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Abstract.  

büyük sorunlardan birisi stok ve stok maliyetinin yönetimidir. Perakende sektö-

depo yönetim sisteminin kurulumu

lgi verir. Depolardaki stok yönetiminde en çok 

slenerek; hangi hücrelerde, toplamda nekadar miktarda ürün 
reketleri sis

Depo Yönetim Sistemi
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1   

Depo Yönetim Sistemleri kadarki süreçte 
deponun içindeki stok hareketlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesidir. Depo yönetim 
sistemi, per
ne lment cycle 

timi sunar. Örnek 
olarak; Catalyst, EXE, Manhattan, Optum gibi [1
yetkililerinin tüm bilmelerini, 
gi

gibi
Bu sistem sayesinde ç lir [2]. 

ya
tedarik zincirinde depo yönetiminin görevleridir. Depo 

kezi ve li
rakteristiklerine uygun ol-

rarla ] 

Fig. 1.  Depo Yönetim Sistem Mimarisi

ERP sistemine entegre olan bir depo yöneti

de terminal üzerind varolan veri taba-
narak

üzeri
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hu
int ve rin tek-

erminal üzerinde SQL Mobile dosyada, 
y

2 Depo Stok Hareket leri:

2 Gelen ürün
alanine, e

r ve buradan raflara 
tirilir. Depoya

2 Depodan sevk edilecek stoklar SKT–FIFO 

Raf ömrü olan ürünlerin SKT ne 
e ise ürünün sevki engellenir.

liyenin kesilmesi ile birlikte toplanan ürünler hem ndan hemde depo stokla-
.

2  – :  

hücrelerinde stoklar tükenince, depolama hücrelerinde stok varsa otomatik ikmal emri 

3

Raf hücreleri ve Özel Alanlar ol Özel 
raf gibi si n 
lerin takibini yönetebilmektir yürütülmekte hemde 

depo içi hareketlerii takip edilebilmektedir.
3 gelen ürün

3
gelinceye kadar bu alan üzerinde tutulur.

an ürünlerdir.  
3

da eksik stok yüklemenin 
önüne geçmek ve mek içindir.
3 a göre araçlara 
yüklenirler. Böylelikle araçlar ne kadar yüklen-
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3

3 Bu alan 
bel

4

netebilmek için her bir hücrenin adres 
blok, ünite, raf olmak üzere her bir hücrenin adr bu adres ile stok 
takipleri abilmektedir. Raf t
olarak birde toplama ve depolama olm i 
kolay hücreler toplama hücreleri, 

; toplama hücrelerinden iste-
hücreler olac

Rafla - -13 sistemi UPC 
temidir. UPC sistemi sadece Amerika ve Ka-

EAN-
 [4] 

Fig. 2. EAN-

un 

son karakteri de bu 12 karaktere ait CheckBit bil-
g

5

Sistemi her bir raf üzerinde gerekli stokl ve yer 

S
bu bilgilere göre uygun raflara
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6 FIFO – LIFO – SLED

çok kabul edilen prensiptir. Sabit 

5] .
LIFO : . Bu pren-

den olur. da hacim olarak büyük olan ürünlerin 

. 

-
417). [6]
SLED (Raf Ömrü [Shelf Life] - Son Ku ) : Bir mal-

süreye raf ömrü denir. 
 f

ma Son Kullanma Tarihi = Üretim Tarihi + Raf Ömrü 

7
Olumsuzluklar

y

da 
. 

i

- si 
veri

, 
em 
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ayacak öneriler bile getirdiler. reket 

ürünlerin
, 

8 Sonuç

 d
.

.

Table 1. Depo Mobil Sistemin - 

Toplanan 
-Palet

Personel Toplanan 
Ürün Adedi Süresi Edilen Ürün

Eski Sistem 135Ad-220 Pt 86 110.000 5 dk %65 %5
Mobil Sistem 225Ad-350 Pt 65 165.000 45 sn %98 %1
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