talep karşılanmaktadır. Burada önemli
nokta ise ertelenen talebin tamamının karşılanmış olmasıdır.
∇ İkinci aşamada (t2); Talep üretimden karşılanmakta
ve talep fazlası olan üretim miktarı stokta tutulmaktadır. Bu
aşama sonunda ise maksimum stok miktarına ulaşılmıştır.
∇ Üçüncü aşamada (t3); Önceki aşamada maksimum
stok miktarına ulaşıldığı için üretime ara verilmekte ve talep
miktarı stoktan karşılanmaktadır. Aşamanın sonunda stok
miktarı tükendiği için gelen talepler karşılanamamaktadır.
∇ Dördüncü aşamada(t4); Elde stok bulundurulmadığından dolayı stoksuzluk durumu ortaya çıkarak oluşan
talep bir sonraki dönemde karşılanmak üzere ertelenmektedir. Bu aşama sonunda maksimum stoksuzluk seviyesine
ulaşılmaktadır.
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Şekil dikkate alınarak stoksuzluk durumunda EÜM modeli matematiksel formu, modele ait toplam maliyet denklemi ve diğer detaylar aşağıdaki gibi elde edilmektedir:

B
P−D
I
t2 = m
P−D
Im
t3 =
D
B
t4 =
D
t1 =

(1.33)
(1.34)
(1.35)
(1.36)

BP
t1 + t4 =
( P − D) D
I P
t 2 + t3 = m
( P − D) D

t1 +=
t2

(1.37)
(1.38)

I
B
+ m
P−D P−D
Q
=
P

(1.39)

Bu aşamada;

 D
I m = Q 1 −  − B
 P
I
B
TCk = CQ + A + h m ( t2 + t3 ) + π
( t1 + t4 )
2D
2D

( Im )

2

P
B2 P
= CQ + A + h
+π
2 D(P − D)
2 D(P − D)
 D
G= 1 −  olmak üzere;
 P
h ( Im )
π B2
TCk = CQ + A +
+
2 DG 2 DG
2
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π B2
AD h ( GQ − B )
TCk = CD +
+
+
Q
2GQ
2GQ
2

(1.44)

Birim zaman toplam maliyet (TCU) minimum yapacak
ekonomik üretim miktarını bulabilmek adına ilk olarak TCU
fonksiyonunun B’ye sonrasında ise Q’ ya göre türevi alınıp
sıfıra eşitlenmelidir.
B’ye göre kısmi türev alınıp sıfıra eşitlendiğinde;

h ( QG − B ) π B
dTCU
=
−
+
=
0
dB
GQ
GQ

(1.45)

Buradan;

B=

h ( QG )
(h + π )

h
(h + π )
B = bQG ýr.

b=

(1.46)
olmak üzere;

(1.47)

olacakt
(1.48)
olacaktır.
Q’ ya göre kısmÎ türev alınıp sıfıra eşitlendiğinde;

dTCU
AD  h   ( 2 ( QG − B ) QG ) − ( QG − B )
=
− 2 +

dQ
Q
Q2
 2G  

Q=

2 AD
(1 − ( D P ) ) h

h +π
h

2

 π B2
−
=
0
 2GQ 2


(1.49)
(1.50)

elde edilecektir.
Stoksuzluğa izin verilen durumda ekonomik üretim mik*
tarı hesaplamasında her T zaman çevriminde Q miktarda
üretim yapılması gerekmektedir.
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LİTERATÜR TARAMASI
Stok Modelleri ve Geri Dönüşüm Süreci
Literatür taramasının ilk kısmında stok modellerinin
geri dönüşüm sektörü bazında değerlendirilmeye alındığı çalışmalar incelenmektedir. İncelemeler sonucunda, geri
dönüşüm sürecinin bu modellere eklenmesinin ilk olarak
Koh vd. (2002) tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
Araştırmacılar ESM ve EÜM modellerinin her ikisini de barındıran bir model geliştirmiştir. Geliştirilen modelde durağan
kabul edilmiş olan talebin hem geri dönüşebilen hem de yeni
satın alınan ürünler ile karşılanabileceği varsayılmaktadır.
Teunter (2003) ise kurtarılan ürünlerin yeni ürünler kadar iyi
olduğunu ve yeni ürünlerle aynı talepleri karşılayacağı amaç
edinmiştir. Bu bağlamda çalışmasında yeni ürün üretimi/ tedariki ve iade edilen ürünlerin geri dönüştürülmesi için optimal lot büyüklüklerini belirleyen basit formüller türetmiştir.
Stok yönetimi üzerine ortaya konulmuş bir diğer çalışma ise
Fleischmann ve Kuik (2003) tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada yeniden kullanım ile stok kontrolünün sistematik analizinin yapılması çalışmayı diğer çalışmalardan bir
adım öne çıkarmaktadır. Mahadevan (2003) ürün geri kazanımı ve özellikle yeniden üretim bağlamında üretim kontrolü
ve stok yönetimi üzerine odaklanılmıştır. Çalışmada yeniden
üretilen ürünlerin yeni kadar iyi olduğunu varsayılarak, iade
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edilen ürünlerin yeniden üretim hattında ne zaman piyasaya
sürüleceği ve kaç yeni ürünün üretileceği kararlarını her ikisini birden cevaplayan bir politika ortaya konulması amaçlanmıştır. Analiz aşamasında ise buluşsal yöntemleri kullanarak
ortalama hatanın düşük olduğu sonuçlar elde edilmiştir.
Dobos ve Richter (2004) sabit talep ve getiri oranları ile
yeni bir üretim/ geri dönüşüm modeli önermiştir. Dobos ve
Richter (2006) geri alınan ürünlerin kalite düzeyini dikkate
alan yeni bir üretim/ geri dönüşüm modeli daha ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada iki tip modelin analizi yapılarak
bütünleşmiş bir üretim/geri dönüşüm modeli oluşturulmuştur. İlk model EOQ ile ilgili maliyeti inceler ve en aza indirir.
İkinci model ise lineer atık yok etme, geri dönüşüm, üretim
ve geri alım maliyet kalemlerinin eklenerek ilk modelin genişletilmesi ile oluşturulmuştur.
Choi vd. (2007) ise kesin talebin dönüştürülmüş ve yeni
ürünler ile karşılanabileceğini gösteren yeni model geliştirerek bir stok sistemi ortaya koymuşlardır.
Konstantaras ve Skouri (2010), üretim ve yeniden üretim ile talebin karşılanabildiği yeni bir stok sisteminin ortaya
konulduğu çalışma yapmışlardır. El Saadany ve Jaber (2010)
fiyat ve kaliteye bağımlı olarak belirlenen iade oranına sahip bir üretim/ yeniden üretim stok modeli geliştirilmiştir.
Önerilen modelde var olan mevcut modellerin aksine iade
edilen maddelerin akışının değişken olduğu ve iade edilen
ürünlerin iki karar değişkeni tarafından kontrol edildiği kabul edilmektedir. Bu karar değişkenleri satın alma fiyatı ve
kabul kalite seviyesi olarak belirtilmiştir.
Dobos (2011), Teunter (2001) tarafından incelenmiş olan
bir tersine lojistik stok modelini analiz etmiştir. Çalışmada
geri kazanılabilir stok sistemleri için ekonomik sipariş miktarlarına alternatif bir çözüm önerisinde bulunmuştur. Dobos
vd. (2011) ise ekonomik parti büyüklüğü problemi üzerinde
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çalışılmışlardır. Bu problemde tek bir satıcının tek bir alıcıya
homojen bir ürün tedarik ettiği, sonrasında kullanılan ürünlerin belirli bir kısmının depozito karşılığında yeniden alıcıya
geri gönderdiği varsayılmıştır.
Hishamuddin vd. (2012) tarafından yapılan çalışma ise
üretimin süreci boyunca sadece belirli bir süre bozulan, tek
aşamalı bir üretim ve stok sistemi için yeni geliştirilmiş bir
tamir modeli niteliğindedir. Kısıtlı doğrusal olmayan bir
optimizasyon programı ile etkili sezgisellik ve evrensel algoritma kullanarak karşılaştırma yapılmıştır. Sezgisellik ile
model çözümünün, evrensel algoritmadan daha hızlı olduğu
görülmektedir. Literatür taraması kapsamına giren bir diğer
sezgisel çalışma Schulz ve Voigt (2014) tarafından yapılmıştır. Çalışmada farklı boyutlarda yeniden üretim partilerine
izin veren esnek şekilde yapılandırılmış bir sezgisel yaklaşım
önerilmektedir. Önerilen yaklaşım ile önceden var olan sezgisel yöntemlerin maliyet etkinliğini artırmak amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda ortaya konan yaklaşımın, iade edilen
ürünler için elde bulundurma maliyet oranlarının özellikle
yüksek olduğu durumlarda iyi performans gösterdiği ortaya
konmuştur.
Pishchulov vd. (2014) , bir alıcı/ satıcının bulunduğu kapalı döngü tedarik zinciri içeren piyasada, ekonomik parti
büyüklüğü probleminin yeniden üretim ile birlikte incelemesi yapmışlardır. Model, kullanılan ürünlerin iade akışını
içerecek şekilde genişletilmiştir. Giri ve Sharma (2015) durağan talep ve arz kesintilerinin bulunduğu geri dönüşüm
sistemi için kapalı döngü hibrit sistemi ile birlikte optimum
üretim politikasını ortaya koymuşlartır. Çalışmanın amacı ise
entegre sistemin toplam kârını en üst düzeye çıkarmak için
hammaddeden imal edilecek en uygun nihai ürün miktarını
belirlemektir. Kozlovskaya vd. (2016) genel üretim ve geri dönüşüm EOQ modelini (GPRM) ele almışlardır. Bu modelde,
geri dönüşüm ürünleri üzerinden bir tedarikçi ve birden fazla
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alıcının olduğu bir tedarik zinciri yöntemini geliştirmişlerdir.
Zincirde yer alan tedarikçinin, alıcılara sabit talep oranlarına göre teslim edilen ürünlerden yeni ürünler üretmesi beklenmektedir. Böylece tedarikçi, alıcılar tarafından iade edilen
kullanılmış ürünleri geri kazandırmaktadır. Modelleme yaklaşımı ise üretim, stok ve geri kazanımın farklı yönlerine dikkat çeken yeni bir model ortaya koymak olarak belirtilmiştir.
Marshall ve Vierstra (2018) tarafından ortaya konan bir diğer
çalışmada, iki tür geri dönüşüm yapıldığı varsayılmaktadır.
Birincisi; ürünlerin geri kazanılması ikincisi ise kazanılan
ürünlerin birleştirilmesi ile yeni ürünler elde edilmesidir.
Chen ve Bidanda (2019) kaynak geri dönüşümü ve emisyon azaltılışı olmak üzere iki ayrı sürdürülebilir üretim stratejisini barındırmaktadır. Bu çalışmada JIT ( Just in Time)
lojistiği, edindiği stratejiler ile birden çok fabrikanın üretim
stoku sorununu ele almaktadır.
Fu vd. (2019) ürün iadeleri ve yeniden üretim ile bozulabilir stok sistemlerinin yönetilmesi üzerine bir politika geliştirmiştir. Sonuç olarak en uygun yeniden üretim politikasının
değiştirilmiş bir temel stok politikası olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca yeniden üretimden sonra yeni ürünün optimum
üretim miktarının eski ürünün stok seviyesinde azaldığını
görülmüştür. Yu vd. (2019) bir üretici ve bir perakendeci içeren kapalı döngü envanter sisteminde fiyat duyarlı getiri ve
talep oranları ile ilişkili entegre bir model geliştirmişlerdir.
Burada talep oranı satış fiyatı açısından duyarlı iken dönüş
oranı da geri dönüştürülmüş bir bileşenin iade fiyatına bağlı olarak kabul edilmiştir. Rogetzer vd. (2019) tek dönemlik
bir envanter modelini geliştirmişlerdir. Modelde, kapasite
rezervasyon sözleşmesine göre geri dönüştürülmüş malzeme sunan tedarikçi ve işlenmemiş malzeme sunan reaktif bir
tedarikçiden (spot pazar) malzemelerin tedarik edildiği varsayılmıştır. Bu bağlamda özellikle işlenmemiş ve geri dönüşümlü malzeme fiyatları ile talep arasındaki bağımlılıklarda
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talep belirsizliklerini dikkate alınmıştır. Çalışma ile böyle bir
modelin optimum politika yapısının sonuçları ve optimum
tedarik miktarına bağlı olarak kapalı formlu bir çözümü sunulmaktadır. Sonuç olarak bu şekilde bir kaynak bulma stratejisi kullanılırken korelasyonu dikkate almanın, özellikle
yüksek talep belirsizliği, yüksek işlenmemiş malzeme fiyatları ve verim belirsizliği olan ortamlarda önemli olduğu ortaya
konmuştur. Rani vd. (2020) yeşil tedarik zincirinde eşzamanlı
üretim ve yeniden üretim ile yine bir bütünleşik-entegre model geliştirmişlerdir. Bu model, yeşil üretim, yeşil tasarım ve
tedarik zincirindeki yeşil operasyonları göz önünde bulundurmaktadır. Modelde var olan stokların sabit bir oranda
doğada kötüleşebileceği varsayılmaktadır. Buna dayanarak
çalışmada, üreticinin perakendeciye ödeme yapabilmesi için
izin verilen bir gecikme süresi ve perakendecinin de müşteriye ticari kredi süresi sağladığı bir stok modeli ortaya konulmuştur. Mohapatra vd. (2021) çalışmasında alüminyum içecek kutularının üretim, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı
için özgün bir model sunulması amaçlanmıştır.

Stok Modelleri ve Bulanık Yaklaşım
Literatür taramasının ikinci kısmında stok modellerinin
bulanık yaklaşım altında ele alındığı araştırmalara yer verilmektedir. Bulanık küme teorisinin 1965’te Zadeh tarafından tanımlanması ile bulanık yaklaşım literatüre girmiştir
(Sivanandam vd., 2007:2). Fakat başlangıcı 20. yy’ a dayanan stok modellerine bulanık yaklaşımın uygulanması ile
oluşturulan bulanık stok modelleri ise ilk olarak 1980’lerde
çalışılmıştır. Bu bağlamda bulanık ortamda stok modellerini
inceleyen en eski çalışmanın Kacprzyk ve Staniweski (1982)
tarafından ortaya konulduğu görülmektedir. Çalışmada bulanık bir stok kontrol problemi ele alınmış olup problem için
en uygun çözüm değerleri elde edilmiştir. Park (1987) ise kla66
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sik EOQ-ESM modelindeki sipariş ve stokta tutma maliyeti
parametrelerini yamuk bulanık sayı olarak varsayıldığı yeni
bir model ortaya koymuştur. Modelde genişletme ilkesi kullanmış olup optimal çözüm değerleri yeniden değerlendirilmiştir. Petrovic ve Sweeney (1994), talep oranı, tedarik-temin
süresi ve stok miktarını üçgen bulanık sayı ile bulanıklaştırarak bulanık bir stok modeli geliştirmişlerdir.
Chen vd. (1996), stoksuzluk varsayımı ile genişletilen
klasik EOQ modeli üzerinde çalışmışlardır. Modelde yıllık
talep miktarının, sipariş verme, stok bulundurma ve maksimum stoksuzluk maliyetlerinin yamuk bulanık sayılar olması varsayımında bulunmuşlardır. Genişleme prensibi ile
bulanık aritmetik işlemler gerçekleştirilmiştir. Roy ve Maiti
(1997) çalışmasında hazırlık maliyetinin sipariş miktarına ve
talebin birim değişken maliyete bağlı olduğu varsayımı benimsenmektedir. İlaveten depolama alanlarının sınırlı kabul
edildiği bulanık birden çok ekonomik sipariş miktarı modeli geliştirmişlerdir. Geliştirilen modellerde, en uygun sipariş
miktarlarını belirlemek için bulanık doğrusal olmayan programlama ve bulanık geometrik programlama yöntemlerini
kullanmaktadırlar. Chang vd. (1998), stoksuzluk varsayımı
ile genişletilen klasik EOQ modelinde, maksimum stoksuzluk
miktarının üçgen bulanık sayı olarak kabul edilmesi ile yeni
bir bulanık model ortaya koymuşlardır. Lee ve Yao (1998)
klasik EPQ modeli üzerinde çalışmışlardır. Modelde talep ve
üretim miktarının üçgen bulanık sayılar olarak ele alınmıştır. Bulanık toplam maliyet değerini hesaplamak için genişleme ilkesi yöntemi ve en uygun üretim miktarını elde etmek
için de merkezi yöntem kullanılmıştır. Yao ve Lee (1999),
stoksuzluk varsayımını kabul eden/etmeyen klasik EOQ
modellerinde, sipariş miktarının yamuk bulanık sayı olması
varsayımı ile optimal sipariş miktarını elde etmişlerdir. Lee
ve Yao (1999) bir diğer çalışmada yine stoksuzluk varsayımı
altında klasik EOQ modelini bulanık ortam için incelemişler67
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dir. Sipariş miktarı, üçgen bulanık sayı olarak tanımlanırken
bulanık toplam maliyet fonksiyonu genişleme prensibi ve
merkezi yöntem kullanılarak elde edilmiştir. Chang (1999),
klasik EPQ modelinde, üretim miktarını üçgen bulanık sayı
olarak tanımlayarak literatüre katkı sağlamıştır. Lin ve Yao
(2000) klasik EPQ modelinde, üretim miktarının yamuk bulanık sayı olarak ele almışlardır. Optimal üretim miktarı ise
merkezi yöntem kullanarak hesaplanmıştır. Yao vd. (2000)
çalımasında stoksuzluk varsayımını kabul etmeyen klasik
EOQ modelinde, talep oranı ve sipariş miktarını üçgen bulanık sayı varsayan yeni bir bulanık stok modeli ortaya konulmuştur. Kao ve Hsu (2002) stoksuzluk varsayımı ve bulanık
talep durumunda, yeniden siparişin farklı durumlar için ele
alındığı bir stok kontrol modeli geliştirmişlerdir.
Yao ve Chiang (2003), talep oranı ve stok bulundurma
maliyetinin üçgen bulanık sayı kabul edildiği klasik EOQ
modelini ele almışlardır. Bu çalışmada, durulaştırma yöntemi
olarak işaretli-mesafeli uzaklık (Signed Distance) ve merkezi
yöntem (Centroid method) kullanılarak optimal sipariş miktarı, toplam maliyet fonksiyonun sonucu elde edilmiştir. Wu
ve Yao (2003), stoksuzluk varsayımını kabul eden klasik EOQ
modelinde, sipariş ve stoksuzluk miktarını üçgen bulanık sayılar olarak tanımlamışlardır.
Chang (2004) çalışmasında talep ve kusurlu ürün oranını üçgen bulanık sayılar olarak ifade edilmekte ve en uygun
sipariş miktarı işaretli uzaklık yöntemi kullanılarak hesaplanmaktadır. Vijayan ve Kumaran (2008) stoksuzluk ve zararına
satış varsayımları ile geliştirilen bir model üzerinde çalışmıştır. Modelde maliyet parametreleri yamuk bulanık sayılar
olarak tanımlanmıştır. Bulanık toplam maliyet fonksiyonlarının işaretli uzaklık yöntemi kullanılarak durulaştırılması ile
optimal çözüm sonuçları elde edilmiştir. Björk (2008) çevrim
süresinin üçgen bulanık sayı kabul edildiği ve stoksuzluk
durumuna izin vermeyen bir üretim miktarı modeli geliştir68
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miştir. Çevrim süresinin bulanık sayı olduğu / olmadığı durumları birlikte ele alan Vijayan ve Kumaran (2009) çalışmasında ise farklı bulanık stok kontrol modelleri geliştirilmiştir.
Halim vd. (2009), kusurlu ürün işleyen bir üretim sistemi için
iki farklı bulanık üretim modeli geliştirmişlerdir. İlk modelde
sistemin kontrol dışına çıktığı andan itibaren ürettiği kusurlu
ürün oranı, üçgen bulanık sayı kabul edilmiştir. İkinci modelde ise aynı kusurlu ürünlerin üstel dağılımlı rassal değişken olduğu varsayılmıştır. Öztürk (2009) çalışmasında üç ayrı
bulanık üretim miktarı modeli geliştirmiştir. Geliştirdiği ilk
modelde, üretim hızı ve talep miktarı bulanık kabul edilmiş
olup birim zaman bulanık toplam maliyet fonksiyonu, ağırlık
merkezi yöntemi ile durulaştırılarak hesaplanmıştır. Sonraki
modelde, stok maliyetlerinin bulanık olduğu varsayılırken
üçüncü modelde ise, hem üretim miktarının hem de stoksuzluk miktarının bulanık olduğu varsayılmıştır. Björk (2009)
çalışmasında talep oranı ve tedarik süresini üçgen bulanık sayılar olarak tanımış okup stoksuzluk varsayımı altında EOQ
modelini ele almıştır. Toplam maliyet fonksiyonunu işaretli
uzaklık yöntemi ile durulaştırmıştır. Hu vd. (2010), Eroğlu ve
Özdemir (2007) modelindeki talep ve kusurlu ürün oranını
yamuk bulanık sayılar olarak tanımlayarak geliştirmişlerdir.
Yine bu çalışmada da toplam kâr fonksiyonunu, en sık kullanılan durulaştırma yöntemi olan işaretli uzaklık yöntemi
kullanılarak durulaştırılmıştır.
Kazemi vd. (2010) stoksuzluk varsayımı altında klasik
EOQ modeli bulanık ortamda yeniden değerlendirilmiştir.
Sırasıyla girdi parametresi ve karar değişkeni olan sipariş
miktarı ve stoksuzluk miktarı yamuk ve üçgen bulanık sayı
olarak kabul edilmiştir. En uygun çözüm değerleri, durulaştırma yöntemlerinden olan GMIR yöntemi ve ardından
Karush-Kuhn-Tucker koşulları kullanılarak hesaplanmıştır.
Behret (2011) tek dönem içeren stok kontrol modellerinin, talep yapısının sürekli ve kesikli olma durumuna göre
69

Şeyma Çelik Eroğlu

incelemeleri yapılmıştır. İncelenen modeller yalnız stok ve
hem talep hem de stok maliyetlerinin bulanık olma durumları için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Jaggi vd. (2012), bozulan
ürünler için talebin zamana bağlı artışına ve stoksuzluk varsayımını kabul etme durumuna göre model geliştirmişlerdir.
Geliştirilen bulanık EOQ modelinde; talep oranı, bozulma oaranı, stok bulundurma, satın alma ve stoksuzluk maliyetleri
yamuk bulanık sayılar olarak tanımlanmıştır. Toplam maliyet
fonksiyonu GMIR, işaretli uzaklık ve merkezi yöntem olmak
üzere farklı yöntem kullanılarak durulaştırılmaktadır. Kumar
ve Goswami (2013) talep ve kusurlu ürün oranının sırasıyla
üçgen bulanık sayı ve bulanık rassal değişken olduğu durumlar için bulanık model geliştirmiştir. Model ayrıca kusurlu
ürün ve stoksuzluk varsayımlarını içeren yeni bir EOQ modelidir. De ve Sana (2013), stoksuzluğa izin veren bir ekonomik
sipariş miktarı modelinde, karar değişkenleri olarak bilinen
sipariş miktarı ve stoksuzluk miktarını üçgen bulanık sayılar
olarak ele almışlardır. Mahata ve Goswami (2013), kusurlu
ürün ve stoksuzluk varsayımına izin veren iki bulanık sipariş
miktarı modeli geliştirmişlerdir. İlk modelde, yalnızca girdi
parametreleri bulanık kabul edilmektedir. İkinci modelde ise
girdi parametreleri ve karar değişkenleri birlikte bulanık kabul edilmektedir. Pal vd. (2014), bozulan ürünler için talep
oranının değişken olduğu ve stoksuzluk varsayımının kabul
edilmediği durumda bulanık üretim miktarı modeli geliştirmişlerdir. Jana vd. (2014), üretim miktarı, stokta bulundurma
ve reklam maliyetlerinin bulanık kabul edildiği; depo ve yatırım kısıtlamaları varsayımları ile çok ürünlü ve aynı zamanda çok amaçlı olan bir üretim modeli geliştirmişlerdir.
Roy (2015) tarafından fiyata bağlı kabul edilen talep ile
bozulan kalemler için bulanık stok modeli geliştirilmiştir.
Üçgen bulanık sayıların kullanıldığı makalede, işaretli mesafe yöntemi ile durulaştırma işlemi yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı, envanter kontrol faaliyetini yönetmede belirsizli70
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ğin etkisini araştırmakta ve belirsizliğin önemini fark etmeye
yönlendirmektir.
Öztürk (2015) geri kazanılabilir kusurlu ürünler içeren
ve stoksuzluk varsayımını kabul eden EOQ modelini bulanık
yaklaşım ile birlikte değerlendirmektedir. Çalışmada bulanık
aritmetik işlemler için fonksiyon ilkesi yöntemini kullanılırrken bulanık toplam kârı elde etmek için GMIR yöntemi kullanılmıştır. Jaggi vd. (2015) tarafından ele alınan stok sistemde
toplam maliyeti en aza indirilecek optimum ikmal (tekrar doldurma) politikasının belirlenmesi amaç edinilmiştir. Bozulan
öğeler için bulanık bir envanter modeli geliştirilen modelde
stoksuzluğa izin verilmiştir. Modelde bulanıklık, geleneksel
maliyet bileşenlerinde belirli bir ölçüde üçgen bulanık sayılar
kullanılarak verilirken durulaştırma yöntemi olarak işaretli
(imzalı) mesafe kullanılmıştır. Bozulan eşyalar üzerine bulanık stok modeli geliştirilen bir diğer çalışma Pareek ve Dhaka
(2015) tarafından yapılmıştır. Makalede tedarikçinin alıcıya
bulanık bir ortamda sipariş edilen miktarla orantılı bir miktar
kredi sunduğu kabul edilmektedir. Ranganathan (2015) eksik öğelerin hemen iade edildiğine dayanan bir bulanık stok
modeli geliştirmiştir. Modele ait parametreler üçgen bulanık
sayılar kullanarak bulanıklaştırılmıştır. Sen ve Malakar (2015)
stoksuzluğa izin veren ve üçgen bulanık sayı, yamuk bulanık sayı, parabolik bulanık sayı gibi farklı bulanık sayıların
kullanıldığı bir bulanık stok modeli ortaya koymuşlardır.
Chandrasiri (2016) stoksuzluğa izin vermeyen bir ESM/ EOQ
stok modelini bulanık ortam için incelemiştir. Çalışmada sipariş maliyeti ve taşıma maliyeti için üçgen bulanık sayılar
kullanılmıştır. Chandrasiri aynı yıl yine aynı model üzerinden yamuk bulanık sayıları kullanarak yeni bir model ortaya koyduğu bir çalışma daha yapmıştır. Indrajitsingha vd.
(2016) stoksuzluğa izin verilen bir model üzerinden çalışma
ortaya koymuşlardır. Bozulan eşyaları kapsayan bu modelde, bulanık optimal çözümün elde edilmesi için imzalı me71
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safe yöntemi ile bulanıklaştırma sağlanmıştır. Ayrıca bulanık
ortamda, ilgili tüm envanter parametrelerinin altıgen bulanık
sayılar (HFN) olduğu varsayılmıştır.
Sahoo vd. (2016a) makalede zamanla değişen talep, bozulma ve hurda ile bulanık bir stok modelinin geliştirilmesini araştırmışlardır. Bozulma oranı, talep, stok tutma maliyeti, birim maliyet ve hurda değeri yamuk bulanık sayılar
olarak ele alınmıştır. Aynı yıl içerisinde Sahoo vd. (2016b)
tarafından beşgen sayılar kullanılarak bir stok modeli geliştirilmiştir. Yine zamana bağlı talep oranının kullanıldığı
modelde stoksuzluğa ise izin verilmemiştir. Uthayakumar
ve Karuppasamy (2016) sağlık endüstrisine ait bir modelde
sipariş maliyetini, stok tutma maliyetini ve sipariş miktarını,
üçgen bulanık sayıları kabul ederek yeni bir stok modeli elde
etmişlerdir. Modelde durulaştırma için dereceli ortalama entegrasyon temsil (GMIR) yöntemi kullanılmıştır. Rajalakshmi
ve Rosario (2017) stoksuzluğa izin verilen bir modelde farklı
bulanık sayılar kullanılarak yeni bir bulanık stok modeli geliştirilmiştir. Modelde toplam bulanık maliyeti elde etmek
için üçgen, yamuk ve beşgen bulanık sayıların her üçü birlikte kullanılmıştır. Taşıma maliyeti, geri dönen sipariş maliyeti ve sipariş maliyeti bulanık kabul edilmiştir. Durulaştırma
yöntemi olarak yine literatürde sıklıkla kullanılan imzalı mesafe yöntemi tercih edilmiştir. Rajeswari vd. (2017) maliyet
bileşenlerinin yamuk bulanık sayılar olarak kabul edildiği
bir model geliştirmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, bulanık bir
ortamda bir stok modeli geliştirmek, toplam maliyeti en aza
indirmek ve böylece optimal politikayı türetmek olarak ifade
edilmiştir. Samanta vd. (2017) bulanıklaştırma için altıgen bulanık sayıları ve durulaştırma için ise işaretli mesafe yöntemi
kullanmıştır. Nalini ve Suresh (2018) bulanık küme teorisi ve
stok problemindeki bulanıklığı geliştiren bir bulanık stok modeli geliştirmişlerdir. Modelin amacı toplam maliyet ve buna
bağlı maliyetleri bulanık kabul ederek en uygun sipariş mik72
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tarını bulmak olarak belirtilmiştir. Sampath ve Kumar (2018)
tarafından ele alınan stok probleminde, güvenilirlik teorisi ve
bulanık değişkenlerden birlikte faydalanıldığı görülmektedir.
Ayrıca beklenen değer kriteri ve güvenilirlik kriterine dayanarak, bulanık beklenen değer modeli ve bulanık güvenilirlik
programlama modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan bulanık
beklenen değer modeli, toplam maliyetin bulanık beklenen
değeri minimum olacak şekilde en uygun sipariş miktarını ve
yeniden sipariş seviyesi değerini bulmayı amaçlamaktadır.
Garai vd. (2019) yamuk bulanık sayılar kullanarak bulanık ortamlarda fiyata bağlı talep ve zamana bağlı tutma
maliyetine sahip bir EOQ stok modelini dikkate almışlardır.
Çalışmada girdi parametrelerinin ve karar değişkenlerinin
bulanıklaştığı tam bulanık bir envanter modeli geliştirilmiştir. Rani vd. (2019) yeşil tedarik zincirindeki geri dönüşüm,
ters lojistik ve yeniden üretim göz önünde bulundurularak
bozulan ürünler için bir stok modeli geliştirmiştir. Çalışmada
öncelikle toplam ortalama maliyeti en aza indirmek için deterministik bir model geliştirilmiştir. Sonrasında deterministik modelde, tam olarak bilindiği varsayılan talep, bozulma
ve geri dönüş oranını parametrelerinin bulanık varsayıldığı
yeni bir model geliştirilmiştir. Geliştirilen bulanık modelde
bulanıklaştırma işlemi için üçgen bulanık sayılar kullanılmıştır. Durulaştırma için ise işaretli uzaklık yöntemi kullanılarak
toplam maliyet fonksiyonu elde edilmiştir. Khatua vd. (2021)
tarafından tek periyot içeren bir bulanık üretim envanter kontrol modeli oluşturmuştur. Jeyakumari vd. (2021) beşgen bulanık sayılar için belirsizlik altında EOQ modelinin gelişimini
keşfetmiştir. Modelde satın alma maliyeti, depolama maliyeti
ve yıllık faiz gibi parametrelerin bulanık kabul edilmektedir.
Durulaştırma yöntemi olarak GMIR tekniği kullanılmıştır.

73

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GERİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ ve İŞLEYİŞİ
Geri Dönüşüm Kavramı ve Önemi
Geri dönüşüm; atık niteliğindeki malzemelerin, yakıt
olarak kullanılması dışında yeniden işlenerek üretim sürecine dâhil edilmesidir (Lafforgue ve Rouge, 2019:2). En geniş anlamıyla geri dönüşüm, evsel, tarımsal, endüstriyel vb.
atıklardan elde edilen ve potansiyel olarak yararlı sayılan
malzemelerin geri kazanılması olarak nitelendirilmektedir.
Uluslararası Islah Bürosu’na (IRB) göre ise “geri dönüşüm,
eski, gereksiz ürün ve malzemelerin geri kazanılıp, rafine
edilmesi veya işlenmesi sonucunda yeni veya farklı ürünlere
dönüştürüldüğü tüm sistemleri kapsamaktadır (Rich, 2001: i).
Yapılan geri dönüşüm tanımlarından yola çıkarak bu
kavramın, yeniden üretim kavramını karşıladığı sonucuna
ulaşılmaktadır. Yeniden üretim süreci ise kullanılmış öğelerin toplanması, ayrılması (yararlı parçalarının çıkarılması),
stoklanması, değerlendirilmesi ve yeniden ekonomiye kazandırılması şeklinde özetlemektedir. Bu süreç sonrasında geri
kazanılan ürünler, yeni üretilen ürünlerle karşılaştırılabilecek
düzeyde kalite ve dayanıklılığa sahip olmaktadır. Böylece yeniden üretim ile hem ekonomik hem çevresel hem de sosyal
anlamda büyük fayda sağlanmaktadır. Örneğin, geri kazanılan bir parçanın maliyeti genellikle yeni bir parçanın maliyetinden %30-50 daha düşük olmaktadır. Dolayısıyla top74
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lam üretim maliyeti, imalat durumunda olduğundan daha
düşüktür. Bu nedenle, günümüzde yeniden üretim, otomobil
parçaları, elektrikli ev aletleri, klima üniteleri, ağır hizmet
motorları, lastikler, mobilya, cep telefonları, kameralar, yazıcı
mürekkep-kartuşları gibi çeşitli sektörlerde başarıyla kullanılmaktadır (Giri ve Sharma, 2016: 2).
Geri dönüşüm ile sağlanan fayda ve avantajlar sektöre
olan ilgiyi her geçen gün arttırmaktadır. Bunun yanı sıra doğal kaynakların tükenme tehdidi, hükümetlerin uyguladığı
katı mevzuatlar, artan çevre bilinci ve sosyal sorumluluklar
ise geri dönüşüm sektörünün önemini daimi olarak pekiştirmektedir (Giri ve Sharma, 2016: 2).

Geri Dönüşümün Tarihçesi
Toplumlar tarafından bir malzemenin yeniden kullanılması ve/ veya geri dönüştürülmesi, insanlığın ilk süs eşyası
ya da bir araç- gereç ürettiği zamana kadar dayanmaktadır. O
zamanın koşulları dikkate alındığında; erken dönem geri dönüşüm faaliyetlerinde ölçek olarak küçük, doğrudan yeniden
kullanıma en uygun veya teknik olarak geri kazanılması kolay olan malzeme- ürünlerin kullanıldığı bilinmektedir (Rich,
2001: 1). Geçmişten günümüze ise geri dönüştürme alışkanlığı artarak devam etmektedir. Bu artışı motive eden en temel üç faktör ise atıkların çevre üzerinde oluşturduğu negatif etkiyi azaltmak, tasarruf ve alternatif hammadde kaynağı
sağlamak olarak özetlenmektedir. Geri dönüşüme ilginin en
yoğun olduğu 1970’li yıllara bakıldığında; hammaddelerin
oldukça pahalı ve üretimin verimsiz olduğu dikkati çekmektedir. Bu dönem Sanayi Devrimi öncesine denk gelmektedir
(Kragseth, 2012: 6). Bu dönem geri dönüşümün altın çağı olarak adlandırılmaktadır. Öyle ki giysi, çatı kaplama kurşunu,
tuğla ve diğer metaller gibi malzemeler büyük oranda geri
kazanılarak yeniden kullanılmıştır. Ayrıca paçavra gibi ku75
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maşlar, kâğıt üretmek için geri dönüştürülmüştür. 19. yüzyıla
kadar devam eden bu kâğıt geri dönüşüm faaliyeti tahtadan
verimli bir şekilde kâğıt üretme araçlarının geliştirilmesiyle
bırakılmıştır (Rich, 2001: 1).
Sanayi Devrimi ile üreticiler seri üretimde daha verimli
hale gelmiştir. Artan verimlilik, yeni cevherlere ulaşım kolaylığı ve zenginlik geri dönüşüm sektörünü baltalayarak sektöre
ilginin azalmasına neden olmuştur. Daha sonrasında yaşanan
1. Dünya Savaşı, Büyük Buhran, ardından 2. Dünya Savaş ve
beraberinde getirdiği kıtlık ile geri dönüşüm tekrar popüler
olmuştur. Hükümet teşvikleri ile geri dönüşüm çalışmalarına hız kazandırılmıştır. Savaş sonrasında ise bazı ülkeler geri
dönüşüm faaliyetlerine devam ederken bazıları bu gerekliliği
daha az önemsemiştir (Kragseth, 2012: 6-9). Fakat artan dünya nüfusu, üretim ve tüketim ihtiyaçları ve çağın ilerlemesi ile
meydana gelen büyümeler tekrar kıtlıklara sebep olmuştur.
Geçmişten günümüze insanlık birçok kez geri dönüştürmenin ve bilinçli tüketimin önemi ile sınanmıştır. Bu bağlamda
oluşturulan “Çevre Koruma Ajansı (EPA)” bilinen en eski kurumdur. Günümüzde ülkemiz ve dünyamızda geri dönüşüm
sektörünün önemini ve faaliyet devamlılığını sağlamak için
birçok kurum ve kuruluşlar mevcut olup sektör için proje ve
mevzuatlar yürütülmektedir.
Tarihsel gelişimi dikkate alındığında geri dönüşümün,
insanlık için dönemsel bir ihtiyaç değil sürdürülebilir bir ihtiyaç olduğu görülmektedir. Çünkü insanoğlu bu dünyada var
olduğu sürece tüketim de var olacaktır. Buna bağlı olarak da
atık üretmeye devam edecektir.

Geri Dönüşüm Süreci ve Aşamaları
Geri dönüşüm programı, birkaç aşamayı içeren bir süreci
içerisinde barındırmaktadır. Bu aşamaların her biri ayrı öneme sahiptir. Fakat süreç sonucunda elde edilecek ürünün ka76
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litesini ve ürün miktarını etkileyen en temel aşama “Ayırma”
aşamasıdır. Bu nedenle geri dönüştürülebilir öğelerin ayrımı
genellikle bu sürecin anahtarı olarak kabul edilmektedir. Geri
dönüşüm süreci için takip edilen tüm aşamalar aşağıda özetlenmektedir (Terry, 1997: 5-6).

Ayırma
Ayırma aşaması, sürecin ilk aşaması olup geri dönüştürülecek öğeleri atık akışından ayrılması veya çıkarılmasını kapsamaktadır. Bu işlem kaynakta, toplama esnasında
veya merkezde ayırma olmak üzere üç ayrı şekilde yürütülebilmektedir. Kaynakta ayırma işlemi en yaygın kullanılan
ayırma tekniğidir. Bu teknik ile ayırma işlemi, bireyler tarafından maddelerin atık haline geldiği esnada yapılmaktadır.
Toplama esnasında yapılan ayırma işlemi de sıklıkla kullanılmasına rağmen merkezde ayırma işlemi genellikle tercih edilmemektedir. Bunun nedeni ise karışık atıkların içinden ayrım
yapmayı gerektiren merkezde ayırma tekniğinin, hem maliyet
hem de ürün kalitesi bakımından dezavantaj oluşturmasıdır.

Toplama
Toplama aşaması sürecin ikinci aşamasıdır. Bu aşamada
ayrışan öğeler genellikle işlenmek üzere toplama merkezine
teslim edilmektedir. Burada toplanan ürünler, geri dönüştürülebilir öğelerin kullanılabilecek kısımlarını veya tamamını
temsil etmektedir.

Stok ve Üretim Planlama
Üçüncü aşama, işleme için istenen ağırlık veya hacme
ulaşılana kadar malzemelerin biriktirilmesidir. Bu kısım birçok kaynakta stok ve üretim planlama olarak adlandırılmaktadır. Bu aşamada yapılan biriktirme işlemi aynı zamanda
77
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stok kontrol ve değerlendirme sürecini de içerisinde barındırmaktadır. Çünkü geri dönüşüm süreci boyunca ayrılan öğelere herhangi bir bulaşma-kirlenme olmadığından emin olmak
gerekmektedir. Bu aşamaya gizli aşamada denilmektedir.

Değerlendirme
Dördüncü aşamada ise biriktirilen öğeler, öğenin türüne
göre balya makineleri, öğütücüler, odun parçalayıcılar, cam
kırıcılar, eritme makineleri vb. kullanılarak işlenmektedir.
İşleme aşaması neredeyse her zaman geri dönüştürülebilir
maddelerin yoğunluğunu artırmayı içermektedir.

Depolama
Geri dönüşüm sürecindeki beşinci aşama depolamadır.
Bu aşama işlenerek geri dönüştürülmüş veya ikincil ürün
ya da hammadde haline gelmiş ürünlerin depolanmasını
içermektedir.

Ekonomiye Kazandırılma
Altıncısı ve son aşama, geri dönüştürülen ürünlerin
ekonomiye kazandırılmasıdır. Bu kazanım, alıcının geri
dönüşüm tesisine gelip satın alma yapması veya geri dönüştürülen ürünlerin satış için pazara sunulması olarak
gerçekleşebilmektedir.

Geri Dönüşüm Hedefleri
Canlıların tamamının yaşamları boyunca etkileşim içinde oldukları ve sürdürülebilir ilişkiyi sağladıkları ortama
‘çevre’ denilmektedir. Çevre içinde birçok canlı bulunmakla
birlikte bu canlılar arasında en gelişmiş olanın insan olduğu
bilinmektedir. İnsanlar yüzyıllar boyunca bu çevrede barınmakta ve bu çevrenin her türlü imkânını en kapsamlı şekilde
78
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kullanmaktadır. Fakat bu imkân ve avantajlı yapısına rağmen
insanlar, bulunduğu çevreyi sınırsız ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla bilinçsiz bir şekilde kullanmakta ve yok olma tehdidine maruz bırakmaktadır (İskender, 2019: 1).
İnsanlığın bugün geldiği noktada çevresel sürdürülebilirliği sağlamak adına birtakım önlemlerin alması gerekmektedir. Bunları sıralayacak olursak; aşırı tüketimden kaçınılmalı ve çevresel kaynakların kullanımı azaltılmalıdır. Ayrıca
biyo-çeşitlilik korunmalı, enerji verimliliği sağlanmalı, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılmalıdır. Artan nüfusun çevreye uyguladığı her yönlü baskıyı azaltabilmek için
yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulamaları sağlanmalıdır. Böylece emisyonlar ve atıklar azaltılmış olacaktır (Terzi,
2017: 71-72).
Çevresel sürdürülebilirlik için alınması gereken önlemler aynı zamanda geri dönüşüm sektörünün hedeflerini hem
kapsamakta hem de büyük oranda beslemektedir. Bu bağlamda yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen geri dönüşüm
hedefleri maddeler halinde aşağıda verildiği sıralanmaktadır.
•

Doğal kaynakları korunmak

•

Enerji tasarrufu sağlanmak

•

Atık miktarını azalmak

•

Çöp sahası bakımından yer tasarrufu sağlanmak

•

Ekonomik katkı sağlamak

•

Geleceğe yatırım sağlamak

•

Çevreyi korumak

Kâğıt bakımından geri dönüşüm süreci hedeflerini inceleyecek olursak; kâğıdın geri dönüşümü ile daha az ağaç kesilmesi ve en büyük doğal kaynak olan ormanların koruması
sağlanmaktadır. Ayrıca her bir kâğıdın üretim sürecinde harcanan enerjiden tasarruf sağlanmaktadır. Kâğıdın çöp değil
atık olması bilinci ile çöplerden ayrıştırılması ve geri dönüş79
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türülmesi, atık miktarını da azaltacaktır. Buna bağlı olarak
çöp sahasında, depolama alanı bakımından yerden tasarruf
sağlanacaktır. Bu durum hava ve görüntü kirliliğini önlemek
için de büyük önem arz etmektedir. Kâğıdın ikincil ürün olarak daha az maliyet, enerji ve işgücü gerektirilerek şekilde yeniden üretilmesi ile ekonomiye katkı sağlanacaktır. Böylece
hem gelecek nesillere yatırım yapılmış hem de çevre korunmuş olacaktır. Geri dönüşüm, gelecek nesil için daha temiz
bir çevre bilinci oluşturmak adına da oldukça önemlidir.

Geri Dönüşümün Faydaları
Günümüz dünyasının en büyük problemi hiç şüphesiz
ki kirlilik ve küresel ısınmadır. Bu problemlerin çözümüne
yönelik atılacak en iyi ve avantajlı adım ise geri dönüşüm sektörünü desteklemektir. Geri dönüşümün insanlık için sağladığı en büyük faydanın bu problemlerin çözümüne yönelik
olduğu belirtilmektedir.
Ulusal ve uluslararası birçok çevre kuruluşu tarafından
geri dönüşüm oranındaki artışı ile atmosfere salınan sera gazı
miktarındaki azalış arasındaki bağlantı belgelenmiştir. Çöp
sahalarında biriken çöpler, havaya metan salarak sera gazları
üretmektedir. Geri dönüşüm sayesinde çöplüklerdeki atıkların bir kısmını ortadan kaldırarak salınan metan miktarını
azaltılmış olmaktadır. Metan miktarındaki bu azalma havanın daha temiz kalmasına yardımcı olmanın yanı sıra küresel
ısınmanın hızını da yavaşlatmaktadır. Bertaraf yöntemlerinde olan atık yakma işleminde ortaya çıkan karbon emisyonu
sebebiyle atıkların bir kısmının geri dönüştürülmesi uzun ve
kısa vadede fayda sağlamaktadır (Andrews, 2010: 15).
Geri dönüşüm hedefleri başlığı altında belirtildiği üzere
gerçekleştirilen her hedef de aynı zamanda hem insanlık hem
de dünyamız için birçok fayda sağlamaktadır.
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Türkiye ‘de Geri Dönüşüm Uygulamaları
Gün geçtikçe oluşan atık miktarı artışı ve yönetilmesi gereken atık türlerindeki çeşitlilik, entegre atık yönetim yaklaşımı
geliştirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu gereklilik
aynı zamanda bir farkındalık ortaya koymaktadır. İnsanlığın
ilk geri dönüşüm işlemini gerçekleştirdiği dönemlerde yeterli
olan atık yönetim önlemleri ya da planları, gün geçtikçe yetersiz kalmaktadır. Dünya nüfusunun ve buna bağlı olarak
tüketim miktarlarının artışı ile atık yönetim yaklaşımlarının
güncellenmesi gerekmektedir. Bu gerekliliğin farkına varan
ve zamana göre kendini sürekli geliştiren toplumların aldıkları önlem, yaptıkları plan ve projeler, çıkardıkları kanun ve
mevzuatlar sürekli değişmekte ve güncellenmektedir.
Geçmişten günümüze ülkemizin çevresel ve teknik ihtiyaçlarına yönelik oldukça kapsamlı içeriğe sahip plan, kanun
ve mevzuatlar düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler; ulusal politika, mevzuat ve AB uyumlu uzman plan çalışmaları dikkate alarak entegre atık yönetim yaklaşımı geliştirme amacına hizmet edecek şekilde hazırlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda atılan ilk adım 1983 yılında düzenlenen “Çevre
Kanunu” dur. Akabinde 2004 ve 2005 yıllarında sırasıyla
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu düzenlenmiştir. Atık yönetimi adına düzenlenen ilk yönetmelik
olan “Atık Yönetimi Yönetmeliği” ise 2015 yılında çıkarılmıştır. Sonrasında ise atıkların türlerine göre daha spesifik
içeriğe sahip olan yönetmelik, mevzuat, kanun, plan ve proje
düzenlenmiştir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-ÇŞB, 2017:
2-5).
Ulusal ve uluslararası anlamda sosyal, ekonomik ve çevresel olarak büyük önem arz eden geri dönüşüm ve geri kazanım süreci, atık yönetimi içerisinde de en önemli kalemlerdendir. Çünkü atıkların, geri kazanım ve geri dönüşüm
süreci içerisinde değerlendirilmeden bertaraf edilmesi, hem
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maddesel, hem de enerji olarak kritik derecede kaynak kayıplarına neden olmaktadır. Dünden bugüne Türkiye genelinde
atık üretimi artmaktadır. Bu artış atıkların sürdürülebilir bir
atık yönetimi ile kontrol altına alınması gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Sürdürülebilir bir atık yönetimi ise atık önleme, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanıma odaklanmayı, atık hiyerarşisini yukarı taşımayı gerektirmektedir
(ÇŞB, 2017:8).
Şekil 7: Türkiye’de Atık Dağılımı (2014)

Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, (2017), Ulusal Atık Yönetimi
ve Eylem Planı 2023, Ankara, s. 8.

Türkiye’de toplam atık dağılımını gösteren Şekil 7 incelendiğinde; 2014 verilerine göre hesaplanan 31.115.327
ton toplam atık miktarının %87,18’ini belediye atıklarının
oluşturduğu görülmektedir. Bu durum, Türkiye’de en fazla
üretilen atık türünün belediye atıkları olduğunu desteklemektedir. Pasta grafiğinin geriye kalan %12,82’lik kısmını ise
ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar ve özel atıklar
oluşturmaktadır.
Atıkların çeşitlerine göre toplam atık miktarı içerisindeki
paylarını gösteren grafik ise Şekil 8’de yer almaktadır.
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Şekil 8: Türkiye Geneli Atık Karakterizasyonu

Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, (2017), Ulusal Atık Yönetimi
ve Eylem Planı 2023, Ankara, s. 22.

Grafik incelendiğinde biyoatıkların en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Sonrasında ise en büyük oranı;
kâğıt- karton, plastik, cam, metal vb. gibi ambalaj atıkları
vermektedir.
Toplam atık içerisinde ki mevcut durum incelendiğinde
4.200.000 ton ambalaj atığı piyasaya sürülmektedir. Ambalaj
atıkları, toplam atık içerisinde hem ciddi bir yüzdeye sahip
olup hem de geri dönüşüme en elverişli atık türünü de ifade etmektedir. Bu atıkların belediyeler aracılığı ile kaynaktan
ayrı toplanan atık miktarı 1.527.960 tondur. Sanayiden toplanan miktarı ise 586.690 ton iken havaalanlarından toplanan
miktar 14.362 ton olarak kaydedilmiştir. Bunların yanı sıra
mücavir alan dışından toplanan atık miktarı 263.361 ton’ dur.
Toplam kaynağında ayrı toplanan ambalaj atığı miktarı ise
2.392.374 ton/yıldır. Belediyelerin birçoğu kaynağında ayrı
toplama yönteminin verimini artırmak için başta okullar olmak üzere ev ve iş yerlerinde çevre eğitimleri vermektedir.
Ülkemiz genelinde en yaygın toplama yöntemi % 58 ile kapıdan kapıya (poşet ve kutu), % 33 ile konteyner ve % 9 ile
getirme merkezi ile toplamadır. Ambalaj atıklarının karakteristiğinin yüzdesel dağılımı Şekil 9’da yer almaktadır (ÇŞB,
2017: 14)
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Şekil 9: Ambalaj Atığı Karakterizasyonu (2014)

Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, (2017), Ulusal Atık Yönetimi
ve Eylem Planı 2023, Ankara, s. 14.

Karakterizasyon sonuçlarına bakıldığında %40,7 oranı ile
en yüksek orana sahip ambalaj atığının kağıt-karton türünde
olduğu görülmektedir.
Ülkemizde üretilen atık miktarının büyük oranını belediye atıkları oluşturmaktadır. Belediye atıklarından ayrılan
ambalaj atıklarının ise büyük oranda depolama sahalarına
gönderildiği bilinmektedir. Atık işleme yöntemlerine ait verileri yansıtan Şekil 10’da belediye atığının (ambalaj atığı hariç)
%64’ünün düzenli depolama, %6’sının geri kazanım yöntemiyle bertaraf edilmiş olduğu geri kalan %30’unun ise düzensiz döküm şeklinde araziye bırakılmış olduğu görülmektedir (ÇŞB, 2017: 24)
Şekil 10: Belediye Atığının İşleme Yöntemleri Dağılımı

Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, (2017), Ulusal Atık Yönetimi
ve Eylem Planı 2023, Ankara, s. 24.
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Şekilde de görüldüğü üzere ülkemizde belediye atıklarının nihai bertarafı düzenli depolama yöntemi ile yapılmaktadır. Geri kazanım oranı ise en az paya sahiptir.

Atık Yönetiminde 2023 Hedefleri
Çevre yönetimi ülkemiz için ciddi yatırımlar gerektiren
bir konu olmakla birlikte artan nüfus ve çevresel sorunların
çözümü için atık yönetimi planlamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Planlamalar, mevcut atık yönetim sisteminin zayıf
yönlerini iyileştirmeye, orta ve uzun vade de mevcut sisteme entegre edilmesi ön görülen atık yönetim faaliyetlerinin
belirlenmesine yönelik yapılmaktadır. Bu bağlamda 2023 yılı
sürdürülebilir atık yönetim planlamasına ait hedefler aşağıda
maddeler halinde verilmektedir (ÇŞB, 2017: 50-51).
“Orta ve Uzun Vade Hedefleri”
a.

2023 yılında oluşan atığın; % 35’inin geri kazanım, % 65
inin düzenli depolama yönetimi ile bertaraf edilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla;
a.1. 2014 yılında % 5,3 olan kaynağında ayrı toplanan ambalaj atığı oranını 2023 yılında % 12’ye yükseltmek
a.2. 2014 yılında % 0,2 olan belediye atıklarının biyolojik
yöntemler ile geri kazanım oranını 2023 yılında % 4’e
yükseltmek
a.3. 2014 yılında % 5,4 olan belediye atıklarının mekanik
biyolojik prosesler ile geri kazanım oranını 2023 yılında % 11’e yükseltmek
a.4. 2014 yılında % 0,3 olan belediye atıklarının termal
yöntemler ile geri kazanım oranını 2023 yılında %
8’e yükseltmek
a.5. 2014 yılında % 88,7 olan belediye atıklarının depolama yöntemi ile bertaraf oranını 2023 yılında % 65’e
düşürmek
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b.

Vahşi Döküm sahalarının rehabilite edilmesi

c.

İnşaat yıkıntı atıkları ve hafriyat toprağı yönetiminin
ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamak

d.

Özel atıkların yönetiminde toplama ve geri kazanım verimini arttırmak

e.

Tehlikeli atıkların geri kazanım ve bertarafı için ilave tesis yatırımlarının arttırılmasını sağlamak
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BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI
Bulanıklık Kavramı
Amerikalı filozof Black tarafından 1937 yılında ilk defa
kullanılan bulanıklık kavramı, bir bilgiye dair sınırların net
olmadığı durumda ortaya çıkmaktadır. Günlük yaşantımızda
ise bulanık bilgi fazlasıyla mevcuttur ve sıklıkla bulanık kavramlar kullanılmaktadır. Kesin olmayan, belirsiz, olasılıksal
ve dilsel doğası gereği sözel olan ifadeler bulanık kabul edilmektedir (Sumathi, 2014: 5).
Bulanıklık, herhangi bir ölçme aracı ile yapılan ölçme
işlemi esnasında getirilen sınırlamaların veya gerçekleşebilecek hataların birleşiminden ortaya çıkmaktadır. Kavramsal
problemlerde ise dilin doğasında bulunan anlaşılmazlık ve
kavram karmaşası bulanıklığı doğurmaktadır. Benzer şekilde
sosyal etkileşim esnasında insanların paylaştığı farklı anlamlardan dolayı bulanıklık söz konusu olmaktadır. Bu nedenle
bulanıklık, insanların gerçek dünyayla etkileşiminde bulunduğu her ortam ve düzeyde insan(lar) için kaçınılmaz bir
kavramdır (Türkşen, 2015: 1).
Genellikle insanlar bulanık bilgiler içeren soru/sorunlar
ile karşılaştıklarında, düşünme yetenekleri sayesinde doğru veya tatmin edici cevaplar verebilmektedir. Fakat klasik
küme teorisine dayalı olarak tasarlanan yapay zekâ sistemlerinin pek çoğu bu durumda yetersiz kalabilmektedir. Aksine
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bulanık küme teorisi dayanan sistemlerde ise gerçek dünyadaki birçok kesin olmayan veriye çözümler sunulabilmektedir (Sumathi, 2014: 5-6). Klasik ve bulanık küme ile ilgili detaylı bilgiye başlık 4.4.’te yer verilmektedir.

Bulanık Mantık ve Temel İlkeleri
Mantık kavramı, Yunanca “logos, logikos” ve Arapça
“nutk” ifadelerine karşılık gelmektedir. Kelime anlamı olarak
ise akıl, akıl yürütme ve düşünme kavramlarını bir bütün olarak içinde barındırmaktadır. Mantık bir bilim olarak ilk kez
(M.Ö. 384- 322) Aristo tarafından ele alınmış ve geçmişten
günümüze geliştirilerek birçok faklı bilime evirilmiştir (Öner,
1986 :1-5). Bulanık mantık bu bilimlerden biridir.
Bulanık mantık İngilizce karşılığı “Fuzzy” ve “Logic”
olan “Bulanık, Belirsiz, Donuk” ve “Mantık” kelimelerinin
birleşmesi ile oluşturulmuştur. Anlam olarak; Belirsizlik altında akıl yürütme olarak ifade edilmektedir. Bulanık mantık temel olarak gerçek hayatta karşılaşılan belirsizlik, kesin
olmayan, eksik veya yaklaşıklık ifade eden bilgileri modellemeyi hedefleyen bir disiplindir. Bu disiplin, sorular veya
durumlara karşı verilen evet- hayır gibi kesin ifade içeren
cevapları kabul etmemektedir. Karar verme aşamasında [0,1]
aralığında sonsuz sayıda değer kullanılarak sisteme verilen
cevaplar derecelendirilmektedir. Böylece bulanık mantığın
kullanıldığı sistem daha gerçekçi sonuçlar verecek şekilde
modellenmektedir (Bolayır, 2016: 71-72).
Bulanık mantık, bir sistemi matematiksel olarak modellemek yerine bir kontrol problemini çözmeye yönelik “EĞER
(IF), VE (AND), ÖYLEYSE (THEN)” tabanlı kural yaklaşımını içerir. Başka bir değişle; bulanık mantık modeli bir sistemin teknik olarak anlaşılmasından ziyade tecrübelere dayalı olarak geliştirilen deneylere dayanmaktadır. İnsan beyni,
herhangi bir zamanda edinilmiş ayrı fikirlerden yalıtılmış
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olan büyük miktarda bilgiyi kullanmaz. Bunun yerine, beyin
benzer şekilde ilişkili nesneleri “bulanık-tanımlı” kategoriler
halinde toplama eğilimindedir. Bu sınıflandırma, bilgilerin
daha az karmaşık yöntemler kullanılarak işlenmesine yardımcı olur (Carryer, 2005: 18-19). Bu durum bulanık mantığın
temelini oluşturmaktadır.
Bulanık Mantık 1965 yılında, belirsizlikle başa çıkmak
için matematiksel bir araç olarak Lotfi A. Zadeh tarafından
geliştirilmiştir (Sivanandam vd., 2007:2). Zadeh makalesinde Bulanık Küme Kuramının temellerini oluşturmuştur.
Böylece temeli atılan bulanık mantık, takip eden yıllardan
günümüze kadar sayısız çalışmaya konu olmuştur. Doğrusal
Programlama, Çok Amaçlı Doğrusal Programlama, Ulaştırma
Problemleri, Tamsayılı Programlama, Vaka Analizi vs. gibi
birçok örnek çalışmaya konu olan bulanık mantık literatürde
çok geniş ve önemli bir yere sahiptir (Paksoy vd., 2013: 2-3.).

Bulanık Mantığın Avantaj ve Dezavantajları
Bu bölümde; bulanık mantık yaklaşımının bilinen diğer
yaklaşımlara göre sağladığı katkılar ve eksik kalan yanlarından bahsedilecektir. Bu bağlamda yaklaşımın, birçok kaynak
dikkate alınarak elde edilen bilgilere göre bulanık mantığın
avantaj ve dezavantajları aşağıda sıralanmaktadır (Carryer,
2005: 19); (Hong vd., 2012: 34-35); (Kaur ve Kaur, 2011: 16).
Avantajlar
•

Belirsiz ve kesin olmayan bilgileri işlemeyebilme kabiliyeti vardır.

•

Karmaşık diferansiyel denklemler yerine IF-AND-THEN
mantığını kullanılır.

•

Kontrol geçmişi gerektirmemekte ve kolayca uygulanmaktadır.

•

Genellikle daha basittir ve bu nedenle karmaşık bilgileri
işlemek için diğer sistemlerden daha ucuzdur.
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•

Gerçek zamanlı çalışma imkânı sağlamaktadır.

•

Algı-Eylem temelli stratejiler geliştirilebilmektedir.
Dezavantajlar

•

Bulanık küme elemanlarını belirleme aşamasında etkili
kural belirleme zorluğu vardır.

•

Hata ayıklama ayıklaması zordur.

•

Bazen hesaplama çok karmaşık olabilmektedir.

Klasik ve Bulanık Küme Teorisi
Klasik yaklaşımda bir varlık ait olduğu kümenin ya elemanıdır ya da değildir. Matematiksel olarak ifade edildiğinde
bu aidiyet üyelik ilişkisini-derecesini belirtmektedir. Bu bakımından varlık kümenin elemanı ise “1”, değil ise “0” değerini almaktadır. Üyelik dereceleri kesikli sayılar şeklinde
ifade edilmektedir. Bu kümeye ait değişkenlerin sıcak-soğuk,
hızlı yavaş, aydınlık-karanlık gibi ikili değişkenler olması söz
konusudur. Klasik kümelerin aksine bulanık kümelerde ise
elemanların üyelik dereceleri [0, 1] aralığında sonsuz sayıda
değişebilmektedir. Böylece kümeye ait değişkenler biraz soğuk-biraz sıcak, biraz hızlı biraz yavaş, biraz aydınlık-biraz
karanlık gibi söylemlerle esnetilmektedir. Bu esneklik değişken değerlerini, gerçek dünya söylemlerine yakınlaştırılmaktadır (İsen, 2016: 12).
Bulanık küme, sürekli üyelik derecelerine sahip bir nesne sınıfıdır. Böyle bir küme, her nesneye sıfır ile bir arasında
değişen bir üyelik derecesi atayan bir üyelik (karakteristik)
fonksiyonu ile karakterize edilir (Zadeh, 1965:1).
Şekil 11’de yer verilen diyagramda klasik küme sınırları (a) ve bulanık küme sınırları (b) birlikte verilmektedir.
Diyagram ile iki kümeye ait söylem sınırları arasındaki fark
daha net görülmektedir.

90

Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Geri Dönüşüm Süreci İçin Stoksuzluk İçeren Envanter Modeli Geliştirilmesi

Şekil 11: Klasik ve Bulanık Küme Sınırları

Kaynak: Ross, T. J., (2010), Fuzzy Logic with Engineering Applications,
Third Edition, John Wiley & Sons, USA, s.26.

Söylem evreni, belirli bir problem (konu-alan) hakkında
ki mevcut tüm bilgilerin bulunduğu evreni temsil etmektedir.
Söylem evreni bir kez tanımlandıktan sonra içerisindeki bilgilerden yola çıkarak herhangi bir olay tanımlanabilmektedir.
Kümeler ise bu olay ve evrenin matematiksel soyutlaması olarak ifade edilmektedir. Şekil 11’de verilen (a) diyagramı; X(a)
söylem evrenini göstermektedir. A ise bu evrende herhangi
bir yerde olabilecek klasik (net) bir kümedir. Klasik bir küme
kesin sınırlarla tanımlanır. Diyagram (a)’da gösterildiği gibi
A kümesi sınırlarında herhangi bir belirsizlik bulunmamakta
ve sınırlar net bir çizgi ile ifade edilmektedir. Öte yandan bir
bulanık küme, belirsiz veya karmaşık özelliklere göre belirlenmektedir. Bu nedenle diyagram (b)’de gösterildiği üzere
 , sınırları belirsiz bir şekilde ifade edilmiştir
bulanık küme A
(Ross, 2010: 25).
Şekil 11’de yer yer alan klasik ve bulanık kümelere ait
üyeler (elemanlar) ise şöyle yorumlanmaktadır: Diyagram
(a)’da yer alan a noktası, klasik A kümesinin şüphesiz üyesi iken b noktası ise üyesi değildir. Diyagram (b)’ye bakıldı
ğında ise a noktasının bulanık küme A sınırlarının iç (taralı
olmayan) bölgesinde yer aldığı görülmektedir. Bu durumda


a noktası A ’nın tam üyesidir. A ’nın sınır bölgesini dışında
kalan b noktası ise açıkça bulanık kümenin bir üyesi değil91
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dir. Ancak, sınır (taralı alan) bölgesinde bulunan c noktasının
üyeliği belirsiz kabul edilmektedir. Başka bir deyişle; c noktası, [0,1] aralığında bir ara üyelik değerine sahiptir ve kısmi üye olarak adlandırılmaktadır. Muhtemelen, c noktasının
 ’nın iç (gölgesiz) bölgesine doğru hareket ettikçe 1
üyeliği, A
 ’nın sınır bölgesinden uzaklaştıkça 0
değerine yaklaşırken A
değerine yaklaşacaktır (Ross, 2010: 25-26 ).

Bulanık Çıkarım Sistemi
Bulanık sistemler, bulanık çıkarım sistemi (FIS) olarak
adlandırılan bir bilgi tabanı ve akıl yürütme mekanizmasından oluşmaktadır. FIS, dört ayrı aşamayı kapsamaktadır.
Şekil 12’de bu aşamalar dört fonksiyonel blok ile gösterilmektedir (Kaur ve Kaur. 2011: 16).
Şekil 12: Bulanık Çıkarım Sistemi

Kaynak: Kaur, E. M. and Kaur, M. S. (2011), “A New Approach to Edge
Detection Using Rule Based Fuzzy Logic”, Journal of Global Research in
Computer Science, Vol. 2(9), s. 16.

Bulanıklaştırma: Klasik-kesin girdilerin, dilsel değerlerle
uyumlu olarak derecelendirilip bulanık girdiye dönüştürülmesidir. Bulanıklaştırma işlemi durulaştırma işleminin tersidir.
Bilgi Tabanı: Bir kural tabanı ve bir veri tabanından oluşur. Kural tabanı, bir dizi bulanık eğer-öyleyse (IF-THEN) kuralı içermektedir. Veri tabanı ise bulanık kuralların geliştirilmesinde kullanılan bulanık kümelerin üyelik fonksiyonunu
tanımlamaktadır.
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Üyelik Değişimi: Bulanık girdilerin, bulundukları kümeye ait olma derecelerine göre uğradığı değişime denir.
Bulanık bir görüntü işlemede en etkili adımı üyelik değişim
adımı oluşturmaktadır.
Durulaştırma: Bulanıklaştırma işlemi sonrasında elde
edilen bulanık küme değerlerinin tek bir kesin-deterministik
değere dönüştürülmesine denilmektedir.
Sistem işleyişini daha açık gösterebilmek adına, aşağıda
verilen Şekil 13’te bir örnek şema haline getirilmiş ve sunulmaktadır (Hong vd., 2012: 27).
Şekil 13: Bulanık Çıkarım Sistemi (FIS) Örneği

Kaynak: Hong, T. S.- Nakhaeinia, D. - Karasfi, B., (2012), Application of
Fuzzy Logic in Mobile Robot Navigation, Fuzzy Logic-Controls, Concepts,
Theories and Applications, s.27.

Şekil 13’te görüldüğü üzere termometrenin gösterdiği
“-25 C” derece sisteme ait kesin (crisp) girdiyi temsil etmektedir. Sonrasında bulanıklaştırıcı tarafından ifade edilen “Hava
çok soğuk” ibaresi ise bulanık bir ifade niteliğinde olup FIS’ın
ilk adımını oluşturmaktadır. Böylece bulanık karar verme
aşamasına geçilmektedir. Bu aşama sistem içerisindeki bilgi
tabanı oluşturma ve devamında oluşan üyelik değişimi aşamasını kapsamaktadır. Sonuç olarak durulaştırma işlemi ile
ortam ısısının kaç derece olması gerektiğine karar verilmektedir. Sıcaklığın 200C dereceye ayarlanması ise durulaştrılımış
değeri ifade etmektedir. Şekilde içindeki son resimde görülen
ortam sıcaklıktan memnun olma durumu ise tekrar kesin değerler ile ifade edilen çıktıyı temsil etmektedir.
0
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Üyelik Fonksiyonu Tanımı, Oluşumu ve Parametreleri
Bulanık üyelik fonksiyonları, bulanık sistemlerde anahtar eleman olarak kabul edilmektedir. Çünkü her bulanık
küme, üyelik fonksiyonu ile karakterize edilmektedir. Bu nedenle fonksiyonların dikkatli bir şekilde tanımlanması büyük
önem arz etmektedir (Derbel vd., 2008: 96).

∀x ∈ E olmak üzere, x’in klasik A veya bulanık A kümesine ait olma (üyelik) derecesini gösteren fonksiyona “Üyelik
Fonksiyonu” denilmektedir. Bazı kaynaklarda karakteristik
fonksiyon olarak da adlandırılan bu fonksiyon, literatürde
µ (x) ile ifade edilmektedir. Bu bağlamda; klasik ve bulanık küme üyelik fonksiyonları sırasıyla Eşitlik (4.1) ve Eşitlik
(4.2)’de verilmektedir (Bolayır, 2016: 89-90).

µ A ( x ) :∈→ {0,1}

µ A ( x ) :∈→ [ 0,1]

( 4.1)
( 4.2 )

Klasik kümede yer alan bir elemanın, verilen kümeye
üyeliği ile üye olmaması arasındaki geçiş keskin olmaktadır.
Bulanık kümelerde ise geçiş dereceli olarak tanımlanmaktadır. Birçok üyelik derecesi arasındaki bu geçiş, bulanık küme
sınırlarının belirsiz bir yapıda olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden, bulanık kümeye ait her bir x elemanının üyeliği, belirsizliği ifade etmeye çalışan bir fonksiyon ile ölçülmektedir (Behret, 2011: 37).
Klasik ve bulanık kümelerden her birinin üyelik fonksiyonu ve oluşumu Şekil 14’te verilmektedir (Ross, 2010: 15).
Şekil, belirli bir A kümesi üzerinden verilen örnekler ile her
iki küme yapısı ve oluşumunu açıklamaktadır.
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Şekil 14: (a) Klasik küme A ve (b) bulanık küme A için üyelik fonksiyonları

Kaynak: Ross, T. J., (2010), Fuzzy Logic with Engineering Applications,
Third Edition, John Wiley & Sons, USA, s.26.

Şekilde verilen örnekte; İnsanların boy uzunluklarını
temsil eden bir evrene ait A kümesi olduğu varsayılmaktadır. A kümesinin elemanları boyları 5 ≤ x ≤ 7 aralığında olan
tüm insanları kapsayan klasik bir kümedir. Belirli bir bireyi
temsil eden x1 ’in, 6 fit uzunlukta olduğu varsayıldığında;
x1 ∈ A olduğu için bu bireyin A kümesindeki üyeliği 1’e eşittir. Bu durum tam üyeliği göstermektedir ve µ A ( x1 ) = 1 olarak ifade edilmektedir. Bir diğer birey olan x2 ’nin uzunluğun
ise 4,99 fit olduğu kabul edilsin. Bu durumda x2 ∉ A olduğu
için bu bireyin A kümesindeki üyeliği 0’a eşittir. Bireyin üyeliği yoktur ve dolayısıyla µ A ( x2 ) = 0 olarak ifade edilmektedir. Örnekten de anlaşılacağı üzere klasik kümelerde üyelik
ikilidir, bir eleman bir kümenin ya üyesidir ya da değil şeklinde tanımlanmaktadır (Ross, 2010: 15).
Zadeh, ikili üyelik kavramını, [0,1] sürekli aralığında çeşitli “üyelik derecelerini” barındıracak şekilde genişletmiştir.
Bu bağlamda ele alınan evrendeki “üyelik derecelerini” barındıran her bir küme bulanık küme olarak adlandırıldı. Örnek
üzerinden açıklanacak olursa; bir bireyi temsil eden x3’ün boy
uzunluğu bir küme şeklinde ele alınarak bulanıklaştırılmaktadır. Bir başka deyişle değerler kümesi olarak tanımlanmaktadır. Burada x3 = 6 fit yerine x3 = {5.9, 6, 6.1} şeklinde bir
bulanık küme ile ifade edilmektedir. Bulanık kümenin ifade
ediliş şekli karar vericinin inisiyatifindedir.
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Klasik ve bulanık kümeler arasındaki temel fark, üyelik fonksiyonlarının bu şekilde ele alınışından kaynaklanmaktadır. Klasik kümenin eşsiz-tek bir üyelik fonksiyonu
bulunmaktadır. Oysa bulanık küme kendisini temsil etmek
için sonsuz sayıda üyelik fonksiyonuna sahip olabilmektedir
(Ross, 2010: 15-16).
Üyelik fonksiyonları temel olarak üç parametreden oluşmaktadır. Bu parametrelerin üyelik fonksiyonu üzerindeki
gösterimi Şekil 15’te verilmektedir. Parametreler ilişkin açıklamalar şeklin devamında yer almaktadır (Sivanandam vd.,
2007: 73-75).
Şekil 15: Üyelik Fonksiyonu Parametreleri- Kısımları
μ(x)

Öz-Çekirdek

1

0
Sınır

Dayanak-Destek

x
Sınır

Kaynak: Sivanandam, S. N.- Sumathi, S.- Deepa, S. N., (2007), Introduction
to Fuzzy Logic Using MATLAB, Vol. 1, Berlin: Springer, s. 75.

Öz- Çekirdek

 kümesindeki
Evreninde yer alan herhangi bir bulanık A

üyelik “tam” ya da “1” olarak karakterize ediliyorsa, bu A
bulanık kümesi için üyelik fonksiyonunun özünü vermektedir. Üyelik fonksiyonu 1 olan elemanlar özün-çekirdeğin elemanlarıdır, yani burada µ A ( x ) = 1 olarak ifade edilmektedir.
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Dayanak- Destek

 kümesindeki
Evreninde yer alan herhangi bir bulanık A

üyelik, sıfır olmayan üyelik ile karakterize ediliyorsa, bu A
bulanık kümesi için üyelik fonksiyonunun desteğini tanımlamaktadır. Üyeliği 0’dan büyük olan elemanlar desteğin elemanlarıdır ve µ A ( x ) > 0 olarak ifade edilir.
Sınırlar

 kümesindeki
Evreninde yer alan herhangi bir bulanık A
üyelik, sıfırdan farklı ancak tam üyeliğe de sahip değilse, bu
A bulanık kümesi için üyelik fonksiyonunun sınırını tanımlamaktadır. Üyeliği 0 ile 1 arasında olan elemanlar sınır elemanlarıdır ve 0 < µ A ( x ) < 1 olarak ifade edilmektedir.
Burada ele alınan parametreler, üyelik fonksiyonlarında
tanımlanan standart bölgeleri göstermektedir. Bunların dışında geçiş noktası ve yükseklik olmak üzere iki önemli terimin
tanımlanması gerekmektedir.
Geçiş- Aşma Noktası
Bir üyelik fonksiyonunun geçiş noktası, evrendeki üyelik değeri 0.5 olan elemanları kapsamaktadır ve µ A ( x ) = 0.5
olarak ifade edilmektedir.
Yükseklik

 kümesinin yüksekliği, üyelik fonksiyonuBulanık A
nun maksimum değeridir ve max µ A ( x ) olarak ifade
edilmektedir.

(

)
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Üyelik Fonksiyonu Tipleri
Bulanık küme teorisine göre bir bulanık küme, sonsuz sayıda alt kümeyi içerisinde barındırmaktadır. Her bir bulanık
kümeyi karakterize edebilmek için ise birçok üyelik fonksiyonu geliştirilebilmektedir. Bu durum üyelik fonksiyonu çeşitliliğini gözler önüne sermektedir.
Uygulamalarda en sık kullanılan üyelik fonksiyonu tipleri aşağıda kısaca özetlenmektedir.

Üçgen(sel) Üyelik Fonksiyonu
Üçgen üyelik fonksiyonu, a, b ve c gibi üç adet parametreyi içerecek şekilde tanımlanmaktadır. Burada yer alan a
ve c parametreleri, fonksiyonun şekli gereği oluşan üçgenin
sırasıyla sağ ve sol “minimum noktasını” temsil etmektedir.
Üçgenin tepe noktası ise b parametresi ile ifade edilmektedir (Zhao ve Bose, 2002: 229). Üçgensel üyelik fonksiyonu ve
fonksiyonun grafiksel gösterimi aşağıda verildiği gibi gösterilmektedir (Li vd., 2014: 327-329).

 0
x−a


µ A ( x; a, b, c ) =  b − a
c − x
c − b
 0


x<a

a≤ x≤b 


b≤x≤c 

x > c 

(4.3)

Eşitlik (4.3)’te yer alan denkleme göre bulanık küme

A = ( a, b, c ) olarak ifade edilmektedir. Üçgensel üyelik fonk-

siyonları normal ve simetriktir bir dağılım göstermektedir.
Bu sebeple bu tip fonksiyonlarda en az bir parametrenin üyelik derecesi 1 olmaktadır (Erdin, 2007: 42). Şekil 16’da verilen
grafik bu durumu özetlemektedir.
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Şekil 16: Üçgen(sel) Üyelik Fonksiyonu Grafiği
µ A (x)
1

0

a

b

c

x

Kaynak: Li, S. Y.- Zou, T. - Yang, Y. P., (2004), “Finding the Fuzzy
Satisfying Solutions to Constrained Optimal Control Systems and
Application to Robot Path Planning”, International Journal of General
Systems, Vol. 33 (2-3), s. 329.

Şekilde görüldüğü üzere, x değerinin üyelik derecesi
b parametresine kadar sürekli artarak 1’e eşit olmaktadır.
Eşitlenme sonrasında ise diğer parametre c’ye kadar sürekli
azalmıştır. Bu özellik bulanık kümenin konveks olmasından
kaynaklanmaktadır.

Yamuk(sal) Üyelik Fonksiyonu
Yamuk üyelik fonksiyonu, a, b, c ve d gibi dört adet parametreyi içerecek şekilde tanımlanmaktadır. Burada yer alan a
ve d parametreleri, fonksiyonun şekli gereği oluşan yamuğun
sırasıyla sağ ve sol “minimum noktasını” temsil etmektedir.
Üçgensel fonksiyondan farklı olarak yamuk üyelik fonksiyonlarında iki ayrı tepe noktası oluşmaktadır. Fonksiyonda
yer alan b ve c parametreleri bu tepe noktalarını ifade edilmektedir (Zhao ve Bose, 2002: 230).
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 0
x−a

b − a

µ A ( x;=
a , b, c , d )  1
d − x

d −c
 0

x<a 

a≤ x≤b 


b≤x≤c 

c≤ x≤d 

x > d 

(4.4)

Eşitlik (4.4)’te matematiksel gösterimi verilen yamuk
 = ( a, b, c, d ) olaüyelik fonksiyonuna ait bulanık küme ise A
rak ifade edilmektedir (İsen, 2016: 14). Ayrıca aşağıda verilen
Şekil 17’de fonksiyona ait grafik gösterilmektedir.
Şekil 17: Yamuk Üyelik Fonksiyonu Grafiği
µ A (x)
1

0

a

b

c

d

x

Kaynak: Zhao, J. and Bose, B. K., (2002), Evaluation of Membership
Functions for Fuzzy Logic Controlled Induction Motor Drive, In IEEE
2002 28th Annual Conference of the Industrial Electronics Society. IECON,
s. 229.

Grafikte de daha net görüldüğü üzere; x öğesinin üyelik derecesi b ve c parametreleri gibi iki ayrı değerde 1’e
eşitlenmektedir.
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Gaussian Üyelik Fonksiyonu
Gaussioan üyelik fonksiyonu, orijinden uzaklığı ve eğri
genişliğini temsil eden iki parametre ile tanımlanmaktadır.
Bu parametreler sırasıyla merkez ( c ) ve genişlik ( σ ) olarak
adlandırılmaktadır. Fonksiyonun matematiksel ve grafiksel
gösterimi sırasıyla Eşitlik (4.5) ve Şekil 18’de verilmektedir
(Zhao ve Bose, 2002: 230).

µ A ( x; σ , c ) = e

 −( x − c )2 

2 
 2σ


( 4.5)

Fonksiyonda yer alan genişlik parametresi, fonksiyon eğrisinin basıklığı hakkında bilgi vermektedir. Burada; σ değeri arttıkça fonksiyon daha basık azaldıkça daha sivri (daha
az basık) bir şekilde gözükmektedir (Türk; 2018: 95).
Şekil 18: Gaussian Üyelik Fonksiyonu Grafiği

Kaynak: Zhao, J. and Bose, B. K., (2002), Evaluation of Membership
Functions for Fuzzy Logic Controlled Induction Motor Drive, In IEEE
2002 28th Annual Conference of the Industrial Electronics Society. IECON,
s. 229.

Sigmodial Üyelik Fonksiyonu

Sigmoidal üyelik fonksiyonu β ve α olmak üzere iki
parametre ile tanımlanmaktadır. Burada yer alan β paramet101
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resi fonksiyona ait eğrinin eğimini gösterirken α parametresi fonksiyonun geçiş noktasını göstermektedir. Fonksiyonun
matematiksel ve grafiksel gösterimi sırasıyla Eşitlik (4.6) ve
Şekil 19’da verilmektedir (Gülcan, 2012: 41- 42).
1


µ  ( x; β , α ) = 
− β ( x −α ) 
A
1+ e


( 4.6 )

Şekil 19: Sigmodial Üyelik Fonksiyonu Grafiği

Kaynak: Zhao, J. and Bose, B. K., (2002), Evaluation of Membership
Functions for Fuzzy Logic Controlled Induction Motor Drive, In IEEE 2002
28th Annual Conference of the Industrial Electronics Society. IECON, s. 229.

Sigmoidal tip üyelik fonksiyonu, sırasıyla Şekil 19 (A) ve
(B) ile gösterildiği gibi genellikle sağa veya sola açık şekilde
seyredebilmektedir (Zhao ve Bose, 2002: 229).

Bulanık Sayılar
Bulanık sayılar bulanık küme işlemlerinin kolaylaştırmak
adına geliştirilmiştir. Bu bağlamda bulanık sayılar; reel, tam
veya doğal sayılar kümesinde tanımlı olabilmektedir. Ayrıca
her bir bulanık sayı, bir bulanık kümeyi ifade etmektedir. Çünkü
bulanık sayılar, bulanık kümelerin alt kümeleridir. Fakat bu
durumun tersi her zaman geçerli olmamaktadır. Bu nedenle;

R’de tanımlı bir A bulanık kümesinin, bir bulanık sayı olarak
ele alınabilmesi için aşağıdaki yer alan şartlardan minimum üç
tanesini sağlaması gerekmektedir (Gülcan, 2012: 43).
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Destek kümesi sınırlı olmalıdır.



Dış bükey bir bulanık küme olmalıdır.



Normal bir bulanık küme olmalıdır.



Her üyelik derecesi kesiminde kapalı aralık olmalıdır.

Bulanık sayılar, reel sayılar kümesine ait bulanık küme
aracılığı ile tanımlanan bir aralık tarafından temsil edilmektedir. Bahsedilen bu aralık ise bir bulanık kümeyi temsil etmekte ve sübjektif olarak belirlenmektedir. Genellikle bir bulanık
aralık; [a1, a2, a3] şeklinde gösterilmektedir. Burada (a2) bir
tepe noktasını, (a1 ve a3) ise iki sınır noktasını temsil etmektedir (Yılmaz, 2020: 143).
Bulanık sayılar üzerinden genelleme ilkesine göre işlem yapmak bazen çözüm sürecinin zora sokabilmektedir.
Bu nedenle birçok araştırmacı tarafından özel bulanık sayılar geliştirilmiştir. Hemen hemen literatürde yer alan üyelik
fonksiyonu sayısı kadar özel bulanık sayı bulunmaktadır.
Fakat uygulamalarda sıklıkla L-R tipi, Üçgen, Yamuk, Çan ve
Guassian bulanık sayılar kullanılmaktadır.

Genişleme Prensibi ve Bulanık Aritmetik İşlemler
Başta fen bilimleri olmak üzere birçok bilim/dalı için kullanılan fonksiyonlar, bulanık veri içeren bir veri tabanı söz
konusu olduğunda genişleme prensibi ile bulanıklaştırılmaktadırlar. Bulanık kümeler için Zadeh (1975) tarafından tanımlanan bu prensip, daha sonra Yagger (1986) tarafından kapsamı genişletilip düzenlenmiştir.
Genişleme Prensibi; Bulanık olmayan matematiksel kavramların bulanık hale getirilmesini sağlayan bir genişleme
kuralı olarak tanımlanmaktadır. Bu kural tanımına göre prensip; X kümesindeki noktalardan biri olan x1’in, bir bulanık alt
küme olarak genişletilmesini sağlayan temel bir özdeşliktir.
Böylece bulanık sayılar ile aritmetik işlemler yapılabilmesi103
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ne imkân sağlanmaktadır. Bu bağlamda bulanık küme teorisinin temel kavramlarından biri olarak kabul edilmektedir
(Öztürk, Ö., 2009: 26).
Bulanık sayılar kesikli ve sürekli olabilmektedirler. Bu
durum bulanık aritmetik işlemlerde farklı metotların geliştirilmesini sağlamıştır. Bulanık sayıların kesikli üyelik
fonksiyonuna sahip olması durumunda “enb-enk operatörü”
kullanılmaktadır. Sürekli üyelik fonksiyonuna sahip olması
durumunda ise “α-kesimi” kullanılarak aritmetik işlemler gerçekleştirilebilir (Behret, 2011: 46-47). Bu çalışmada α-kesimi
metodu kullanılarak bulanıklaştırma işlemi yapılacaktır. Bu
bağlamda çalışmanın devamında metodoloji hakkında verilecek bilgiler bu doğrultuda şekillenecek ve çeşitlendirilecektir.
Literatürde tanımlanan özel bulanık sayılar için ayrı ayrı
verilen cebirsel işlemler dikkate alınarak genel formüller
elde edilmiştir. Bu genel formüllerin, α-kesimi metodu göre
yamuk bulanık sayılar için hesaplanışı aşağıda verilmek

 = ( a , a , a , a ) ve
tedir. A ve B kümelerinin sırasıyla A
1
2
3
4
B = ( b1 , b 2 , b3 , b 4 ) şeklinde ifade edildiğini ve yamuk bulanık küme olduğu varsayalım. Bu varsayım doğrultusunda iki
küme arasındaki aritmetik işlemler şu şekilde gerçekleşecektir (Sumathi ve Ritha:2014: 14-15; Behret, 2011: 53):

A ve B için toplama işlemi
A + B =
( a1 + b1; a2 + b2 ; a3 + b3 ; a4 + b4 )

i.

Burada
sayıdır.

a1 , a2 , a3 , a4 , b1 , b 2 , b3 , b 4 herhangi bir reel


ii. A ve B için çıkarma işlemi

− B =
( − b4 , − b3 , − b2 , −b1 ) olmak üzere;
A − B =
( a1 − b4 ; a2 − b3 ; a3 − b2 ; a4 − b1 )
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Burada
sayıdır.

a1 , a2 , a3 , a4 , b1 , b 2 , b3 , b 4 herhangi bir reel


iii. A ve B için çarpma işlemi

A > 0 ve B > 0 olmak üzere
A < 0 ve B > 0 olmak üzere
A < 0 ve B < 0 olmak üzere

 =
AxB
( a1b1; a2b2 ; a3b3 ; a4b4 )


 =
AxB
(a b ; a b ; a b ; a b )
1 4

2 3

3 2

4 1

 =
AxB
( a4b4 ; a3b3 ; a2b2 ; a1b1 )

A ve B için bölme işlemi
B kümesinin tersi B −1 olmak üzere;
B > 0 ise  −1  1 1 1 1 
B = ; ; ; 
 b4 b3 b2 b1 

iv.

 −1 =  1 ; 1 ; 1 ; 1 
B
B < 0 ise
 b1 b2 b3 b4  olarak ifade edilmekte-

dir. Buna göre bulanık bölme işlemi aşağıda verildiği gibi
olacaktır.

 a1 a2 a3 a4 
A > 0 ve B > 0 olmak üzere A ÷ B =
 ; ; ; 
 b4 b3 b2 b1 

 a4 a3 a2 a1 
A < 0 ve B > 0 olmak üzere A ÷ B =
 ; ; ; 
 b4 b3 b2 b1 
 a4 a3 a2 a1 
A < 0 ve B < 0 olmak üzere A ÷ B =
 ; ; ; 
 b1 b2 b3 b4 

v. k ∈ R olmak üzere k sabit sayısı ile A bulanık küme
çarpımı:

’dır.
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Durulaştırma Yöntemleri
Bulanık bir süreç çıktısı, genellikle bulanık bir küme olmaktadır. Fakat süreç çıktısının tek bir nicel değer olmasının
gerektiği durumlarda söz konusu olabilmektedir. Bulanık
çıktı süreci birçok çıktı parçasını (ikiden fazla) içerebilmektedir. Çıktı parçalarının her biri de ayrı ayrı üyelik fonksiyonuna sahiptir (Ross, 2010: 98). Bu da sistemi ve sisteme ait süreci
ifade etmede karmaşaya sebep olabilir. Karar vericiler daha
rahat çözümlemeler yapabilmek için durulaştırma işlemine
başvurmaktadırlar (Kazemi, 2010: 966).
Durulaştırma, bulanık bir niceliğin kesin bir niceliğe dönüştürülmesidir. Bu bağlamda; Kesin bir niceliğin bulanık
bir niceliğe dönüştürülmesi şeklinde ifade edilen bulanıklaştırma işleminin aksini ifade etmektedir (Ross, 2010: 98).
En çok kullanılan durulaştırma operatörlerine aşağıda yer
verilmektedir.

Ağırlık Merkezi Yöntemi
Sugeno tarafından 1985 yılında geliştirilen bu yöntem, literatürde sıklıkla kullanılmaktadır. Yöntem birçok kaynakta
merkezi alan veya sentroid yöntemi olarak da adlandırılmaktadır. Bu yöntemin tek dezavantajı, karmaşık üyelik fonksiyonları için hesaplama açısından zor olmasıdır (Pradeep ve
Thomas, 2015: 49). Yöntemin matematiksel ifadesi ve grafiksel gösterimi aşağıda verilmektedir (Ross, 2010: 99).

z* =

∫ µ ( z ) zdz
∫ µ ( z ) dz
A

( 4.7 )

A

Eşitlik (4.7)’de yer verilen denklemdeki z* ifadesi duru bulanık kümesine ait üyelik
laştırılmış değeri; µ A ifadesi A
fonksiyonu değerlerini; ∫ sembolü ise cebirsel entegrasyonu
temsil etmektedir.
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Şekil 20: Ağırlık Merkezi Yöntemi Grafiği
µ

1

0

z

*

z

Kaynak: Ross, T. J., (2010), Fuzzy Logic with Engineering Applications,
Third Edition, John Wiley & Sons, USA, s.100.

Ağırlıklı Ortalama Yöntemi
Ağırlıklı ortalama yöntemi, çıktıdaki her üyelik fonksiyonunun ilgili maksimum üyelik değeriyle ağırlıklandırılmasıyla oluşturulmaktadır. Yöntem hesaplama açısından daha
verimli sonuçlar ürettiğinden dolayı literatürde sıklıkla başvurulmaktadır. Fakat genellikle yöntemin kullanılabilmesi
için simetrik üyelik fonksiyonu gerekmektedir. Bu yönüyle
uygulama alanı sınırlanmaktadır. Yöntemi ifade eden cebirsel denklem Eşitlik (4.8)’de verilmektedir. (Ross, 2010: 99).

z* =

∑µ (z ) z
∑µ (z )
A

(4.8)

A

Denklemde yer alan Σ sembolü; cebirsel toplamı ve z ;
her simetrik üyelik fonksiyonunun merkezini ifade etmektedir. Yönteme ait grafik Şekil 21’de verilmektedir.
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Şekil 21: Ağırlıklı Ortalama Yöntemi Grafiği
µ

1

0,9

0,5

0

a

b

z

Kaynak: Ross, T. J., (2010), Fuzzy Logic with Engineering Applications,
Third Edition, John Wiley & Sons, USA, s.100.

Şekil 21’de örnek olarak verilen iki fonksiyonun durulaştırılmış değeri Eşitlik (4.9)’da verildiği gibi hesaplanacaktır.

z* =

a ( 0,5 ) + b ( 0,9 )
0,5 + 0,9

(4.9)

Yöntem simetrik üyelik fonksiyonlarıyla sınırlandırıldığı
için a ve b değerleri, ilgili şekillerin ortalamasını (merkezini)
ifade etmektedir.

Yükseklik Yöntemi
Maksimum üyelik prensibi olarak da bilinen bu yöntem, bulanık çıkarım kümesine ait üyelik fonksiyonundaki
en büyük üyelik derecesine sahip öğe değerini vermektedir.
Yöntemin kullanılabilirliği Tepe noktası veya noktaları olan
bulanık çıkarım kümesinin varlığına bağlıdır. Tek tepe değerine sahip kümeler için en elverişli durulaştırma metodudur.
Cebirsel ifadesi Eşitlik (4.10)’da verilmektedir (Ross, 2010: 99;
Paksoy vd., 2013: 67).
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µ A ( z *) ≥ µ A ( z )

veya

µ A ( z *) ≥ maks {µ A ( z ) ; z ∈ Z }

(4.10)

Yönteme ait grafik ise Şekil 22’de yer almaktadır.
Şekil 22: Yükseklik Yöntemi Grafiği
µ

1

0

z

*

z

Kaynak: Ross, T. J., (2010), Fuzzy Logic with Engineering Applications,
Third Edition, John Wiley & Sons, USA, s.99.

Toplamların Merkezi Yöntemi
Literatürde yer alan birçok durulaştırma yönteminden
daha hızlı ve simetrik üyelik fonksiyonları ile sınırlı olmayan bir durulaştırma yöntemidir. Yöntem işleyişi, bireysel
bulanık küme çıktılarının birleşimi yerine cebirsel toplamını
içermektedir. Yöntemin iki dezavantajı vardır. Bunlar kesişen
alanların iki kez eklenmesi ve yöntemin bireysel üyelik fonksiyonlarına ait merkezlerin bulunmasını içermesidir.
Durulaştırılmış değer z∗ aşağıdaki gibi verilir (Ross,
2010: 105):
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n

z* =

∑ µ ( z ) ∫ zdz
k =1
n

Ak

z

∑ µ ( z ) ∫ dz
k =1

Ak

(4.11)

z

Burada ki z sembolü, ilgili üyelik fonksiyonlarının her birinin ağırlık merkezine olan uzaklığı ifade etmektedir.
Şekil 23: Toplamların Merkezi Yöntemi Grafiği: (a) Birinci Üyelik Fonksiyonu;
(b) İkinci Üyelik Fonksiyonu; (c) Durulaştırma Adımı

Kaynak: Ross, T. J., (2010), Fuzzy Logic with Engineering Applications,
Third Edition, John Wiley & Sons, USA, s.106.

Bu yöntem, ağırlıklı ortalama yöntemine benzemektedir.
Fakat bu yöntemde ağırlıklar ilgili üyelik fonksiyonlarının
alanları iken ağırlıklı ortalama yönteminde ağırlıklar bireysel
üyelik değerleridir.

En Büyük Alan Merkezi Yöntemi
Bu yöntem işleyişi, en az iki dışbükey alt bölgeye sahip
bulanık çıktı kümesine bağlı olarak ilerlemektedir. Eğer dışbükey bölgeye sahip iki bulanık çıktı kümesi varsa; en büyük
alana sahip dışbükey bulanık alt bölgeye ait ağırlık merke110
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zi değeri kullanılarak durulaştırılmış çıktı değerini (z*) elde
edilmektedir. Bu değer ağırlıklı merkezi yöntemi kullanılarak hesaplanmaktadır. Yönteme ait cebirsel ifade ve grafiksel
gösterime sırasıyla Eşitlik (4.12) ve Şekil 24’te yer verilmektedir (Ross, 2010: 106).

z* =

∫ µ ( z ) zdz
∫ µ ( z ) dz
Am

(4.12)

Am

A

A

Burada simgelenen m ; k bulanık çıktı kümesindeki,
en büyük alana sahip dış bükey bulanık alt bölgeyi temsil etmektedir. Ayrıca yukarıda verilen hesaplama
koşulu toplam
A k ’nın dış bükey olmadıbulanık çıktı kümesini temsil eden
A
ğı durumda geçerlidir. Çünkü k dış bükey olduğunda tek
bir dış bükey alan söz konusu olmaktadır. Durulaştırılmış
çıktı değeri z∗ ise centroid yöntemiyle belirlenen değerin aynısı olacaktır (Ross, 2010: 106).
Şekil 24: En Büyük Alan Merkezi Yöntemi Grafiği

Kaynak: Ross, T. J., (2010), Fuzzy Logic with Engineering Applications,
Third Edition, John Wiley & Sons, USA, s.107.

Dereceli Ortalama Entegrasyon Gösterimi Yöntemi
Kademeli-Dereceli ortalama entegrasyon temsil yöntemi,
Chen ve Hseih (1998) tarafından geliştirilmiştir (Mahata ve
Goswami, 2013: 193).
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Yöntem cebirsel ifadesinde yer alan L-1 ve R-1 ifadeleri L
ve R fonksiyonlarının tersini ifade etmektedir. Bulanık küme
A ise genelleştirilmiş a kesim bulanık sayıların dereceli ortalama değerlerini göstermektedir (Deb ve De, 2015: 574).

A = ( a1 , a2 , a3 , a4 : w A ) LR olmak üzere; Yöntem Eşitlik

(4.13)’ te verildiği gibi ifade edilmektedir.
wA

( )

P A =

∫
0

a ( L−1 ( a ) + R −1 ( a ) )
2
wA

(4.13)

∫ a da
0

Burada 0 < a ≤ wA ve 0 < wA ≤ 1 kabul edilirken

P A ; bulanık A kümesinin dereceli ortalama entegrasyon temsilini ve wA kademe-derece değerini göstermekte-

( )

dir. Eşitlik (4.14) ise yamuk bulanık sayılar için durulaştırma
yönteminin hesaplanışını temsil etmektedir (Deb ve De, 2015:
574).

a + 2a2 + 2a3 + a4
P A = 1
6

( )

(4.14)

Üçgen bulanık sayıların kullanılması durumunda ise durulaştırma yöntemi hesaplanışı Eşitlik (4.15)’te gösterildiği
şekilde hesaplanacaktır ( Mahata ve Goswami, 2013: 193).

a + 4a2 + a3
P A = 1
6

( )

(4.15)

Yönteme ait grafiksel gösterim aşağıda verilen Şekil 25’te
yer almaktadır.
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Şekil 25: Dereceli Ortalama Entegrasyon Temsil Yöntemi (GMIR) Grafiği

0

_

_

_

_
Kaynak: Deb, M. and De, P. K., (2015), “Optimal
Solution of a Fully
Fuzzy Linear Fractional Programming Problem By Using Graded
Mean Integration Representation Method”, Applications and Applied
Mathematics, Cilt. 10, s.575.

Yamuk bulanık sayıların kullanıldığı varsayımı altında
ele alınan bir probleme ait GMIR yöntemi grafiği yukarıda
verildiği gibi şekillenecektir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

ÖNERİLEN DETERMİNİSTİK STOK MODELİ

STOKSUZLUK VARSAYIMI ALTINDA YENİ BİR STOK MODELİ
Önerilen deterministik stok modeli, Dobos ve Richter
(2003) çalışmasında yer alan stok modeli temel alınarak geliştirilmiştir. Dobos ve Richter (2003), çalışmada geri dönüşümden maksimum kazanım elde edilmesi sonucunda geriye kalan servis edilemeyecek ürünleri atık olarak nitelendirmiştir.
Bu atıkların bertaraf edilme süreci ise “bertaraf zaman aralığı
(time disposal interval – TD)” olarak sisteme dâhil edilmiştir.
Ayrıca bu sürecin hiç geri dönüşüm stoku birikmeyecek şekilde ele alındığı görülmektedir. Fakat bertaraf sürecine paralel
olarak talebin karşılanmaya devam edildiği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, model altyapısı bertaraf sürecine paralel
olarak geri dönüştürülecek ürün stok oluşumunu yansıtacak
şekilde güncellenmiştir. Bunun yanı sıra modele stoksuzluk
varsayım eklenerek yeni bir model meydana getirilmiştir.
Yapılan güncelleme ve yenilikler doğrultusunda oluşan
yeni stok modeline ait detaylar alt başlıklar halinde aşağıda
verilmektedir.
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Modele Ait Notasyon Bilgileri
D

R=D γ
P=D β

d =αD

α

: Talep Oranı
: Geri Dönüşüm Oranı;
: Üretim Oranı;

(γ < 1)

( β < 1)

( 0 ≤ α ≤ 1)

: Geri Alma Oranı;
: Marjinal Geri Alma Oranı

δ
T
t P1

: Marjinal Kullanım Oranı

xR

: Geri Dönüşümden Üretilen Servis Edilebilir Ürün Sayısı

xP

: Üretimde Üretilen Servis Edilebilir Ürün Sayısı

TR

: Geri Dönüşüm Çevrimi

t R1

: Geri Dönüşüm Üretim Süresi

TP

: Üretim Süresi

SR

: Geri Dönüşüm İçin Hazırlık Maliyeti

SP

: Üretim İçin Hazırlık Maliyeti

hs

: Servis Edilebilir Ürünler İçin Stok Maliyeti

hn

: Servis Edilemeyen Ürünler İçin Stok Maliyeti

cw

: Birim Atık Yok Etme Maliyeti

cP

: Birim Üretim Maliyeti (Production Cost)

cR

: Birim Geri Dönüşüm Maliyeti

cB

: Birim Geri Alım Maliyeti

bP

: Birim Stoksuzluk Maliyeti

: Üretim ve Geri Dönüşüm Döngüsünün Uzunluğu
: Talebin Karşılanamadığı Dönem Uzunluğu
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Modele İlişkin Varsayımlar
 Talep Oranı (D), kesinlikle bilinen ve sabit kabul
edilmektedir.
 Maliyet yapısı sabit ve bilinen kabul edilmektedir.
 Geri dönüştürülmek üzere toplanan ürün oranı kesinlikle bilinen ve sabit kabul edilmektedir.
 Talep edilen miktarı temin etmek için yeterli alan, kapasite ve sermaye mevcuttur.
 Talebin karşılanamayan kısmı için stoksuzluğa izin
verilmektedir.
 Satın alma ve geri kazanım yönlendirme süreleri, bilinen
ve sabit kabul edilmektedir.
 Teslim süresi bilinen ve sabit kabul edilmektedir.
 Geri kazanım oranı toplama oranından daha küçüktür.
(γ≤α).
 Talep oranı, toplama oranından daha büyüktür.( D>α ).
 Geri dönüşüm, ekonomik fayda sağlamaktadır.

Modele İlişkin Stok Değişiminin İncelenmesi
Çalışmanın bu bölümünde önerilen modele ilişkin stok
değişiminin, grafik üzerinden incelenmesi amaçlanmaktadır.
Stok değişim grafiği Şekil 26’da yer almaktadır. Grafik hakkında detaylı bilgi, aşamalı olarak aşağıda anlatılmaktadır.
Şekil 26: Önerilen Modele Ait Servis Edilebilir (A) ve
Edilemez (B) Stok Değişim Grafiği
dönemi: Stok döngüsünün başlangıcını temsil eden
birinci aşamadır. Burada geri dönüştürülecek ürünlerin işlenmesi ile R-D hızında yeniden üretim sağlanmaktadır.
Yeniden üretim, maksimum geri dönüştürülebilir ürün miktarı ( ) seviyesine ulaşıncaya kadar devam etmektedir. Buna
paralel olarak R-aD hızında servis edilemeyen ürün miktarı
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azalmaktadır. Maksimum geri dönüşüm sağlandıktan sonra
kalan ürünler ise hurdaya ayrılmakta ve sistem dışına atıldeğeri bahsi geçen maksimum
maktadır. Grafikte yer alan
hurda miktarını temsil etmektedir.
dönemi: Geri dönüşüm zamanı içerisinde ki ikinci
aşamayı temsil eden bu aşamada; üretim söz konusu değildir.
Biriktirilen (geri dönüştürülmüş) ürün stoku, talep oranı (D)
hızında tüketilmektedir. Buna paralel olarak servis edilemeyen ürün miktarı aD hızında artmaktadır.
dönemi: Bu dönem ise talebin karşılanamadığı dönemi temsil etmektedir. Stok döngüsünün bu aşamasında gelen
ürün talepleri karşılanmak üzere ertelenmektedir. Bu erteleulaşıncaya
me süreci, maksimum stoksuzluk seviyesine
kadar devam etmektedir. Servis edilemeyen ürün miktarında
ise herhangi bir değişim göstermemektedir.
dönemi: Üretim sürecinde yer alan bu aşamada, sıfırdan üretime başlanır. Bu aşamada hem üretim yapılır hem
ertelenen talep öncelikli olmak üzere talep edilen ürünler karşılanır. Bu nedenle üretim P-D hızında yapılmaktadır. Servis
edilemeyen ürün miktarı ise aP hızında artış göstermektedir.
dönemi: Bu dönem, bir önceki dönemin devamı
niteliğinde olup ertelenen taleplerin karşılanması sonrasını
temsil etmektedir. Burada da üretim P-D hızında yapılmakta
olup maksimum stok seviyesine ( ) ulaşılıncaya kadar devam etmektedir. Bunun paralelinde servis edilemeyen ürün
aD hızında artmaya devam etmektedir.
dönemi: Bu dönemde üretim söz konusu olmayıp
sadece üretim zamanı boyunca biriken talep, D hızında karşılanmaktadır. Ürün stokunun tükenmesi ile birlikte dönem
sonlanmaktadır. Servis edilemeyen ürün miktarında ise maksimum seviyeye ( ) ulaşılmaktadır. Böylece stok döngüsü
tamamlanır.
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Matematiksel Model
Çalışmanın bu bölümünde, verilen stok değişim grafiği doğrultusunda matematiksel model oluşturulmuştur.
Matematiksel model detaylar ve modeldeki her bir kalemin hesaplanışı eşitlikler ile birlikte aşağıda verildiği gibi
sıralanmaktadır.
Bu durumda geri dönüşümdeki üretim miktarı

xR = δα DT

Geri Dönüşüm Üretim Süresi t R1 ;

=
t R1 x=
δγα T
R R
Geri Dönüşüm Zamanı

TR ;

=
TR x=
δα T
R D

xR

;

(5.1)
(5.2)
(5.3)

Üretimden Karşılanan Talep Miktarı;

(1 − δα ) DT

xP=

(5.4)

Üretim Zamanı;

t P 2 + t P 3 =xP P =(1 − δα ) β T

(5.5)

Üretim Çevrim Süresi;

TP = t P1 + t P 2 + t P 3 + t P 4
= xP D=

(1 − δα ) T

(5.6)

Geri Dönüşemeyen (Hurdaya Ayrılan) Miktar;

I 3=

(1 − δ ) α DT

(5.7)

Şeklinde yazılabilir. Şekil göz önüne alındığında ise aşağıdaki eşitliklere ulaşılmaktadır.

IR
R−D
I −I
t R1 = n 3
R −α D
t R1 =
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IB

t P1 =

tP 2 =
tP3 =
tP 4 =
tR 2 =
tP 2 =

IB
IP
IP
I1

(5.10)

D

( P − D)

(5.11)

( P − D)

(5.12)
(5.13)

D

(5.14)

αD

I 2 − I1

(5.15)

αP

In − I2
tP3 + tP 4 =

αD

(5.16)

Eşitlik (5.2) ve Eşitlik (5.9)’dan

(1 − δγα ) α DT

I n=

(5.17)

Eşitlik (5.2), Eşitlik (5.3) ve Eşitlik (5.14)’ten

(1 − γ ) δα 2 DT

I1=

(5.18)

Eşitlik (5.10)’ den

I B = Dt P1

(5.19)

Eşitlik (5.11) ve Eşitlik (5.19)’den

 β
tP 2 = 
 1− β


 t P1


(5.20)

Eşitlik (5.15), Eşitlik (5.18) ve Eşitlik (5.20)’den

I 2= I1 +

α DT
1− β

α Dt P1
=
(1 − γ ) δα DT +
1− β
2

(5.21)

Eşitlik (5.5), Eşitlik (5.11), Eşitlik (5.12) ve Eşitlik (5.19)’
den
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I P =−
(1 β )(1 − δα ) DT − DtP1

(5.22)

Eşitlik (5.12) ve Eşitlik (5.22)’den

 β
tP3 =
(1 − δα ) β T − 
 1− β


 t P1


(5.23)

Eşitlik (5.13) ve Eşitlik (5.23)’ten

t P 4 =−
(1 β )(1 − δα ) T − tP1

(5.24)

Eşitlik (5.10), Eşitlik (5.11), Eşitlik (5.19)’ dan

 1
t P1 + t P 2 =

 1− β


 t P1


(5.25)

Eşitlik (5.12), Eşitlik (5.13) ve Eşitlik (5.22)’ den

 1
t P 3 + t P 4 =(1 − δα ) T − 
 1− β


 t P1


(5.26)

elde edilir.
Böylece döngü başına toplam maliyet;
CT= cW (1 − δ ) α DT + cBα DT + cP (1 − δα ) DT + cRδα DT + sR + sP
 I T I (t + t ) 
 I (t + t ) 
+ hS  R R + P P 3 P 4  + bP  B P1 P 2 
2
2
2




 ( I n + I 3 ) tR1 ( I n + I 2 )( tP 3 + tP 4 )
(T − tR1 ) I1 + ( I1 + I 2 ) tP 2 
+ hn 
+
+ I1tP1 +

2
2
2
2



(5.27)

Gerekli işlemlerin yapılaması sonucunda
C=
cW (1 − δ ) + cB + cP (1 α − δ ) + cRδ  α DT + sR + sP
T

{

}

2
2
+ hS (1 − γ )(δα ) + (1 − β )(1 − δα )  + hn α (1 − δ 2γα )  DT 2 2



 h + b − α hn  2
− hs (1 − δα ) Dt P1T+  s P
 Dt P1 2
1− β



şeklinde yazılabilir.
Birim zamanda toplam maliyet
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CT
s +s
= cW (1 − δ ) + cB + cP (1 α − δ ) + cRδ  α D + R P
T
T
2
2
2


+ hS (1 − γ )(δα ) + (1 − β )(1 − δα ) + hn α (1 − δ γα )  DT 2



CU =

{

}

(5.29)

 h + bP − α hn  2
− hs (1 − δα ) Dt P1 +  s
 Dt P1 2T
1− β



elde edilir.
T’ye göre türevi alınıp sıfıra eşitlendiğinde optimum çev*
rim süresi T ;

{

}

dCU
s +s
2
2
=
− R 2 P + hS (1 − γ )(δα ) + (1 − β )(1 − δα )  + hn α (1 − δ 2γα )  D 2


dT
T
 hs + bP − α hn  2
2
−
 Dt P1 2T =0
1− β



4 A2 A5
4 A3 A5 − A42

T* =

(5.30)
(5.31)

t P1 ’e göre türevi alınıp sıfıra eşitlendiğinde optimum
*

çevrim süresi

t P1 ;

dCU
 h + b − α hn 
0
=
−hs (1 − δα ) D +  s P
(5.32)
 Dt P1 T =
1− β
dt P1


A2 A42
A5 ( 4 A3 A5 − A42 )

*
P1

t =

(5.33)

Burada;

A=
cW (1 − δ ) + cB + cP (1 α − δ ) + cRδ  α D
1

(5.34)

A=
sR + sP
2

(5.35)

=
A3

{h (1 − γ )(δα ) + (1 − β )(1 − δα )  + h α (1 − δ γα )} D 2 (5.36)
2

S

2

n

2

A4 =
−hS (1 − δα ) D

(5.37)

 h + b − α hn 
A5 =  S P
D 2
1− β



(5.38)

şeklinde temsil edilmektedir.
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Önerilen Deterministik Model İçin Deneysel Çalışma
Çalışmanın bu kısmında, önerilen deterministik model
için deneysel bir çalışma yapılmıştır. Deneysel çalışma için
kullanılan örnek veri değerleri Dobos ve Richter (2003) çalışmasında yer alan Örnek 5’ten uyarlanmıştır.
Örnek 1: Gerçekleştirilecek olan model çözümlemesinde,
önerilen model parametreleri için kullanılacak örnek parametre verileri Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2: Örnek 1 İçin Derlenen Parametre Verileri
D=1200

α=1/2

δ=2/3

CP=120

CR=30

bp=15

γ=2/3

β=2/3

Cw=5

CB=60

hs=12

hn=3

SR=72

SP=144

Parametre değerlerinin modelde yer alan eşitliklerde yerine konulması sonucu elde edilen çözüm değeri Tablo 3’te
yer almaktadır.
Tablo 3: Örnek 1 İçin Önerilen Model Çözüm Değerleri
CU = $146175 T = 0.1225 y
R

= 44.7 g

I P = 52 adet I1 = 24 adet I 2 = 94 adet I 3 = 73 adet

T = 0.3675 y t R1 = 0.0817 y I B = 46 adet I n = 171 adet I R = 49 adet xR = 147 adet
= 134.1 g
= 29.8 g
t P1 = 0.0384 y t P 2 = 0.0768 y t P 3 = 0.0865 y t P 4 = 0.0433 y TP = 0.2450 y xP = 294 adet

= 14 g

= 28 g

= 31.6 g

= 15.8 g

= 89.4 g

Örnek 2: Gerçekleştirilecek olan model çözümlemesinde,
önerilen model parametreleri için kullanılacak örnek parametre verileri Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4: Örnek 2 İçin Derlenen Parametre Verileri
D=1200

α=0,6

δ=2/3

CP=120

CR=30

bp=15

γ=2/3

β=2/3

Cw=5

CB=60

hs=12

hn=3

SR=72

SP=144

Parametre değerlerinin modelde yer alan eşitliklerde yerine konulması sonucu elde edilen çözüm değeri Tablo 5’te
yer almaktadır.
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Tablo 5: Örnek 2 İçin Önerilen Model Çözüm Değerleri
CU = $146420.7 T = 0.1416 y
R

= 51.7 g

I P = 56 adet I1 = 34 adet I 2 = 107 adet I 3 = 85 adet

T = 0.3539 y tR1 = 0.0944 y I B = 40 adet I n = 187 adet I R = 44 adet xR = 170 adet
= 34.5 g
= 129.2 g
t P1 = 0.0337 y tP 2 = 0.0674 y tP 3 = 0.0742 y t P 4 = 0.0371 y TP = 0.2123 y xP = 255 adet
= 24.6 g
= 77.5 g
= 27.1 g
= 12.3 g
= 13.5 g

Tablo 3 ve Tablo 5 incelendiğinde; maliyet parametresi
bakımından Örnek1 çözüm değerlerinin daha başarılı olduğu
görülmektedir. Model çözüm değerleri T ve TP1 bakımından
incelendiğinde ise Örnek 2 bulgularının daha başarılı olduğu gözlemlenmektedir. Bu durumun Örnek 2 için derlenen
verilerde, marjinal geri alma oranının (a) farklı kabul edilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Geri alma oranının
Örnek 1 e göre daha yüksek kabul edilmesi ile geri dönüşüm
zamanı (TR) daha uzun sürmektedir. Buna bağlı olarak üretim
dönem uzunluğu (TP) ve akabinde stokun karşılanamadı dönem uzunluğu da (tP1) azalmaktadır.
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ÖNERİLEN DETERMİNİSTİK STOK MODELİNİN
BULANIKLAŞTIRILMASI
STOKSUZLUK VARSAYIMI ALTINDA YENİ BİR BULANIK STOK MODELİ
Çalışmanın bu bölümünde, bir önceki bölümde tüm detayları verilen yeni stok modelinin bulanık yaklaşıma uyarlanması söz konudsudur. Model, bulanık yaklaşım ile genişletilerek yeni bir bulanık stok modeli ortaya konmaktadır.
Önerilen bulanık stok modeline ilişkin tüm detaylar, çalışmanın devam eden kısmındaki alt başlıklarda yer almaktadır.

Önerilen Bulanık Stok Modeli Notasyon ve Karar Değişkenleri
Önerilen stok modelinin bulanıklaştırılmasında ilk adım
bulanık kabul edilecek parametre ve değişken değerlerinin
belirlenmesidir. Diğer tüm notasyon bilgileri, önerilen stok
modeli ile aynı kabul edilmek üzere bulanık kabul edilecek değişken ve parametrelere ait notasyon bilgileri aşağıda
verilemektedir.

D : Bulanık Talep Oranı
cR : Bulanık Geri Dönüşüm Maliyeti
(br)
cB : Bulanık Geri Alım Maliyeti
(br)
cP : Bulanık Üretim Maliyeti
(br)
cw
: Bulanık Atık Yok Etme Maliyeti (br)
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SR
: Geri Dönüşüm için Bulanık Hazırlık Maliyeti
SP : Üretim için Bulanık Hazırlık Maliyeti
hs : Servis Edilebilir Ürünler için Bulanık Stok Maliyeti
hn : Servis Edilemeyen Ürünler için Bulanık Stok Maliyeti
bP :Bulanık Stoksuzluk Maliyeti
Buna göre; Bulanık modelde tüm maliyet parametrelerinin ve talep değişkeninin bulanık kabul edildiği görülmekte*
*
dir. Modele ait çevrim süreleri ise T ve t P1 deteministik- kesin (crisp) değer olarak hesaplanacaktır.

Bulanık Modele Ait Bulanık Küme, Üyelik Fonksiyonu ve
Üyelik Fonksiyon Grafikleri
Bulanıklaştırma işleminin ikinci aşaması ise bulanık kabul edilen parametre ve/ veya değişkenlerin bulanık sayı
olarak ifade edilmesidir. Literatürde birçok bulanık sayı türü
bulunmaktadır. Bu çalışmada üçgen bulanık sayılar ve bu sayıların dâhil olduğu üçgen bulanık kümeler kullanılacaktır.
Üyelik derecelerini ifade eden bulanık küme elemanları, sübjektif olarak oluşturulan bir veya birden fazla “kural tabanı”
baz alınarak belirlenebilmektedir. Çalışmada kullanılan kural
tabanlarına ilişkin detaylar 6.1.4 başlığı altındaki Tablo 6’da
yer almaktadır. Çalışmada kullanılan üçgen bulanık sayıların
karakteristiğini belirtmek için üçgen üyelik fonksiyonları ve
bu fonksiyonların grafiklerinden faydalanılmaktadır.
Aşağıda verilen şekillerde sırasıyla bulanık modelde kullanılmak üzere kabul gören parametre-değişkenlerin, negatif
olmadığı varsayılan üçgen bulanık küme olarak ifadesi ile bu
kümelere ait üyelik fonsiyonları ve grafikleri yer almaktadır.
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Şekil 27: Talep Oranı (D) İçin Oluşturulan Bulanık Küme,
Bulanık Üyelik Fonksiyonu ve Fonksiyon Grafiği
D = ( d l ; d m ; d u )
D < dl 

dl ≤ D ≤ d m 


d m ≤ D ≤ du 


du < D


 0

 D − dl
 d − d
µ  ( D) =  m l
D
 du − D
 du − d m

 0

µ  ( D)
D
1

0

dl

du

dm

D

S

Şekil 28: Geri Dönüşüm İçin Bulanık Hazırlık Maliyeti ( R ) İçin Oluşturulan Bulanık
Küme, Bulanık Üyelik Fonksiyonu ve Fonksiyon Grafiği
SR = ( SRl ; SRm ; SRu )
 0

 S R − S Rl

 S − S Rl
µ  ( S R ) =  Rm
SR
 S Ru − S R
 S Ru − S Rm

 0


S R < S Rl 

S Rl ≤ S R ≤ S Rm 



S Rm ≤ S R ≤ S Ru 


S Ru < S R



µ  ( D)
D
1

0

dl

dm

du

D

S

Şekil 29: Üretim İçin Bulanık Hazırlık Maliyeti ( P ) İçin Oluşturulan Bulanık Küme,
Bulanık Üyelik Fonksiyonu ve Fonksiyon Grafiği

SP = ( SPl ; SPm ; SPu )
 0

 S P − S Pl
 S −S

µ  ( S P ) =  Pm Pl
SP
 S Pu − S P
 S Pu − S Pm


 0
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S P < S Pl 

S Pl ≤ S P ≤ S Pm 



S Pm ≤ S P ≤ S Pu 


S Pu < S P



µ

S P

(SP )
1

0

SPl

SPm

SPu

SP
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c

Şekil 30: Birim Bulanık Geri Dönüşüm Maliyeti ( R ) İçin Oluşturulan Bulanık Küme,
Bulanık Üyelik Fonksiyonu ve Fonksiyon Grafiği

cR = (cRl ; cRm ; cRu )
 0

 cR − c Rl
 c −c
µ ( cR ) =  Rm Rl
cR
 c Ru −cR
 c Ru −c Rm

 0

cR < c Rl 

c Rl ≤ cR ≤ c Rm 


c Rm ≤ cR ≤ c Ru 


c Ru < cR


µ

( )

C
C R R

1

0

CRl

CRm

CR

CRu

c

Şekil 31: Birim Bulanık Geri Alım Maliyeti ( B ) İçin Oluşturulan Bulanık Küme,
Bulanık Üyelik Fonksiyonu ve Fonksiyon Grafiği

cB = (cBl ; cBm ; cBu )
 0

 cB − c Bl
 c −c
µ ( cB ) =  Bm Bl
cB
 c Bu −cB
 c Bu −c Bm

 0

cB < c Bl 

c Bl ≤ cB ≤ c Bm 


c Bm ≤ cB ≤ c Bu 


c Bu < cB


µ

( )

C
C B B

1

0

CBl

CBm

CBu

CB

c

Şekil 32: Birim Bulanık Üretim Maliyeti ( P ) İçin Oluşturulan Bulanık Küme,
Bulanık Üyelik Fonksiyonu ve Fonksiyon Grafiği

cP = (cPl ; cPm ; cPu )
 0

 cP − c Pl
 c −c

µ ( cP ) =  Pm Pl
cP
 c Pu −cP
 c Pu −c Pm

 0


cP < c Pl 

c Pl ≤ cP ≤ c Pm 



c Pm ≤ cP ≤ c Pu 


c Pu < cP



µ

( )

C
C B B

1

0

CBl

CBm

CBu

CB
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c

Şekil 33: Birim Bulanık Atık Yok Etme Maliyeti ( w ) İçin Oluşturulan Bulanık Küme,
Bulanık Üyelik Fonksiyonu ve Fonksiyon Grafiği

cw = (cwl ; cwm ; cwu )
 0

 cw − c wl

 c −c
µ ( cw ) =  wm wl
cw
 c wu −cw
 c wu −c wm


 0

cw < c wl 

c wl ≤ cw ≤ c wm 



c wm ≤ cw ≤ c wu 


c wu < cw



µ

( )

C
C B B

1

0

CBl

CBm

CBu

CB

h

Şekil 34: Servis Edilebilir Ürünlerin Bulanık Stok Maliyeti ( s ) için Oluşturulan Bulanık
Küme, Bulanık Üyelik Fonksiyonu ve Fonksiyon Grafiği

hs = (hsl ; hsm ; hsu )
 0

 hs − h sl
 h −h

µ  ( hs ) =  sm sl
hs
 h su − hs
 h su −h sm


 0

hs < h sl 

h sl ≤ hs ≤ h sm 



h sm ≤ hs ≤ h su 


h su < hs



µ

( )

C
C B B

1

0

CBl

CBm

CBu

CB

h

Şekil 35: Servis Edilemeyen Ürünlerin Bulanık Stok Maliyeti ( n ) için Oluşturulan
Bulanık Küme, Bulanık Üyelik Fonksiyonu ve Fonksiyon Grafiği

hn = (hnl ; hnm ; hnu )
 0

 hn − h nl

 h −h
µ  ( hn ) =  nm nl
hn
 h nu − hn
 h nu − h nm

 0
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hn < h nl 

h nl ≤ hn ≤ h nm 



h nm ≤ hn ≤ h nu 


h nu < hn



( )

µ  hn
hn

1

0

hnl

hnm

hnu

hn
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Şekil 36: Birim Bulanık Stoksuzluk Maliyeti ( bP ) İçin Oluşturulan Bulanık Küme,
Bulanık Üyelik Fonksiyonu ve Fonksiyon Grafiği

bP = (bPl ; bPm ; bPu )
 0

 bP − b Pl

 b −b
µ  ( bP ) =  Pm Pl
bP
 b Pu −bP
 b Pu −b Pm

 0


bP < b Pl 

b Pl ≤ bP ≤ b Pm 



b Pm ≤ bP ≤ b Pu 


b Pu < bP



( )

µ  bp
bP

1

0

bPl

bPm

bPu

bP

Burada yer alan bulanık küme, üyelik fonksiyonu ve üyelik fonksiyon grafiği değerleri, 6.1.4. başlığı altında yer alan
kural tabanları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Bulanık Matematiksel Model
Çalışmanın bu kısmında; önerilen stok modeline, belirlenen bulanık küme ve sayıların entegre edilmesi ve modele ait
eşitliklerin bulanıklaştırılması verilmektedir.
Bu durumda;
Birim zamanda bulanık toplam maliyet fonksiyonunun

( CU ) bulanıklaştırma aşamaları aşağıda özetlenmektedir.
Fonksiyonun bulanık halini ifade eden denklem ise Eşitlik
(6.4)’ te yer almaktadır.


 SR + SP a
CU =
cW (1 − δ ) + cB + cP (1 α − δ ) + cRδ  α D + T
2
2
 2
+ hS (1 − γ )(δα ) + (1 − β )(1 − δα )  + hn α (1 − δ 2γα )  DT



{


  
 +  hs + bP − α hn
− hs (1 − δα ) Dt
P1
1− β


}

  2
 Dt P1


(6.1)


2T 
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( (cwl ; cwm ; cwu ) x (1 − δ ) ) + (cBl ; cBm ; cBu )

 dl ; d m ; du ) )
 x (α x(
CU = 
 + ( (cPl ; cPm ; cPu ) x (1 α − δ ) ) + ( (cRl ; cRm ; cRu ) x δ ) 
 (hsl ; hsm ; hsu )



 
   (1 − γ )(δα )2
 
 S ; S ; S
   x 

2
Rl
Rm
Ru
 ÷ T  +    + (1 − β ) (1 − δα )    x ( (dl ; d m ; du ) x T ) ÷ 2 
+ 
    


 + ( S Pl ; S Pm ; S Pu ) 
  (h ; h ; h ) 


nl
nm
nu
(6.2)

+ 

2
  x α (1 − δ γα ) 

 d ; d ; d ) x ( t )
− (h ; h ; h ) x (1 − δα ) x(

(

)

(

(

sl

sm

su

  (h ; h ; h )
  sl sm su

+   + (bPl ; bPm ; bPu )
 
 hnl ; hnm ; hnu )
 − α x(
 

(

l

)

m

)

u

P1

)







2
 ÷ (1 − β )  x  (dl ; d m ; du ) x ( t P1 ) ÷ 2T  











(

)

 ( (1 − δ ) cwl ) + cBl + ( (1 α − δ ) cPl ) + (δ cRl )  α dl ; 



S +S S +S S +S 
CU =  ( (1 − δ ) cwm ) +; cBm + ( (1 α − δ ) cPm ) + (δ cRm )  α d m ; +  Rl Pl ; Rm Pm ; Ru Pu 

  T
T
T

 ( (1 − δ ) c ) + c + ( (1 α − δ ) c ) + (δ c )  α d 
wu
Bu
Pu
Ru
u



Tdl 
2
2
 
2

  (1 − γ )(δα ) + (1 − β )(1 − δα ) hsl  + hnlα (1 − δ γα ) 2 ; 


Td
2
2
+   (1 − γ )(δα ) + (1 − β )(1 − δα ) hsm  + hnmα (1 − δ 2γα ) m ;
 

2 


Td
2
2
2
(6.3)
  (1 − γ )(δα ) + (1 − β )(1 − δα ) h  + h α (1 − δ γα ) u 
su
nu

2 
 

{(
{(
{(

)
)
)

 hsl + bPl + α hnu  2


 dl t P1 2 T ; 
(1 − β ) 


 hsu du (1 − δα ) t P1 ;  


  hsm + bPm + α hnm  2

+  hsm d m (1 − δα ) t P1 ;  + 
2
;
d
t
T



(1 − β )  m P1

 

 (hsl dl (1 − δα ) t P1  

 hsu + bPu + α hnl  2

 du t P1 2T 
(1 − β ) 
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Birim zamanda bulanık toplam maliyet denklemi derecelendirilmiş ortalama entegrasyon temsil (Graded Mean
Integration Representation- GMIR) yöntemi ile durulaştırılması sonucunda Eşitlik (6.5) elde edilmektedir. Burada
P ( CU ) durulaştırılmış maliyet fonksiyonu temsil etmektedir.
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1 
P C=
U
6
















( )

( (1 − δ ) cwl ) + cBl + ( (1 α − δ ) cPl ) + (δ cRl )  α dl +

{(

)

S Rl + S Pl
T

}

Tdl
2
2
+  (1 − γ )(δα ) + (1 − β )(1 − δα ) hsl  + hnlα (1 − δ 2γα )


2
  hsl + bPl + α hnu  dl t P21 
+ ( hsu du (1 − δα ) t P1 ) +  



(1 − β )  2T 


+

 S + S Pm 
( (1 − δ ) cwm ) +; cBm + ( (1 α − δ ) cPm ) + (δ cRm )  4α d m + 4  Rm

T



{(

)

}

2
2
+  (1 − γ )(δα ) + (1 − β ) (1 − δα ) hsm  + hnmα (1 − δ 2γα ) 2Td m



  h + b + α hnm  2d m t P21 
+4 ( hsm d m (1 − δα ) t P1 ) +   sm Pm



(1 − β )  T 

S Ru + S Pu
T
Tdu
2
2
+  (1 − γ )(δα ) + (1 − β )(1 − δα ) hsu  + hnuα (1 − δ 2γα )


2
  hsu + bPu + α hnl  du t P21 
+ ( (hsl dl (1 − δα ) t P1 ) +  



(1 − β )  2T 

( (1 − δ ) cwu ) + cBu + ( (1 α − δ ) cPu ) + (δ cRu )  α du +

{(

)

}
















+
















(6.5)

•
T’ye göre türevi alınıp sıfıra eşitlendiğinde optimum
*
çevrim süresi T ;

( )

dP CU
dT

T* =



  (1 − γ )(δα )2
 


 
 hsl   d   h + b + α h  d t 2 
S
S
+
 −  Rl Pl  +   + 1 − β 1 − δα 2    l −  sl Pl

nu
l P1
+



(
)(
)




2
2






  T



 
 2   (1 − β )  2T 


2
+ hnlα (1 − δ γα )





  (1 − γ )(δα )2
 



 

2


h
  hsm + bPm + α hnm  2d m tP1  
sm 
S
S
+



2
Rm
Pm
1  4


=−
 +

 T 2  +   + (1 − β )(1 − δα )    2d m −  
6
(1 − β )  T 2  

 


2



+ hnmα (1 − δ γα )




2






1
γ
δα
−
( )( )


 hsu   d   h + b + α h  d t 2 
  S Ru + S Pu   


2
nl
u P1
+   + (1 − β )(1 − δα )    u −   su Pu


 −


2
2
 2T 

T
2
1
β
−
(
)









2
h
α
1
δ
γα
+
−


)
 nu (




2 ( X 11 + 4 X 12 + X 13 )( X 41 + 4 X 42 + X 43 )

( X 21 + 4 X 22 + X 23 )( X 41 + 4 X 42 + X 43 ) − ( X 31 + 4 X 32 + X 33 )

2

(6.6)

(6.7)

• t P1 ’e göre türevi alınıp sıfıra eşitlendiğinde optimum
*
çevrim süresi t P1 ;
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  h + b + α hnu  dl t P1 
 ( hsu du (1 − δα ) ) +   sl Pl

+



(1 − β )  T 






dP CU
  hsm + bPm + α hnm  4d mt P1  
= 1  4 ( hsm d m (1 − δα ) ) +  
 T  + 
6

dt P1
(1 − β )



 


  hsu + bPu + α hnl  du t P1 




 ( (hsl dl (1 − δα ) ) +  



(1 − β )  T 




( )

2 ( X 11 + 4 X 12 + X 13 )( X 31 + 4 X 32 + X 33 )

t P* 1 =

(6.8)

2

( ( X 21 + 4 X 22 + X 23 )( X 41 + 4 X 42 + X 43 ) ) 

2


− ( X 31 + 4 X 32 + X 33 )

( X 41 + 4 X 42 + X 43 ) 

(6.9)

olarak elde edilecektir.
Burada;

X 11 =S Rl +SPl
X 12 =S Rm +SPm
X 13 =S Ru +SPu

(

(6.10)
(6.11)

)

(6.12)

  (1 − γ )(δα ) + (1 − β ) + (1 − β )(1 − δα ) h  
sl 

 d
X 21 =  
 l (6.13)
2
+ hnl α (1 − δ γα ) 





  (1 − γ )(δα )2 + (1 − β )2 + (1 − β )(1 − δα )2 h  
sm 

 d
X 22 =  
 m (6.14)
2
+ hnm α (1 − δ γα ) 





  (1 − γ )(δα )2 + (1 − β )2 + (1 − β )(1 − δα )2 h  
su 

 d
X 23 =  
 u (6.15)
2
+ hnu α (1 − δ γα ) 





2

2

2

(

)

(

)

=
X 31 hsu du (1 − δα )

(6.16)

=
X 32 hsm d m (1 − δα )

(6.17)

=
X 33 hsl dl (1 − δα )

 h + b + α hnu
X 41 =  sl Pl
1− β


(6.18)

 dl


(6.19)
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 h + b + α hnm 
X 42 =  sm Pm
 dm
1− β


 h + b + α hnl 
X 43 =  su Pu
 du
1− β



(6.20)
(6.21)

ifade etmektedir.

Önerilen Bulanık Stok Modeli İçin Deneysel Çalışma
Çalışmanın bu kısmında, önerilen bulanık stok model ile deneysel bir çalışma yapılmıştır. Burada yapılan deneysel çalışmada daha önce Örnek 2’de kullanılan veriler
kullanılmıştır.
Örnek 3: Gerçekleştirilecek olan model çözümlemesinde
kullanılacak örnek parametre verileri Tablo 4’de yer almaktadır. Bu değerler deterministik- kesin (crisp) değerleri temsil
etmektedir. Bulanık kabul edilecek parametre değerleri ise
Tablo 6’da verilen kurallar dâhilinde sübjektif olarak belirlenmiştir. Buradaki kuralların benimsenmesine daha önce aynı
örnek üzerinden yapılan analiz sonuçları etkili olmuştur.
Tablo 6: Bulanık Model Kural Tabanları
Kural 1
Kural 2
Kural 3
Kural 4

X = ( 0.65 X , 0.95 X , 1.40 X )

(Δ1; Δ2)=(0,30; 0,45)
EĞER
(IF)

(Δ1; Δ2)=(0,25; 0,25)
(Δ1; Δ2)=(0,05; 0,20)
(Δ1; Δ2)=(0,30; 0,60)

O ZAMAN
(THEN)

X = ( 0.75 X , X , 1.25 X )
X = ( 0.90 X , 0.95 X , 1.15 X )
X = ( 0.60 X , 0.90 X , 1.50 X )

Tablo 6’da verilen her bir kurala göre bulanık kabul edilen parametrelere gerekli aritmetik işlemlerin uygulanması
ile bulanık parametre değerleri elde edilmiştir. Bulanık parametrelere değerleri aşağıda verilen Tablo 7’de özetlendiği
gibi aktarılmaktadır:
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Tablo 7: Parametrelerin Üçgen Bulanık Sayı Değerleri
Bulanık Parametre Değerleri
l

D

bp

hs

hn

SR

780

9,75

7,8

1,95 46,8

Kural 1 m 1140 14,25 11,4 2,85 68,4
u

1680 21

l

900

16,8 4,2

11,25 9

SP

Cw

CB

CP

CR

93,6

3,25

39

78

19,5

136,8

4,75

57

114 28,5

7

84

168 42

100,8 201,6

2,25 54

108

3,75

45

90

3

72

144

5

60

120 30

3,75 90

180

6,25

75

150 37,5

64,8

129,6

4,5

54

108 27

Kural 3 m 1140 14,25 11,4 2,85 68,4

136,8

4,75

57

114 28,5

Kural 2 m 1200 15

12

u

1500 18,75 15

l

1080 13,5

10,8 2,7

22,5

u

1380 17,25 13,8 3,45 82,8

165,6

5,75

69

138 34,5

l

720

9

Kural 4 m 1080 13,5
u

1800 22,5

7,2

1,8

43,2

86,4

3

36

72

10,8 2,7

64,8

129,6

4,5

54

108 27

18

108

216

7,5

90

180 45

4,5

18

Tablo 7’de yer alan l, m, u değerleri, her bir paramaetre için oluşturulan bulanık küme elemanlarıdır. Bu elemanlar sırasıyla en düşükten en büyüğe bulanık küme içerindeki
üyelik derecelerin temsil etmektedir. Tablo 7’de yer alan değerlerin üyelik fonksiyonu ve grafiği Şekil 37’de yer almaktadır. Her bir kural tabanı için hesaplanan değerlerin tabloda
mevcut olması sebebiyle burada sadece talep oranı için Kural
1 bazında örnek bir şekil oluşturulmuştur.
Şekil 37: Talep Oranı (D) için Kural 1 Bazında Oluşturulan
Bulanık Üyelik Fonksiyonu ve Grafiği
(1200)
1

 0
1,167

µ  ( D) = 
D
0,889
 0

1200 < 780 
780 ≤ 1200 ≤ 1140 

1140 ≤ 1200 ≤ 1680 

1680 < 1200

0

780

1140

1680 D
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Tablo 7’de verilen kurallar aynı zamanda dört adet bulanık stok modelini temsil etmektedir. Her bir kural yeni bir
sonuç meydana getirmektedir. Bu bulanık stok modellerinin
her biri için model çözümlemesi yapılmıştır. Yapılan çözümlemeler sonucunda elde edilen bulgular ile deterministik model çözüm değerleri karşılaştırılmıştır.
Bulanık parametre değerlerinin Eşitlik (6.5), Eşitlik (6.7)
ve Eşitlik (6.9)’da yerine konulması sonucu elde edilen çözüm
değeri, deterministik model çözüm değerleri ile birlikte Tablo
8’de yer almaktadır.
Tablo 8: Deterministik ve Bulanık Model Çözüm Değerleri
Deterministik
Bulanık
Bulanık
Bulanık
Model
Model 1
Model 2
Model 3
0,3539
0,2861
0,2865
0,2921

Çevrim
Süresi

0,0337

0,0238

0,0238

0,0242

0,0239

TR

0,14

0,11

0,11

0,11

0,11

TP

0,21

0,17

0,17

0,17

0,17

tR1

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

tP2

0,067

0,047

0,047

0,047

0,047

tP3

0,074

0,07

0,07

0,07

0,07

tP4

0,037

0,035

0,035

0,035

0,035

146420

147843

151115

141731

144326

56

45,01

45,6

44,00

43,32

44

31,82

32,64

31,84

31,03

40

27,80

28,80

28,01

27,36

187

152,10

156,00

152,01

147,90

34

27,00

27,60

26,00

26,22

107

95,30

98,87

97,78

93,44

85

70,20

72,00

76,00

68,40

Toplam
Maliyet CU

136

Bulanık
Model 4
0,2859

Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Geri Dönüşüm Süreci İçin Stoksuzluk İçeren Envanter Modeli Geliştirilmesi

Çözüm değerlerinin incelenmesi ile elde edilen bulgular;
Bulanık modellerin çevrim süresi bakımından daha başarı
sonuçlar ortaya koyduğunu göstermektedir. Hem deterministik hem de bulanık modeller için toplam çevrim süresi (T)
ve talebin karşılanamadığı döneme ait çevrim süresinin (tP1)
grafiğini veren Şekil 38’de bu başarı daha net görülmektedir.
Şekil 38: Deterministik ve Bulanık Modellerin Optimal Çevrim Süresi Grafiği

Deterministik ve bulanık modeller için hesaplanan toplam maliyet çözüm değerlerine ait grafik ise Şekil 39’da yer
almaktadır.
Şekil 39: Deterministik ve Bulanık Modellerin Toplam Maliyet Grafiği

137

Şeyma Çelik Eroğlu

Toplam maliyet değerleri bakımından karşılaştırıldığında, Bulanık Model 2’nin deterministik model maliyet değerine
göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca Bulanık
Model 1’e ait maliyet değerinin de deterministik model maliyet değerine göre yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bunun
yanı sıra Model 3 ve Model 4’ün ise oldukça başarılı sonuçlar
verdiği gözlemlenmektedir. Fakat en başarılı sonuçları Model
3’ün verdiği görülmektedir.
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Bu bölümde “Önerilen Deterministik Stok Modeli” ve
“Önerilen Bulanık Stok Modeli” başlıkları ile iki ayrı bölümde sunulan stok modellerinden elde edilen sonuçlar üzerinde
durulacaktır. Sonuç ve değerlendirmeler, önerilen modeller
için çözümlenen deneysel uygulama sonuçlarına dayanarak
özetlenmektedir.
Çalışmada Dobos ve Richter (2003) tarafından geri dönüşüm sektörü için geliştirilen deterministik stok modeli temel
alınmıştır. Bu model detayları incelendiğinde; geri dönüşümden maksimum kazanım elde edilmesi sonucunda geriye kalan servis edilemeyecek ürünlerin atık olarak nitelendirildiği görülmektedir. Bu atıkların bertaraf edilme sürecinin ise
“bertaraf zaman aralığı” olarak sisteme dâhil edildiği fakat
bu sürecin hiç geri dönüşüm stoku birikmeyecek şekilde ele
alındığı görülmektedir. Oysaki bertaraf sürecine paralel olarak talebin karşılanmaya devam edildiği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, model altyapısı bertaraf sürecine paralel
olarak geri dönüştürülecek ürün stoku birikecek şekilde güncellenmiştir. Yapılan güncellemeye ilaveten model stoksuzluk varsayımı altında genişletilmiştir. Bu varsayım modele,
geri dönüşüm sisteminin barındırdığı belirsizlikler sebebiyle
sistemde karşılaşılabilinecek bozulma, eskime vs gibi riskleri
azaltabilmek amacıyla eklenmiştir. Böylece yeni bir deterministik model altyapısı ortaya konmuştur.
Önerilen bulanık stok modeli ikinci bir model statüsünde
olup önerilen deterministik stok modelinin bulanık yaklaşım
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ile genişletilmiş halini ifade etmektedir. Bu modelde, talep
oranı ve tüm maliyet parametreleri üçgen bulanık sayı olarak
kabul edilmiştir. Toplam çevrim süreleri ve maliyet değeleri
ise GMIR yöntemi ile durulaştırılmış ve model çözümünde
kesin değerlerile ifade edilmiştir.
Önerilen modellerin her ikisi de hem üretim sürecini
hem de geri dönüşüm sürecini birlikte işleyen entegre model niteliğindedir. Modeller ile sektörün sürdürülebilir geri
dönüşüm sistemi kurma hedefinin pozitif yönde beslenmesi
ve sistem için bir basamak olması amaçlanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda modelde kullanılan bulanık yaklaşımın, sistemde meydana gelebilecek belirsizlik ve karmaşayı bertaraf
edebilecek veya sistemin temel işleyişi ile ilgili aksilikler konusunda esneklik sağlayabilecek bir araç olabileceği düşünülmektedir. Böylece geri dönüşüm sektörünün temel amacı
olan maksimum kazanım/ minimum atık stratejisine katkı
sağlanmaktadır.
Yöntem amaçları bakımından değerlendirme yapıldığında, stok modelinin bulanık yaklaşıma uyarlanması ile öncelikle stok modellerinin en temel amacı olan minimum maliyet politikasına katkı sağlanmaktadır. Ayıca daha esnek bir
model alt yapısı ortaya konulduğu için sürdürülebilir stok
yönetimi politikasına hizmet ederek gerçek hayat problemlerini ileyebilen stok modeli olma konusunda literatüre katkı
sağlamaktadır.
Önerilen bulanık stok modeli dört ayrı kural tabanı üzerinden çözümlenerek çeşitli bulanık model alt yapılarına
zemin hazırlanmıştır. Bu bağlamda çalışma, model ve model çözüm değerleri bakımından zenginleştirilmiştir Kural
tabanlarının mantıksal bir çıkarım sürecini ortaya koyduğu
düşünüldüğünde, farklı kural tabanlarının benimsenmesi ile
çalışmanın duyarlılık analizi ihtiyacı da doyurulmaktadır.
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Özetle; çalışma, birden fazla model önerisini ve örnek
çözümünü barındırmaktadır. Bulanık modeller bakımından
elde edilen sonuçlar incelendiğinde; modellerin bulanık yaklaşım uyarlanabilirliği açısından başarılı olduğu görülmektedir. Özellikle çevrim süresi bakımından önemli derecede
avantaj sağlanmaktadır. Fakat maliyet değerleri bakımından
kesin kabul edilebilecek bir başarının yakalanamadığı gözlemlenmektedir. Model 2’nin deterministik model maliyet
değerine göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca
Model 1’e ait maliyet değerinin de deterministik model maliyet değerine göre yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bunun
yanı sıra model 3 ve 4’ün ise oldukça başarılı sonuçlar verdiği gözlemlenmektedir. Bu durum bulanık yaklaşımın stok
modeline uygulanabilirliğinin başarılı ve bulanıklaştırma
değerlerinin belirlenen kurala göre modele pozitif veya negatif yönde etki edebilecek olduğunu göstermektedir. Sonuç
olarak, bulanıklaştırma işlemi esnasında belirlenen bulanık
sayı değerlerinin ve buna bağlı olarak kural tabanı geliştirme
aşamasının ne kadar kritik olduğu gözlemlenmiştir.
Gelecekte yapılacak çalışmalarda, daha geniş bir aralığı kapsayan kural tabanları için uygulamalar yapılabilir.
Farklı parametre değerleri için farklı bulanık sayı tabanları
tercih edilebilir. Bunların yanı sıra birçok durulaştırma yönteminin birlikte kullanıldığı yeni araştırmalar yapılabilir.
Böylece bulanık yaklaşımın stok modeli üzerindeki etkisi ve
elde edilen sonuçlara katkısı daha net ve kapsamlı şekilde
karşılaştırılabilir.
Yukarıda bahsedilen bulanık mantık yaklaşımlarından
farklı olarak geri dönüşüm sektörü için yapılacak yeni çalışmalarda farklı yaklaşımlar ile birlikte yeni modeller oluşturulabilir. Sektörün içerisinde barındırdığı belirsizlikleri bertaraf
edebilmek için bulanık yaklaşıma ilaveten bulanık yaklaşım
ile ortak amaca hizmet eden gri sistem teorisi yaklaşımı kullanılabilir. Bu iki yaklaşım bir çalışma içerisinde hem ayrı ayrı
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çözümlenebilir yapılabilir hem de bulanık ve gri sayıları birlikte barındıran hibrit bir stok modeli ortaya konulanabilir.
Sektörler açısından değerlendirildiğinde ise ilaç veya
gıda sektörü gibi bozulma veya eskime riski gibi belirsizlik
içeren bir sektörde de benzer modellerin kullanılabileceği
değerlendirilmektedir. Böylece farklı bir sektör açısından bulanık yaklaşımın etkisinin araştırıldığı yeni bir model ortaya
konulmuş olacaktır. Ayrıca ilave varsayımlar altında geliştirilen yeni modeller üzerinden yukarıda bahsi geçen yöntem,
sektör bazlı öneriler değerlendirilebilir.
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