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Üretim Sistemleri
ve Yönetimi

• Sistem kavram›n›n karﬂ›t› olarak hangi kavram› önerebilirsiniz? Sistemsizlik,
kargaﬂa, kaos, anarﬂi veya düzensizlik, sistem kavram› karﬂ›t› kavramlar olarak kullan›labilir mi?
• Ekmek elde etmek için yaklaﬂ›k kaç çeﬂit üretim sistemi önerebilirsiniz? Sobada
ekmek piﬂirme, ev f›r›nlar›nda ekmek piﬂirme, tand›rda ekmek piﬂirme, odunla
›s›nan fabrikalarda ekmek piﬂirme, buharla ›s›nan f›r›nlarda ekmek piﬂirme
ayr› ayr› sistemler olarak düﬂünülebilir mi?
• Kaynak atelyeleri, mand›ralar, otomobil fabrikalar›, petrol rafinerileri ve benzerleri üretim sistemi olarak nitelendirilebilir mi?
• Üretim sistemleri kendili¤inden var olabilir mi yoksa önce tasarlan›p sonra kurulmalar› m› gerekir? Üretim sistemlerini kim kurar?
• Üretim sistemleri kendili¤inden iﬂleyebilir mi yoksa yönetilmeleri gerekir mi?
Üretim sistemlerini kim yönetir?
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STOKSUZ ÜRET‹M S‹STEM‹ ÖNER‹S‹
Uyum Mobilya ve ‹nﬂaat Anonim ﬁirketi’nin kurucu giriﬂimcisi ve yüzde yetmisbeﬂ
payla en büyük orta¤› olan Murat bey, 1980 y›l›nda mobilya üretimi yapan bir
atölye ile iﬂletmecili¤e baﬂlam›ﬂt›r. ﬁirket 1990 y›l›nda inﬂaat sektörüne de girmiﬂtir. Ancak, ilk y›llar kârs›z kapat›lm›ﬂt›r. Murat bey, inﬂaat sektörüne giderek a¤›rl›k verirken, mobilya üretimi faaliyetlerini yavaﬂlatm›ﬂt›r.
1995 Haziran ay›nda Amerika’daki iyi bir üniversiteyi bitiren Murat Bey’in o¤lu
Hakan, babas›n›n iﬂletmesinde çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Hakan’›n iﬂe baﬂlamas›yla
ﬂirketlerde h›zl› bir yeniden yap›lanma sürecine girilmiﬂtir. Murat Bey, o¤lunun
yapt›¤› yenilikleri be¤endi¤i için iﬂlerin yönetimini ve denetimini, bütünüyle genç
Hakan’a b›rakm›ﬂt›r.
Hakan Bey, mobilya ve inﬂaat A.ﬁ. deki faaliyetlerin tümünü geleneksel üretim sistemleri görünümünden ç›kararak, tamamen ça¤daﬂ bir yap›ya dönüﬂtürmek istemiﬂtir. Hakan Bey, kurulacak yeni üretim tesislerinin Amerika’da e¤itimini gördü¤ü “Stoksuz Üretim Sistemleri (JIT)” biçiminde oluﬂturulmas›n› “olmazsa olmaz” koﬂulu olarak dayatm›ﬂt›r. Oysa, ço¤u babas›n›n en eski arkadaﬂ› olan di¤er yönetim kurulu üyeleri; “Türkiye’nin Amerika olmad›¤›n›, stoksuz üretim sistemi yaklaﬂ›m›n›n ﬂirketlerin iflas› sonucunu do¤uraca¤›n›” ileri sürmüﬂlerdir.
Hakan Bey, stoksuz üretim sistemini, Türkiye’de ilk kuran ve iﬂleten ﬂirketin kendilerininki olaca¤›n›, buna inand›¤›n›, de¤ilse, ﬂirketten ayr›l›p Amerika’ya dönece¤ini kesin olarak belirtmiﬂtir.

Amaçlar›m›z
Bu Üniteyi tamamlad›¤›m›zda;
üretim kavram›n› tan›mlamak
üretim sistemlerinin aﬂamalar›n› aç›klamak,
baﬂl›ca üretim sistemi türlerini s›ralamak,
üretim sistemlerinin belirgin özelliklerini s›ralamak,
stoksuz üretim sistemini aç›klamak,
üretim sistemlerinin yönetiminde baﬂar›l› olman›n temel koﬂullar›n› ifade
etmek
için gerekli bilgi ve becerilere sahip olaca¤›z.








Bu Ünitede iﬂlenen konular› daha iyi anlayabilmeniz için, 1. Üniteyi ve
11. Ünitede yer alan “Ürün” kavram›n› yeterli düzeyde ö¤renmiﬂ olman›z gerekir.

Üretim Kavram›
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Üretim, ürünlerin ve hizmetlerin yap›lmas›yla ilgili bir kavramd›r. Ürünler, genellikle, tüketicilerin gereksinmelerini, yerine getirildi¤i s›rada karﬂ›layan somut (fiziksel) varl›klar biçiminde görünürken; hizmetler, yaln›zca yap›l›rken tüketicinin
gereksinmesini karﬂ›layan soyut çabalar olarak bilinir.
Üretimin amac›, insan gereksinmelerini, bir dizi ürün ve hizmetle doyuma
ulaﬂt›rarak, onlar›, ekonomik anlamda mutlu etmektir. Bu ba¤lamda, ürünlerin çeﬂitli üretim kaynaklar›yla yap›lmas›, depolanmas›, taﬂ›nmas›, sat›lmas› gibi eylemlerin tümü, insan gereksinmelerinin karﬂ›lanmas›na yönelik oldu¤u için, üretim
say›l›r. Baﬂka bir deyiﬂle, ham ve yard›mc› maddelerin fiziksel de¤iﬂikli¤i sonunda yarat›lan fayda ürün kavram›yla; depolama, taﬂ›ma, satma ve sat›ﬂ sonras› eylemler sonunda yarat›lan fayda ise mala dayal› hizmet kavram›yla belirtilir.
Teknik kökenliler, ham ve yard›mc› maddeleri, iﬂletme malzemelerini, yar› mamulleri ve parçalar›, kullan›labilir ürüne dönüﬂtürme çabalar›n› üretim olarak tan›mlarlar. ‹ﬂletme kökenliler ise üretimi fayda yaratma olarak tan›mlama e¤ilimindedirler. Üretim tan›m›nda hangi yaklaﬂ›m benimsenirse benimsensin, yap›lan iﬂlem, iﬂletmelerin çevrelerinden ald›klar› bir dizi girdiyi, belirli bir süreçten geçirerek, tüketicilerin gereksinmelerini karﬂ›layan mal ve hizmete (ç›kt›) dönüﬂtürme
çabas›d›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, üretim ç›kt›s› (mal veya hizmet) ile üretim girdisi (kaynaklar) aras›nda, ﬂu biçimde bir iﬂlevsel iliﬂki vard›r:

Üretim: Hammaddeleri ve di¤er
maddeleri ürüne dönüﬂtürme ya da
k›saca, fayda yaratma sürecidir.

ÜRET‹M KAVRAMI


AMAÇ

1

Üretim kavram›n› tan›mlamak.

Ç›kt› = f (Girdi)
Yukar›daki eﬂitli¤e göre, üretim süreci ç›kt›s› ad› verilen mal ve hizmetler, üretim kaynaklar› ya da üretim faktörleri ad› verilen üretim süreci girdisinin iﬂlevidir.
Üretim terimi, yaln›zca fiziksel mal üretimini de¤il, ayn› zamanda hizmet üretimini de içeren geniﬂ bir kavramd›r. Bilindi¤i gibi, mal kavram› içine, otomobil,
giysi, ev, g›da, mobilya, yol, gemi, kitap, televizyon, uçak, baraj, resim, heykel,
ilaç gibi ürünler girer. Hizmet kavram› ise; avukat, ö¤retmen, berber, garson, pilot, aﬂç›, polis gibi ünvanlar› taﬂ›yan insanlar›n yerine getirdi¤i iﬂlevlere verilen add›r. Mallar, genellikle somut varl›klar, hizmetler, tüketicinin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan
ve depolanamayan soyut üretim çabalar› olarak bilinir.
Sistem

Girdi

De¤iﬂim Süreci

Otomobil

‹ﬂgücü

Montaj

montaj

Enerji

fabrikas›

Robot
Parça

Bilgisayar

‹ﬂgücü

üretim

Parçalar

Atölyesi

Elektrik
donan›m›
Çipler

Ç›kt›

Geri Bildirim
‹ﬂgücü maliyeti

Otomobil
Boyama

Montaj

Yönetici

Mallar: Genellikle somut varl›klar,
hizmetler, tüketicinin ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layan ve depolanamayan soyut
üretim çabalar› olarak bilinir.

Bilgisayar

Fabrika

Üretim maliyeti

Müdürü

Verimlilik
Kalite düzeyi

Elektrik-

Test sonuçlar›

elektronik

Üretim birimi

mühendisi

maliyeti

Çizelge 13.1 Endüstri
‹ﬂletmelerinde
Teknolojinin Önemi
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Hizmet üretimi: Üretici ile tüketici
aras›nda birebir dolays›z iliﬂki kurmay› sa¤layan sosyal bir eylemdir.

Çizelge 13.2 Mal
ve Hizmetlerin
Belirgin Ay›r›c›
Özellikleri

Endüstri iﬂletmelerinde üretim; taﬂ›nan, depolanan, sat›n al›nan, sat›lan, bak›monar›m› yap›lan soyut varl›klar›n ortaya ç›kar›lmas›n› ifade eder. Bu tür üretim,
imalat dönüﬂüm sürecinde hammaddelerin ﬂeklinin de¤iﬂtirilmesi ya da imalat
montaj sistemlerinde parçalar›n birleﬂtirilmesi ile gerçekleﬂtirilir. Büyük endüstli
iﬂletmeleri, örne¤in; otomobil fabrikalar›, baz› parçalar› kendileri yapar, baz› parçalar› yan sanayiden sat›n al›r, daha sonra da tüm parçalar›n montaj›n› yaparak
otomobili üretir. Çizelge 13.1’ de, endüstri iﬂletmelerinde üretilen iki ürün, baﬂl›ca üretim kavramlar› aç›s›ndan birbiriyle karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Hizmet Üretimi, iﬂletme ile tüketici aras›nda dolays›z iliﬂki kurmay› sa¤layan
sosyal bir eylemdir. Hizmet iﬂletmelerindeki üretim, imalat iﬂletmelerindeki üretimden oldukça farkl›d›r. Hizmetler, üretilirken tüketilir. Dolay›s›yla, hizmetlerin
kalitesini ölçmek, mallar›n kalitesini ölçmekten daha zordur. Mal üretimi, genellikle, sermaye yo¤unken, hizmet üretimi (emek) yo¤undur. Ancak, son teknolojik
geliﬂmeler, baz› hizmet iﬂletmelerinde, emek yo¤unlu¤unu azaltm›ﬂt›r. Örnek;
olarak bankalarda otomatik vezneler, t›pta yapay zeka ve uzman sistemler, hizmette eme¤in yerini almaya baﬂlam›ﬂt›r.
Endüstri iﬂletmelerinde stok kontrolü a¤›rl›k taﬂ›rken, hizmet iﬂletmelerinde
kuyruk sorunlar›n›n çözümü önem kazan›r. Hizmet iﬂletmelerinin girdileri de genellikle, endüstri iﬂletmelerinin girdilerine benzer. Buna karﬂ›n, hizmet iﬂletmelerinin ç›kt›lar›, somut de¤il soyuttur. Dolay›s›yla, hizmet iﬂletmelerinde, iﬂgörenlerin teknik özelliklerinden çok, davran›ﬂsal yönleriyle ilgilenilir. Bu amaçla, iﬂ görenlerin tüketicilere davran›ﬂlar› ve tüketicilerin hizmetten memnuniyeti, etkili bir
geribildirimle izlenmelidir. Mal ve hizmetlerin en belirgin ay›r›c› özelliklerini, Çizelge 13.2’de görebiliriz.
Mallar

Hizmetler

Ürünler elle tutulabilir.

Ürünler elle tutulmaz.

Tüketiciyle birebir iliﬂki düﬂüktür.

Tüketiciyle birebir iliﬂki çok yüksektir.

Mallar üretilirken ve tüketiciye sunulurken,

Hizmet üretilirken ve tüketiciye sunulurken,

tüketicilerin kat›l›m› azd›r.

çok yo¤un bir tüketici kat›l›m› vard›r.

Tüketim geciktirilebilir (Ürünler depolanabilir). Tüketim geciktirilmez (Depolanamaz).
Üretim sisteminde sermaye yo¤undur.

Emek yo¤undur.

Üretim kalitesini ölçmek kolayd›r.

Üretim kalitesini ölçmek zordur.

Fayda: Mal ve hizmetlerin insan
gereksinmelerini karﬂ›lama
özelli¤idir.

Buraya kadar yap›lan aç›klamalar› özetlemek gerekirse; üretimin amac›, insan
gereksinmelerini doyuma ulaﬂt›rmakt›r. Dolay›s›yla, mal ve hizmetlerin üretilmesi,
depolanmas›, taﬂ›nmas› ve sat›lmas› da, insan gereksinmelerini karﬂ›lamaya yönelik oldu¤u için üretim kavram› içine girer. Asl›nda, dar anlamdaki üretim kavram›
ile yaln›zca bir ﬂekil faydas› yarat›lm›ﬂ olur. Bunun yan›nda, üretilen mallar›n bol
bulunduklar› zamanlarda depolanarak k›t bulunduklar› zamanlarda pazara ç›kar›lmas›yla bir zaman faydas› yarat›lm›ﬂ olur. Benzer ﬂekilde, mallar›n bol bulunduklar› yerlerden az bulunduklar› yerlere taﬂ›nmas›yla da bir yer faydas› yarat›l›r. Mal
ve hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine sat›lmas›yla, bir mülkiyet faydas› yarat›lm›ﬂ olur.
Mallar›n insan gereksinmelerini karﬂ›lama özelli¤ine fayda ad› verildi¤ine göre; ﬂekil, zaman, yer ve mülkiyet faydas› yaratan üretim, depolama, taﬂ›ma ve satma çabalar›n›n tümü birden üretim kavram› içine girer.
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Üretim nas›l tan›mlan›rsa tan›mlans›n, yap›lan iﬂlem, iﬂletmelerin çevrelerinden
ald›klar› birtak›m girdileri, belirli bir süreçten geçirerek, tüketicilerin gereksinmelerini karﬂ›layan ürünlere dönüﬂtürme çabas›d›r. Her iﬂletme mal veya hizmet ya
da her ikisini birden üretmek için kurulur. Dolay›s›yla, üretim iﬂlevi, tüm iﬂletmelerin kalbi durumundad›r.
Mal veya hizmet üretim süreçleri, iﬂletmelerin içinde bulundu¤u koﬂullara göre farkl›l›k gösterir mi?
Stoksuz üretim sistemi örne¤inde, yurt d›ﬂ›nda yüksek ö¤renim gören
gençlerin, Türkiye koﬂullar›n› geliﬂmiﬂ ülkeler koﬂullar› gibi görme e¤iliminde olduklar› sonucuna var›yoruz. Geliﬂmiﬂ ülkelerde baﬂar›yla uygulanan ve olumlu sonuçlar veren yol, yöntem ve sistemlerin, ayn› koﬂullar›
taﬂ›mayan di¤er ülkelerde kolay kolay uygulanmayaca¤›, k›smen uygulansa bile eski sistemleri aratacak kadar olumsuz sonuçlar verdi¤ini kabul etmek zorunday›z.

ÜRET‹M S‹STEM‹


AMAÇ

Üretim sistemlerinin aﬂamalar›n› aç›klamak.

2

Üretim eylemlerinin sistem yaklaﬂ›m›yla analizi, bu eylemlerin anlaﬂ›lmas›n› kolaylaﬂt›r›r. Asl›nda, iﬂletmedeki tüm alt birimlerin ve eylemlerin sistem yaklaﬂ›m›yla ele al›nmas›, amaçlar›n aç›kl›¤a kavuﬂmas›n›, bu amaçlara ulaﬂt›racak araçlar›n
ve araçlar aras›ndaki iliﬂkilerin belirlenmesini kolaylaﬂt›r›r.
‹ﬂletmedeki di¤er bütün iﬂlevler, üretim ve pazarlamaya destek sa¤lamak amac›na yöneliktir. Ancak, iﬂletmedeki her iﬂlevin belirli bir sistem içinde iﬂlevini yerine getirmesi gerekir. Konuya bu aç›dan bak›ld›¤›nda, belirli amaçlar› gerçekleﬂtirmek için biraraya getirilmiﬂ insanlar›n, nesnelerin ve iﬂlemlerin, belirli bir çevre
içinde iﬂlev görmesi koﬂulu vard›r. Tüm ö¤eleriyle birlikte de¤erlendirildi¤inde,
söz konusu bu çevreye, sistem ad› verilir.
ﬁekil 13.1, üretim sistemi içinde yer alan unsurlar› simgelemektedir. Üretim sisteminin yeterli ve etkili biçimde yönetilmesi ve iﬂletilmesi, birinci derecede, iﬂletmenin üretim yönetiminin sorumlulu¤u alt›ndad›r.

1
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TEKNOLOJ‹

Girdiler
H.madde
Malzeme
Sermaye
Donan›m
Personel
Bilgi
Enerji
Zaman
Di¤er

ULUSLARARASI
EKONOM‹K ‹L‹ﬁK‹LER

EKONOM‹

‹Ç ÇEVRE

Dönüﬂüm
Süreci

Ç›kt›lar

imalat iﬂlemleri
Hizmet iﬂlemleri

Mal
Hizmet
Kalite
Maliyet
Miktar

Fiziksel De¤iﬂim
Taﬂ›ma
Depolama

KARARLAR

KARARLAR

Yöneticiler
Geribildirim

Geribildirim
KARARLAR

RAK‹PLER

KARARLAR

DEVLET DÜZENLEMELER‹ (YASALAR)

DIﬁ ÇEVRE

ﬁekil 13.1 Üretim Sistemi
Üretim sisteminin temel
ö¤eleri: Girdiler, dönüﬂüm süreci,
ç›kt›lar ve geribildirimdir.

Üretim sisteminin temel ö¤eleri; girdiler, dönüﬂüm süreci, ç›kt›lar ve geribildirimdir. Bu temel ö¤elere k›saca de¤inmekte yarar vard›r.

Girdiler

Üretim faktörleri pazar›ndan
sa¤lanan ve genel muhasebe
taraf›ndan kayd› tutulan her türlü
üretim faktörünü, iﬂletmenin
girdileri olarak düﬂünebiliriz.

Üretim sürecinde kullan›lan girdi türleri, oldukça karmaﬂ›k bir görünüm sergiler.
ﬁekil 13.1’den de izlenebilece¤i gibi, baﬂta iﬂletmeye tahsis edilen sermaye olmak
üzere, bu sermayenin yat›r›ld›¤› hammaddeler, yard›mc› maddeler, iﬂletme malzemeleri, makineler, çeﬂitli donan›mlar, binalar, arazi, know-how gibi maddi ve gayri maddi haklar girdileri oluﬂturur. Daha sonra, üretim yapabilmek için gerekli
olan iﬂgücü ve her çeﬂit bilgi de üretim girdisi olarak nitelendirilir. Ayr›ca, üretim
için gerekli olan standart bir zamana da ihtiyaç vard›r.
Üretim faktörleri pazar›ndan sa¤lanan ve genel muhasebe taraf›ndan kayd› tutulan her türlü üretim faktörünü, iﬂletmenin girdileri olarak düﬂünebiliriz. Bilindi¤i gibi genel muhasebe, d›ﬂardan bir bedel karﬂ›l›¤› iﬂletmeye giren de¤erler için
borç kayd› yapar ve bunlar› iﬂletme varl›klar› içine dahil eder. ‹ﬂletmeler, girdi
sa¤larken, d›ﬂ çevredeki sat›c›lar›, rakipleri, uluslararas› ekonomik iliﬂkileri, tüketici istek ve arzular›n›, devlet düzenlemelerini, teknolojik ve ekonomik koﬂullar›
göz önünde bulundurmak durumundad›r.

Dönüﬂüm Süreci
Üretim sisteminin dönüﬂüm sürecinde, üretim kaynaklar›, mal veya hizmete dönüﬂtürülür. Baﬂka bir deyiﬂle, dönüﬂüm sürecinde katma de¤er yarat›l›r. Asl›nda,
katma de¤er yaratman›n say›s›z yol ve yöntemleri vard›r. Burada yaln›zca dördü
üzerinde durulacakt›r.
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• Biçim de¤iﬂikli¤i yaparak katma de¤er yaratma
Genellikle dönüﬂüm sürecinde, hammadde ve yard›mc› maddeler, birtak›m
kimyasal ve fiziksel de¤iﬂime tabi tutularak, tüketicilerin talep ettikleri biçime dönüﬂtürülür. Kesme, tornalama, bükme, yap›ﬂt›rma, montaj ve benzeri iﬂlemler yoluyla, biçim de¤iﬂikli¤i meydana getirerek, girdiler katma de¤ere dönüﬂtürülür. K›saca belirtmek gerekirse, hammaddeler, yard›mc› maddeler ve iﬂletme malzemeleri, dönüﬂüm sürecinde biçim de¤iﬂtirerek, ilk de¤erlerinden daha fazla bir de¤erde mal veya hizmet biçimine gelmiﬂ olur.
• Taﬂ›ma yoluyla katma de¤er yaratma
Dönüﬂüm sürecinde katma de¤er yaratman›n ikinci yolu, taﬂ›mad›r. Herhangi
bir varl›k, ilk bulundu¤u yerden baﬂka bir yere taﬂ›n›rsa de¤eri artar. Örne¤in, çiçek ve güllerin evimize getirilmesi ya da çöplerin evimizden al›nmas›, narenciye
ürünlerinin yetiﬂtikleri yerlerden tüketim yerlerine getirilmesi ve benzeri taﬂ›malar
da bir katma de¤er oluﬂturur.
• Depolama yoluyla katma de¤er yaratma
Belirli bir mal, belirli bir süre, do¤al çevre koﬂullar›nda saklanabilirse, de¤eri
artar. Örnek olarak, yaz ürünlerinin depolanarak, k›ﬂ›n pazara sürülmeleri daha
yüksek bir de¤erle sat›lmalar›n› sa¤lar ya da birkaç gün bir motelde kal›rsak, motelde bir katma de¤er yarat›lm›ﬂ olur.
• De¤iﬂim yoluyla de¤er yaratma
Bir varl›k, onun bütün ö¤elerini iyice anlay›p be¤endi¤imiz zaman, önceki duruma oranla daha de¤erli duruma gelir. Ayn› ﬂekilde, sat›n almay› düﬂündü¤ümüz
bir varl›¤›n bir de garantisi oldu¤unda, de¤eri daha da artm›ﬂ olur. K›sacas›, mal
ve hizmetleri para ile de¤iﬂtirirken uygulanan de¤iﬂim çabalar›, o varl›¤a daha fazla bir de¤er kazand›r›r.
Görüldü¤ü gibi, herhangi bir varl›¤a çok de¤iﬂik yollardan de¤er kazand›rmak
mümkündür. Bir mal veya hizmet, belirli bir yerde, belirli bir zamanda, belirli bir
biçimde ya da belirli bir olumlu izlenimde, daha de¤erli duruma getirilebilir. Bütün bu de¤iﬂikliklerin planlanmas›, uygulanmas› ve denetlenmesi, dönüﬂüm sürecinde yap›l›r.

Ç›kt›lar
Üretim sisteminden, somut olarak, mal veya hizmet biçiminde baﬂl›ca iki ç›kt› elde edilir. ﬁekil 13.1’de yer alan di¤er ç›kt›lar, mal veya hizmetin miktar›na, kalitesine, maliyetine ve üretim zaman›na iliﬂkin soyut bilgilerdir. Bu belgelendirilmiﬂ
ya da bilgi kütüklerine (formlar›na) yaz›lm›ﬂ verilerle, ç›kt› biçimindeki mal ve
hizmetler hakk›nda bütünleﬂtirilmiﬂ bilgi sahibi olunur. Dolay›s›yla, kalite, miktar,
zaman ve maliyet biçiminde gösterilen bilgileri, mal ve hizmetlerin tamamlay›c›s›
olarak görmek gerekir.
Asl›nda, mallar ile hizmetler aras›na kesin bir s›n›r konulamaz. Örnek olarak,
bir diﬂ doktoru, hem mal hem de hizmeti birlikte üretir durumda olabilir. Ayn› biçimde, bir dayan›kl› tüketim mal› sat›n al›rken, ayn› zamanda, taﬂ›ma, depolama,
sat›ﬂ sonras› hizmetleri de sat›n alm›ﬂ oluruz. Bu nedenle, dönüﬂüm süreciyle ilgili her türlü üretim yönetimi ilke ve uygulamalar›, hem mallar hem de hizmetler
için geçerlidir. Birinin üretiminde edinilen deneyim, di¤erinin üretiminde de yararl› olur.

Geribildirim
Üretim sisteminin di¤er bir temel ö¤esi, geribildirimdir. Üretim planlamas›nda ve
üretim sürecinde bir hata olabilir. Geribildirim, bu hatay› yakalay›p yöneticilere
bildirir. Yöneticiler de, güncel koﬂullara göre, gerekli düzeltici önlemleri alarak,
sistemi sürekli olarak geliﬂtirici eylemlerde bulunur.

Biçim de¤iﬂikli¤i: Dar anlamda
üretim say›l›r.

Taﬂ›ma: Bir pazarlama hizmet
üretimidir.

Depolama: Bir pazarlama hizmet
üretimidir.

De¤iﬂim: Pazarlaman›n yaratt›¤› bir
pazarlama hizmetidir.

Ç›kt›lar: Girdilerin ürüne
dönüﬂmesini ifade eder.

Geribildirim: Sistemdeki hatalar›n
an›nda görüntülenmesi ve düzeltici
eylemlerde bulunulmas› biçimindeki
iﬂleyiﬂe verilen add›r.
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‹ﬂletme gibi aç›k sistemlerde geribildirimli güncelleﬂtirme, çok iyi planlanm›ﬂ
bir yönetim bilgi sistemine dayan›r. Ça¤daﬂ bilgisayar deste¤inde iﬂleyen yönetim
bilgi sistemi, belirli s›n›rlar d›ﬂ›na taﬂan hatalar› an›nda yakalayarak, yöneticileri
uyar›r. Yöneticiler, bu uyar› karﬂ›s›nda harekete geçerek, gerekli düzeltici eylemlerde bulunurlar. Düzeltici eylemler; girdilere iliﬂkin, dönüﬂüm sürecine iliﬂkin,
ç›kt›lara iliﬂkin ya da her üçüne de iliﬂkin olabilir.

ÜRET‹M S‹STEM‹ TÜRLER‹


AMAÇ

3

Baﬂl›ca üretim sistemi türlerini s›ralamak.

Geleneksel olarak, baﬂl›ca üç temel üretim sisteminin oldu¤u kabul edilir. Bunlar;
tek üretim sistemi, parti üretimi sistemi ve ak›c› üretim sistemidir. Bu geleneksel
üretim sistemlerine ça¤›m›z›n h›zl› de¤iﬂen koﬂullar›n›n zorlamas›yla yeni üretim
sistemleri de eklenmektedir. Ça¤›m›z›n her alandaki h›zl› de¤iﬂimi daha esnek
üretim sistemleri geliﬂtirmeyi zorlam›ﬂ, bunun sonucu olarak da yeni baz› üretim
türleri tasarlanm›ﬂt›r. Bunlar›n en önemlilerinden biri grup teknolojisi, di¤eri de s›f›r stoklu üretim (JIT) dir. ‹ﬂletmecilik yaﬂam›nda s›k s›k ad› duyulan baﬂl›ca üretim sistemlerini, ﬂu ﬂekilde s›ralamak mümkündür:
• Tek (jop=proje) Üretim Sistemi
• Parti (batch) Üretimi Sistemi
• Ak›c› (flow) Üretim Sistemi
• Sipariﬂ (jobbing) Üretimi Sistemi
• Sürekli (continuous) Üretim Sistemi
• Kitle (mass) Üretim Sistemi
• Grup Teknolojisi Sistemi
• S›f›r Stoklu Üretim (JIT) Sistemi
S›ralanan bu üretim sistemlerinden herhangi birinin seçimi, herﬂeyden önce,
örgütsel sistemi ve donan›m (equipment) yerleﬂimini etkiler. Baﬂka bir deyiﬂle,
hangi üretim türüne göre üretim yap›lacaksa, o üretim türüne uygun bir örgütleme ve yerleﬂim düzeni gerekir. Kullan›lacak üretim türü (yöntemi) seçilmeden önce, her birinin özellikleri, her türün veya sistemin hangi ay›rt edici özellikler taﬂ›d›¤› ve hangi koﬂullarda daha iyi sonuçlar verdi¤i incelenip karara ba¤lanmal›d›r.
Aﬂa¤›da, söz konusu üretim sistemlerinin en belirgin özelliklerinin k›saca belirtilmesiyle yetinilecektir.

Tek (Proje) Üretim Sistemi


AMAÇ

Üretim sistemlerinin belirgin özelliklerini s›ralamak.

4

Tek üretim sistemi: Bir tek
üretim biriminin belirli bir yerde
yap›lmas›d›r.

Proje, yerinde iﬂ, yerinde üretim gibi adlar da verilen tek üretim sistemi, bir kiﬂinin veya bir üretim grubunun, yaln›zca bir tek üretim biriminin tamam›n›, ayn›
yerde üretmesidir. Köprü yapma, fabrika kurma, baraj inﬂa etme, gemi imalat› ve
benzerleri, bu tür üretimin en yayg›n örnekleridir. Bu üretim yönteminde, üretilecek mamul hareket etmez. Bütün üretim girdileri, üretilecek birimin etraf›nda toplan›r. Tek üretimde kullan›lacak üretim teknolojisi, üretilecek birimin karmaﬂ›kl›¤›
oran›nda de¤iﬂiklik gösterir. Baz› üretim konular› için basit teknolojiler kullanmak
yeterli olabilirken, baz› üretim konular› için çok yüksek teknolojiler gerekebilir.
Örnek olarak, bir akarsu üzerine basit bir teknoloji ile köprü inﬂa edilebilirken, ‹stanbul Bo¤az› üzerine inﬂa edilecek üçüncü bir köprü için, çok yüksek bir teknolojiye ihtiyaç duyulur.

Üretim Sistemi Türleri

Uygulamada, tek üretim yerine, genellikle proje kavram› kullan›l›r. Tek üretim
projelerinin gerçekleﬂtirilmesindeki en önemli özellikleri, birkaç nokta etraf›nda
toplamak mümkündür:
• Yal›n bir örgütlenmeye gidilir.
• Çok yönlü uzmanl›¤a sahip iﬂgörenlerden yararlan›l›r.
• Basit araç-gereç ve donan›mdan yararlan›l›r.
• Üretim k›sa sürede gerçekleﬂtirilir.
Karmaﬂ›k büyük projelerin gerçekleﬂtirilebilmesi için, çok uzun ve kapsaml›
araﬂt›rma ve planlama çal›ﬂmalar› yap›l›r. Bu çal›ﬂmalara, genellikle fizibilite (yap›labilirlik) ad› verilir.
Tek üretim sistemi, genellikle büyük projeler için geçerlidir. Bu üretimi sipariﬂ
eden kiﬂi ve kurumlarda üretimin en ince noktalar›n› ve koﬂullar›n› ayr›nt›l› olarak yaz› alt›na alan ﬂartnameler haz›rlan›r. Daha sonra ihale aç›larak, bu projeye
talip olanlardan fiyat teklifleri al›n›r. Üretici iﬂletmeler, ﬂartnamelerin gereklerini
yerine getirebilmek için ve ihaleyi kazanabilmek için, ihaleye girmeden önce,
uzun planlama ve araﬂt›rma çabalar›nda bulunurlar. Maliyeti yüksek tek üretim
projeleri ihalesine, genellikle tek bir üretici iﬂletme de¤il, birkaç giriﬂimin oluﬂturdu¤u bir konsorsiyum girer.
Proje planlamas›nda ve kontrolünde Gantt, CPM ve PERT gibi ileri programlama yöntemlerinden yararlan›l›r. Bu yöntemlerle, projenin hangi üretim faaliyetlerinden oluﬂtu¤u, faaliyetlerin ne kadar sürede tamamlanabilece¤i, hangi faaliyetlerin hangi faaliyetlerden önce veya sonra yap›lmas› gerekti¤i, projenin en erken,
normal veya en geç ne kadar sürede ve maliyetle tamamlanaca¤›, projedeki hangi üretim faaliyetlerinin kritik oldu¤u ve benzeri konular, karara ba¤lan›r. Projenin aç›kça tan›mlanm›ﬂ amac›na uygun bir örgütlenmeye (genellikle matris örgütlenme), teknoloji kullan›m›na ve proje ekibi oluﬂturmaya gidilir.
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Fizibilite (Yap›labilirlik):
Karmaﬂ›k, büyük projelerin
gerçekleﬂtirilmesinden önce, uzun
ve kapsaml› araﬂt›rma ve plânlama
çal›ﬂmalar›d›r.

Parti Üretimi Sistemi
“Parti üretimi sistemi” terimi yerine bazen “Seri üretim sistemi” ya da “dizi üretim
sistemi” terimleri de kullan›l›r. Belirli bir mamul türünden bir parti veya bir seri
üretim yap›ld›ktan sonra, üretim program› de¤iﬂtirilerek, baﬂka bir mamul türünden baﬂka bir partinin üretimine geçilir. Örnek olarak üretim, önce 2 cm.lik civata üretecek biçimde programlan›r. Bu seriden 7 000 birim üretildikten sonra, 3
cm.lik yeni bir partinin üretim program›na geçilir. Ayn› ﬂekilde, haz›r giyim üretiminde, 38 beden, 39 beden, 40 beden gibi ölçülere göre parti parti üretim yap›l›r. Transformatör üretiminde, elektronik mamuller üretiminde ve benzeri üretimlerde, bu üretim türü gözlemlenir.
Parti üretiminde, üretilecek her parti için ayr› bir üretim planlamas› ve programlamas› yapma zorunlulu¤u vard›r. Baﬂka bir deyiﬂle, her parti üretim için, yeniden hammadde ak›ﬂ›, zamanlama ve benzeri de¤iﬂkenlerin planlan›p programlanmas› gerekir. ‹ﬂletmenin üretim planlama ve kontrol bölümünün etkili çal›ﬂmas› oran›nda üretim verimlili¤i artar. Tersi durumda, çeﬂitli organizasyon güçlükleri, zaman kayb› gibi olumsuzluklarla karﬂ›laﬂ›l›r. Parti üretiminde dikkat edilmesi
gereken en önemli noktalardan biri de, iﬂlevsel (fonksiyonel) yerleﬂimdir. Bu yerleﬂimde, üretim birimlerinin birbirlerine göre konumlar›, canl› ve cans›z varl›klar›n hareketleri toplam›n› minumum düzeye indirecek biçimde olmal›d›r. Örnek
olarak, e¤er mamul, 8 ayr› üretim biriminden, ayr› ayr› üretim süreçlerinden geçerek meydana geliyorsa, söz konusu üretim birimleri 8 (40 320) de¤iﬂik biçimde
konumland›r›labilir. Ayr›ca, yar› mamul, iﬂlem gördü¤ü bir atelyeye birkaç kere
gelip iﬂlem görmek durumundaysa, karmaﬂ›kl›k daha da artar. Zaman, enerji, iﬂ-

Parti üretim sistemi: Belirli bir
mamül türünden bir parti veya bir
seri üretim yap›ld›ktan sonra,
üretim program›n›n de¤iﬂtirilerek,
baﬂka bir mamül türünden baﬂka
birn partinin üretimine geçildi¤i
sistemdir.
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çilik ve benzeri tasarruflar› sa¤lamak için, üretim birimlerinin veya atelyelerin birbirlerine göre konumlar›, gecikmeleri ve kay›p zamanlar› minimum düzeye indirecek biçimde planlanmal›d›r.
‹ﬂlevsel yerleﬂim düzeni planlan›rken, baﬂl›ca su noktalara önem vermek gerekir:
• ‹ﬂ ak›ﬂ›n› ve iﬂ önceliklerini k›sa bir zamanda de¤iﬂtirebilecek bir esneklikte
olmal›d›r.
• Araç, gereç ve donan›mdan yararlanma düzeyini yükseltmelidir.
• Çal›ﬂanlar›n uzmanl›klar›n›, tek bir süreç üzerinde yo¤unlaﬂt›rabilecek biçimde olmal›d›r.
• Ayn› veya benzer iﬂlevleri yapan tüm çal›ﬂanlar›n gözetimini, etkili bir biçimde gerçekleﬂtirecek yap›da olmal›d›r.
• Herhangi bir iﬂlemin durmas› durumunda, üretimi aksatmayacak bir biçimde
olmal›d›r.
Bütün bu aç›klamalardan sonra, parti üretiminin baﬂl›ca özelliklerini ﬂu ﬂekilde s›ralamak mümkündür:
• Çeﬂitli organizasyon güçlükleri yarat›r.
• Aﬂ›r› uzmanlaﬂm›ﬂ iﬂgörenler gerektirir.
• Fabrika olanaklar›ndan yararlanma olas›l›¤› yüksektir.
• Birim zamanda üretim miktar›, di¤er üretim türlerine oranla biraz daha azd›r.

“Mod” Kavram›n› Bilmeyen Haz›r Giyimci
‹ﬂ yaﬂam›na yeni at›lan zengin bir giriﬂimci, birikimini haz›r giyim sektörüne yat›rarak, orta ölçekli bir iﬂletme kurdu. Gerekli alt yap›y› kurduktan sonra, dikiﬂ
nak›ﬂ bilen ev han›mlar›n› iﬂe ald›. Bayan iﬂgörenlerin baﬂ›na, iﬂletme ﬂefi olarak,
dikiﬂ nak›ﬂ iﬂlerinde deneyimli yaﬂl› bir ev han›m›n› getirdi. Kendisi de iﬂletmenin
hem müdürü hem de üretim ve pazarlama yetkilisi oldu. Yaln›zca muhasebe iﬂleri için profesyonel bir muhasebeciyi iﬂe ald›.
On y›ld›r, haz›r giyim alan›nda baﬂar›l› bir iﬂletmecilik yapan amcas›n›n o¤lundan, çeﬂitli ölçülerde kad›n ete¤i kal›plar› alarak, dikiﬂ ﬂefi yaﬂl› bayana, her numaradan biner adet üretilmesi emrini verdi.
Deneyimli dikiﬂ elemanlar›, üstün bir çal›ﬂmayla her kal›ptan eﬂit olarak dikmeye
baﬂlad›lar. Etek üretiminde bir baﬂar›s›zl›k olmam›ﬂt›. Ancak, 38 ve 40 numaral›
eteklerin tümü sat›lm›ﬂ, daha büyük ve daha küçük numaral› etekler elde kalm›ﬂt›. Özellikle, en büyük ve en küçük numaral› eteklere ba¤lanan para boﬂa gitmiﬂ
ve genç giriﬂimci zarar etmiﬂti.
Deneyimsiz giriﬂimci, bir istatistik karar verme arac› olan “mod” sat›ﬂ tahmini
yöntemini bilmedi¤i için, her boy etekten ayn› miktar sataca¤›n› varsayarak hata
yapm›ﬂ ve sat›ﬂ› çok tekrarlanmayan etekleri de en çok tekrarlananlar kadar üretme hatas›n› yapm›ﬂt›.”

Ak›c› (Flow) Üretim Sistemi

Ak›c› üretim sistemi: Bütün üretim araç gereci, makinalar ve
iﬂgörenlerin, bir üretim hatt›
etraf›na ya da kayan ﬂerit etraf›na
yerleﬂtirildi¤i sistemdir.

Yukar›da da de¤inildi¤i gibi, parti üretiminde, de¤iﬂik iﬂlemlerin yap›ld›¤› atelyeler veya üretim birimleri vard›r. Bu birimlerde, gerekli araç-gereçler toplanm›ﬂt›r. Uzman iﬂgörenler, söz konusu araç gereci kullanarak, belirli iﬂlemleri yerine
getirir ve yar›mamulü, bir sonra gelen atelyeye veya iﬂlem merkezine geçirirler.
Baﬂka bir deyiﬂle, parti üretiminde, hammaddeler ve yar›mamul, bir iﬂlem merkezinden di¤erine, oradan tekrar önceki iﬂlem merkezine veya bir baﬂka iﬂlem merkezine do¤ru gider gelir ve sonunda bitirme veya montaj iﬂlem merkezinde mamul tamamlanm›ﬂ olur. Ak›c› üretim sisteminde ise, bütün üretim araç gereci ve makineler›, baﬂtan sona kadar, bir üretim hatt› etraf›na ya da kayan ﬂerit etraf›na yer-
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leﬂtirilmiﬂtir. Üretim hatt›n›n baﬂ›nda hammade, sisteme girer, ilk iﬂlem merkezine
yeni hammadde gelmiﬂ ve iﬂlem görmeye baﬂlam›ﬂ olur. Böylece, üretim hatt› veya belirli raylar üzerinde kayan ﬂerit, belirli aral›klarla durup hareket ettikçe, mamul de oluﬂmaya baﬂlar ve hatt›n sonunda, örne¤in, her 45 dakikada bir mamul
sistemden mamul deposuna yerleﬂtirilmiﬂ olur.
Ak›c› üretimde, tüm sistemin, en ince ayr›nt›lar›na kadar dengelenmesi gerekir.
Herhangi bir iﬂlem merkezindeki bir dakikal›k bir gecikme, bütün iﬂlem merkezlerini birer dakika geciktirir. Örnek olarak, görevi her 5 dakikada bir somun s›kmak olan bir iﬂgören, bu görevini 5 dakika içinde tamamlayamazsa, bütün üretim
sisteminin dengesini bozmuﬂ olur. Dolay›s›yla, ak›c› üretim sisteminde, üretim
hatt› bir bütün olarak göz önünde bulundurulmal› ve hatt›n herhangi bir noktas›ndaki bir duraksamaya veya aksakl›¤a yer verilmemelidir.

Ak›c› üretim hatt›n› planlamada, iki büyük sorun vard›r:
• Eﬂ zamanlama
• Kaynak kullan›m›n› artt›rma
Uygulamada, ak›c› üretim hatt›n› planlarken, birbirleriyle iliﬂkili baﬂl›ca iki problemin çözümlenmesine çal›ﬂ›l›r. Bunlar:
• Ayn› zamana tesadüf eden kay›plar› minimize etmek. Baﬂka bir deyiﬂle, sistemin de¤iﬂik iﬂlem birimlerinde yer alan iﬂgörenlerin, iﬂlemlerini, kendilerine
verilen standart zamanda yapmalar›n› sa¤lamak. E¤er, bu standart zamanlar
iyi saptanmam›ﬂsa, baz› birimlerdeki iﬂgörenler h›zl› çal›ﬂmak durumunda kal›rken, baz›lar› da yavaﬂ hareket etmek durumunda kalabilirler.
• Kaynak kullan›m›n› maksimize etmek. Baﬂka bir deyiﬂle, üretim kaynaklar›n›
etkili bir ﬂekilde kullanarak, en k›sa zamanda en çok üretimi gerçekleﬂtirecek
bir montaj hatt›n› dengelemek. Üretim hatt›n› dengeleme konusunda, çeﬂitli
sezgisel ve mant›ksal yöntemler geliﬂtirilmiﬂtir. Özellikle, bilgisayara dayal› simulasyon (taklit ya da benzetme) uygulamalar› bu konuda çok olumlu sonuçlar vermektedir.
‹yi planlamak ve dengelemek koﬂuluyla ak›c› üretim, malzeme ak›m›n› h›zland›r›r. Çok yönlü uzman iﬂgören ihtiyac›n› azalt›r ve belirli zamandaki üretim miktar›n› artt›r›r. Ancak, ak›c› üretim sisteminin kendisinden beklenen yararlar› sa¤layabilmesi için, aﬂa¤›da s›ralanan koﬂullar›n gerçekleﬂmesi gerekir:
• Büyük dalgalanmalar göstermeyen istikrarl› bir pazar talebi
• Standart mamul
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•
•
•
•
•
•
•

Gecikmesiz standart hammadde ve malzeme sa¤lama olana¤›
Üretim aﬂamalar›n›n bir üretim hatt› etraf›nda optimal dengelenmesi
Üretim iﬂlemlerinin iyi tan›mlanm›ﬂ olmas›
Çal›ﬂmalar›n kalite standartlar›na uygun olarak yap›lmas›
Sisteme uygun fabrika, makina, araç-gereç ve donan›m›n sa¤lanmas›
Bak›m-onar›m›n sistemi aksatmayacak biçimde planlan›p yap›lmas›
Üretim aﬂamalar›ndaki gözetim, muayene ve kalite kontrollerinin gere¤i gibi
yap›lmas›.

Sipariﬂ Üretimi Sistemi
Sipariﬂ üretim sistemi: Sipariﬂi
verenin isteklerine göre özel olarak
tasarlanan bir üretimdir.

Sipariﬂ üretimi, müﬂterilerin tan›mlad›¤› tasar›m ve ölçülere göre yap›lan özel
bir üretimdir. Bu sistemde, stok yap›lmaz. Müﬂteri ne istediyse ve ne kadar istediyse, o kadar üretim yap›l›r. Sipariﬂ üretimine özgü herhangi bir üretim türü
veya üretim yöntemi yoktur. Üretim süreci veya üretim aﬂamalar›, müﬂterinin
isteklerine göre her seferinde yeniden planlan›p uygulamaya konulur. Baz›
durumlarda, müﬂterinin arzulad›¤› estetik veya sanat yönlü tasar›mlar da göz
önünde bulundurulur.
Bu üretim sisteminde, sipariﬂi veren ile sipariﬂi alan›n herhangi bir iletiﬂim hatas› yapmamas› gerekir. Genellikle, üretim teslim edilirken, çeﬂitli iletiﬂim engellerinin neden oldu¤u tart›ﬂmalar ortaya ç›kmakta, bazen bu yüzden yarg› yoluna bile gidilmektedir. Bu tür anlaﬂmazl›klar›n önlenmesi için, sipariﬂ al›n›rken, isteklerin yaz›ya dökülmesi ve sipariﬂ veren taraf›ndan imzalanmas› gerekir. Sipariﬂ üretim sisteminde, üretimin maliyeti, “Sipariﬂ Maliyeti Sistemi”yle bulunur.

Sürekli Üretim Sistemi
Sürekli üretim sistemi: Üretimin,
tam gün, vardiyal› ve devaml› olarak yap›ld›¤› sistemdir.

Günde 24 saat, haftada 7 gün ve y›lda 365 gün devam eden üretime, sürekli üretim ad› verilir. Bu üretimin, ak›c› üretim sistemiyle yap›laca¤› aç›kt›r. Sürekli üretim sistemleri, çok büyük hacimli üretimi gerçekleﬂtiren, bütünüyle sermaye yo¤un
yat›r›mlard›r. Petrol rafinerileri, demir-çelik fabrikalar›, ka¤›t fabrikalar›, ﬂiﬂe ve
cam fabrikalar› ve benzerleri, sürekli üretimin örnekleridir.
Sürekli üretimde, iﬂin gere¤inden dolay›, ocaklar›n, f›r›nlar›n veya kazanlar›n
devaml› olarak çal›ﬂt›r›lmas› gerekir. Üretim, ﬂu veya bu nedenden bir süre duracak olursa, 2000-4000 derece s›cakl›ktaki f›r›nlar›n ateﬂe dayan›kl› tu¤lalar› genleﬂme nedeniyle parçalan›r ve bunlar›n yenilenmesi ola¤anüstü giderlere ve üretim
duraklamalar›na neden olur.

Kitle (Y›¤›n) Üretim Sistemi
Kitle üretimi: tek üretim, parti
üretimi veya ak›c› üretim türlerinden hernahgi biriyle yap›lan çok
büyük ölçekli üretimdir.

Kitle üretimi, tek üretim, parti üretimi veya ak›c› üretim türlerinden herhangi biriyle yap›lan çok büyük ölçekli üretime verilen bir add›r. Çok büyük hacimli kitle
üretimi, genellikle, dolays›z iﬂçilik maliyetini azalt›c› bir rol oynar. Gerçekten de
üretim olanaklar›na ve hizmet iﬂlevlerine yap›lan büyük masraflar, birim dolayl›
maliyetleri artt›rmaks›z›n verimlili¤i artt›r›c› bir rol oynayacakt›r. Baﬂka bir deyiﬂle,
Ekonomi Kuram›nda incelenen büyüklü¤ün sa¤lad›¤› yararlar kavram›, ancak, kitle üretimiyle gerçekleﬂtirilir. K›vaml› (optimal) bir büyüklü¤e ulaﬂan iﬂletmelerin
ortalama üretim maliyetleri, bu büyüklü¤e ulaﬂamayan iﬂletmelere oranla çok daha düﬂük düzeyde kal›r ve büyük rekabet üstünlükleri sa¤lar.
Kitle üretimine geçilebilmesi için, pazar›n çok büyük olmas› ya da en iyisi,
uluslararas› pazarlara girilmiﬂ olmas› gerekir. Talebin azald›¤› dönemlerde stoka
çal›ﬂ›lmas›, ço¤ald›¤› dönemlerde de hem stoktan hem de üretimden sat›ﬂ yap›lmas› gerekir. Günümüzde, ulusal ve uluslararas› pazarlaman›n geliﬂmesi, çeﬂitli,
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market, süpermarket, büyük ma¤aza ve benzeri pazarlama birimlerinin giderek
artmas›, kitle üretiminin önemini art›rm›ﬂt›r. Ça¤daﬂ pazarlarda, çeﬂitli marka ve
ambalajlar içinde tükecinin be¤enisine sunulan birçok mamul, kitle üretimiyle
üretilmektedir. ﬁiﬂe sular›, çeﬂitli kolal› içkiler, deterjanlar, bisküviler, televizyonlar, makarnalar ve giderek et mamulleri ve benzerleri, kitle üretim çeﬂitlerinin küçük birer örnekleridir.

Grup Teknolojisi Üretim Sistemi
Grup teknolojisi terimi, bir üretim türünden daha çok, ça¤daﬂ bir üretim yaklaﬂ›m›n› veya anlay›ﬂ›n› simgeler. Bu kavram, ilk defa, uluslararas› bir seminerde, Belgrad’l› bir profesör olan V.B. Solaja taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂt›r. Soloja’ya göre, “üretim alan›ndaki birçok problem birbirinin benzeri oldu¤u için, bunlar kendi aralar›nda grupland›r›larak her grubun bir tek k›vaml› çözümü bulunabilir ve böylece
zaman ve çaba tasarrufu sa¤lanabilir.” Dolay›s›yla üretimde böyle bir yaklaﬂ›ma
da, grup teknolojisi ad› verilebilir.
Asl›nda, grup teknolojisi yaklaﬂ›m›, farkl›l›klar› de¤il, tam tersine, öncelikle
benzerlikleri araﬂt›r›r. Sistemdeki benzer parçalar, belirli çemberler içinde toplan›r
ve ayn› çemberler içinde bir araya getirilmiﬂ makine ve iﬂgören gruplar› taraf›ndan
üretilir. Üretim veya kalite çemberleri oluﬂturmaktaki temel amaç; zaman, çaba ve
malzeme tasarrufu sa¤layarak üretim verimlili¤ini ve kalitesini art›rmakt›r. Grup,
çember veya hücre terimleriyle simgelenen özel üretim birimleri oluﬂtururken,
baﬂl›ca ﬂu tan›mlar›n bilinmesi gerekir:
• Tak›m veya üretim çemberleri: Grupta özel veya genel olarak çal›ﬂan belirli
bir iﬂgören tak›m›n› içerir.
• Mamuller: Üretim çemberlerinde, belirli bir iﬂgören grubu, belirli benzerlikler
taﬂ›yan mamul parçalar›n› üretir. Üretilen parçalar, bin montaj bölümünde biraraya getirilerek, örne¤in, bir makine atelyesindeki makinen›n önemli bir
parças›n› oluﬂturacak duruma getirilirler. De¤iﬂik çemberlerden gelen parçalar›n montaj› sonunda da amaçlanan esas mamul ortaya konmuﬂ olur.
• Üretim Olanaklar›: Üretim çemberlerindeki iﬂgören gruplar›na, yaln›zca kendilerinin kullanabilece¤i gerekli makine, araç, gereç ve donan›mlar verilir.
• Grup Yerleﬂimi: Her türlü üretim olanaklar›, grup için ayr›lan bir alanda, grubun hep birarada çal›ﬂabilece¤i bir düzene göre yerleﬂtirilir.
• Amaç: Gruptaki iﬂgörenlerin tümü, ayn› ortak mamul ç›kt›s› amac›n›, birlikte
paylaﬂ›rlar. Söz konusu ç›kt› hedefi veya sipariﬂ listesi, gruba, her üretim döneminin baﬂlang›c›nda, dönemin sonunda tamamlanacak biçimde verilir.
• Ba¤›ms›zl›k: Gruplar, mümkün oldu¤u ölçüde, birbirinden ba¤›ms›z olmal›d›r.
Gruplar, e¤er isterlerse, bir dönemdeki çal›ﬂma h›zlar›n› de¤iﬂterebilme özgürlü¤üne sahiptirler. Gruplar gerekli malzemeleri ald›ktan sonra baﬂar›lar›, di¤er
üretim gruplar›n›n hizmetlerine ba¤l› olmamal›d›r.
• Grup Büyüklü¤ü: Gruplar, belirli bir iﬂgören say›s›yla s›n›rl›d›r. Genelde, gruplar›n 6-15 iﬂgörenden oluﬂmas› önerilir. Ancak, baz› durumlarda, teknolojik
nedenlerden dolay›, 35 kiﬂilik geniﬂ gruplara da rastland›¤› görülür.
Felsefesine uygun olarak oluﬂturulup yönetilmek koﬂuluyle, grup teknolojisinin
baﬂl›ca yararlar›n› ﬂu ﬂekilde s›ralamak mümkündür:
• Birim üretime haz›rl›k süresini k›salt›r.
• ‹ﬂgörenlerin iﬂlerini ö¤renmelerini h›zland›rarak, makine kullan›m sürelerini
azalt›r.

Grup teknolojisi: Üretimle ilgili
benzerliklerin, belirli kalite
çemberinde bir araya getirilerek
grup oluﬂturulmas›; böylece zaman,
çaba ve malzeme tasarrufu
sa¤lanmas›d›r.
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‹ﬂ basitleﬂtirme ve iﬂ standartlaﬂt›rmadan kaynaklanan iﬂgücü etkinli¤ini artt›r›r.
Makinelerin etkili kullan›m›n› sa¤lar.
Taﬂ›ma mesafelerini k›saltarak zaman tasarrufu sa¤lar.
Malzeme ve yar›mamul stoklama masraflar›n› ve stoklama alan› ihtiyac›n›
azalt›r.
Üretim planlamas›n› kolaylaﬂt›r›r.
Tüm üretim sürecinde büyük zaman tasarruflar› sa¤lar.
Yönetimi kolaylaﬂt›r›r.
Sosyal iliﬂkileri kolaylaﬂt›r›r ve geliﬂtirir.

S›f›r Stoklu Üretim (JIT) Sistemi


AMAÇ

5

Stoksuz Üretim Sistemini aç›klamak.

Japonlar, rekabet üstünlü¤ü sa¤lama amac›yla, iﬂletmecili¤e birçok yeni yaklaﬂ›mlar getirmiﬂlerdir. Bu yaklaﬂ›mlar›n en önemlilerinden biri de, “S›f›r Stokla Çal›ﬂma/Just-InTime” sistemidir. S›f›r stokla çal›ﬂma kavram›, ilk defa, 1970’li y›llar›n
ortas›nda Toyota Motor Company taraf›ndan uygulamaya konuldu¤u için baz›
kaynaklarda, “S›f›r Stokla Çal›ﬂma” kavram›, “Toyota Sistemi” olarak da ifade edilmektedir.
S›f›r stokla çal›ﬂma sistemi, herﬂeyden önce, bir israf› önleme felsefesinin ifadesidir. Bu felsefe genel rekabet koﬂullar› içinde, iﬂletme verimlili¤ini ve kaliteyi
artt›rma düﬂüncesine dayan›r. Ancak, s›f›r stokla çal›ﬂma sistemine iliﬂkin say›sal
verilerin uygulanabilece¤i bir model yoktur. Bunun yerine, daha çok tan›msal nitelikli bir düﬂünce sistemi, ortaya konulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Aﬂa¤›da, s›f›r stokla çal›ﬂma veya ayn› anlama gelmek üzere stoksuz çal›ﬂma üretim sistemi ana çizgileriyle belirtilmeye çal›ﬂ›lacakt›r.
Stoksuz üretim sisteminin özellikleri: Bu üretim sisteminin geliﬂtirilme nedenini anlamak için Japonlar›n ekonomik ve sosyal koﬂullar›na bakmakta yarar vard›r.
Bilindi¤i gibi Japonya, ekonomik kaynaklar› son derecede s›n›rl›, buna karﬂ›l›k
nüfusu çok fazla olan bir ülkedir. Dolay›s›yla Japonlar›n, ekonomik kaynaklar›,
zaman›, iﬂgücünü ve özellikle de topra¤› kullan›rken, baﬂka ülkelere oranla daha
dikkatli olmalar› gerekir. Baﬂka bir deyiﬂle, Japon iﬂletmecili¤inde temel hedefin,
israfla mücadele oldu¤u söylenebilir. S›f›r stokla çal›ﬂma yaklaﬂ›m›, Japonlar›n söz
konusu felsefelerinden kaynaklanan bir ça¤daﬂ uygulamad›r. S›f›r stokla çal›ﬂma
sistemi üç temel ilkeye dayan›r:
• Tüm alanlarda ve oluﬂumlarda israf›n minimizasyonu
• Mevcut süreç ve sistemlerin devaml› olarak daha iyi ve ileriye götürülmesi
• Tüm çal›ﬂanlar›n kat›l›m›n› sa¤layarak, karﬂ›l›kl› sayg› ve eﬂit davran›ﬂa dayal›
bir oto kontrol sisteminin sürdürülmesi
Gerçekten de Japon üretim sistemlerinde, hammadde, malzeme, yer ve iﬂçilik
israf›ndan sürekli olarak kaç›n›ld›¤› görülür. Bu tür potansiyel israfa yol açacak
sorunlar› belirlemeye ve ortadan kald›rmaya özen gösterilir. Mevcut süreç ve sistemler; verimlili¤i artt›rmak, geliri ço¤altmak ve israf› daha da azaltmak için sürekli bir iyileﬂtirmeye, geliﬂtirmeye ve uyumlaﬂt›rmaya tabi tutulur. Tüm çal›ﬂanlara
eﬂit iﬂlem yap›larak, iﬂletme statüleri minimize edilerek ve kat›l›m sa¤lanarak, personelin birbirlerine karﬂ› sayg› ve sevgilerinin korunmas›na çal›ﬂ›l›r.
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ÜRET‹MDE JAPON MUC‹ZES‹
1970 li y›llarda, ‹talya, uluslararas› düzeyde bir kumaﬂ al›m› ihalesi açar. En düﬂük
fiyat› veren kuruluﬂ, ihaleyi kazanacakt›r. ‹haleye, birçok ülkeden, birçok ﬂirket
kat›l›r. Bir Japon ﬂirketi, di¤er ﬂirketlerin, bu arada bir ‹ngiliz ﬂirketinin teklif etti¤i fiyat›n yar›s›n› teklif ederek, ihaleyi, büyük bir farkla kazan›r. Japon ﬂirketi ihaleyi kazan›nca, Japonya’daki iﬂ merkezine telefon eder:
- “‹haleyi kazand›k. Dokuma gemimiz ‹talya’ya do¤ru yola ç›ks›n.” Yola ç›kacak olan gemi, bir kumaﬂ fabrikas› biçiminde donat›lm›ﬂt›r. ‹çinde, dokuma tezgahlar›, dokuma malzemeleri ve dokuma iﬂçileri vard›r. Gemi, Japonya’dan ‹talya’ya geldi¤inde üretim tamamlanm›ﬂ ve ürün baﬂar›yla ilgililere teslim edilmiﬂtir.
Bu mucize üretim yaklaﬂ›m›, stoksuz üretim sistemi felsefesi ve verimlili¤e s›n›r çizilmemesi, Japonlar›, dünyan›n en geliﬂmiﬂ ülkeleri aras›na sokmuﬂtur.
S›f›r stokla çal›ﬂma ad›n›, malzeme ç›kt›lar›n› ne önce ne sonra, tam ihtiyaç duyuldu¤u anda yap›lmas› düﬂüncesinden al›r. Bu nedenle, yabanc› dildeki “Just-InTime” sözcüklerinin baﬂ harflerinden oluﬂan “JIT” terimi ile ifade edilir. Hammadde dahil tüm malzeme ihtiyac›n›n tam ihtiyaç duyuldu¤u anda temin edilmesi; bir
taraftan, sürece girmek için depolarda at›l olarak bekleyecek pahal› malzeme israf›n›, di¤er taraftan da malzemenin geç temin edilmesi nedeniyle pahal› üretim
kaynaklar›n›n boﬂ bekleme israf›n› önlemiﬂ olur. S›f›r stokla çal›ﬂma yaklaﬂ›m› sonuçta; ›skarta, kusurlu üretim, yer israf›, fazla stok bulundurma, at›l kapasite ve
benzeri israflar›n ortadan kalkmas›n› sa¤lar.
S›f›r stokla çal›ﬂma düﬂüncesi, bütün iﬂletme faaliyetlerine uygulanabilir. Bu
anlamda, s›f›r stokla çal›ﬂma; stok birikimini önleyerek, taﬂ›ma uzakl›klar›n› azaltarak, ›skartalar› ve kusurlu üretimi en aza indirerek, fiziki kapasitenin maksimum
kullan›m›n› sa¤layarak ve benzeri iyileﬂtirmeleri yaparak; al›mlardan üretime, üretimden da¤›t›ma ve tüketicilere kadar, tüm iﬂ ak›ﬂ›n›n kesintisiz, art arda, tam zaman›nda olmas›n› sa¤lama çabas›d›r. Bu felsefe, uygulanabilece¤i her yerde ve
uygulanabilece¤i her biçimde, uygulanmaya çal›ﬂ›lmal›d›r. Bu özelli¤i nedeniyle,
s›f›r stokla çal›ﬂman›n, herhangi bir formülle ifade edilemiyece¤i, bu felsefeyi, her
iﬂletmenin çok farkl› biçimlerde uygulayabilece¤i ortaya ç›km›ﬂ olmaktad›r.
Toyota, s›f›r stokla çal›ﬂma politikas›n› uygulayarak, 15 günde üretilebilecek
bir arabay›, bir günde üreterek, çok önemli bir zaman tasarrufu sa¤layabilmiﬂtir.
Japonlar›n s›f›r stokla çal›ﬂma felsefesi mamullerin, üretim sürecinde “bir suyun
ak›ﬂ›” gibi akmas›n› gerçekleﬂtirme giriﬂimidir. Bu ak›ﬂ, ak›c› üretim sistemlerinde
bir oranda baﬂar›lm›ﬂt›r. Ancak, atelye türü üretim süreçlerinde, bunu gerçekleﬂtirmek henüz zor olmakla birlikte, yine de gerekli yaklaﬂ›m›n gerçekleﬂtirilmesinde
büyük yararlar vard›r.
Yukar›daki aç›klamalardan da anlaﬂ›laca¤› gibi, koﬂullar›na uygun olarak uygulanacak bir s›f›r stokla çal›ﬂma sisteminin, birçok yararlar› vard›r. Örne¤in, s›f›r
stokla çal›ﬂma sisitemi, stok ve yer ihtiyac›n› azalt›r; üretim duraksamalar›n› azaltarak, müﬂteri sipariﬂlerinin daha h›zl› karﬂ›lanmas›n› sa¤lar; kusurlu üretimi azalt›rken kaliteyi yükseltir; tak›m çal›ﬂmas›n› ve iletiﬂimi kolaylaﬂt›r›r; problemlerin
an›nda teﬂhisini ve çözümünü mümkün k›lar. S›f›r stokla çal›ﬂma sisiteminin yararlar›n›, maliyet tasarrufu, gelir art›ﬂ›, yat›r›m tasarrufu ve iﬂgücü geliﬂtirme olarak, dört alt baﬂl›k alt›nda toplamakta yarar vard›r.
Maliyet Tasarrufu: S›f›r stokla çal›ﬂma sistemi, birçok yönden maliyet tassarruflar› sa¤lar. Stoksuz çal›ﬂma, kusurlu üretimin azalt›lmas› ve erken teﬂhisi, daha az
yer kullan›m›, müﬂteri ve mühendislik isteklerine h›zl› uyum, toplam iﬂçilik saatlerindeki düﬂüﬂ, daha az tekrarl› çal›ﬂma, daha düﬂük genel imalat giderleri ve di¤er olumlu etkiler, baﬂl›ca maliyet tasarrufu kaynaklar›d›r. S›f›r stokla çal›ﬂma sistemindeki en önemli maliyet tasarrufunun, özellikle stoklardan ve kusurlu üreti-

JIT: ‹ngilizcedeki “Just In Time”
sözcüklerinin baﬂ harfleridir ve
üretim için gereken malzemenin
ihtiyaç duyuldu¤u anda temin
edilmesini ifade eder.

JIT Sisteminde maliyet tasarrufu,
di¤er üretim sistemlerine oranla
%20-25 daha fazlad›r.
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JIT Sisteminde yat›r›m tasarrufu; az
yer kullan›m›, yüksek stok devir h›z›
ve yüzde yüz kapasite kullan›m
oran›ndan kaynaklan›r.
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min azalt›lmas›ndan sa¤land›¤› gözlenmiﬂtir. Olaya bütün olarak bak›ld›¤›nda, s›f›r stokla çal›ﬂan iﬂletmeler çal›ﬂmayanlara oranla yaklaﬂ›k %20-25 daha fazla maliyet tasarrufu sa¤layabilmektedir.
Gelir Art›ﬂ›: Gelir art›ﬂ›na yol açan birinci etken, sistemin, tükecininin kalite ve
hizmet beklentisine ola¤anüstü h›zl› cevap vermesidir. Tüketici ihtiyaçlar›na h›zl›
cevap verme; teslim gecikmelerini en aza indirme ve maliyet düﬂüklü¤ü nedeniyle az katk› pay›yla fiyatlama, sat›ﬂ düzeylerinin yükselmesine yol açmaktad›r. Ayr›ca, sistemin bir gere¤i olarak, verilen hizmetin ve sat›lan mamullerin bedellerinin al›nmas›nda bir gecikme olmamas›, gelire olumlu bir katk› da yapmaktad›r.
Yat›r›m Tasarruflar›: Sistemde, baﬂl›ca üç kaynaktan yat›r›m tasarrufu sa¤lanmaktad›r. Bunlardan birincisi, ayn› kapasitedeki di¤er sistemle çal›ﬂan iﬂletmelere
göre, yaklaﬂ›k 1/3 oran›nda daha az fiziki alan gereklidir. ‹kincisi, örne¤in, Amerikan Endüstrisinde ortalama 3 veya dört olan stok de¤iﬂim çabuklu¤u, s›f›r stokla çal›ﬂma sisteminde, ortalama 50 ile 100’e ç›kar›labilmekte ve stok yat›r›m›n›
önemli ölçüde azaltmaktad›r. Üçüncüsü, S›f›r stokla çal›ﬂmayan iﬂletmelerin ayn›
sürede gerçekleﬂtirdikleri üretim miktar›, s›f›r stokla çal›ﬂan ayn› kapasitedeki iﬂletmelerde 100 kat›na kadar ç›kar›labilmektedir. Özellikle bu son durum, s›f›r
stokla çal›ﬂman›n ne kadar önemli yat›r›m tasarrufu sa¤layabilece¤inin çarp›c› bir
örne¤idir.
‹ﬂgücünü Geliﬂtirme: S›f›r stokla çal›ﬂan iﬂletmelerdeki iﬂgörenlerin, iﬂlerinde çok
daha fazla tatmin olduklar› gözlemlenmiﬂtir. Tüm iﬂgörenler tak›m çal›ﬂmas›n› tercih etmekte ve tak›m çal›ﬂmas› sonunda daha az problem ortaya ç›kmaktad›r. Ayr›ca, s›f›r stokla çal›ﬂman›n bir gere¤i olarak, iﬂgörenler, baﬂta kalite kontrolü ve
bak›m-onar›m olmak üzere, her alanda uzmanl›k ve esneklik e¤itimine tabi tutulmaktad›r. ‹ﬂgörenlerin tüm bu özellikleri, sistemde daha üretken iﬂgücü potansiyeli oluﬂturmaktad›r.

S›f›r Stoklu Üretim Sisteminin Yap›s› ve ‹ﬂleyiﬂi
S›f›r stokla çal›ﬂma sisteminin yararlar›n› k›saca özetledikten sonra, biraz da söz
konusu sistemin ö¤eleri aras›ndaki iliﬂkilere de¤inmekte yarar vard›r. ﬁekil. 13.2
sistemin ö¤elerinin birbirleriyle nas›l etkileﬂimde bulundu¤unu ve birbirlerini destekleyerek sistemin yarar›n› nas›l art›rd›¤›n› göstermektedir.
ﬁekil 13.2 dikkatle incelendi¤inde, s›f›r stokla çal›ﬂma sistemindeki sinerji etkisi aç›k olarak görülecektir. Örnek olarak, azalt›lm›ﬂ kusurlu üretim ve iyileﬂtirilmiﬂ
kalite, bunlar›n daha da olumlu duruma getirilmesi için an›nda bir geribidirimle
(feedback) çabuk teﬂhis birimine ulaﬂt›r›l›r. Tak›m›n h›zl› analizlere girmesi ve h›zl› teﬂhisi sonunda, daha da az kusurlu üretim ve daha çok iyileﬂtirilmiﬂ kalite düzeylerine ulaﬂ›l›r. Benzer ﬂekilde, üretim ak›ﬂ sistemine daha küçük boyutlu iﬂ
yüklemeleri, kalitenin daha da iyileﬂmesine ve kusurlu üretimin daha da azalmas›na yol açar. Bu durum ise, s›f›r stokla çal›ﬂma idealine ulaﬂmaya katk›da bulunmuﬂ olur.
ﬁekil 13.2’deki ö¤elerin tüm benzer sinerjik etkileri, kaç›n›lmaz bir biçimde,
maliyet azalmas›na, üretkenlik art›ﬂ›na, müﬂteriye ulaﬂmada etkinli¤e, gelirlerin ve
pazar pay›n›n artmas›na dönüﬂür.

Üretim Yönetimi

Sorunlar tam
zaman›nda teﬂhis
edilir

Gereksiz stok ve iﬂçilerin
geri çekilmesi
Kusurlu
üretimin
h›zl› bildirimi

Tam
S›f›r
stokla zaman›nda
çal›ﬂma teslim
iadeli
iadeli

Gereksiz stok
ve iﬂçilerin en az
düzeye indirilmesi

Kusursuz
teslim
iadeli

Stok miktar›n›
en az düzeye
indirilmesi

Tam
zaman›nda
üretim

Sistemde
daha az
stok

Fiziksel stok
kontrolü,
stok muhasebesi ve
stok yönetimi
nedeniyle stoktan,
yerden,
donat›mdan tasarruf
ve daha az direkt
maliyet

Iskarta ve
kalite
kontrolü

Düzgün
ç›kt›
oranlar›

Daha az
tekrarlay›c›
iﬂçilik saati

Daha az
hammadde
israf›

Ayn› veya daha çok ç›kt›ya karﬂ›, daha az hammadde, iﬂçilik ve dolayl› girdi = daha
yüksek verimlilik
Sistemde daha az stok = Daha h›zl› pazar uyumu, daha iyi sat›ﬂ tahmini ve dah a az
yönetim çabas›.
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Üretim sistemlerinin yönetiminde baﬂar›l› olman›n temel koﬂullar›n› ifade etmek.

Üretim yönetiminin bir iﬂletmedeki önemi, bir taraftan fiziksel kaynaklar›n kullan›m›, di¤er taraftan insan kayna¤›n›n de¤erlendirilmesi boyutlar›nda yo¤unlaﬂ›r.
Çeﬂitli endüstri ve hizmet iﬂletmelerinde, üretim yöneticileri, yaklaﬂ›k %80 oran›nda, fiziksel kaynaklar›n kullan›m›ndan sorumludurlar. Söz konusu fiziksel kaynaklar›; binalar, araç-gereçler, makineler, parçalar, malzemeler, hammaddeler, yar›
mamuller, mamuller ve benzeri ﬂeklinde s›ralamak mümkündür. Ayn› ﬂekilde,
üretim sürecinin çeﬂitli aﬂamalar›nda görev alan yöneticiler, buralarda çal›ﬂan in-

ﬁekil 13.2 S›f›r Stokla
Çal›ﬂma Sisteminin Yap›s›
ve ‹ﬂleyiﬂi
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Üretim yönetimi: Üretim sistemlerinin tasar›m›, kurulmas› ve iﬂletilmesidir.
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san kayna¤›n›n ak›lc› ve verimli çal›ﬂmas›ndan da ayn› oranda sorumludurlar. Konuya bu aç›dan bak›ld›¤›nda, üretim yönetiminin, bir iﬂletmedeki önemi, bir taraftan fiziksel kaynaklar›n verimli kullan›lmas›, di¤er taraftan da insan kayna¤›n›n
verimli kullan›lmas› boyutlar›nda yo¤unlaﬂmaktad›r. Pazarlama, finans, muhasebe,
personel, bilgi sistemi ve mühendislik gibi di¤er iﬂletme iﬂlevleri, mal ve hizmet
üretimine destek sa¤layan birimlerdir. Hepsinin birlikte bütünleﬂtirilmesi ve uyumlaﬂt›r›lmas› ise iﬂletmeyi amac›na ulaﬂt›racakt›r. Bu uyumlaﬂt›rma ve bütünleﬂtirmede en büyük görev, iﬂletmenin çeﬂitli birim ve düzeylerinde yer alan yöneticilere
düﬂmektedir.
Üretim yönetimi, iﬂletmelerin mal ve hizmetlerini yaratan üretim sistemlerinin tasar›m›, kurulmas› ve amaca uygun biçimde iﬂletilmesi olarak tan›mlanabilir. Üretim yönetimi, üretim sistemi kurulmadan önce, kurulurken ve iﬂletilirken birçok
önemli sorumlulukar› kapsar. Üretim sistemi kurulmadan önce potansiyel talebin
tahmini, iﬂletme kapasitesinin ve kuruluﬂ yerinin saptanmas›, üretim teknolojisinin
seçilmesi, uygunluk raporunun haz›rlanmas› ve benzerleri, büyük ölçüde üretim
yönetiminin karar alanlar›na girer. Üretim yönetimi, üretim sistemleri kurulurken,
yat›r›m projesine uygun olarak, tüm üretim olanaklar›n›n kuruluﬂ yerine uygun
yerleﬂimini sa¤lar. Ayn› ﬂekilde, üretim yönetimi, kurulan sistem iﬂletilirken üretim
planlamas›ndan, üretim zamanlamas›ndan, üretim kalitesinden, malzeme planlamas›ndan, stok kontrolünden, iﬂ ölçümünden ve benzeri konulardan sorumludur.
Üretim birimi yöneticilerinin, belirtilen görevleri yerine getirirken, di¤er bölümlerle ve iﬂletmenin d›ﬂ çevresiyle bilgi al›ﬂveriﬂinde bulunaca¤› aç›kt›r. Üretim
yönetimi iﬂlevlerinin gerçekleﬂtirilmesi için di¤er bölümlerden ve d›ﬂ çevreden
toplanan bilginin, baﬂta iﬂçilik ve malzeme olmak üzere, tüm girdilerin ve tüm
üretim süreci olanaklar›n›n anlaml› biçimde bir araya getirilmesi gerekir.
Üretim yönetiminin baﬂar›s›, üretim sisteminin sürekli olarak denetim alt›nda
tutulabilmesine ba¤l›d›r. Bu ba¤lamda özellikle, üretim standartlar›na üretim bütçelerine, standart üretim maliyetlerine, kalite standartlar›na ve iﬂletmenin k›sa, orta ve uzun dönem amaçlar›na uygunlu¤unun sa¤lanmas› gereklidir.

ÜRET‹M YÖNET‹M‹N‹N ÇA⁄DAﬁ BOYUTLARI
‹ki binli y›llar›n baﬂ›nda, bir çok kavram yeniden tan›mlan›r duruma gelmiﬂ ve yeni kavramlar ortaya ç›km›ﬂt›r. Üretim yönetimi için önceleri büyük ölçüde geçerli
olan kavramlar önemini yitirirken, yenileri gündeme gelmiﬂtir, Aﬂa¤›da bu kavramlar›n baz›lar› üzerinde k›saca durulacakt›r.
Küresel Rekabet: Ulaﬂ›m ve iletiﬂim teknolojisinin, tüm dünyay› kapsayacak ölçüde geliﬂmesi ve dünyan›n her yerinde etkili olarak kullan›lmas›, uzakl›k kavram›n› ortadan kald›rarak, dünyaya “küresellik” kavram›yla bakmay› zorunlu k›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, Do¤u Bloku olarak adland›r›lan ülkelerin 1990 l› y›llardan baﬂlayarak serbest pazar ekonomisine geçiﬂleri, ekonomik küreselleﬂmeyi önemli ölçüde h›zland›rm›ﬂt›r. Serbest pazar ekonomisi anlay›ﬂ› ile dünyadaki bütün ülkeler
ve büyük küçük tüm iﬂletmeler, küresel bir rekabet içinde yaﬂamlar›n› sürdürmeye çal›ﬂmaktad›r.
Küresel rekabet, iﬂletmeleri, özellikle ürün kalitesini artt›r›c›, maliyetleri düﬂürücü, ürünleri tüketicilere daha h›zl› ulaﬂt›r›c› kararlar almaya yöneltmiﬂtir. Bu
yaklaﬂ›mda ilke; tüm dünyay› iﬂletmenin hedef pazar› gibi düﬂünmek ve bu hedef
pazar›n istek ve arzular›n›, rakip iﬂletmelerden daha iyi karﬂ›lamakt›r.
‹leri Teknolojili Üretim ve Bilgisayarlar: Ça¤›n üretim yönetimi alan›na getirdi¤i
ikinci boyut, bilgisayar ve uydu destekli iletiﬂim gerçe¤idir. Bilgisayar ve uydu
destekli iletiﬂim sistemleri, dünyan›n her yerinde, genel yönetim ve üretim yöne-
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timi alan›nda, çok büyük f›rsatlar ve ilerlemeler sa¤lamaktad›r. Ancak, bu olanak
ak›lc› bir ﬂekilde uygulanamazsa, bu kez de ayn› oranda karmaﬂaya neden olmaktad›r. ‹leri iletiﬂim sistemleriyle insanlar, mal ve hizmetlerdeki dünya standartlar›n› görmekte, alg›lamakta, bu konuda bilinçlenmekte ve ayn› refah düzeyini kendileri için de istemektedirler.
Bilgisayarlar›n artan olanaklar› ve yayg›n kullan›mlar›, otomasyondaki geliﬂmeler ve ileri teknoloji uygulamalar›, insanlar›n günlük yaﬂamlar›n› ve beklentilerini
h›zla de¤iﬂtirmektedir. Otomatik ödemeler, telekomünikasyon ve di¤er sistemler,
hatas›z bir iﬂletim gerektirmektedir. Yap›lacak herhangi bir hata, tüm insan yaﬂam›n› büyük mutsuzluklara sürükleyebilmektedir. Ça¤›n ileri sistemlerinin üretimde kullan›lmas›, bir taraftan insanlar›n doyumunu art›r›rken, di¤er taraftan çok büyük bir dikkat gerektirmektedir. Hatalar›n s›f›rlanmas› sorunu, üretim yönetimini,
herzamankinden daha büyük bir sorumluluk alt›na sokmuﬂtur. Günümüzde amaç.
s›f›r hata olarak hedeflenmiﬂtir.
1980 li y›llarda, bilgisayar destekli tasar›m (CAD) ve bilgisayar destekli otomatik üretim (CAM), üretim yöneticilerinin s›kça yararland›klar› yöntemler aras›nda
say›l›r olmuﬂtur. ‹lk baﬂlarda, yaln›zca otomotiv sektöründe baﬂlayan üretimde robot kullan›m›, son y›llarda hemen hemen her endüstride yayg›n duruma gelmiﬂtir. En son teknolojinin ürünü olan bilgisayarlar›n yüksek iﬂlem h›zlar› ve bilgi depolama kapasiteleri, yöneticilerin karar alma yeteneklerini geliﬂtirmiﬂtir. Art›k üretim yöneticileri, sat›n almadan da¤›t›ma kadar tüm üretim eylemlerini, birbiriyle
iliﬂkili olarak planlayabilmekte ve yürütebilmektedir.
Sese, kokuya, dokunmaya, tada ve ›ﬂ›¤a duyarl› bilgisayarlar ve bilgisayar yaz›l›mlar›, her geçen gün, çeﬂitli endüstrilerin uygulamas›na sunulmaktad›r. Pek yak›nda, yapay zekalar ve uzman bilgisayar sistemleri, üretim yönetiminin hizmetine sunulacakt›r. Böylece, konuﬂan, iﬂiten, hisseden, gören ve tadan, yapay zekal›, uzman üretim sistemleri, iﬂletmelerde ve üretim sürecinde s›f›r hatal› üretimi
gerçekleﬂtirmiﬂ olacakt›r.
Kalite-Verimlilik ve Kâr Anlay›ﬂ›ndaki De¤iﬂmeler: Üretim yönetimi için ça¤›n getirdi¤i di¤er bir sorun da toplam kalite anlay›ﬂ›n›n dünyaca benimsenmiﬂ olmas›d›r. Art›k kalite, üretim yönetiminin en temel ilgi alan› durumuna gelmiﬂtir Üretimde s›f›r hatal› mal ve hizmet gerçekleﬂtirmek de yeterli de¤ildir. Bunun yan›nda,
mal ve hizmetlerin, çok h›zl› tasar›m›, üretimi ve da¤›t›m›, günümüz rekabetinin
en stratejik yönünü oluﬂturmaktad›r. Küresel dünyada baﬂar›l› olmak isteyen iﬂletmeler için toplam kalite anlay›ﬂ›, yeni bir rekabet sorunu oluﬂturmuﬂtur. ‹ﬂletmelerin, yönetim kalitesi dahil, tüm eylemlerinde kalite yar›ﬂ›na girmeleri ve yavaﬂ
yavaﬂ tüm dünyay› hadef pazar olarak görmeleri, üretim yönetiminin iﬂini büsbütün zorlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Küreselleﬂme ak›m›n›n bir sonucu olarak gerçekleﬂen mallar›n, sermayenin,
bilginin ve insanlar›n hiçbir engelle karﬂ›laﬂmadan dünyada serbestçe dolaﬂmas›,
tüketicileri bilinçlendirmiﬂtir. Art›k tüketiciler, hangi ülkenin üretti¤ine bakmazs›z›n, yüksek kaliteli ve güvenceli mallar› ucuz fiyatla alma e¤ilimindedir. Di¤er taraftan, üretici iﬂletmeler de kalite geliﬂtirmenin ayn› zamanda verimlilik art›ﬂ› ve
maliyet tasarrufu sa¤lad›¤›n›n bilincine varm›ﬂlard›r. Bu nedenle iﬂletmeler, geleneksel kalite anlay›ﬂlar›n› de¤iﬂtirerek, toplam kalite yönetimi yaklaﬂ›m›na yönelmiﬂ ve uluslararas› standartlar› gözeten ISO 9000 kalite güvence sistemi uygulamalar›n› baﬂlatm›ﬂlard›r.
Üretim yönetimini çok yak›ndan ilgilendiren bir di¤er sorun da, yeniden tan›mlanan insan kayna¤›d›r. Günümüz üretim sistemlerinde, insan›n kas gücünün
yerini beyin gücü almaktad›r. ‹ﬂletmeler, toplam kalite hedefine, kaliteli insan gü-
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Küreselleﬂme, tüketiciyi mal ve
hizmet konusunda bilinçlendirmiﬂtir.
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Sosyal sorumluluk bask›s›, çevre
bilinci, insan de¤eri yaratm›ﬂt›r.
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cüyle ulaﬂabilir. Üretim yönetimi dahil tüm iﬂletme yöneticileri, çal›ﬂt›rd›klar› personelin kalitesini art›rmak, onlar› iﬂletme amaçlar›na inand›rmak ve iﬂletmede tutabilmek için her türlü güdüleme, önderlik ve iletiﬂim yaklaﬂ›mlar›ndan yararlanmak durumundad›rlar.
‹ﬂletmelerin Sosyal Sorumluluk Bask›s› Alt›nda Kalmas›: Eskiye oranla bugün, iﬂletmeler, kendilerini çok daha ﬂiddetli bir sosyal sorumluluk bask›s› alt›nda hissetmektedir. Ça¤›n de¤iﬂen de¤erlerine koﬂut olarak, pek çok konu, sosyal sorumluluk kavram› içine al›nm›ﬂt›r. Art›k iﬂletmeler, üretim nedeniyle çevrenin kirlenmesinden, çal›ﬂanlar›n iﬂ güvenli¤inin sa¤lanmas›ndan ve adil ücret ödenmesinden,
toplumun sosyal ve kültürel aç›dan geliﬂmesinden, vergi ödemekten, hizmet içi
e¤itimden ve toplumu ilgilendiren daha birçok konudan sorumlu tutulmaktad›r.

Dünya’da iyi ki biz var›z.
JIT sayesinde stok maliyetlerini
düﬂürdük!

Özet
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Özet
Bu Ünitede üretim kavram›n›, mal ve hizmet üretimi aras›ndaki farklar›, girdi-süreçleme-ç›kt›-geribildirim aﬂamalar›ndan oluﬂan üretim sistemi modelini, de¤er yaratma
yollar›n›, üretim sistemi türlerini, stoksuz üretim sistemini, üretim yönetimi tan›m›n› ve üretim yönetiminin ça¤daﬂ boyutlar›n› inceledik. Art›k;
• üretim kavram›n›, mal ve hizmetler aras›ndaki belirgin
farklar› (sayfa 241-243),
• birbirlerine ba¤l› aﬂamalardan oluﬂan üretim sistemini
ve baﬂl›ca de¤er yaratma yollar›n› (sayfa 243-245),
• tek üretim sistemini (Sayfa 246-247),
• parti üretim sistemini (Sayfa 247-247),
• ak›c› üretim sistemini (Sayfa 250),
• sürekli üretim sistemini (Sayfa 250),
• kitle üretim sistemini (Sayfa 250),
• grup teknolojisi üretim sistemini (Sayfa 251-252),
• geleneksel üretim sistemlerinden bütünüyle farkl› bir yaklaﬂ›m olan stoksuz üretim sistemini-JIT (sayfa 252-255),
• üretim yönetiminin tan›m›n›, sorumluluk alanlar›n› ve
ça¤daﬂ boyutlar›n› (sayfa 255-258) biliyoruz.
Üretim sistemi, makine, araç-gereç, malzeme, enerji, iﬂgücü, zaman gibi girdileri, mal ve hizmet ﬂeklindeki ç›kt›lara dönüﬂtüren ve sonuçlar› geribildirim kanal›yla görüntüleyen bir süreçtir. Üretim sistemi, iﬂletmenin iç ve d›ﬂ
çevresiyle etkileﬂim içindedir. Üretim sistemini, ekonomi,
devlet düzenlemeleri, rekabet, teknoloji ve di¤er d›ﬂ çevre koﬂullar› olumlu ve olumsuz biçimde etkiler.
Üretim süreci, girdileri, dönüﬂüm sürecini, çevre etkilerini görüntüleyen, standartlarla karﬂ›laﬂt›r›p girdiler üzerinde, dönüﬂüm süreci üzerinde ve ç›kt›lar üzerinde düzeltici kararlar al›nmas›n› sa¤layan alt sistemlerden oluﬂur.
Girdileri, iﬂletmenin hedef pazar›na uygun ç›kt›lara dönüﬂtürmekten sorumlu olan üretim yönetimi, bütün örgütlerin en temel iﬂlevlerinden biridir.
Üretim yönetimi kavram›; üretim stratejisi, dönüﬂüm sürecinin tasar›m›, stok kontrolü, üretim planlamas› ve programlamas› gibi birçok alt konuyu içerir.

Üretim yönetiminin pazarlama, finans, muhasebe, personel, yönetim bilgi sistemi ve mühendislik gibi di¤er iﬂlevleriyle çok yak›n iliﬂkileri ve etkileﬂimleri vard›r. Ancak,
üretim yönetimi, di¤er iﬂlevlerden farkl› olarak, iﬂletmenin aktif varl›klar›n›n yaklaﬂ›k %80’inden ve insan kayna¤›n›n % 60-80’inden sorumludur.
Üretim sisteminin temel ö¤esini, dönüﬂüm süreci oluﬂturur. Dönüﬂüm sürecinde girdiler, ﬂekil de¤iﬂikli¤i, taﬂ›ma, depolama, denetleme gibi birçok faaliyet sonunda
ilk durumlar›ndan daha fazla bir de¤ere (katma de¤er)
dönüﬂür.
Hizmetlerin üretim süreci, mallar›n üretim sürecinden
önemli ölçüde farkl›l›klar gösterir.
Hizmetler, mallara oranla daha soyuttur, tüketicilerin yüksek oranda kat›l›m›n› gerektirir, üretilirken tüketilir, depolanamaz, emek, yo¤un nitelik ve kendine özgü kalite
özellikleri taﬂ›r.
Türkiye’de mal üretiminde ve mallar›n kalitesinde tüketici s›zlanmalar› oldukça azalm›ﬂt›r. Buna karﬂ›l›k, hizmet
üretiminden, hamen her alanda yak›nmalar vard›r. Türkiye, dünya standartlar›nda hizmet üretemedi¤i için halk›n
tepkisi ve mutsuzlu¤u artmaktad›r.
Tek üretim, parti üretimi, ak›c› üretim, sipariﬂ üretimi, sürekli üretim, kitle üretimi, grup teknolojisi ve s›f›r stoklu
üretim, baﬂl›ca üretim sistemleridir.
JIT sisteminde, iﬂletmeye malzeme satanlarla iﬂletmenin
proje tak›mlar›n›n birlikte hareket etmeleri sa¤lanmal›d›r.
Sat›c›lar da sisteme dahil edilerek, girdi kalite kontrolünde ve JIT programlar›n›n haz›rlanmas›nda ortak hareket
edebilmelidirler.
JIT sistemi, planlamadan daha çok kontrole a¤›rl›k verir.
Planlama zaman israf›na yol açar. Oysa, iyi bir kontrolle
de¤iﬂikliklere kolayca uyum sa¤lanm›ﬂt›r. Basit gözle kontrol sistemleri, karmaﬂ›k bilgisayar destekli kontrol sistemlerine tercih edilir.
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Kendimizi S›nayal›m

Kendimizi S›nayal›m
Özet bölümündeki konular› yeterince anlay›p anlamad›¤›n›z› ölçmek için aﬂa¤›daki sorular› yan›tlamaya çal›ﬂ›n›z.
Sorular› zorlanmadan yan›tlad›¤›n›zda bir sonraki Üniteye
geçebilirsiniz. Ancak zorland›¤›n›z sorulara iliﬂkin konular› tekrarlaman›z yarar›n›za olacakt›r. Unutmay›n! Do¤ru
yan›tlar› Ünitenin sonunda bulabilirsiniz.
1. Kimler üretimi fayda yaratma olarak tan›mlar?
a. Endüstri mühendisleri
b. Makina mühendisleri
c. Teknik e¤itim kökenliler
d. Sosyal e¤itim kökenliler
e. ‹ﬂletme kökenliler
2. Aﬂa¤›dakilerden hangisi, üretim sisteminin temel ö¤eleri aras›nda say›lmaz?
a. D›ﬂ çevre
b. Girdiler
c. Dönüﬂüm süreci
d. Ç›kt›lar
e. Geribildirim
3. Aﬂa¤›dakilerden hangisi, katma de¤er yaratma yol ve
yöntemleri aras›nda say›lmaz?
a. Biçim de¤iﬂikli¤i yaparak katma de¤er yaratma
b. Taﬂ›ma yoluyla katma de¤er yaratma
c. ‹ﬂlevsel de¤iﬂiklik yoluyla katma de¤er yaratma
d. Depolama yoluyla katma de¤er yaratma
e. De¤iﬂim yoluyla katma de¤er yaratma
4. Aﬂa¤›dakilerden
hangisi
Japonlar taraf›ndan
geliﬂtirilmiﬂtir?
a. Grup teknolojisi üretim sistemi
b. S›f›r stoklu üretim sistemi
c. Sürekli üretim sistemi
d. Ak›c› üretim sistemi
e. Proje üretim sistemi
5. Aﬂa¤›daki üretim sistemlerinden hangisinde “mod” kavram›ndan yararlan›l›r?
a. Tek üretim sistemi
b. Ak›c› üretim sistemi
c. Kitle üretim sistemi
d. Parti üretim sistemi
e. Sürekli üretim sistemi

6. Bütün üretim araç-gereci , makineler ve iﬂgörenler, bir
üretim hatt› etraf›na yerliﬂtirilirse, ne tür bir üretim sistemi kurulmuﬂ olur?
a. Ak›c› üretim sistemi
b. Grup teknolojisi üretim sistemi
c. Tek üretim sistemi
d. S›f›r stoklu üretim sistemi
e. Parti üretim sistemi
7. Hangi üretim sisteminde “iletiﬂim” di¤erlerine oranla
daha büyük önem taﬂ›r?
a. Tek üretim sistemi
b. Parti üretim sistemi
c. Kitle üretim sistemi
d. Ak›c› üretim sistemi
e. Sipariﬂ üretim sistemi
8. Aﬂa¤›dakilerden hangisi, S›f›r stoklu üretim sisteminin
yararlar› aras›nda say›lmaz?
a. Maliyet tasarrufu
b. Gelir art›ﬂ›
c. Stok art›ﬂ›
d. Yat›r›m tasarrufu
e. ‹ﬂgücü geliﬂtirme
9. Üretim sistemlerinin tasar›m›, kurulmas› ve iﬂletilmesine ne ad verilir?
a. Süreç yönetimi
b. Üretim yönetimi
c. ‹ﬂletme yönetimi
d. Kaynak yönetimi
e. Sistem yönetimi
10. Aﬂa¤›dakilerden hangisi, üretim yönetiminin ça¤daﬂ
boyutlar› aras›nda say›lmaz?
a. Küresel rekabet
b. ‹leri teknolojili üretim ve bilgisayarlar
c. Kalite, verimlilik ve kâr anlay›ﬂ›ndaki de¤iﬂmeler
d. Merkezî yönetim e¤ilimleri
e. ‹ﬂletmelerin sosyal sorumluluk bask›s› alt›nda
kalmas›

Yaﬂam›n ‹çinden - Biraz Daha Düﬂünelim

“

Yaﬂam›n ‹çinden
Aﬂa¤›da bu Ünitede inceledi¤iniz konularla ilgili, gerçek
hayattan bir örnek yer almaktad›r. Örnek olay okuyarak,
bunlara iliﬂkin sorular› yan›tlay›n›z. Örnek olaylar› dikkatlice okuyup, sorular› yan›tlaman›z, ö¤rendiklerinizin pekiﬂmesi ve daha kal›c› olmas› aç›s›ndan son derece önemlidir.

Bir ﬁirket Deneyimi: TACO BELL
John E. Martin’in genel müdür olarak atand›¤› Taco Bell
ﬁirketinin birçok sorunu vard› ve sorunlar, her geçen
gün giderek art›yordu. Martin, uzun dönemde iﬂletmeyi
sa¤l›¤a kavuﬂturacak h›zl› ve radikal de¤iﬂiklikler yapmay› tasarlam›ﬂt›r.
John Martin, Taco Bell’de gerçekleﬂtirdi¤i de¤iﬂim hakk›nda ﬂunlar› söylemektedir: “1983’de göreve geldi¤imde,
ﬂirket, di¤er fast-food restoranlar›ndan farkl› de¤ildi. Bütünüyle yukar›dan aﬂa¤›ya do¤ru yönetilen, astlar›n› s›k›
bir ﬂekilde izleyen ve denetleyen, pek çok yönetim katman›ndan oluﬂan, bir komuta-kontrol organizasyonuyduk. Tüm ayr›nt›lar› kapsayan bir organizasyon el kitab›m›z vard›. Ayr›ca, di¤er el kitaplar›n› da tek tek aç›klayan
daha baﬂka el kitaplar›m›z da vard›. Biz de t›pk› rakiplerimiz gibi, üretim ve hizmet süreçlerine tak›l›p kalm›ﬂt›k.
Yapt›¤›m›z herﬂeyde, daha büyük, daha iyi ve daha kanmaﬂ›k olmaya çal›ﬂ›yorduk. Faaliyetlerimizin her yönünü
ayr›nt›l› bir ﬂekilde tan›mlay›p bu tan›mlara uygun yönetim çal›ﬂmalar›m›z› art›r›rken, kendimiz ve süreçlerimiz
üzerinde yo¤unlaﬂ›rken, ﬂu temel soruyu sormak akl›m›za
bile gelmiyordu: “Tüm bunlar hakk›nda müﬂteri ne
düﬂünüyor?”
1982’de 1500’e yak›n retoran›m›z vard›. Toplam sat›ﬂ›m›z
500 milyon dolard›. Ço¤u hamburger iﬂinde olan rakiplerimiz bizden bir ›ﬂ›k y›l› kadar uzakt›. Sektördeki ortalama %6’l›k büyümeye karﬂ›, bizim büyüme h›z›m›z eksi %16 idi.
Sorun, Taco Bell’in ne olmak istedi¤ini, o günlerde, tam
olarak bilmemesiydi. Bu nedenle, ilk iﬂimiz, bir vizyon
yaratmakt›. Vizyonumuzu oluﬂturduk. Taco Bell, fast-food
endüstrisinin devi olacakt›. Yaln›zca Meksika kategorisinde de¤il, tüm kategorilerdeki iﬂletmelerle yar›ﬂacak bir
rekabet gücüne ulaﬂacakt›k.
Yeni vizyonumuzda yolculu¤a, müﬂterinin ne istedi¤ini
sorarak baﬂlad›k. Müﬂterimiz, bizim sundu¤umuz o daha
büyük ve daha gösteriﬂli ﬂeyleri istemiyordu. Asl›nda, istedikleri çok basitti: Temiz bir ortamda, s›cak, h›zl› ve
ödeyebilecekleri fiyatta sunulan iyi bir yemek. Müﬂterinin
iste¤ini belirleyince, bütün maliyetleri k›sarak fiyat› düﬂürmeyi, buna karﬂ›l›k, ürün ve hizmet kalitesini art›rmay›
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düﬂündük. Bunu baﬂarabilmek için, de¤iﬂim mühendisli¤inden yararlanacakt›k.
‹nsan kaynaklar›m›z›n tamamen yeniden organize edilmesi ve süreçlerimizin yeniden tasarlanmas› yoluna gittik.
1988’de Taco Bell’de, yaklaﬂ›k 1800 restoran› kontrol eden
350 alan yöneticisi vard›. ﬁu anda ise 2300 restoran› kontrol eden 100 pazar müdürü vard›r. Pazar müdürlerinin
herbiri, en az›ndan 20 restoran› kontrol etmektedir. Ayr›ca, daha önceleri, binalar›m›z›n %70’i mutfak, %30’u
müﬂteri alan›ndan oluﬂurken, yeni tasar›mda, oranlar tam
tersine döndürülmüﬂtür.
De¤iﬂim mühendisli¤i ve süreçlerin yeniden tasar›m› sonucunda, tüm süreçlerin birbirinden yararlanmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Müﬂteri odakl› pazarlama stratejilerimiz, sat›ﬂlar› art›r›rken, de¤iﬂim
mühendisli¤i çal›ﬂmalar›m›z, söz konusu sat›ﬂlar› daha kârl›
duruma getiriyor. Ancak, sürekli olarak ölçtü¤ümüz müﬂteri
tatmini, her geçen gün biraz daha art›yor.”
1. ‹ﬂletmenin tamam›n› de¤iﬂtirmek, neden belirli bir
parças›n› de¤iﬂtirmeden daha önemli ve verimli sonuçlar do¤urmaktad›r?
2. Restoran endüstrisi gibi hizmet üretiminde, süreçler
tasarlan›rken, müﬂteri isteklerini göz ard› etmenin
yarataca¤› sonuçlar neler olabilir?
3. ‹ﬂletmenin kendi süreçlerine odaklanmas›n› öngören
geleneksel üretim mant›¤›, neden geçerlili¤ini yitirmiﬂtir?

Biraz Daha Düﬂünelim
1. Bir ulaﬂt›rma iﬂletmesiyle bir reklam ajans›n› göz önünde bulundurarak, bu iﬂletmelerin üretim sistemlerinin
baﬂl›ca temel ö¤elerini nas›l saptars›n›z? Aç›klay›n›z.
2. Bir antika sat›n alman›n ve tiyatroya gitmenin somut
ve soyut yararlar›n› s›ralay›n›z.
3. Hizmet üretimi ile mal üretimi kavramlar›n› karﬂ›laﬂt›rarak, benzer ve farkl› yönlerini tek tek s›ralay›n›z.
4. ‹ﬂletmenin di¤er iﬂlevleriyle üretim yönetimi iﬂlevleri
aras›nda ne gibi etkileﬂimler olur? Aç›klay›n›z.
5. Türkiye, hizmet sektöründe, verimlili¤i ve kaliteyi art›rmakta niçin baﬂar›s›z kalmaktad›r?
6. ‹ﬂletmede görevli herkesin kaliteden sorumlu oldu¤u
söylenebilir mi? Niçin? Gerekçeleriyle birlikte aç›klay›n›z.
7. Ça¤›m›z›n “küreselleﬂme”, “toplam kalite kontrolü” ve
“dünya hedef pazar›” kavramlar›n›n birbiriyle iliﬂkilerini nas›l aç›klars›n›z?
8. S›f›r stok, stoksuz üretim , devaml› ak›m ve tekrarlay›c› üretim gibi adlarla da bilinen JIT sisteminin baﬂl›ca
ö¤eleri nelerdir? Aç›klay›n›z

”
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9. Japonlar “hata, bir servetin yok edilmesidir” derler. Bu
söz iﬂletmecilikte ne anlama gelir. Bu söz ile JIT sistemi aras›nda ne gibi bir iliﬂki kurulabilir?
10. Stoklar, muhasebe aç›s›ndan birer aktif varl›kt›r. JIT
sisteminde stoklara nas›l bak›l›r? Aç›klay›n›z.
11. JIT ö¤elerinin birço¤u sinerjiktir. Niçin? Örneklerle
aç›klay›n›z.
12. Planlama a¤›rl›kl› üretim sistemleriyle kontrol a¤›rl›kl›
üretim sistemleri aras›nda ne gibi farklar vard›r? JIT
felsefesinin baﬂar›s› ile kontrol a¤›rl›kl› üretim felsefesinin iliﬂkisi var m›d›r? Nas›l? Aç›klay›n›z.
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