Yeni kiralama sistemi aşağıdaki profil üreticileri
tarafından uygulanmaktadır:

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
76227 Karlsruhe · Almanya
Deceuninck N.V.
Bruggesteenweg 164
8830 Hooglede-Gits · Belçika
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau · Almanya

Sistem hakkında genel sorularınız için
lütfen iletişime geçiniz:
European PVC Window Profile and related
Building Products Association | EPPA ivzw
Telefon: +32 27 39 63 81
info@eppa-profiles.eu

Service, Verfügbarkeit und
sicherer Transport
Hizmet , Kullanılabilirlik ve güvenli taşıma.

Satış ve hesaplama ile ilgili özel sorularınız için lütfen profil üreticinize başvurunuz.

Epwin Group of Companies
1B, Stratford Court, Cranmore Boulevard, Solihull, B90 4QT · Ingiltere
L.B. Profile GmbH
Am Schlirfer Weg 2–4
36358 Herbstein · Almanya
profine GmbH
Mülheimer Straße 26
53840 Troisdorf · Almanya
REHAU AG + Co
Otto-Hahn-Straße 2
95111 Rehau · Deutschland
Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim ·Almanya

European PVC Window Profile and related
Building Products Association | EPPA ivzw
Avenue de Cortenbergh 71 · 1000 Brüssel · Belçika
Telefon: +32 27 39 63 81· Faks: +32 27 32 42 18
info@eppa-profiles.eu · www.eppa-profiles.eu

Schüco Polymer Technologies KG
Selauer Straße 155
06667 Weißenfels/Borau · Almanya
VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst · Almanya

Qualitätsverband Kunststofferzeugnisse e.V.
Am Hofgarten 1–2 · 53113 Bonn · Almanya
Telefon: +49 228 766 76 54 · Faks: +49 228 766 50
info@qke-bonn.de · www.qke-bonn.de
09/2019 | Fotoğraf: profine GmbH

European PVC Window Profile and related
B u i l d i n g P r o d u c t s A s s o c i a t i o n | E P PA i v z w
Q u a l i t ä t s v e r b a n d K u n s t s t o f f e r z e u g n i s s e e . V.

Uygulamalı Döngüsel Ekonomi – Değer
Zinciri için Katma Değer
Yeniden kullanılabilir konteynerlerin seri bir şekilde
iade edilmesi, hızlı ve akıcı bir teslimatın temelini oluşturmaktadır. Mal dolaşımının hemen hemen tüm alanlarında, bir yandan döngüsel ekonomi yasasının gereklerini yerine getirmek için, diğer yandan kaynakları
korumak için, kiralama ve depozito sistemleri kendilerini kanıtlamışlardır.
Profil imalatçıları her yıl eksik palet stoklarını denkleştirmek için yüksek meblağlarda ikame yatırımları yapmaktalardır. Birçok profil üreticisi yeniden kullanılabilir konteynerler için harekete geçmiş ve bunların geri dönüş
hızları ile aktif olarak ilgilenmektelerdir. Avrupa Plastik
Pencere Profilleri Üreticileri Birliği (EPPA ivzw) ve Plastik
Ürünler Kalite Birliği (QKE e.V.), bu soruna müdahale etmek ve geri dönüşü desteklemek için dernek odaklı üç
seçenek geliştirmiştir, bunlar: Kiralama sistemi, depozito sistemi ve geliştirilmiş müşteri ilişkileri yönetimi. Her
profil üreticisi bu üç seçenekten birini seçmekte özgürdür. Mevcut sözleşmeler bu durumdan etkilenmeyecek
ve devam ettirilebilirler.
Paletlerin zamanında iade edilmesiyle kullanılabilirlik
artırılacaktır; sadece istisnai durumlarda maddi bir edim
beklenmektedir. Bu durum, cam üretimi için bir yenilik
değildir, çünkü düz cam endüstrisi benzer bir sistemi
hâlihazırda başarılı bir şekilde uygulamıştır. Profil üreticileri pencere üreticileri için faydaları oldukça açıktır:
Hizmet, kullanılabilirlik ve güvenli taşıma.

Minimum Stok miktarı ve Stok Fazlası
Önerilen minimum stok miktarı, 3 aylık ciro anlamına
gelir (3 aylık artan ciro) ve her bir palet için 13167 TRY,
artı olarak, örneğin transit geçen paletleri kapsayan,

% 50’lik bir ara bellek miktarına karşılık gelir. Özel durumlarda bu ara bellek %75 de olabilir. Böylelikle stoktaki tüm
özel durumlar dikkate alınır. Müşterideki palet sayısı gözlem

Örnek Hesaplamalar
Minimum Stok miktarı

zaman diliminde minimum stok miktarını aşarsa, stok fazlasından söz edilir.

3-Aylık-Ciro
Karşılık gelen esas stok durumu
(13167 TRY = 1 Palet)
+ % 50 ara bellek
= Minimum stok miktarı

Geri dönüşü iyileştirmek için 3 sistem
1. Seçenek: Kiralama sistemi
Minimum stok miktarını aşan her palet için kira tahsil edilir.
Kira bedeli aylık ve palet başına 59 TRY dur.
2. Seçenek: Depozito sistemi
Depozito bedeli palet başına 988 ile 1975 TRY arasındadır.
Gerçek bedel, paletin satın alma değerine göre belirlenir. Faturalandırma iki şekilde yapılabilir: (a) Giden ve gelen paletler aylık olarak hesap edilir ve sadece aralarındaki fark faturalandırılır; ya da (b) her giden palet hesap edilir ve her gelen
paletin iadesi yapılır.

Stok durumundaki uyumsuzluk
Eğer gerçek stok durumuyla hesap edilen minimum stok
miktarı arasında fark oluşursa, aradaki fark 1. veya 2. seçeneğe göre faturalandırılır. Eğer profil üreticisi 2. seçeneğe göre
hareket edecek olursa, stok fazlası için depozito ödemesi
yapılmalıdır. Fazlalığı açığa çıkardıktan sonraki bir yıl içinde
uygun adımlar atılmalıdır.

30 Adet
90 Adet

Kiralama sistemi için örnek hesaplama
• Stok durumu eksi minimum stok miktarı = stok fazlası
• Stok fazlası x 59 TRY/Adet = aylık kira

Stok durumu
Minimum Stok
Stok fazlası
Kira (59 TRY/Adet)

3. Seçenek: Geliştirilmiş Müşteri İlişkileri Yönetimi
Profil üreticisi ile müşteri arasındaki bir sözleşme, iade koşullarını düzenlemektedir. Bu Sözleşme (a) palet için bir geri
dönüş takip sistemi içerir, (b) bir kontrol sistemi ve (c) müşteri için düzenli bilgiler içerir. Eğer stok fazlası1 sürekli olursa,
profil üreticisi bunu 1. seçeneğe göre faturalandırmalıdır. Alternatif olarak, müşteri paletleri satın alabilir.

789993 TRY
60 Adet

Örn. 1
120 Adet
90 Adet
30 Adet
1778 TRY

Örn. 2
85 Adet
90 Adet
0 Adet
0 TRY

Depozito sistemi için örnek hesaplama
• Giden paletler için bir depozito alınır ve kararlaştırılan
toplama noktasında teslim alındıktan sonra geri ödeme
yapılır.
Örn. 1
Örn. 2
Gönderilen Paletler
500 Adet
500 Adet
İade edilen Paletler
450 Adet
550 Adet
Birim başına depozito
1251 TRY 1975 TRY
Borç
62541 TRY
Alacak 		 98749 TRY

Stok fazlası eğer bir yıldan uzun bir süreliğine mevcut ise
„sürekli“ terimi kullanılır.
1

