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ÖZET
Türkiye' deki KOBİ'lerin iç ve dı ş p azarlarda rekabet edebilmeleri, kaliteli
mal ve hizmetleri optimum bir maliyetle üreterek etkin bir stok politikası
izlemelerine bağlıdır. Bu nedenle, etk in b ir stok pol i tikas ı izlenmesi işletmel erin
başarı sı açısından her kademeden yöneticiyi ilgilendiren bir konu haline
gelmiştir.

Bu çalışmada, Türk ekonomisin in geliş mesi ve kalkınması bakımından
büyük bir önem taşıyan KOBİ'leri n stok pol itikalarının belirlenmesine yönelik
bir araştırma yapılmıştır.Araştırma İç A n ado lu Bölgesi'ndeki Ankara, Aksaray,
Konya, Niğde ve Kayseri illerinde imalat sanayiinde faaliyet gösteren 100 KOBİ
üzerinde yapılmı ştır. Araştırma kapsamına alınan KOBİ'lerin stok politikalarını
belirlemek amacıyla KOBİ yöneticilerine yönelik anket soruları düzenlenerek
uygulanmıştır.

Anket sorularının analiz yapıl arak, anket uygulamasından elde edilen bulgular ı şığında KOBİ'lerin etkin bir stok po l itikası izlemelerinin önemi tartı şılmı ş
ve çözüm önerileri yapılmıştır.

ABSTRACT
Sınai! and Medium Sized Firms in Turkey can compete in domestic and
foreign markets, produce quality prope rties and functions most reasonably and
follow an effective stock pol icy are of great importance. Nowadays, following of
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effective stock po li cy is important subject to be interested in ali managers in the
view of success of organizations.
ın this study, a researh interested in stock policy of Small and Medium
Sized Firms whi ch are of great importance in view of development and progress
of Turkish Economy have been p lanned and the research was performed in 100
Small and Medi um Sized Firms in Ankara, Aksaray, Konya, Niğde, and Kayseri
in Interi or Anato lian Region. With the aim of making known stock policies of
Small and Medium Sized Firms that are included in research content, a series of
interwi ew questions , was done and the importance of Small and Medium Sized
Firms fo llow ing one effective stock po licy was di sputed and done solution proposals in the li ght of resul ts obtained fro m the interwiew questions.
1.1 Küçük ve O rta Boy İşletmelerin Önemi
21. yüzyıla girerken giri ş imcilik ekonomik değerlerin yaratılmasında en
önemli üretim fa ktörü haline gelmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de
giri ş imc i ruhunun gel iş mes inde küçük ve orta boy i ş letmeler ekonomilerin
vazgeç ilmez temel taş l arı olmuştur. 1980'li yıllardak i teknolojideki değişiklikler
ve es nekliğin önem kazanmasıyla birlikte KOB İ' lerin ekonomik yönden üstün
tarafl arı ortaya ç ı kmıştır ' .
KOBİ'lerin bir ülkenin ekonomisine aşağ ıdaki yararları büyük işletmelere
oranla daha avantajlı olarak sağladıkları söylenebilir ;
"Daha az yatırımla emek yoğun teknolojiden dolayı daha çok üretim ve
çeş itlili ğ i , firma faaliyetlerine oranla daha yüksek istihdam, ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenme, talep değişikl ikl eri ne daha süratli cevap verme ve
az etkilenme; tekno lojik yenilikleri daha hızlı uygul ama; bölgelerarası ekonomik
dengesizliklerde daha etkin ku llanma aracı olma; gelir dağılımındaki adaletsizlikleri gidermede daha etkin ve hızlı sonuç alıcı olma; tasarrufları teşvik ve
yatırıma yönlendirmede daha etki li olma; büyük sanayi işletmelerine özellikle
yan sanayi olarak daha büyük bir destek sağl ama; politik, toplumsal ve siyasal
sistemlerin istikra rlı i ş l emesinde dayanak noktası olma; ve nihayet demokratik
toplumun ve serbest piyasa ekonomisinin toplumsal boyutunun sigortasıdır" .

Türkiye'de imalat sanayiinde toplam isti hdamın yüzde 60.8 ini, toplam
katma değeri n yüzde 23 .3'ünü o lu şturan KOBİ'ler son yıllarda özellikle
hükümetlerin ekonomik ve politik uygul amal arında ön plana çıkmaktadırlar.
Türk ekonomisi ve istihdamda önemli bir yeri olan KOBİ'lerin tanımından
' MÜ FTÜOG LU, M.Tamer: Türki yede Küçük ve Orta Boy İ şletmeler Sorunlar-Çözümler Ankara 1997.
s. 12
'
'
' TOPRA_K, Metin , _Ö mer Demi r, Murat Doğanlar ve diğerleri : Kü reselleşen Dünyada Türkiye Ekonomisi
Serbest P ıyasa Devrımının Serüveni , Siyasal Kitapev i, Ankara 2001., s.
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fonks iyonlarına kadar bir çok konuda, çeşitli zeminlerde tartışmalar devam
etmektedir.
Türkiye'nin dünya piyasalarıyla bütünleşmesi ve Avrupa Birliği'ne uyumu
çerçevesinde dışa açık, rekabet gücü yüksek ve ihracata dönük bir sanayileşme
anlayışının yerleştirilmesi gerekmektedir. Yeni sanayi anlayışının oluşturul
masında ise KOBİ'lerin önemi büyüktür. Bu çerçevede ekonomik gelişmeyi hız
landıran ve toplumun yaratıcı potansiyelini açığa çıkaran KOBİ'lerin korunması ,
destek ve teşvik programlarının hazırlanması Türkiye'nin kalkınıp gelişmesi
bakımından büyük önem taşımaktadır.

Türk ekonomisi içerisinde çok önemli bir paya sahip olan KOBİ'lerin
günümüz bilgi ve teknoloji çağında, rekabet gücü yüksek, ileri teknolojileri
uygulayarak ve kalite bilinciyle mal ve hizmet üreten kuruluşlar haline getirilmeleri gerekmektedir.
Türk ekonominin gelişmesinde temel dinamiği oluşturan KOBİ'lerin
teknolojik yenilikleri izleyememe, AR-GE faaliyetlerine gerekli kaynağın ayrıl
maması, iç ve dış pazarlara açılma da yetersizlikten, nitelikli elemana kadar bir
dizi sorunları bulunmaktadır. Bununla birlikte Türk KOBİ'lerinin bugün
karşılaştıkları en önemli sorun hiç kuşkusuz yüksek enflasyon ve yüksek faiz
yükü altında yaşanan finansman sorunudur.

1.2. Küçük ve Orta Boy İşletmeler Açısından Stok Politikasının Önemi
İşletmelerde stok bulundurma bir finansman sorununu ortaya koyar. Stoklar
düzeyinin belirlenmesi bir yatırım kararı olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle de stok politikaları başta finans yöneticileri olmak üzere işletme yöneticilerinin ilgisini çekmektedir. Çünkü stoklara bağlanan fonların bir maliyeti vardır

Çok az stok bulundurmak, işletmelerde olası üretim kesilmesi nedeniyle
müşteri siparişlerinin karşılanamaması riskine yol açar. Böyle bir.durumda stok

tükenme gideri ortaya çıkar. Gereğinden fazla stok bulundurmak ise işletmenin
stoklara bağlanan sermaye nedeniyle likiditesini ve finansal yapısını olumsuz
yönde etkiler. Stok yönetiminin amacı finansal yönetimin etkin bir envanter yöntemi ile üretim, finans ve pazarlama arasında en uygun dengenin sağlanmasıdır
Genel olarak işletmelerde stoklara yapılan yatırımları, işletmelerin üretim
yada satış hacmi ve politikası, üretim ve sipariş maliyetleri, sahip olunan sermaye tutarı, işletmenin amacı, üretim süresi, stok devir hızı , stok tedarik kay
' BERK, Niyazi: Finansal Yönetim, İstanbul, 1998, s. 129.
1
PAMUKÇU,A.Bülent, Finansal Yönetim, Der Yayınları, İstanbul 1999, s.349
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nak l arı t kların fiziksel özelliği, mevsimlik ve ekonomik dalgalanmalar, üretimin n'iteliği , dağıtım kanalları gibi unsurlar belirle~. ....
tokların yönetimi, sermaye yönünden yeterlı gucu genel olarak bulunmayan K Bi'ler aç ı sında n büyük önem taşımaktadır. Sto.~lara yapılan ~atınmın ,
varlıklar arasında önemli bir payı vardır. Ayrıca stoklar dener varlıkl ar ıçerisinde
likidite i en dü şük başka bir deyişle paraya dönüşme yeteneği en düşük varlıklardır.

tok yönetiminin amacı üretim ve pazarlama için gerekli malların istenilen
zamanda hazır bulunmasını sağlayacak, optimum stok ve sipariş miktarlarının
belirlenmesidir.
Stok düzeyi işletmelerin esnekliği ni ve likiditesini etki ler. Bu nedenle aynı
iş kolunda, benzer büyüklükte ve aynı düzeyde stoku bulunan iki işletmeden stok
kontrol yöntemlerini uygulayan ve stoklarını etkin yöneten işletmenin esnekliği
yüksek olur. Stok kontrolü yapmayan işletmelerde dengesiz stok düzeyleri oluşa
bilir ve bunun sonucu olarak stoklara yatırıl an kaynaklardan sağlanması gerekli
getirinin gerçekleşmesi mümkün olmayabilir. Bu durum işletmenin likidite derecesinin yanısıra risk ve karlılığını da etkiler .

1.3. İç Anadolu Bölgesi
iç Anadolu Bölgesi 141.000 km 2 lik alanı ve yaklaşık 15 milyon dolayın
daki nüfusuyla Türkiye yüzölçümünün ve nüfusunun 1/5 kadarını içerir.
İç Anadolu Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı tarım ve hayvancılıkla
sağ l ar. Bölge her şeyden önce Türkiye 'nin tahıl am barıdır.
Son yıllardaki gelişmelere karşın, Türkiye imalat sanayisinde bölgenin payı
yaklaşık yüzde 1O kadardır. Bununla birlikte Ankara, Kırıkkale, Konya, Kayseri,
ve Eskişehir gibi Türkiye'nin sanayi etkinl iğinde önemli rolleri olan bazı merkezler burada yer alır. Türkiye topraklarının ortas ında bulunan ve yurdumuzun
kenar bölgelerini birbirine bağlayan yolların geçti ği İç Anadolu Bölgesi'nin bu
konumu bölgenin önemini ve rolünü artır.

1.4.

Araştırmanın Amacı

. D.ünyanın globalleşmesi tüm dünya ülkelerini birbirleriyle her alanda şid
detlı ?ı~ rekabet süreciyle karşı karşıya getirmiştir. Türkiye'deki sanayi işlet
melerının yüzde 98'ini ve oluşturan KOBİ'ler bu anlamda ülke ekonomisi adına
büyük öneme sahiptir. Ayrıca bu işletmeler istihdam, yatırım ve üretim paylarıyla da önemli bir potansiyeli bünyelerinde barındırmaktadırlar. Mevcut
durum böyleyken ülkemizdeki bu işletmelerin atıl kapasiteyle faaliyet göster-
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meleri ve ellerindeki kaynakları etkin kullanamamaları sorunu son derece önem
kazanmıştır.

Bu noktadan hareketle, bu uygulam alı çalışmanın konusunu ve amacını İç
Anadolu Bölgesinde İmalat Sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ'lerde etkin bir
tok politikas ının olup olmadığını ve varsa bu alandaki sorunl arının çözümüne
katkı sağlayacak önerileri ortaya koymaktır.

1.5. Araştırm a n ın

Kapsamı

Çalışmanın evreni İç Anadolu Bölgesi olup, örneklemeye konu olan İç
Anadolu Bölgesinde imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ'ler (1-250 arasın
da değişen sayılarda işçi istihdam eden işletmeler) oluşturmaktadır. İç Anadolu
Bölgesinde Ankara, Konya, Kayseri, Aksaray ve Niğde illerinde imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ'l erden tesadüfi olarak 125 tane KOBİ üzerinde
araştı rma yapılması planlanmıştır. Ancak tesadüfi olarak belirlenen 125 adet
KOB İ'nin l 00 tanesinden cevap alınabilmiştir.

1.6. Verilerin Elde Edilmesi ve

Kullanılan

Yöntem

Teorik bilgiler yerli ve yabancı literatür taranmak suretiyle çeşitli bilimsel
eserlerden elde edilmiştir. Bu elde edilen bilimsel veriler ve bilgiler ışığında
ampirik çalışmalar değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Yapılan araştırma,
yüzyüze anket yöntemiyle yapılıp , elde edilen veriler ve bulgular yüzde yöntemi
ile analiz edilmiştir.

1.7.

Araştırmanın Varsayımları

1.7.1. Araştırma kapsamındaki KOBİ' ferde etkin bir stok politikasının
olmadığı varsayı l maktadır.

1.7.2. KOBİ' l erin satın alma, üretim ve satış bölümleri arasında bir
eşgüdümün bulunmadığı varsayılmaktadır.
ı s ıok K:öött"öi"~·:y;.p3~-ni~i~~-s~liii>--öı-ın-a·- ·ışı-e-tme

______·vüzCie oraıiı--------

Savısı

:
Evet
Havır
Tonlam

57
43
100

57,0
43,0
100,0

1.7.3. Hammadde yada yarı mamullerin fiyatlarındaki dalgalanmalar, stok
bulundurma maliyeti , işletmenin finansman imkanları ve stok bulundurma politikalarını etkilediği varsayılmaktadır.
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1.8.

A ra ş tırm a

Verileri

Tablo 1.8.1. Stok Kontrolü Yapan Bir Birime Sahip misiniz?
Tablo 1.8. 1. incelendiğinde araştırma kapsamındaki KOBİ'lerin yüzde 57'si
tok kontrolü yapa n bir birime sahipken, yüzde 43'ünün stok kontrolü yapan birimlerinin olmadığı görülmektedir.
işletmelerde stok kontrolü işletmelerin finansal durumuna, büyüklüğüne ve
faa liyet yapıs ın a göre ayrı bir birim tarafından yerine getirebileceği gibi
muhasebe, satın alma veya üretim planlamas ı birimlerinden herhangi birinin
içinde de yer alabi lmektedir. Genel olarak tüm işletmelere uygulanabilecek standart bir organizasyon şemas ı bulunmadığından, işletmelerde organizasyon
yapılarına göre stok kontrol biriminin konumu belirlenir.
Bu bağlamda araştırma kapsamındaki KOBİ'lerin yüzde 43'ünde stok kontrol biriminin bulunmaması özellikle imalat işletmelerin deki döner değerlerin
yaklaşık yüzde 70'ini stokların oluşturduğu göz önüne alındığında bu işlet
melerin sağ lıklı üretim, satış ve finansman politikalarını yürütmesini olumsuz
yönde etkileyebileceği düşünülmektedir.

Etkin Bir Stok Politikasının Olup

İşletme Sayısı

Yüzde Oranı

Olmadıi?ı

Evet
Hayır

Toplam

55
45
100

55,0
45,0
100,0

Tablo 1.8.2. Etkin Bir Stok Politikanız Olduğunu Düşünüyor musunuz?
Stoklar firmanın varlıklarıdır; bu neden le bir yatırımı temsil etmektedirler.
Böylesi yatırımlar firmanın fonlarının tahsisini gerektirdiği için, finnanın stoklarının doğru düzeyde tutulması sağlanmalıdır. Eğer stoklar çok yüksek olursa,
firma bu fonların etkin bir biçimde kullanılma fırsatını yitirir. Eğer çok düşük
olursa firma satış kayıplarına uğrayabilir. Bu nedenle rasyonel hareket eden
işletmeler optimal bir stok düzeyi bulundurarak , stok bulundunnadan kaynaklanan maliyeti, stokların sağlayacağı faydaya göre minimum düzeye indirirler.
Araştınna kapsamındaki KOBİ'lerin yüzde 55'i etkin bir stok politikasına
sahip olduklarını belirtmişken, yüzde 45 'i etkin bir stok politikalarının
~lmadığını belirtmişlerdir. Stoklar işletmelerin üretim, pazarlama ve satış politıkalarını ve dolayısıyl a da iktisadilik, karlılık ve verimliliklerini etkileyen en
önemli bilanço blemi oldııkl arı göz önüne alındığında araştırma kapsamındaki
' R.o?erı W. Kolb, Rıcardo J. Rodriguez: Finansal Yönetim, Sermaye Piyasası Kurulu Yayın No: 35, Çev:
Alı Ihsan Karaca, s.57
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KOBİ'lerin etkin bir stok politikasına sahip olmadıkları sonucunu çıka ra
biliriz. Böylece araştırmanın l . varsayımı doğrulanmaktadır. Ayrıca etkin bir
tok politikasına evet cevabı veren KOBİ'lerin etkin bir stok p olitikas ından tam
neyi anladıkları konusu da tartışılabilir Ancak Tablo 1.8. l ile Tablo l .8.2'deki
onuçlar karşılaştırıldığında, stok kontrolü yapan bir birime sahip olmayla etkin
bir stok politikası izlendiği cevabı arasında da bir paral e lli ğin olduğu göze çarpmaktadır.

Tablo 1.8.3. Firmamzda Satın Alma, Üretim ve Satış Bölümleri Arasında
Birimler Arasında Eş2üdüınün
Evet
Hayır

Toplam

Varlıı'!ı

İşletme SaylSl

68
32
100

Yüzde

Oranı

68,0
32,0
100,0

Bir Eşgüdüm Sağlanmış mıdır?
Uygun bir stok yönetimi satı ş lar, satın alma,üretim ve finan s bölüm leri
arasında yakın bir eşgüdümü gerektirir.Bölümler aras ında uygun olmayan
eşgüdüm yada zayıf satış tahminleri felakete götürebilir6.
İşletmelerde satın alma birimi, işl etmenin üretim ya da s atı ş bölümünün
ihtiyaç duyduğu hammadde, yarı mamul veya mamulü satın a lmaya çalış ır. Hiç
kuşkusuz satın alma kararlarında i ş letmenin varsa fi nansman birimiyle koordine
edilmesi gerekir. Esasında işletmenin başarısı tüm bölümlerin aras ındaki sağlık
lı eşgüdüme ve iletişime bağlıdır. Her birimin farklı alt amaçları o labilir. Ancak
işletmenin genel olarak başarısı tüm birimlerin amaçl arı nın iş letmenin genel
amacıyla bütünleştirilip uygun hale getirilmesine bağlıdır.
Bir imalat işletmesi hammadde ya da yarı mamul olmadan üretim yapamaz,
üretim olmadan müşteri taleplerinin karşılanması mümkün d eğ ildir.
Satın alma, üretim ve satış bölümleri arasında bir eşgüdüm sağlanması ve
işletme faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi izlenen stok politikalarının başarısına bağlıdır. Gereği kadar stok bulundurulması bu birimler
arasında zaman zaman ortaya çıkabilecek uyumsuzlukların g iderilmesine katkı
sağlayacaktır.

Tablol.8.3 incelendiğinde araştırma kapsamındaki işletmelerin yüzde 68'i
alma, üretim ve satış bölümleri arasında bir eşgüdümün olduğunu belirtmişlerdir. Buna göre, araştırmanın 2. varsayımı reddedilmiştir. Ancak bu sonucun ortaya çıkmasında KOBİ' lerde genelde iş l etme fonks i yonlarının tümü
hıılıınmadığı için çoğu kez satın alma, satış veya üretim birimlerinin bir uzman
satın

Bkz.: EUGENE,F.Brigham: Finansal Yönetimin Temelleri , Florida Üniversitesi, Çev: Özdemir Akmut,
Halil Sarıaslan, Ankara, 1996.
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ya da bir yöneticin in kontrolünde o l masının büyük bir payı o lduğu düşünü l mek
tedir.
Aşağ ı daki

Ta blol.8.4
Ku ll a nıl an

Sto k

Stok Kontrol Yöntemi

K ontr ol

Yöntemlerinin

İşl etme Say ısı

Hangisini

Yüzde Oranı

Çift Kutı.ı Metodu

4

4,0

Gözle Kontrol Yöntemi

57

57,0

ABC Sistemi

9

9,0

Sabit Sipariş Periyodu Yöntemi

18

18,0

Sabit

Sipariş Miktarı

Hiçbiri

Toplam

o

0,0

12

12,0

100

100,0

Kullanıyorsun uz?
Stok kontrolünün amacı, istenilen malı istenilen zamanda ve miktarda hazır
bulundurmak ve bunu en ekonomik bir b içimde gerçekleştirmektir.
Stok kontrolü için bir çok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin bir kısmı
basit ve kişise l yargılara göre yap ı lırken bir kısmı da matematiksel ve istatistiksel tekniklere dayan maktad ı r.

Tablo 1.8.4 de görüldüğü gibi, araştırma kapsamındaki KOBİ'lerin yüzde
57'si Gözle Kontrol Yöntemini uygulamaktad ı r. Gözle Kontrol Yöntemi genel
olarak imalat firmalarında, perakende satış mağazal arında ve özellikle de gıda
marketlerinde uygulanan bir tekniktir. Bu yöntem pratik ve maliyeti düşük
olmasın ın yanı s ı ra; s ipari ş m i ktarı ve düzeyi ki ş isel yargılara dayandığı için hata
ihtimali çok yüksektir. Çift Kutu Yöntemi de Gözle Kontrol Yöntemi ile ortak
özellikler taşımaktadır.
ABC Sistemi bir çok stok kalemini üç ayrı k üme içinde sın ıflandırmaktadır.
En önemli kalemler A o larak, orta önemde olanlar, B olarak ve en az olanlar ise
C o larak sınıflanmaktad ır. Stok kalem leri de buna göre kontrol edilir. A grubunda yer alan kalemler aylık hatta haftalı k kontrol edilirken, B deki kalemler üç
ayda bir, C deki kalemler de genel olarak yı lda iki kez gözden geçirilir.
Tablol.8.4' de görü l düğü gi bi, ABC sistemi yolu ile stok kontrolü yapan
işletme l erin yüzdesi 9'dur. S to kl arın önceden belirl enm i ş olan bir zaman
aralığında yenilenmesi esasına dayanan Sabit Sipari ş Periyodu Yöntemini
araştırma kapsamındaki KOBİ' leri n yüzde l 8'i uyguladıkl arını belirtmişlerdir.
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Tablol.8.4 genel olarak değerlendirildi ğinde , araştırma kapsamındaki
KOBİ'ler genel olarak geleneksel yöntem ağırlıklı stok kontrolü yapmaktadırlar.
Günümüzde teknolojik gelişmelerin bir üıünü olan bilgisayar diğer alanlarda olduğu gibi stok kontrol sistemlerinin uygulanmasında da büyük kolaylıklar
getirmiştir. Günümüzün vazgeçilmez bir unsuru haline gelen bilgisayarın
KOBİ'lerde uygulamasının yaygın hale getirilmesi baş ta stok kontrolü sorunu
olmak üzere, pek çok alanlarda önemli kolaylıklar ve avantajlar sağlayacaktır.
Stok Politlk~s~i;i--Etkll~yenMaliy-;;t·----

r - ------------------ -- ------- --------------- ---- - şletıne
Yüzde Oranı
Oranı

Sipariş Maliyeti

22

Stok Bulundurma Maliyeti
Stok Bulundurmama Maliyeti
Birim Satın Alına Maliyeti

39
11

T~plam

28

22 ,0
39,0
11 ,O
28,0

100 ____ __________! 00.ı.Q_

Tablo 1.8.5. Stok Politikanızı Belirlerken Sizi En Fazla Etkileyen Maliyet
Hangisidir?
Bir malın üretimi ile tüketimi birbirine eşit değil ise işletmeler faaliyetlerinin aksamaması için stok bulundurma yoluna giderler. Stoklar hangi şartlar
altında meydana gelirse gelsin işletmeye ek maliyetler getirirler.
İşletmeler neden stok bulundurma yoluna giderler? İşletmeler stok bulundurmazlar ise ihtiyaç duydukları stoku gerektikçe gün be gün alabilirler. Fakat
sonra küçük miktarda sipariş verecekleri için daha yüksek fiyatlar ödeyeceklerdir,hammadde zamanında teslim edilmedi ğinde de üretim gecikmeleri riskini
göze almış olacaklardır. Bu nedenledir ki, firmanın acil ihtiyacından daha
fazlasını sipariş ederler. Benzer şekilde firma bir ürünün tükenmesi nedeni ile bir
siparişi karşılayamayıp satış kaybetme riskini önlemek için, elinde stoklar bulundurur.
Bununla birlikte stok bulundurmanın maliyetleri vardır: Stoklara bağlanan
para faiz kazanmaz; depolama ve sigorta için para ödemek gerekir ve çoğu kez
bozulma ve çürüme de söz konusudur. Üretim yöneticileri çok az stok tutmanın
maliyetleri ile çok fazla stok tutmanın maliyetleri arasında makul bir denge bulmaya çalışırlar7 •
Tablo l .8.5 incelendiğinde, araştırma kapsamındaki KOBİ'ler stok politikalarını belirlerken yüzde 22 sipariş maliyetinden, yüzde 39 stok bulundurma
maliyetinden, yüzde 11 'i stok bulundurrnamam maliyetinden, yüzde 28'i de birim
satın alma maliyetinden en fazla etkilendiklerini belirtmi ş lerdir. Bu verilerden en

dikkat çekici olanı birim satın alma maliyetidir. Türkiye'nin uzun yıllardan beri
' Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus: İşletme Finansmanının Temelleri, Çev. Üna l
Bozkun, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı , isıanbul , 1997,s.55 8.
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yaşad ı ğı yüksek enfl asyon nedeni ile hammadde, yarı ?1~m_ul ve mamul fiyat l a rınd ak i d a l ga l a nm a l a rın yanısıra, döviz kurlarındakı ıstıkrarsızlıklar da
KOBİ'leri güç duruma düşürmüştür. Bu nedenle, satın alma maliyetleri firmaların faa li yetlerini sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşır.

Kesikli Üretim
Sürekli Üretim
Kamıa Üretim
Toplam

25
57
18
100

25,0
57,0
18,0
100,0

Tablo 1.8.6. Üretim Türünüz Aşağıdakilerden Hangisidir?
Kesikli üretimde üretilen mamul türünün sık sık değişmesi nedeniyle hangi
ham madde yada yarı mamulün ne miktarlarda ve ne zaman ihtiyaç duyulacağını
önceden kesin olarak bilmek mümkün olmadığından işletme faaliyetlerinin
düzenli yürütülebi lmesi için elde stok bulundurma gereği vardır.
Bazı i ş l etm e lerin ürettiği mamullerine olan talep mevsimsel dalgalanma
gösterir.Talepte meydana gelen dalgalanmaları işletmeler kimi zaman üretim
hı z ını veya i şgücü nü artırara k karşılar yada ellerinde stok bulundurmak suretiyle
arz ve talep arasında bir denge kurmaya çalışırlar.

Sürekli üretim yapan işletmelerde müşteri taleplerini zamanında karşıla
mak ve böylece i ş l etmenin faa liyetlerinin düzgün ve verimli yürütülmesini sağla
mak amacı ile stok bulundurma yoluna giderler. Kimi işletmeler de birden çok
üretim türünü uygulayabilme ktedirler.
Tablo 1.8.6 incelendiğinde, araştırma kapsamındaki KOBİ'lerin yüzde
25' i kesikli üretim yaparken, yüzde 57'si sürekli üretim, yüzde 18'i de karma üretim türünü uygu lamaktadır. Her üç üretim türünde de işletmelerin faaliyet
yap ıl arı na, büyüklüklerine, üretim ve satış hacimlerine bağlı olarak bir stok politikası izlemesinde işletmelerin verimlilik, karlılık ve başarıları açısından yarar
bulunmaktadır.
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Tablo 1.8.7. Firmanızın Stok Bulundurmasındaki En Temel Amacı
İşletme Savısı Yüzde
Stok Bulundurma Amacı
Günlük Kullanım Miktarının !lelli Olmaması
34
34,0
34
İş Akışları~daki Kesilmeleri Onleı:ıek
34,0
Ekonomik lstikrarsızlıklara Karşı ünlem Almak
32
32,0
.___ _ ______!_l!P!~m_________________ J _QQ_______ J _OO,O

Oranı

Aşağıdakilerden Hangisidir?

Tablo 1.8.7 incelendiğinde, araştırma kapsamındaki KOBİ'lerin yüzde 34'ü
günlük stok kullanım miktarlarının dalgalanma göstermesi nedeni ile stok bulundurma yoluna gitmektedirler. Araştırma kapsamındaki KOBİ'lerin yüzde 34'ü de
stok tükenmesi nedeni ile faaliyetlerindeki aksamaları ve dolayısı ile de müşter
ilerini kaybetmemeleri amacı ·ile stok bulundurduklarını belirtmişl erdir. Yine
araştırma kapsamındaki KOBİ'lerin yüzde 32'si de ekonomik dalgalanmanın
birim stok fiyatları üzerine olumsuz etkisinden korunmak; böylece fiyat artış
risklerinden korunmak amacı ile stok bulundurdukları anlaşılmaktadır.
Tablo 1.8.8. Hammadde ve/veya Yan Mamul İhtiyacınızı Nereden
Stok Bulundurma Amacı
Günlük Kullanım Mil.'iannın Belli Olmaması
İş Akışları~daki Kesilmeleri Önleı:ıek
Ekonomik lstikrarsızlıklara Karsı ünlem Almak
- ·---------- TC>.plam _______________ _

İşletme Sayısı Yüzde Oram

--

34
34,0
34,0
34
32
32,0
100 ________ __!_Q~Q_______

Karşılıyorsunuz?

Tablo 1.8.8 incelendiğinde, araştırma kapsamındaki KOBİ'lerin hammadde ya da yarı mamul ihtiyaçlarını ağırlıklı olarak yurt içinden karşılamak
tadırlar. Bu oranın yüksek çıkmasında KOBİ'lerin özellikle dış pazarları izleyememeleri ve iş ilişkisi kuramamanın büyük etkisinin olduğu düşünülmektedir.
Genel olarak finansman sıkıntısı çeken KOBİ'lerin daha uygun şartlarda hammadde ya da yarı mamul satın alabilmeleri hiç kuşkusuz rekabet güçlerinin yükselmesine , karlılık ve verimliliklerinin artmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu
nedenle KOBİ'leri alternatif pazarlar hakkında bilgilendirecek ve onların daha
uygun şartlarda hammadde ya da yarı mamul satın almalarını sağlayacak bölgesel bazda örgütlenmiş bir kuruluşa ihtiyaç vardır.
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Ta ıo 1.8.9. Hammadde veya Yarı Mamul Stoklama Tercihinizi Etkileyen
İşletme Sayısı Yüzde

tok.lama T erci hini Etkiley en Faktör
Üretimin Mevsimli k O luş u
i pa riş Tu tarı n dak i Dalgalanmal ar
Mamul
Yarı
Yada
Hanı madde
De ğ işme le r

tokla r ın D ayanıklıl ı k

Süresi

Oranı

Fiyatlarındaki

20
27
21
16
16

20,0
27,0
21,0
16,0
16,0

100

100,0

Fi nansman .İ mkanl arı
T o p lam

E n Ö emli Fa ktö r Aşa ğıdakilerden Hangisidir?
Tab lo l .8.9 i nce l endi ğ inde, araştırma kapsamındaki KOBİ'lerin hammadde
veya yarı mamu l stok larını yüzde 27'1ik bir oranla sipariş tutarındaki dalgalanmalar etki lemekte, onu yüzde 2 1'lik oranı hammadde ya da yarı mamullerin fiyatl arın ın mevsimli k o l uşu ve yüzde l 6'1ık oranlarla da stokların dayanıklılık süresi, finans man i m ka nl arı ve m a liy eti izlemektedir.
Tab lo l .8.9 dan da anl aş ıl acağ ı üzere, KOBİ'lerin stok tercihlerini üretimin mevsim lik o lu şu ve ona b ağ lı olarak si pariş tutarındaki dalgalanmalar,
hammadde ve stoklardaki fiyat dalgalanmaları , stokların dayanıklılık süresi ve
işletmen in finansman i mka nl arı etk il emektedir. Böylece, araştırma ile ilgili 3.
va rsayım doğru l a nmı ştır. B uradan ç ı kan sonuç, işletmelerin stok politikaları ,
fi nansman yapıs ı , üretim biçim i, talep yapı s ı ve hammadde ve yarı mamullerin
piya al:ırdaki fiyat hareketlerine bağlı olarak şekillenen oldukça karmaşık bir
yapıya sahiptir. Bu neden le, stoklarla ilgili s ağlıklı kararlar veri lebilmesi için çok
sayıda faktö rlerden etkil ene n s to kların , ki ş isel yargılardan uzak bilimsel esaslara
göre bir stok politikas ı ve y ö ntemi gereklidir.

SONUÇ
Etkin bir stok po l it ikas ı iş letmelerin maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini a rtırmaktad ır. Reka bet gücü yüksek olan işletmelerin rakip işletmelere
karş ı karlı lı k ve veri mlilikl e ri a rtmaktadır. Uygun stok yönetimi satışlar,satın
alma,ürcti m ve fin ans bölümleri arasında yakın eşgüdümü gerektirir. Stok yönetiminin am acı, faa liyetl eri devam ettirmek için gerekli stokları minimum
maliyetle s a ğlamaktır.
.
Türk ekonomisinin ge l iş mes i ve kalkınması bakımından büyük bir potans ıyel o luşturan küçük ve o rta boy işletmelerin stok politikaları üzerine İç
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Anadolu Bölgesi'nde yapılan bu araş_tırm ada aşağı d aki bulgul ar elde edil m i ş ti r :
Araştırma kapsamındaki KOBI'l erin yüzde 57'si stok kontrolü yapan bir
birime sahipken, yüzde 43'ünde böyle bir birimin o l m a dı ğ ı görülmektedir.
Araştırma kapsamındaki KOBİ'lerin yüzde 45 'i etkin bir stok po litikaları n ın
olmadığını dü ş ünmektedirler.

Bu iş l etme le rin yüzde 68'inde satın alma, üretim
ve satış bölümleri arasında bir eş güdümün o lduğ u b eli rt i lm iştir.
KOBİ'lerin

yüzde 57'si stok kontrolünde geleneksel stok kontrol tekniğ i
olan ve ki şisel yargılara dayandığı için yanıltma ihtimali yüksek olan Gözle
Kontrol Tekniğini kullandıklarını belirtm i ş l erdir. Genel olarak bak ıld ığında,
araştırma kapsamındaki KOBİ'lerin modern stok kontro l tekniklerini çok s ınırlı
kullandıkları sonucu ortaya çıkmıştır.
Araştırmada KOBİ'lerin stok po litika ları m önem sırasına göre; stok bulundurma maliyeti, birim satın alma maliyeti , s ipar i ş maliyeti ve stok bulunduıma
mammaliyetini etkiledikleri bulgusu elde edil miştir.
KOBİ'ler

stok bulundurmadaki temel amaç l arın ı iş akı ş larındaki kesilmeyi
önlemek, günlük stok kullanım miktarının belli olmam as ı ve ekonomik
istikrarsızlıkların fiyatlar üzerine olan o lumsuz etkilerinden korunmak olarak
be lirtmi ş lerdir.

Araştırma kapsamındaki KOBİ'ler i n hamm adde ya da yarı mam ul
ihtiyaçlarını ağırlıklı

olarak yurt içinden tedarik ettikleri bulgusu elde edil mi şt ir.
Sonuç olarak, araştırma kapsamındaki KOBİ' lerin stoklama tercihini önem
sırasına göre; sipariş tutarındaki dalgalanmalar, fi yatlardaki dalgalanmalar, üretimin mevsimlik olması , finansman imk anları ve stok l arı n dayanıklı lık süresi nin
etki ledi ği bulguları elde edilmiştir.
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