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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖN SÖZ
Teknolojik yenilikler, müşteri ve işletme anlayışlarındaki değişimler, bilgiye ulaşma
ve paylaşmadaki yenilikler, vb. pek çok değişim bugün işletmeler için hem fırsat hem tehdit
oluşturmaktadır. Artık rakipler sadece aynı şehirde ya da aynı ülke sınırları içerisinde
bulunmamaktadır. Önceden sadece aynı şehirden ya da ülkeden satınalma yapabilen bir firma
bugün dünyanın uzak bir ülkesindend daha iyi şartlarda mal tedarik edebilmektedir.
Günümüzde müşteriler bir ürün için günlerce sıra beklemeyi kabul etmemekte dahası ürünü
ücretini öder ödemez adresine istemektedir. Ürün sorunsuz olsa bile, paketinde olabilecek bir
yırtık-bozulma üretici açısından derhal çözülmesi gerekli bir problem olarak
tanımlanmaktadır. Müşterilerin memnuniyetsizlikleri çok hızlı bir şekilde diğer potansiyel
müşteriler tarafından izlenebilmekte, kaldığı otelin musluğunun damlama sesinden rahatsız
olan bir müşteri milyonlarca insanın takip ettiği bir web sitesinin, ilgili otele ait değerlendirme
sayfasında bunu yazıp düşük not verebilmektedir. Bu nedenle günümüzde işletmeler
yaşamlarını devam ettirebilmek adına sürekli olarak, Ürün ve Hizmet “Kalite” sini artırmak,
“Maliyet” lerini düşürmek, “Teslimat- Hizmet” koşullarını geliştirmek ve iyileştirmek
zorundadırlar. Araştırmalar Kalite, Maliyet ve Teslimat (Quality, Cost, Delivery)
konularından en az birinde rakiplerinden sıyrılan firmaların pazarda söz sahibi olabileceğini
göstermektedir. Bu nedenle günümüzde işletmeler sistemlerini sürekli iyileştirmek ve
geliştirmek zorundadır.
Endüstri Mühendisliği bütünleşik sistemleri kuran, yöneten ve sürekli geliştiren,
iyileştiren mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendislerinin bütünleşik ve karmaşık sistemleri
yönetebilmesi ve bunları geliştirebilmesi için teknik bilgi ve tecrübe dışında işletme yönetimi
ve diğer yönetsel becerilerle de donatılmış olması gerekmektedir. Böylece Endüstri
Mühendislerinin, problemlere ve sistemlere bütün olarak bakabilmesini sağlanmış olur.
Sistem içindeki lokal problemlerin çözümünde, Endüstri Mühendisleri çözümün sistem
geneline etkilerini dikkate almaktadır. Bu şekilde farklı birimlerde gerçekleştirilen
faaliyetlerin en doğru şekilde entegre edilmesi ve sisteme katkılarının maksimize edilmesi
sağlanır. Endüstri Mühendisliği teknik problemlerde karmaşık matematiksel metotları
kullanabildiği gibi, sosyal problemlerde de sosyal yönüyle farklı çözümler üretebilmektedir.
Endüstri Mühendisliğe Giriş dersi ders notlarında bir Endüstri Mühendisinin sahip olması
gereken özellikler dışında Endüstri Mühendisliği Eğitim içerisindeki konular kısaca ele
alınmış ve öğrencilerin gelecekte çalışacağı konular hakkında ön bilgi edinilmesi
amaçlanmıştır.
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KISALTMALAR


YA: Yöneylem Araştırması



DP: Doğrusal Programlama



Min: Minimum, En Düşük



Max: Maksimum, en Yüksek



Z: Amaç Fonksiyonu



TKY: Toplam Kalite Yönetimi



KYS: Kalite Yönetim Sistemi



KGS: Kalite Güvence Sistemi



İKK: İstatistiksel Kalite Kontrolü



PUKÖ: Planla – Uygula - Kontrol Et - Ölç Önlem Al İyileştir döngüsü



MRP: Malzeme İhtiyaç Planlaması (Material Requirement Planning)



MRP II: İmalat Kaynakları Planlaması (Manufacturing Resource Planning)



ERP: İşletme Kaynakları Planlaması (Enterprise Resource Planning)



DRP: Dağıtım Kaynakları Planlaması (Distribution Resource Planning)



SCM: Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management)



STP: Sistematik Tesis Planlama



CPM: Kritik Yol Metodu (Critical Path Method)



ÇKKV: Çok Kriterli Karar Verme

8

YAZAR NOTU
Endüstri Mühendisliği bütünleşik sistemleri kuran, yöneten ve sürekli geliştiren,
iyileştiren mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendislerinin bütünleşik ve karmaşık sistemleri
yönetebilmesi ve bunları geliştirebilmesi için teknik bilgi ve tecrübe dışında işletme yönetimi
ve diğer yönetsel becerilerle de donatılmış olması gerekmektedir. Böylece Endüstri
Mühendislerinin, problemlere ve sistemlere bütün olarak bakabilmesini sağlanmış olur.
Sistem içindeki lokal problemlerin çözümünde, Endüstri Mühendisleri çözümün sistem
geneline etkilerini dikkate almaktadır. Bu şekilde farklı birimlerde gerçekleştirilen
faaliyetlerin en doğru şekilde entegre edilmesi ve sisteme katkılarının maksimize edilmesi
sağlanır. Endüstri Mühendisliği teknik problemlerde karmaşık matematiksel metotları
kullanabildiği gibi, sosyal problemlerde de sosyal yönüyle farklı çözümler üretebilmektedir.
Endüstri Mühendisliğe Giriş dersi ders notlarında bir Endüstri Mühendisinin sahip olması
gereken özellikler dışında Endüstri Mühendisliği Eğitim içerisindeki konular kısaca ele
alınmış ve öğrencilerin gelecekte çalışacağı konular hakkında ön bilgi edinilmesi
amaçlanmıştır.
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1. MÜHENDİSLİK KAVRAMI VE MÜHENDİSLİK TARİHİ

10

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Mühendis ve Mühendislik Kavramları



Mühendislik Tarihi



Sanayi Devrimi ve Mühendisliğin Gelişimi



Bir Mühendisin Sahip Olması Gereken Özellikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Mühendis kimdir? Mühendislik ne demektir? Mühendisliği diğer mesleklerden
ayıran ne tür özellikleri vardır?
2) Mühendisliğin tarihsel gelişimi nasıl olmuştur?
3) İyi bir mühendiste olması gereken özellikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mühendis ve Mühendislik

Mühendis ve mühendisliğin
temel düzeyde neler
olduğunu öğrenmek

Okuyarak

Mühendislik Tarihi

Mühendislik tarihi hakkında
genel bilgi sahibi olmak

Okuyarak ve Araştırarak

Mühendislerin Sahip Olması
Gereken Özellikleri

Mühendislerin düşünme ve
davranış tarzlarını
öğrenmek, sahip olunması
gerekli özellikler konusunda
bilgi sahibi olmak

Araştırarak, Tartışarak
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Anahtar Kavramlar


Mühendis



Mühendislik



Sanayi Devrimi
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Giriş
Endüstri Mühendisliğine Giriş ders notlarının ilk bölümünde mühendislik kavramı
üzerinde durulacak, mühendis ve mühendislik kelimelerin kökeni incelenecek, mühendisiliğin
mesleği incelenecektir. Sonrasında mühendisliğin tarihsel gelişimi açıklanacaktır. Bu
kapsamda sanayi devrimi öncesi, sanayi devriminde ve sanayi devrimi sonrasındaki
mühendislik uygulamaları ele alınacaktır. Son olarak bir mühendisin sahip olması gereken
özellikler incelenecektir.
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1. MÜHENDİSLİK KAVRAMI VE MÜHENDİSLİK TANIMI
1.1. Geçmişten Geleceğe Değişim İhtiyacı
Geçmişten geleceğe bir çok şeyin hızla ve sürekli değiştiğini görmekteyiz. Çoğu
zaman bu değişikliklerin/yeniliklerin insanların hayatlarını önemli ölçüde değiştirdiği ise
bilinen bir gerçek. Hayat çok hızlı akıyor ve herşey değişiyor. Hızla değişiyor. Atlantik
okyanusunun geçilmesine (transatlantik) yönelik meydan okuma bu değişime güzel bir
örnektir.
Atlantiğin uçakla geçilmesi 1911’e kadar
mümkün olamamıştır. 1700 ve 1800’lü yıllarda
Atlantiği geçmek gemilerle aylarca yolculuk
anlamına geliyordu. Bu yolculuklarda fırtınılar ve
hastalıklar ise bazı zamanlar bu meydan
okumanın hüsranla bitmesi demekti. Atlantik
okyanusunun uçakla ilk geçilmesi 8 Mayıs 1919
tarihinde Curtiss Deniz uçağı ile gerçekleşti. Bu
geçişte uçak pek çok kez denize inderek bakım,
Şekil 1. Douglas DC-4
tamir ve yakıt ikmali yaptı. Toplam geçiş süresi
tam 23 gün sürdü. Aynı yıl haziran ayında Alcock
ve Brown durmaksızın Atlantiği geçen ilk pilotlar oldu. Bu geçiş ise yaklaşık 72 saat aldı.
1939 yılında Pan Amarican Havayolları ilk transatlantik deneme uçuşunu yaptı. Bu uçuş ise
yaklaşık 29 saat sürmüştü. 1945’de düzenli ilk
yolcu uçuşları başlatıldı. Dougles DC-4 uçağıyla
yapılan uçuşun süresi ise yaklaşık 14 saatti.
1958’in ekim ayında ilk jet uçuşları başladı.
Bu jetlerden en meşhuru Concorde
inanılmaz bir sürede, 2 saat 54 dakikada
Atlantiği geçebiliyordu. 1974 yılında Blackbird
Aircraft, Newyork ve Londra arasındaki
uçuşunu sadece 1 saat 54 dakikada
tamamlamıştı (Kaynaklar: "Alcock and Brown Great
Britain”,
Aviation-history.com
Şekil 2. Concorde Sesten Hızlı
BakılmaTarihi:
23
Eylül
2011,
İlk Yolcu Uçağı
“Transatlantic_flight”,
wikipedia.org,
BakılmaTarihi: 30 Eylül 2011, “Flights to New York Transatlantic Travel 1920-2020”
dialaflight.com, BakılmaTarihi: 30 Eylül 2011).
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Günümüzde balastik füzeler atlantiği yaklaşık
yarım saatte aşabilmektedir. Bunun dışında hali hazırda
süren projelerin tamamlanması sonrasında hipersonic
jetlerle 20 dakikanın altında atlantiğin aşılacağı
öngörülmektedir. 200 yıl öncesinde aylarca, yüz yıl
öncesinde günlerce süren yolculuk bugün dakikalarla ifade
edilebilmektedir.
Yukarıda bahsedilen ulaşım hızıyla ilgili
değişimler son yüzyıldaki değişimlerin sadece küçük bir
kısmını oluşturmaktadır. Teknolojik yenilikler, müşteri ve
işletme anlayışlarındaki değişimler, bilgiye ulaşma ve
paylaşmadaki yenilikler, vb. pek çok değişim bugün
Şekil 3. USAF SR-71
Blackbird
işletmeler için hem fırsat hem tehdit oluşturmaktadır.
Artık rakipler sadece aynı şehirde ya da aynı ülke sınırları içerisinde bulunmamaktadır.
Önceden sadece aynı şehirden ya da ülkeden satınalma yapabilen bir firma bugün dünyanın
uzak bir ülkesinden daha iyi şartlarda mal tedarik edebilmektedir. Günümüzde müşteriler bir
ürün için günlerce sıra beklemeyi kabul etmemekte dahası ürünü ücretini öder ödemez
adresine istemektedir. Ürün sorunsuz olsa bile, paketinde olabilecek bir yırtık-bozulma üretici
açısından derhal çözülmesi gerekli bir problem olarak tanımlanmaktadır. Müşterilerin
memnuniyetsizlikleri çok hızlı bir şekilde diğer potansiyel müşteriler tarafından
izlenebilmekte, kaldığı otelin musluğunun damlama
sesinden rahatsız olan bir müşteri milyonlarca insanın
takip ettiği bir web sitesinin, ilgili otele ait
değerlendirme sayfasında bunu yazıp düşük not
Günümüzde işletmeler
verebilmektedir.
yaşamlarını
devam
ettirebilmek adına, sürekli
Bu nedenle günümüzde işletmeler yaşamlarını
olarak ürün ve hizmet
devam ettirebilmek adına sürekli olarak,
“Kalite”
sini
artırmak,
“Maliyet” lerini düşürmek ve
 Ürün ve Hizmet “Kalite” sini artırmak,
“Teslimat”şartlarını
iyileştirmek zorundadırlar.
 “Maliyet” lerini düşürmek,


“Teslimat- Hizmet” koşullarını

geliştirmek ve iyileştirmek zorundadırlar. Araştırmalar Kalite, Maliyet ve Teslimat
(Quality, Cost, Delivery) konularından en az birinde rakiplerinden sıyrılan firmaların pazarda
söz sahibi olabileceğini göstermektedir.

1.2. Mühendislik Kavramı
Mühendislik kelimesi farklı iki anlamı içeren bir kelimedir. Bunlardan ilki mesleği
ifade etmektedir. Diğer anlam ise bir işi ifade eder. “Ne işle meşgulsünüz” sorusunun cevabı
mühendislik olduğu gibi mühendisin yaptığı uygulaya da yine mühendislik denilmektedir.
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Mühendislik günümüzde çok geniş bir faaliyet alanına sahip en önemli mesleklerden biridir.
Özellikle sanayi devriminden sonraki fabrikalaşma ve ileri imalat sistemlerinin gelişimi ile
birlikte dünyadaki mühendislik uygulamalarının da geçmişe oranla çok daha fazla arttığı
görülmektedir. Mühendislik özellikle 19. yıldan sonra bir meslek olarak tanınmaya
başlanmıştır. Bunula birlikte eski dönemlerde farklı isimlerin kullanıldığı mühendis, her
zaman insanlığın gelişiminde en önemli rollerden birine sahip değerli bir meslek olmuştur.
Türk Dil Kurumu mühendisi, “İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol,
köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik,
elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda
uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimse” olarak tanımlamaktadır [http://www.tdk.gov.tr].
Mühendis kelimesi, “Mü” ve “Hendese” kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır.
Hendese arapçadan gelen bir kelimedir ve “geometri” ile “hesap kitap işleri” anlamlarına
gelmektedir. “Mü” ise yapabilen, bilen kimse anlamını taşımaktadır. Bu iki kelimenin
birleşmesiyle oluşan “Mühendis” geometriden ya da hesap kitap işlerinden anlayan, hesap
kitap işlerini yapabilen kimse anlamını taşımaktadır.
Mühendislik kelimesinin ingilizce karşılığı olan “Engineer” kelimesinin kökeni engine
ve ingeneous’dur. Latince oluşturmak-yaratmak anlamına gelen in-generare sözcüğünden
gelmektedir (Özçep vd., 2003)
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), merkezi Amerika
Birleşik Devletlerinde olan yüksek öğretim kurumlarında uygulamalı bilim, mühendislik,
teknoloji ve bilişim alanlarındaki programları akredite eden bir kurumdur. ABET tarafından
yapılan tanıma göre mühendislik; “Matematiksel ve doğal bilimlerden, çalışma, deney yapma
ve uygulama yolları ile kazanılmış bilgileri kullanarak, doğanın imkanları ve kuvvetlerini
insanoğlu yararına sunmak üzere ekonomik olan yöntemler geliştiren meslek” olarak
tanımlanmıştır [Kaynak: Accreditation Board for Engineering and Technology, ABET]
Mühendislik ve bilimadamlığı çoğu zaman karıştırılabilen kavramlardır.
Bilimadamları doğadaki ve inceledikleri sistemdeki farklı davranışları inceler ve bunun
sebepleri konusunda teoriler-prensipler geliştirirler. Mühendisler ise geliştirilen bilimsel
prensipler ve formülleri kullanarak gerçek hayattaki problemlere çözüm üretirler. Örneğin
Endüstri Mühendisliği alanında yayınlanan bilimsel bir çalışmada bir bilimadamı hat
dengeleme ile ilgili geliştirdiği matematiksel modeli açıklayabilir. Endüstri mühendisinin
görevi ise geliştirilen farklı modelleri dikkate alarak çalıştığı firmada en iyi çözümü verecek
bir hat dengeleme çalışmasını gerçekleştirmektir. Bilimin neticesi yeni bilgidir. Mühendislik
neticesi ise yeni bir tasarım ve çözümdür. Bu nedenle bilimadamlarının genel olarak teorik
çalışmalar ile farklı alanlarda yenilikler ararken, mühendislerin ise geliştirilen farklı yöntem
ve teknikler ile iş hayatındaki problemlere çözümler aradıkları söylenebilir.

18

1.3. Mühendislik Tarihi
Sanayileşmenin yaygınlaşmaya başladığı 18. yüzyıl öncesinde ekonomi ağırlıklı
olarak ziraate dayanmaktaydı. 1796 yılında Watt’ın buhar makinesi insanlık kas gücüne
dayanan işlerin çok daha kolay ve yüksek kapasitede yapılabileceğini keşfetti. Başta
Avrupa’da ve sonrasında Amerika’da buhar gücü ile çalışan çok farklı makineler ve sistemler
üretildi. Kütlesel üretime başlandı. İnsanlığın ihtiyaçları daha önceden görülmemiş çok farklı
ürünler ile çözülmeye başlandı. Tüm bu gelişmelerle birlikte mühendislik mesleği de
tanımlanmaya başlandı. İşte bu nedenle mühendislik tarihinin sanayi devriminden önce,
sanayi devriminde ve sanayi devriminden sonra incelenmesinde fayda görmekteyiz.
Sanayi Devriminden Önce Mühendislik
Mühendislik mesleği, meslek olarak yaklaşık 200 yıldır kullanılmaktadır. Bununla
birlikte milattan önce ve sonra bir çok mühendislik uygulaması mühendislerin farklı mesleki
isimler altında çalıştıklarının en önemli ispatlarıdır. Bu eserlerden en önemlilerinden biri
Asurlular ve Babillilerin M.Ö. yaklaşık 2500 yıllarında inşa ettikleri bina ve su yapılarıdır.
Mısırlıların M.Ö. 2560 yılında inşa ettikleri yükseklikleri 145 metreyi bulan Giza Piramitleri
ise günümüze kadar ulaşan görkemli yapılardır.
Helenistik dönemde de pek çok mühendislik uygulamasından söz etmek mümkündür.
Vida, su çarkı, vb. mühendislik araçları bu dönemde kullanılmıştır. Romalılar zamanında
şehircilikle ilgili önemli çözümler üretilmiştir. Günümüzde Romalılar’dan kalan yollar, su
kemerleri ve su dağıtım sistemleri ile bazı kamu binalarına ait kalıntılar Romalıların yapı
alanında önemli mühendislik uygulamalrı gerçekleştirdiğini göstermektedir.
Romalı mühendisler, mühendisliğe verimlilik, fonksiyonellik ve maliyet bilincini
kattılar. Yarıdairesel kemer yapıları kullandılar. Yunanlıların tersine Romalılar, icat eden
kişiler olmak yerine teknolojinin uygulayıcıları olarak nam salmışlardır. Ellerinin altında bol
miktarda işgücü malzeme ve basit yapı ilkeleri bulunuyordu [Eski Yunan ve Roma’da
Mühendislik, J. G. londels, Çev. B. Bıçakçı, Tübitak,2000, Ankara.]
Sanayi Devriminde Mühendislik
Sanayi Devrimine kadar mühendisliğin daha çok bir uygulamalı sanat dalı olarak
kabul gördüğü düşünülmektedir. Sanayi devriyle birlikte mühendislik uygulamalı sanat
dalından çıkarak bir meslek haline gelmiştir. Bu meslek sanayinin gelişmesi ile birlikte
yaygınlaşmış ve dayandığı bilimsel esaslar da sürekli gelişmiştir. Sanayi devrimini birinci
sanayi devrimi ve ikinci sanayi devrimi olarak incelemek mümkündür.
Birinci sanayi devrimi 1769 yılında Watt tarafından buhar makinesinin bulunmasıyla
başlar. Bununla birlikte buhar gücünün farklı sektörlerde kullanılmaya başlanması biraz
zaman alır. Buhar makinasının temelini teşkil eden termodinamik kanunları buhar
makinesinin ticari üretimine geçilmesinden yaklaşık yüzyıl sonra, 1847-1851 yılları arasında
ortaya konulmuştur. (21) Snayi devriminde özellikle buharlı motorun ve sonrasında
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demiryolların gelişmesi ticaretin gelişmesini ve üreticilerin hızla büyümesini de sağlamıştır.
Birinci sanayi devriminde mühendislik uygulamalı sanat dalından çıkarak bir meslek haline
gelmiştir. İnşaat mühendisliği ve makine mühendisliği bu dönemde isimlendirilen
mühendislik dallarıdır.
İkinci sanayi devrimi ise 1870-1913 yılları arasındaki dönemdir. Bu dönemde buhar
gücünden farklı olarak sanayide elektrikten yararlanılmaya başlanmış, içten patlamalı
motorlar kullanılmıştır. Bu dönemde ayrıca telgraf, radyo vb. iletişim araçları ortaya
çıkmıştır. İkinci dünya savaşına kadar süren bu dönem kütlesel imalatın gerçekleştirildiği ve
pek çok mühendislik alanının temellerinin atıldığı dönemdir.
19. yüzyılda Ingiliz John Smeaton ilk olarak inşaat mühendisi (civil engineer)
sözcüğünü kullanmıştır. 1818 yılında bir grup ingiliz genç mühendis, “Institution of Civil
Engineers” (İnşaat Mühendisleri Odası)’nı kurmuş ve Thomas Telford’u ilk başkan
seçmişlerdir. Amerikada‟da benzer formda olan birçok birlik kurulmuştur. Bunlar; American
Society of Civil Engineers (1852), American Institute of Mining, Metalurgical and Petroleum
Engineers (1871), American Society of Mechanical Engineers (1880), Institution of Electrical
and Electronics Engineers (1884) birliklerdir. (Özçep vd,2003).
Sanayi Devriminden Sonra Mühendislik
Sanayi devriminden sonra özellikle ikinci dünya savaşının bitmesiyle büyük
ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle savaş sürecinde ülkelerin iletşim ve haberleşme ile
mekanik ve elektrik sistemler üzerindeki çalışma ve deneyleri sonucunda önemli buluşlar elde
edilmiştir. Elde edilen buluşlar ve karmaşıklaşan sistemlerle birlikte bu dönemde sistem
teorisi, kontrol ve iletişim alanlarında gelişmeler sağlanmıştır. Bu dönemde mühendislikte
branşlaşma-uzmanlaşma kavramı doğmaya başladı. Sistemlerin ve teknolojilerin
karmaşıklaşmaya başlaması ile birlikte belirli alanlarda uzmanlaşma ihtiyacı doğdu. Son
çeyrek dönemde ise bilişim ve kominikasyondaki inanılmaz ilerlemeler son yüzyıldan farklı
mühendislik ihtiyaçları doğurdu. Pekçok mühendislik eğitimi veren üniversite mühendislik
müfredatlarını önemli ölçüde değiştirdi. Mühendikte uzmanlaşmanın yanında diğer
disiplinlerle ilişkili olarak yeni mühendislik alanları (biyomühendislik gibi) doğdu. Piyasa
koşullarının zorlaşması ile birlikte işletmeler eskisine oranla çok daha verimli çalışmak
durumunda kaldılar.
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Tablo 1: Teknolojik Keşiflerin Kronolojisi (Özçep, 2007)
MÖ 4241 : Olayların hassas olarak tarihlenebildiği ilk yol. Bu, Mısırlıların takvimi
yapmalarıyla mümkün oldu.
MÖ 3200 civarı: Mezopotamyalı Sümerler yazıyı kullanan ve tekerleğin resmini çizen ilk
halk oldu.
MÖ 3000 civarı: Babilliler ilk toplama makinesi olan abaküsü icat etti.
MÖ 1300 civarı: Suriyeliler kendi alfabelerini geliştirdi
MÖ 700: Lidya‟da (bugünkü Türkiye‟de) malların alım satımı için ilk kez para kullanıldı.
MÖ 10 civan: Romalõ mimar Vitruvius bir vinç tasarladı.
999: Milattan sonra Bir keşiş tarafından mekanik saat icat edildi
1000 civarı: Çinliler havai fişek yapmak ve işaret göndermek için barut kullandı.
1045 civarı: Çin‟de Pi Cheng portatif matbaa harflerini icat etti.
1450‟ler: Johannes Gutenberg‟in baskı makineleri kitap üretiminde çığır açtı. Bunun
sonucunda yeni icatlar hakkındaki bilgilerin yayılması hızlandı.
1569: Flaman haritacõ Mercator, yeni bir harita yapma yöntemi geliştirdi.
1592: Galileo, cisimleri 30 kez büyüten bir teleskop yaptı.
1614: İskoçyalı matematikçi John Napier logaritma cetvelini icat etti.
1642: Blaise Pascal, babasının vergi hesaplarında kullanmasõ için bir toplama makinesi
icat etti.
1643: Evangelista Torricelli, hava basıncını ölçmek için şimdi civalı barometre denilen
cihaz icat etti.
1656: Christian Huygens, Galileo‟nun fikirlerine dayanan hassas bir sarkaçlı saat tasarladı.
1665: Robert Hooke‟un Küçük Ç‟izimler adlı kitabındaki çizimler, yeni mikroskopların
gücünü gösteriyordu.
1668: Isaac Newton ilk aynalı teleskopu yaptı.
1698: Thomas Savery‟nin yaptığı ilk buhar makinesi, su altında kalan madenlerdeki suyu
dışarı pompalamada kullanıldı.
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1733: İngiliz bir dokumacı tarafından icat edilen "uçan mekik" adındaki alet bir kişinin bir
günde üretebileceği kumaş miktarını ikiye katladı.
1771: Richard Arkwright‟ın suyla çalışan çıkrığı eskiye göre çok daha sağlam pamuk ipliği
üretiyordu.
1778: Joseph Braham‟ın yeni tuvalet sistemini icat etmesiyle ev içi sağlık koşullarında
önemli bir gelişme kaydedildi.
1783: Marquis de Jouffroy d‟Abbans ilk buharlı gemiyi yüzdürdü.
1783: Montgolfier Kardeşler bir sıcak hava balonunu başarıyla uçurdu
1797: Bir Fransız, balondan paraşütle atlayarak paraşütün önemini gösterdi.
1801: İlk denizaltılardan olan Nautilus ilk yolculuğunu tamamladı.
1804: Richard Trevithick raylar üzerinde giden ilk buharlı lokomotifi yaptı.
1814: Friedrich König elle çalışan matbaadan çok daha hızlı olan buharlı matbaayı
geliştirdi.
1815: Humphry Davy, madenlerde çalışmayı çok daha güvenli hale getiren bir madenci
lambasını icat etti.
1819: Augustus Siebe basınçlı bir dalgıç elbisesi tasarlayarak insanların daha derinlere
dalabilmesini sağladı.

1.4. Mühendisin Sahip Olması Gereken Özellikleri
ABET’e göre Mühendislik eğitimi alan ve mezun olan kişiler aşağıdaki özelliklere
sahip olmalıdır (2012-2013 Criteria for Accrediting Engineering Programs, 2011) ;


yeteneği,

Matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi,
Deney tasarlama ve yürütmenin yanı sıra, verileri analiz etme ve yorumlama

 İstenen ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen veya süreci tasarlama
kabiliyetine sahip olma,


Çok disiplinli ekiplerde çalışabilme-görev alabilme yeteniği,



Mühendislik sorunlarını belirleme, formülize etme ve çözme becerisi,
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Profesyonel meslek ve etik sorumluluk anlayışı,



Etkin iletişim sağlama becerisi,

 Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini
anlamak için gerekli olan geniş kapsamlı eğitim,


Yaşam boyunca öğrenme becerisine duyulan ihtiyacı anlayabilme,



Güncel meselelerle ilgili bilgiye sahip olma,

 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern
mühendislik araçlarını kullanma becerisi
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Uygulamalar
1) Mühendislik tarihi hakkında araştırmalar yapınız. Bu kapsamda aşağıdaki
linklerdeki dokumanları ve videoları inceleyebilirsiniz.
Türkiyede Mühendislik Tarihi
https://www.youtube.com/watch?v=bipTWWHya8A
Mühendislik nedir?
http://www.muhendisbeyinler.net/turkiyede-muhendislik-tarihi/
Bilim ve Mühendislisliğin Öncüleri
https://www.youtube.com/watch?v=42EeiN8Rr1o
2) Mühendislik disiplinlerine örnekler verebilir misiniz? Aşağıda farklı mühendislik
disiplinleri ve bu mühendisliklerin birbirleriyle olan ilişkileriyle ilgili birkaç kısa video
paylaşılmıştır. Lütfen bu videoları izleyiniz ve benzer
http://muhendisnasilolurum.blogcu.com/muhendislik-cesitleri/8127071
https://www.youtube.com/watch?v=3KQm8cHmqIw
3) Endüstri Mühendislerinin sorumluluk alanları nedir? Hangi alanlarda çalışırlar?
Aşağıda incelemeniz için bir iki video paylaşılmıştır. İnternette yapacağınız araştırmada buna
benzer farklı video ve dokumanları inceleyiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=X2bIzek-scU
https://www.youtube.com/watch?v=lIsXnmQDpks
https://www.youtube.com/watch?v=lXp6XvWX8YI
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Uygulama Soruları
1) Mühendis ile mühendislik arasındaki fark nedir? Her mühendis sadece
mühendislik mi yapar? Arkadaşlarınızla tartışınız.
2) Mühendislik alanları nelerdir? Endüstri Mühendisleri en çok hangi mühendislerler
ile paylaşımda bulunurlar? Araştırınız. Çevrenizde bir endüstri mühendisi varsa danışınız.
3) Dünyada ve ülkemizde önemli görevleri olan tanınmış Endüstri Mühendislerini
araştırınız. Bu kapsamda ülkemizde en önemli beş Endüstri Mühendisini belirleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Endüstri Mühendisliğine Giriş dersi, ders notlarının ilk bölümünde öncelikle insanlığın
geçmişten geleceğe değişimi ve değişim ihtiyacı sorgulandı. Bu değişimde baş aktörlerden
biri olan mühendis ve mühendislik kavramları ele alındı. Bu kavramların nereden geldiği ve
mühendislik mesleğinin nasıl geliştiği incelendi. Mühendisliğin tarihsel gelişimi kısaca
özetlendi. Bu kapsamda sanayi devriminden önce, sanayi devriminde ve sanayi devriminden
sonra olmak üzere üç aşamada mühendisliğin gelişimine ait örnekler verildi. Son olarak bir
mühendisin sahip olması gereken özellikler tartışmaya açıldı. Uygulamalar kısmında ise
mühendislik tarihi, mühendisliğin gelişimi, mühendislik disiplinleri ve endüstri mühendisliği
ile ilgili birkaç video ve dokuman paylaşılmış ve tartışmaya açılmıştır.

26

Bölüm Soruları
1) Günümüzde işletmeler yaşamlarını devam ettirebilmek adına sürekli olarak,


Ürün ve Hizmet “………...”sini artırmak,



“………..” lerini düşürmek,



“………………..” koşullarını geliştirmek ve iyileştirmek zorundadırlar.

Yukarıda boş bırakılan yerlerde sırasıyla hangileri gelmelidir?
a) Kalite-Teslimat Süresi-Maliyet
b) Fiyat-Teslimat Süresi-Memnuniyet
c) Kalite-Maliyet-Teslimat Koşulları
d) Miktar-Maliyet-Memnuniyet
e) Talep-Maliyet-Teslimat Koşulları
2) Aşağıdakilerden hangisi bir mühendiste olması gereken özelliklerden biri olarak
sayılamaz?
a) İstenen ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen veya süreci tasarlama
kabiliyetine sahip olma
b) Mühendislik sorunlarını belirleme, formülize etme ve çözme becerisi
c) Deney tasarlama ve yürütmenin yanı sıra, verileri analiz etme ve yorumlama
yeteneği
d) Matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
e) Her koşul ve durumda sadece çalıştığı işletme için en karlı olan çözümü hayata
geçirme isteği
3) Birinci sanayi devriminin hangi olayla başladığı kabul edilmektedir?
a) 1668’de Isaac Newton’un ilk aynalı teleskopu yapması.
b) 1769 yılında Watt tarafından buhar makinesinin bulunması
c) Elektriğin bulunması
d) Sanayide elektriğin yaygın şekilde kullanılmaya başlanması
e) İkinci dünya savaşının başlaması
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4) Mühendislik; “Matematiksel ve doğal bilimlerden, çalışma, deney yapma ve
uygulama yolları ile kazanılmış bilgileri kullanarak, doğadaki imkanlar ve kuvvetleri
insanoğlu yararına sunmak üzere ekonomik olan yöntemler geliştiren meslektir”.
(Doğru) / (Yanlış)
5) Mühendis kelimesi, “Mü” ve “Hendese” kelimelerinin birleşmesinden
oluşmaktadır. Hendese arapçadan gelen bir kelimedir ve “geometri” ile “hesap kitap işleri”
anlamlarına gelmektedir.
(Doğru)/ (Yanlış)

Cevaplar
1) c, 2) e, 3) b, 4) Doğru, 5) Doğru
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2. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TANIMI VE ÇALIŞMA
ALANLARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. İşletme yönetimi,
2.2. İşletme çeşitleri
2.3. İşletme fonksiyonları
2.4. Günümüz işletmeleri ve yüksek rekabet koşullarında işletmelerin davranışları
2.5. Endüstri mühendisliğinin tarihsel gelişimi
2.6. Endüstri mühendisliğinin tanımı
2.7. Endüstri mühendisliği çalışma alanları
2.8. Endüstri mühendisliği eğitimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşletmeler
edilmektedir?

nasıl

sınıflandırabiliriz?

İşletmelerde

hangi

fonksiyonlar

icra

2) Günümüz yüksek rekabet koşullarında, Endüstri Mühendislerinin işletmelere ne
tür katkılar-faydalar sağlarlar?
3) Endüstri mühendislerinin en popüler çalışma alanları hangileridir? Bu alanlar
neden diğer alanlara göre daha çok tercih edilmektedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İşetme Yönetimi, İşletme
Türleri ve Fonskiyonları

İşletme kavramı ve
işletmelerin fonksiyonları
dışında işletme türlerini
tanımak ve işletmeler
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak, Araştırarak

Endüstri Mühendisliğinin
Tanımı ve Tarihsel
Gelişimi

Endüstri Mühendisliğinin
tarihsel gelişimini öğrenmek
ve endüstri Mühendisliği
geleceğine ait çıkarımlarda
bulunmak.

Okuyarak, Araştırarak,
Tartışarak ve Çıkarım
Yaparak

Endüstri Mühendislerinin
Çalışma Alanları

Endüstri Mühendisliği çalışma
alanlarını öğrenmek bu
alanlardaki görev ve
Okuyarak, Araştırarak
sorumluluklar hakkında genel
değerlendirmeler yapabilmek

Endüstri Mühendisliği
Eğitimi

Endüstri Mühendisliği eğitimi
hakkında genel bilgi sahibi
olmak

Okuyarak, Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


İşletme Yönetimi



İşletme Fonksiyonları



İşletme Türleri



Endüstri Mühendisliği Tarihsel Gelişimi



Endüstri Mühendisliği Çalışma Alanları



Endüstri Mühendisliği Eğitimi
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Giriş
Endüstri Mühendisliğine Giriş dersinin ikinci haftasında öncelikle işletme yönetimi
konusu incelenecektir. Bu kapsamda işletmenin amacı, tanımı, işletme çeşitleri, işletme
yönetimi ve işletme fonksiyonları açıklanacaktır. Günümüz işletmeleri ve yüksek rekabet
koşulları incelendikten sonra, Endüstri Mühendisliğinin tarihsel gelişimi anlatılacaktır.
Endüstri Mühendisliğinin bir işletmedeki varlık nedeni “Endüstri Mühendisliği Tanımı”
başlığı altında açıklanmıştır. Bu haftaya ait ders notunda son olarak Endüstri Mühendisliği
çalışma alanları açıklanacak ve Endüstri Mühendisliği eğitimi ile ilgili olarak kısa bilgiler
paylaşılacaktır.
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2. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TANIMI VE ÇALIŞMA
ALANLARI
2.1. İşletme Yönetimi
İşletmeler kar elde etmek, sosyal fayda sağlamak gibi farklı amaçlara ulaşabilmek
adına, insan, makine, malzeme, bilgi ve para gibi farklı kaynakları kullanarak ürün ya da
hizmet üreten organizasyonlardır. İşletmelerin mevcudiyetlerini devam ettirebilmeleri, kar
elde etmeleriyle direkt ilişkilidir. Bununla birlikte sosyal faydanın ilk amaç olarak
tanımlandığı kar amacı gütmeyen işletmeler de bulunmaktadır. Belediyelere bağlı işletmeler
ya da devlete bağlı eğitim kurumları bunlara örnek verilebilir. Bu tür işletmelerin giderlerinin
gelirlerinden fazla olması durumunda bu açık belediye ya da başka bir kamu kurumu
tarafından kapatılabilmektedir. Bununla birlikte özel statüdeki işletmelerin uzun süre
giderlerinin gelirlerinden fazla olması, o işletmenin faaliyetlerini durdurmasına neden olabilir.
Bir işletmede çoğu zaman çok sayıda amaç söz konusudur. İşletmenin tek amacının
kar etmek şeklindeki bir ifade esasında kar dışındaki ve kar etme yolundaki diğer amaçların
göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir. Bir işletmenin amaçlarına örnek olarak şunlar
verilebir;


Kar etmek



Topluma hizmet ve sosyal fayda oluşturmak



İstihdam oluşturmak



Çalışanların hayat kalitesini yükseltmek



Verimli çalışmak



Yaşamını sürdürmek



Atıl kaynakları aktif-kullanır hale getirmek



Ülke ekonomisine katkı sağlamak

2.1.1. İşletme Türleri
İşletmeler çok farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Yaygın olarak yapılan
sınıflandırmalardan biri işletmedeki çıktı yani üretimleri ile ilgilidir. Buna göre işletmeler
hizmet ya da ürün üreten işletmeler olarak sınıflandırılabilmektedir. Bununla birlikte esas
olarak çıktının ürün olduğu işletmeler farklı konularda hizmet üretimi de
gerçekleştirebilmektedir (müşteri bilgilendirme, şikayetlerin değerlendirilmesi vb.).
İşletmeler üretimlerinden farklı olarak üretimi kimin için yaptıklarına göre yani
müşterilerine göre de farklılaşmaktadır. Buna göre bazı işletmelerin ürün ya da hizmetleri
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nihai kullanıcı-müşterilere yöneliktir. Örneğin bir otomobil üreticisinin müşterisi nihai
kullanıcıdır. Bir lokantanın müşterisi de nihai kullanıcıdır. Bazı işletmelerin müşterileri ise
başka işletmeler olabilir. Örneğin otobüs şasesi üreten bir firmanın müşterisi nihai kullanıcı
değil bir otobüs üreticisidir. Aynı şekilde bir catering firmasının müşterisi bir başka
işletmedir.
İşletmelerin sınıflandırılmasında kullanılan diğer yaygın bir yöntem ise mülkiyete
göredir. Buna göre işletmeler, özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler
incelenebilmektedir.

Özel işletmeler, mülkiyetin özel sektörde olduğu işletmelerdir. Özel işletmeler Şahıs
işletmeleri ve sermaye işletmeleri olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Şahıs işletmelerinde
işletmenin mülkiyeti ve yönetimi bir kişidir. Sermaye işletmelerinde ise ortaklar sözkonusur.
Anonim şirket sermaye işletmelerine örnek olarak verilebilir. Anonim şirketlerde en az beş
ortak bulunmalıdır. Ortaklar gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Anonim şirket kurulabilmesi için
bazı diğer şartlar da bulunmaktadır (kuruluş sermayesi alt limiti vb.).

2.1.2. İşletme Fonksiyonları
İşletmeler yaşayan organizasyonlardır. İşletmeler de diğer canlılar gibi doğar, büyür ve
istemeselerde çoğu zamanla ölür. İşletmelerin ömürleri sadece karlılıkları ile ilgili değildir.
Şirket kültürü, rakipler, çalışan memnuniyeti gibi pek çok faktör işletmelerin yaşam sürelerini
etkilemektedir. İşletmelerin başarısında ve yaşam sürelerinde, işletmenin fonskiyonlarının
doğru şekilde icra edilmesi kuşkusuz son derece önemlidir. İşletme fonksiyonları Şekil 1.’de
gösterilmiştir.
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Bu fonksiyonları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz.
 Yönetim: İşletme yönetimi, işletmenin amaçlarına en kısa sürede, en kolay ve en
ekonomik yoldan ulaşması için, işletmenin kaynaklarının doğru şekilde yönetilmesidir. Bu
amaçların gerçekleştirilmesi adına dört ana yönetim fonksiyonunun icra edilmesi
gerekmektedir.
o Planlama hangi faaliyetin, hangi amaçlar gözetilerek, ne zaman, nerede ve kim
tarafından yapılacağınınn belirlenmesidir. Yönetimde planlamanın yapılmaması ya da eksik
kalması neticesinde, işlerin aksaması ya da istenilen kalitede gerçekleştirilememesi gibi
sorunlarla karşılaşılacaktır.
o Organizasyon işletmenin amaçlarına uygun
oluşturulması ve bu yapının devamlılığının sağlanmasıdır.

en

uygun

örgüt

yapısının

o Sevk ve idare çalışanların belirlenen faaliyetleri gerçekleştirmesi
yetkilendirilmesi, yönlendirilmesi, harekete geçirilmesi ve motive edilmeleridir.

için

o Koordinasyon planlar ve organizasyon yapısı dikkate alınarak, ortak amaçlara
ulaşabilmek adına çalışanların birlikte hareket etmesini sağlamaktır.
o Denetim planlanan ile gerçekleştirilen ayrıca gerçekleşenin (bir iş, ürün ya da
hizmet)
karşılaştırılmasıdır. Denetim ile faaliyetlerin kontrolü sağlanmakta ayrıca
iyileştirilme fırsatları görülebilmektedir.
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Üretim: Müşterilerin ve işletmelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerçekleştirilen
üretim faaliyetleridir. Üretim kapsamında ürün ya da hizmet üretimi gerçekleştirilmektedir.
 Pazarlama: Müşteriler ile ilişkili birçok faaliyetin gerçekleştirildiği
fonksiyondur. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerden bazıları, müşterilerden taleplerin
alınması, taleplerin diğer birimlere aktarılması, müşteri istek ve şikayetlerinin toplanması ve
çözüme kavuşturulması, müşteri beklentilerinin analiz edilmesi, reklam-tanıtım faaliyetleri,
pazar analizlerinin yapılmasıdır.
 Satınalma: İşletmede ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin doğru zamanda,
doğru metotlarla, en uygun tedarikçilerden, ekonomik olarak tedarik edilmesi ile ilgili
faaliyetlerden oluşmaktadır.
 Muhasebe: İşletmedeki gelir ve giderler dikkate alınarak ticari kayıtlar ile ilgili
kayıtların tutulması ve raporlanması ile ilgili faaliyetlerden oluşmaktadır.
 Finans: İşletmenin kurulması ya da işletmede gerçekleştirilen yatırımlar ile ilgili
olarak ihtiyaç duyulan fonun en uygun şartlarda temin edilmesi ve doğru şekilde yönetilmesi
ile ilgili olan faaliyetlerdir.
 İnsan Kaynakları: İşletmede çalışan personel ile ilgili gerçekleştirilen birçok
faaliyeti kapsar. Buna göre, personelin özlük işleri, ücretlendirme, izin ve kıdemler, insan
kaynaklarının niteliğini artırmaya yönelik eğitim ihtiyacının tespit edilmesi, eğitimlerin
planlanması gibi konular alrında farklı birçok faaliyet gerçekleştirilir.
 Ar-Ge: Araştırma Geliştirme ile ilgili faaliyetlerdir. Ar-Ge yaygın olarak üretim
ve malzeme ile ilgili araştırma faaliyetleri için kullanılsa da esasında işletmenin farklı
birimlerindeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini de kapsamaktadır.
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2.2. Günümüz İşletmeleri ve Yüksek Rekabet Koşulları
Teknolojik yenilikler, müşteri ve işletme anlayışlarındaki değişimler, bilgiye ulaşma
ve paylaşmadaki yenilikler, vb. pek çok değişim bugün işletmeler için hem fırsat hem tehdit
oluşturmaktadır. Artık rakipler sadece aynı şehirde ya da aynı ülke sınırları içerisinde
bulunmamaktadır. Önceden sadece aynı şehirden ya da ülkeden satınalma yapabilen bir firma
bugün dünyanın uzak bir ülkesindend daha iyi şartlarda mal tedarik edebilmektedir.
Günümüzde müşteriler bir ürün için günlerce sıra beklemeyi kabul etmemekte dahası ürünü
ücretini öder ödemez adresine istemektedir. Ürün sorunsuz olsa bile, paketinde olabilecek bir
yırtık-bozulma üretici açısından derhal çözülmesi gerekli bir problem olarak
tanımlanmaktadır. Müşterilerin memnuniyetsizlikleri çok hızlı bir şekilde diğer potansiyel
müşteriler tarafından izlenebilmekte, kaldığı otelin musluğunun damlama sesinden rahatsız
olan bir müşteri milyonlarca insanın takip ettiği bir web sitesinin, ilgili otele ait değerlendirme
sayfasında bunu yazıp düşük not verebilmektedir. Bu nedenle günümüzde işletmeler
yaşamlarını devam ettirebilmek adına sürekli olarak,


Ürün ve Hizmet “Kalite” sini artırmak,



“Maliyet” lerini düşürmek,



“Teslimat- Hizmet” koşullarını

geliştirmek ve iyileştirmek zorundadırlar. Araştırmalar Kalite, Maliyet ve Teslimat
(Quality, Cost, Delivery) konularından en az birinde rakiplerinden sıyrılan firmaların pazarda
söz sahibi olabileceğini göstermektedir.

2.3. Endüstri Mühendisliğinin Tarihsel Gelişimi
Geçen haftaki konuda da ifade edildiği üzere sanayi devrimiyle birlikte yüksek
kapasiteli üretim merkezleri (fabrikalar) kurulmaya başlanmıştır. Özellikle metal işleme
alanında 1900 lü yıllar önemli yatırımların yapıldığı yıllar olmuştur. Makineleşme ile birlikte
özellikle yapılan işlerin karmaşıklığı artmış ve karmaşık yapıdaki sistemlerin doğru şekilde
kurulması, yönetilmesi ve geliştirilmesi zorlaşmıştır. Bu kapsamda firmadaki hem teknik
faaliyetleri bilen hem de yönetsel bilgi ve becerisi olan mühendislere duyulan ihtiyaç Endüstri
Mühendisliğinin temellerini oluşturmuştur.
Bazı araştırmacılar Endüstri Mühendisliği ile ilgili ilk çalışmanın İngiltere'de Adam
Smith isimli bir ekonomist tarafından yazılan "The Wealth of Nations" adlı kitabı olduğunu
ifade etmektedir. Bu kitapta üretim ve gelir elde etme konusunda farklı modeller ve bilimsel
yöntemlerden bahsedilmektedir. Bu kitaptan sonra farklı araştırmacılar tarafından
makineleşme, işletmeler ve standardizayon ile ilgili farklı eserler yazılmıştır. Bununla birlikte
Endüstri Mühendisliğinin temelleri ile ilgili olarak en önemli gelişmeler Taylor tarafından
1850 yılında gerçekleştirilmiştir. Frederick Winslow Taylor esasında bir makine
mühendisidir. Bununla birlikte çalıştığı fabrikada sürekli gözlem ve analizler yapan işleri
geliştirmeye çalışan sıradışı bir mühendistir. Taylor gerçekleştirilen işlerin daha verimli, daha
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hızlı ve kolay gerçekleştirilebileceğine inanmıştır. Bu inançla yeni iş metotları geliştirmiş,
metot etüdü, zaman etüdü çalışmaları yapmış, iş bölümü, niteliğe göre görevlendirme,
planlama, koordinasyon faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Taylor dışında Raymond, Harris,
Ireson, Sheawart gibi pek çok araştırmacı daha sonra Endüstri Mühendislerinin ilgi alanlarına
girecek farklı çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Bu kapsamda stok kontrol modelleri,
istatistiksel kalite kontrol, mühendislik ekonomisi gibi farklı alanlarda önemli çalışmalar
yapılmıştır. II. Dünya savaşında gelişen Yöneylem Araştırması bilimi de Endüstri
Mühendislerinin problem çözme konusunda en önemli yardımcılarından olmuştur. 1960’larla
birlikte özellikle Japonya’nın başarısının arkasında kalite felsefesinin, kalite yönetimi
anlayışının olduğu görülmüştür. Bu yıllarda ve sonrasında kalite yönetimi, tedarik zinciri
yönetimi, yalın imalat vb. alanlarda kullanılan tekniklerin tüm dünyaya yayılmasında Endüstri
Mühendislerinin önemli katkıları olmuştur.
Günümüzde Endüstri Mühendisleri hemen hemen her sektörde farklı sistemleri
kurmakta, yönetmekte ve geliştirmekte-iyileştirmektedir. Son yirmi yılda gelişen bilgisayar
teknolojisi ile birlikte Endüstri Mühendislerinin işletmelere katkı düzeyleri daha da artmış ve
daha karmaşık sistemlerin kurulması, sistemlerin yönetilmesi ve zor problemlerin çözümü
mümkün olmuştur. Bu kapsamda Endüstri Mühendisliği, sırasıyla, malzeme ihtiyaç
planlaması, imalat kaynak planlaması, işletme kaynakları planlaması gibi gelişen yapılarda,
işletmelerin ihtiyaç duyduğu sistemleri kuran, yöneten ve geliştiren en önemli mühendislik
dalı haline gelmiştir.

2.4. Endüstri Mühendisliğinin Tanımı
Bugünkü adı Endüstri Mühendisleri Enstitüsü (IIE) olan, 1948 yılında ABD'nde
kurulan Amerikan Endüstri Mühendisleri Enstitüsü'nün (AIIE) 1960'lı yılların başlarında
yaptığı Endüstri Mühendisliğinin tanımı şu şekilde idi: "Endüstri Mühendisliği, işgücü,
malzeme, makina, teçhizat ve enerji kaynaklarından oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı,
geliştirilmesi ve kurulması ile ilgilidir. Söz konusu bütünleşik sistemlerden elde edilecek
sonuçları tahmin etmek, belirlemek ve değerlendirmek için matematik, fizik ve sosyal
bilimlerdeki bilgi ve becerileri mühendislik analiz ve tasarımındaki ilke ve yöntemler ile
birleştirerek kullanır”. 1989 yılında söz konusu enstitü 2000 yılının Endüstri Mühendisliği
Mesleği olarak aşağıdaki tanımı hazırlamıştır: "Endüstri Mühendisliği; yüksek performansı,
güvenilirliği, sürekliliği ve maliyet kontrolünü gerçekleştiren bütünleşik üretim ve hizmet
sistemlerini tasarlayan, plânlayan, kuran ve yöneten uygulayıcılara (üyelere) sahip önde gelen
bir meslek olarak tanınacaktır. Bu sistemler doğal olarak sosyo-teknik sistemler olabilir ve
ürün, hizmet veya programların ömürleri boyunca işgücü, bilgi, malzeme, makina-teçhizat,
proses ve enerji kaynaklarını entegre edecektir (Tanyaş, 2000).
Endüstri Mühendisliği bütünleşik sistemleri kuran, yöneten ve sürekli geliştiren,
iyileştiren mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendislerinin bütünleşik ve karmaşık sistemleri
yönetebilmesi ve bunları geliştirebilmesi için teknik bilgi ve tecrübe dışında işletme yönetimi
ve diğer yönetsel becerilerle de donatılmış olması gerekmektedir. Böylece Endüstri
Mühendislerinin, problemlere ve sistemlere bütün olarak bakabilmesini sağlanmış olur.
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Sistem içindeki lokal problemlerin çözümünde, Endüstri Mühendisleri çözümün sistem
geneline etkilerini dikkate almaktadır. Bu şekilde farklı birimlerde gerçekleştirilen
faaliyetlerin en doğru şekilde entegre edilmesi ve sisteme katkılarının maksimize edilmesi
sağlanır. Endüstri Mühendisliği teknik problemlerde karmaşık matematiksel metotları
kullanabildiği gibi, sosyal problemlerde de sosyal yönüyle farklı çözümler üretebilmektedir.
Bu kapsamda işletmede matematiksel metotlarla stok optimizasyonu yapan bir Endüstri
Mühendisi depo çalışanının davranışlarını ve psikolojisini de dikkate alarak çözümü
genişletebilmektedir.

2.5. Endüstri Mühendisliği Çalışma Alanları
Endüstri mühendisleri genel olarak malzeme, işgücü, makina, teçhizat, enerji ve
bilgiden oluşan üretim ve hizmet sistemlerini,


daha etkin (amaçlarına ulaşabilen)



daha plânlı ve koordineli



daha verimli (kaynaklarını verimli kullanan)



daha hızlı (malzeme, bilgi, para akışı açısından)



daha kaliteli (hem ürün hem hizmetler açısından)



daha düşük maliyetli (kaliteyi olumsuz yönde etkilemeden)



daha güvenli (iş tehlikeleri açısından)



daha az kayıplı ve fireli



daha az sermaye kullanarak



daha ekonomik (kar eden)

çalıştıracak şekilde tasarım, planlama, uygulama, kontrol ve iyileştirme
fonksiyonlarını gerçekleştirirler. Endüstri Mühendisleri üretim ve hizmet endüstrilerinde çok
farklı sektörlerde çalışabilmektedir. Bu kapsamda otomotiv, makine sanayi, tekstil, beyaz
eşya, mobilya, bilgisayar, ulaştırma, bankacılık vb. sektörlerde çok farklı alanlarda faaliyet
gösterebilmektedir.
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Endüstri Mühendislerinin değişik sektörlerde, farklı alanlardaki görev başlıklarından
bazılarına örnek olarak şunlar verilebilir;


Üretim Alanları ile İlgili Görevleri



Üretim Planlama ve Kontrol ile İlgili Görevleri



Malzeme Yönetimi ile İlgili Görevleri



Yatırımlar ile İlgili Görevleri



Bakım Yönetimi ile İlgili Görevleri



Mali İşler Yönetimi ile İlgili Görevleri



Pazarlama ve Satış İle İlgili Görevleri



Tasarım ile İlgili Görevleri



İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi ile İlgili Görevleri



Bilgi İşlem ile İlgili Görevleri

2.6. Endüstri Mühendisliği Eğitimi
Endüstri Mühendisliği eğitiminin ilk olarak nerede verildiği bilinmemekle birlikte
Kansas Üniversitesinde 1901 yılında işletmede atölye sevk ve idaresine ait derslerin
okutulduğu bilinmektedir. 1959 yılında Türkiye’de İstanbul Teknik Üniversitesi Makina
Fakültesinde “İşletme Opsiyonu” adı altında verilen derslerin Endüstri Mühendislği ile ilgili
dersler olduğu düşünülmektedir. Endüstri Mühendisliğe ait ilk program 1969 yılında ODTÜ
Mühendislik Fakültesinde “Endüstri Mühendisliği” adıyla açılmıştır. Aynı yıl İTÜ Makina
Fakültesinde Sanayi Mühendisliği adı altında Endüstri Mühendisliği eğitimi verilmeye
40

başlanmıştır. 2012 yılı itibarıyle Türkiye’de çok sayıda EM bölümü ve programı
bulunmaktadır. Endüstri Mühendisliği bölümlerine heryıl yaklaşık 3000 öğrenci alınmaktadır.
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Uygulamalar
Aşağıda bir Endüstri Mühendisinin Yol Haritası başlıklı makaleyi okuduktan sonra
lütfen arkadaşlarınızla Endüstri Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliğinin Ülkemizdeki
Geleceğini tartışınız.
Bir Endüstri Mühendisinin Yol Haritası
Ülkemizde ortalama bir ebeveyn Endüstri Mühendisinin ne iş yaptığını ve karaktere
göre meslek seçiminin ne olduğunu tam olarak bilmez. Etraftan duyduğu veya internetten
okuduğu üç beş satır bilgiler ışığında evlatlarının Endüstri Mühendisi olması gerektiğine karar
verir. Karar verirken kafalarında birden çok değişken vardır ama temelde; çocuğunun mezun
olduktan sonra işsiz kalmaması ve her alanda çalışabilir olması en önemli kriterdir. Aile,
meslek seçimi dönemine kadar hep yüksek puana, en iyi dershaneye göndermeye veya özel
derse önem verirken çocuğunun karakteriyle ilgilenmeye pek vakit bulamaz. Hatta daha da
ileri gidip, çocuğunun derslerinin aksayacağını düşünerek ona genelde hiç iş yaptırmaz ve
çocuğunun sorumluluklarını da üzerine alır. Aslında farkında olmadan çocuğunun kendi
ayaklarının üzerinde duracağı dönemde çok ihtiyaç duyacağı; sorumluluk, risk alma ve karar
alma gibi karakteristik özelliklerine olumsuz manada katkı sağlamış olur.
Ailelerin mesleklerin detaylarını bilmemesi veya meslek seçiminde etkili olması
bilenen bir geçektir ama bundan daha şaşırtıcı olan; Endüstri Mühendisliği bölümünde
öğrenim gören mühendis adaylarında, çiçeği burnunda mühendislerde hatta mesleğinde
ilerlemiş bir çok Endüstri Mühendisinde görülen bir “vaka” ile karşı karşıya olmamız. Bu
vaka genelde; “Endüstri Mühendisi ne is yapar” sorusunun sorulmasıyla ortaya çıkar. Sorunun
sorulmasıyla mühendisin ağzından kelimeler dökülmeye başlar ama anlatan ile dinleyen
genelde aynı frekansta olmaz. Örnekler verilmeye çalışılır ama verilmek istenen mesaj tam
olarak verilemez, arada gürültüler ortaya çıkar ve kafalar netleşmeden diyalog sona erer. İşte
bizlerin yaşadığı vaka da bu: “Endüstri Mühendisi Ne İş Yapar Cevabı Vakası”.
Bu vakanın neden yıllardır devam ettiğini düşündüğümüzde karşımıza bununla ilgili
onlarca neden çıkarıyor. Bunlar; toplumun bilgi seviyesindeki eksiklikler, ülkemizde endüstri
kelimesinin tam anlaşılmaması, akademisyenlerin endüstriden uzak olması ve öğrencilerine
Endüstri Mühendisliği faaliyet alanlarını yeterli örneklerle anlatamaması, iş dünyasının
üniversite camiasından uzak olması, toplum olarak kendimizi ifade edebilmedeki
eksikliklerimiz şeklinde çoğaltılabilir.
Bir endüstri Mühendisi ne iş yapar sorusuna veriler cevap genelde; “her işi yapar”
şeklinde olur. Gerçekten de her işi yapar mı? Mezun olduğunda kırmızı halılarla beklendiğini
düşünen, en az müdürlük seviyesinde işe başlamayı arzu eden veya zor şartlarda bu günlere
getirdiği babasının şirketinin çok kötü yönetildiğini, kendisinin kurtarıcı olduğunu düşünen
bir çok genç arkadaşlarımızın hoşuna gitmeyecek olsa da bunun cevabi koca bir “hayır”. Peki,
nerede Endüstri Mühendisinin her işi yapar savı? Ben bu savı her işi yapabilirden ziyade “her
işi yapabilme potansiyeline sahiptir” diye düzeltmek istiyorum. Tabi potansiyelin
performansa dönüşmesi için bazı şartların yerine getirilmesi kaydıyla.
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Endüstri mühendisliği bölümünü bitiren bir mühendis bazı donanımlara sahip olur.
Bunlar; planlama, analiz, proje yönetimi, kalite, optimizasyon (en iyileme), verimlilik,
ergonomi, tedarik zinciri, istatistik gibi alınan mesleki derslerle oluşan bilgiler, yaz
dönemlerinde yapılan stajlar, eğer varsa arada iş tecrübesi ve orada kazanılan bazı teknik
özelliklerin toplamıdır.
Endüstri Mühendisliği diğer mühendislikler gibi (makina, bilgisayar, gıda, elektronik
vb.) yalın disiplinden öte disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Belirli bir alanda uzmanlığı
yoktur ama farklı bir bakış açısına sahiptir, çoğu zaman şirket içindeki diğer birimler veya
insanlar arasında köprü görevini üstlenir ve olaylara biden çok pencereden bakar veya
baktırır. İşinin içinde her zaman insan vardır ve tüm süreç adımlarında insan faktörüyle karşı
karşıyadır.
Bir Endüstri Mühendisi yazılımdan, biraz makinadan, biraz da elektronikten anlar.
Üretim, imalat, istatistik, süreç ve sistem tasarımı, verimlilik, ergonomi, planlama, stok
yönetimi, maliyet yönetimi, lojistik, karar verme, tedarik zinciri/satın alma, alanlarında
kendine has metotlarıyla derinlemesine bilgi sahibidir. Peki, işletme yönetimi? Pazarlama,
satış, insan kaynakları, stratejik yönetim, ekonomi, finans, muhasebe gibi konulara seçmeli
olarak el atar. Yani bir Endüstri Mühendisi bir kurumda mevcut olan birçok alandan ders alır
ve her işi yapma potansiyeli böyle ortaya çıkar.
Genel manada bir Endüstri Mühendisi;
-

Üretim planlanma yönetiminde,

-

Ürünün nereden, ne zaman, en uygun fiyat ve kalitede alınacağının yönetiminde,

-

Bir işin standart zamanın veya ergonomisinin belirlenmesinde,

- İşlerin daha kısa surede, daha az maliyetle yapılabilmesi için verimlilik
çalışmalarında,
-

Kalite ve ar-ge biriminde ürünlerini geliştirme süreçlerinin yönetiminde,

-

Ürünlerin stoklanması, taşıma ve sevkiyatının yönetimi gibi operasyonlarda,

-

İhracat ve ithalat operasyonlarında,

- Ürün veya hizmetlerin pazarlanmasında, satışında, tanıtımında, reklamların
planlamasında ve etkisinin ölçülmesinde,
-

Müşteri şikâyetlerinin ve kurumun iletişimin yönetiminde, marka yönetiminde,

- İnsan kaynakları biriminde; doğru kişileri doğru pozisyona almada ve yetenekleri
yönetmede, kurum veya kişilerin performansını ölçmede, ücret, eğitim veya kariyer
planlarının yapılmasında,
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- Rakipleri ve gelişmeleri göz önüne alarak şirketin kısa, orta ve uzun vadede
nerede olacağını öngörecek şekilde stratejik planlama yönetiminde,
- İşleri kişiden bağımsız kılarak süreçlerin tanımlanmasında, kurumsallaşma ve
değişim yönetiminde,
- Firmanın maddi olanaklarını ve gücünü kullanarak yeni sahalara girmesinin
sağlamada,
- Üründen, bilgiye, hammaddeden, insan kaynağına kadar kısıtlı kaynakların tek
sistemden yönetilmesi için kurumsal kaynak planlaması sisteminin kurulumu ve yönetiminde,
-

Bilgi teknolojileri alanında kod yazma, yazılımlar ortaya çıkarmada,

- Şirketin her türlü verilerinin analizinde, ileriye dönük tahminler yapılmasında ve
veri tabanı yönetiminde
- Şirketin finansının yönetiminde, finansal değerlemelerinin yapılmasında,
bütçesinin yönetiminde, şirket değerlemelerinde veya şirket evlilikleri sürecinde,
Gibi alanlarda görev alır bunun yanı sıra, devlet planlama, istatistik kurumları, sosyal
sigortalar, bakanlıklar, bankalar, özel idareler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, meslek
odaları, gibi alanlarda da benzer alanlarda çalışmalar yapabilir veya ailenin şirketi varsa direk
yönetimine dahil olarak oradan kariyerine devam edebilir. Tabi ruh ve şartlar uygunsa
girişimcilik yapmak için önünde hiçbir engel yoktur.
İş hayatının ilk beş ila on yılında okulda alınan dersler, bir Endüstri Mühendisinin iş
dünyasında öğrenerek huzur içinde çalışması için yeterlidir. Yıllar biraz ilerledikçe yapılan
işlerin veya üstlenilen görevlerin rutin gelmeye başladığı hissedilebilir ve daha fazla
sorumluluk alma isteği ortaya çıkar. Bu çoğu zaman, yönetilmek yerine yönetmek, karar alıp
uygulatmak, insanları yönetmek gibi eğilimleri ortaya çıkarır. Adına kariyer adımı denen bu
süreç, süreç yönetiminde profesyonel olan Endüstri Mühendislerinin önüne başka süreçleri
ortaya çıkarır. Bu yolda okulda alınan teknik dersler yeterli olmaz ve Endüstri Mühendisinin
her işi yapar savı çürür ve “yetkinlik” denilen konu gündeme gelir. ‘’ Yetkinlik mi? O da
nereden çıktı? Okulda gördük mü?’’ denildiğini duyar gibiyim. Literatürde yetkinlik;
“çalışanların kendi işlerinde başarılı performans göstermelerine olanak sağlayan kişisel
yetenekleri ve beceri birikimleridir” şeklinde tanımlanır. Yani bir işi layıkıyla yapabilmek için
kişide hangi özellikler gerekiyorsa onlara verilen genel bir ad.
Gündem artık yöneticiliktir (eğer hedefte icra kurulu üyeliği, hatta CEO’luk varsa
devreye başka başka özellikler girer bunu not düşmek gerekir). Yöneticilik denilen bilimde iş
yapmak değil, iş yaptırmak söz konusudur. Zaten yöneticiliğin tam da tanımı da böyle der:
Yöneticilik; başkaları aracılığı ile iş yapma, tek hedefe ulaşma sanatıdır. Yöneticiliğe adım
atma zamanı geldiğinde okulda görülen dersler teknik yetkinlik olarak değerlendirmeye alınır
ve “davranışsal yetkinlik” adı verilen başka bir terim buna eşlik eder. Davranışsal yetkinlik;
bilinmeyen bir terim gibi algılansa da aslında hayatın içinde olan, farkında olmadan derslerde
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ve iş hayatında öğrenilegelen bir kavram. Bunlara; planlama ve organize etme, takım
çalışması, karar alma, müşteri odaklı olma (istenileni anlama), etkili dinleme, karşısında ikna
etme, sonuç odaklanma, olma, risk alabilme, empati kurma ( kendisini başkasının yerine
koyma), motive olma/etme, iletişim, dinleme, beden dilini etkin kullanma şeklinde örnekler
verilebilir. İşte teknik donanımla nirvanaya ulaşmış mühendislerin en çok zorlandığı alanlar
genelde bu konulardır. Bu özelliklerin sonradan öğrenilebilir olduğu şeklinde bir düşünce olsa
da davranışsal yetkinlikler temelde kişinin karakteri, tecrübesi, hayatın ona öğrettikleri,
karşılaştığı vakalar ve bu durumlarda takındığı tavırlarla ilgilidir. Yani geçmişte yaşanılan
olaylara karşı alınan aksiyonlar, geleceğin bir göstergesi olabileceği şeklinde tanımlanır ve
böyle varsayılır.
Endüstri Mühendisleri, misyonları gereği şirketin süreçlerini, yapılarını iyileştirme ve
geliştirmeyle meşgul olurken çoğu zaman kendisinin de zaman içinde gelişmesi gerektiğini
atlar. Bu özeliklerin gelişmesi için kişi bunun kendisinde ne derecede olduğunu bilmesi ve
ona göre hareket etmesi en önemli konudur. Nasıl farkında olunur sorusu akıllara geliyor
olabilir bunun ilk aşaması; farkındalık adımı. İkinci adım ise; kişinin kendisini bağımsız bir
şekilde öz değerleme yapması veya yaptırmasıdır. Bireysel olarak kendini değerleme, karakter
analizi testleri yaparak, profesyonellerden destek alarak yapılabileceği gibi başlangıçta bir
kâğıda zayıf ve güçlü yanların yazılarak işe başlanabilir. Zayıf ve güçlü yanları bir terazi
olarak düşündüğünde hangi alan ağır geliyorsa o alanla ilgili bir şeyler yapılması gerektiğinin
anlaşılması gerekir. Ağır olan tarafa yatırım yapmak ve üzerine giderek farkın yaratılacağı,
zayıf yanları da güçlendirerek zayıflıkları bertaraf ederek başarılı olunabileceğinin bilinmesi
gerekiyor.
Günümüz öyle bir dönem ki teknoloji hızla ilerliyor, iş yapma şekilleri değişerek dün
öğrenilenler bugün geçerliliğini yitirebiliyor. Her alanda rekabet artıyor ve dünya adeta bir
köy haline gelerek umulmadık ülkelerden karşımıza rakipler çıkıyor. Tam da burada Endüstri
Mühendisliğinin en iyiyi arama ve bulma, doğru karar verme, ileriyi görme, yönlendirme,
karar destek mekanizmalarında aktif görev alma gibi özellikleri devreye giriyor, bunun
gerçekleşmesi içinde sürekli öğrenme, değişimi yönetme gibi konulara kafa yorulması konusu
gündeme geliyor.
İş dünyası, artık tercihen o ya da bu üniversite mezunu olunması, çift anadal diplomalı
olunması, iki üniversite okunması veya yüksek ortalama yapılması gibi konularla
ilgilenmiyor, kendini tanıyan ve geliştiren, ne yapmak istediğini bilen, günümüz şartlarını
okuyan ve ileriyi düşünen, şirketine değer katacak donanımlı mühendis, yönetici ve liderle
ilgileniyor. Bunu çok açık bir yüreklilikle söyleyebilirim ki; her işi yapma potansiyeline sahip
Endüstri Mühendisleri de iş dünyasının aradığı lider yöneticilere en büyük adaylardır. Yeter
ki farklı bakalım, değişimi yönetip, yarınları bugünden okuyalım.
Kaynak:http://kamilbayar.tumblr.com/post/66190587974/bir-endustri-muhendisininyol-haritası
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Uygulama Soruları
1) İşletmeler sermaye yapılarına göre farklı türlere ayrılabilmektedir. Farklı türleri
(AŞ, LTD vb.) araştırarak sermaye sahipleri açısından avantaj ve dezavantajlarını tartışınız.
2) Endüstri Mühendisleri farklı sektörlerde ve çok farklı alanlarda çalışabilmektedir.
Sizce hangi özellikler-nitelikler hangi alanlar için daha uygundur? Kendi kabiliyet ve
yeteneklerinizin yanında ilgi alanlarınızı da dikkate aldığınızda sizin için hangi sektöreler ve
çalışma alanları daha uygun olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
3) Türkiyede kaç adet Endüstri Mühendisliği lisans eğitimi veren bölüm vardır?
Ülkemizde her yıl toplamda kaç Endüstri Mühendisi öğrencisi mezun olmaktaktadır?
Araştırınız. Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin ulusal ve uluslar arası konferans, buluşma
vb. organizasyonlarını araştırarak bunlara üye olabilmek- katılım sağlayabilmek için neler
yapılması gerektiğini öğreniniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle işletme yönetimi konusu incelenmiştir. Bu kapsamda işletmenin
amacı, tanımı, işletme türleri kısaca açıklanmıştır. İşletme fonksiyonlarından hemen her
işletmede olan üretim, pazarlama, satınalma, Ar-Ge, Muhasebe, Finans, İnsan Kaynakları vb.
kapsamında ne tür faaliyetler gerçekleştirildiği özetlenmiştir. Bu bölümde ayrıca sırasıyla
günümüz işletmeleri ve yüksek rekabet koşulları incelendikten sonra, Endüstri
Mühendisliğinin tarihsel gelişimi incelenmiştir. Endüstri Mühendisliğinin bir işletmedeki
varlık nedeni “Endüstri Mühendisliği Tanımı” başlığı altında açıklanmıştır. Bu haftaya ait
ders notunda son olarak Endüstri Mühendisliği çalışma alanları ele alınmış ve Endüstri
Mühendisliği eğitimi ile ilgili olarak kısa bilgiler paylaşılmıştır. Uygulamalar kısmında ise
Endüstri Mühendisliği ile ilgili bir makale paylaşılmış ve tartışmaya açılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Endüstri Mühendisliğini diğer mühendislerden farklı
kılan bir özelliktir?
a) Sanayi devriminden sonra ortaya çıkmış olması
b) Maliyetleri azaltıcı çalışmalarda bulunması
c) Kapasitenin en etkin şekilde kullanılmasına odaklanması
d) Problemlere belirli amaçlar doğrultusunda bir bütün olarak bakabilmesi ve insan
odaklı olması
e) Üretim dışında hizmet sektöründe de çalışabilmesi
2) Aşağıda kısa tanımları verilen işletme fonskiyonları hangi şıkta doğru sıralamada
verilmiştir?
I.
Müşteriler ile ilişkili birçok faaliyetin gerçekleştirildiği işletme fonksiyonudur. Bu
kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerden bazıları, müşterilerden taleplerin alınması, taleplerin
diğer birimlere aktarılması, müşteri istek ve şikayetlerinin toplanması ve çözüme
kavuşturulması, müşteri beklentilerinin analiz edilmesi, reklam-tanıtım faaliyetlerinin
yapılmasıdır.
II.
İşletmede ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin doğru zamanda, doğru
metotlarla, en uygun tedarikçilerden, ekonomik olarak tedarik edilmesi ile ilgili faaliyetlerden
oluşmaktadır.
a) Pazarlama - Yönetim
b) Müşteri İlişkileri - Satınalma
c) Pazarlama – Satınalma
d) Pazarlama – Ar Ge
e) İnsan Kaynakları – Satınalma
3) Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonunlarından biri değildir?
a) Planlama
b) Organizasyon
c) Sevk ve idare
d) Ücretlendirme
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e) Denetim-Kontrol
4) İşletmelerde Endüstri Mühendislerinin çalışma alanları ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Endüstri Mühendisleri üretimde kapasitenin artırılması, çevrim sürelerinin
azaltımlası gibi farklı iyileştirme-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirebilmektedir
b) Endüstri Mühendisleri İnsan Kaynakları biriminde çalışabilmektedirler. Bu
kapsamda, çalışan niteliğinin artırılması ve çalışan memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi için
faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
c) Endüstri Mühendislerinin yaygın olarak çalıştığı birimlerden biri üretim planlama
departmanlarıdır.
d) Endüstri Mühendisleri üretim sektöründe çalışmaktadır. Hizmet sektöründe ise
sadece ulaştırma ile ilgili olan işletmelerde görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.
e) Endüstri Mühendisleri farklı alanlardaki bilgi ve tecrübesi ile bir çok işletmede
farklı projeleri yönetebilen, proje yöneticisi olarak çalışabilen mühendislerdir.
5) İşletmedeki gelir ve giderler dikkate alınarak ticari kayıtlar ile ilgili kayıtların
tutulması ve raporlanması ile ilgili faaliyetlerden oluşan işletme fonksiyonu aşağıda
verilenlerden hangisidir?
a) Muhasebe
b) Finansman
c) Ar-Ge
d) İnsan Kaynakları
e) Üretim

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) d, 4) d, 5) a
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3. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE DOĞRUSAL
PROGRAMLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Yöneylem Araştırması
3.2. Model Kavramı ve Matematiksel Modeller
3.3. Doğrusal Programlama
3.4. Doğrusal Programlamada Modelin Kurulması
3.5. Doğrusal Programlama Uygulama Örnekleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşletmelerdeki farklı problemler matematiksel modellere dönüştürülebilir mi? Bu
modeller çözüm için gereklimidir?
2) Yöneylem araştırması nedir ve endüstri mühendisleri yöneylem araştırmasında
kullanılan yöntem ve teknikleri nerelerde kullanır?
3) Doğrusal programlama ile ne tür problemlere çözüm aranabilir? Endüstri
mühendisleri matematiksel modelleri kurmak için ne tür araçlardan yararlanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yöneylem Araştırması ve
Matematiksel Modeller

Yöneylem araştırması,
yöneylem araştırması
yöntem ve teknikleri
hakkında genel bilgi
edinmek.

Okuyarak, Araştırarak

Problemlerin Matematiksel
Modellerinin Kurulması

Basit düzeydeki
matematiksel modelleri
kurmak. Bu kapsamda
problemdeki değişkenleri,
amaç fonksiyonunu ve
kısıtları tanımlayabilmek

Öğrenerek, Deneyerek,
Problem Çözerek
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Anahtar Kavramlar


Yöneylem Araştırması



Matematiksel Modeller



Doğrusal Programlama
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Giriş
Endüstri Mühendisliğine Giriş dersinin üçüncü haftasında yöneylem araştırması,
yöneylem araştırması yaklaşımı ile matematiksel modeller konusu ele alınmıştır. Bunlar
dışında doğrusal programlamada çözüm aşamasından önce problemin nasıl modelleneceği
konusu incelenmiş ve farklı problem örnekleri sunulmuştur. Yöneylem Araştırması, Endüstri
Mühendislerine problem çözme ve karar verme konusuda farklı metot ve teknikler sunan
oldukça önemli bir alandır. Bu nedenle bu haftanın ders notunda öğrencilere yöneylem
araştırması hakkında kısa bilgi vermek, tarihsel gelişiminden bahsetmek, yöneylem
araştırması yaklaşımı konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Bunun
dışında model tasarımı konusunda ilk adımların atılacağı bu ders sonunda öğrencilerin basit
problemlere ait matematiksel modelleri kurabilecek seviyeye gelmeleri amaçlanmaktadır.
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3.1. Yöneylem Araştırması Tanımı
II. Dünya Savaşında İngiliz ordusunda farklı disiplinlerden gelen bilim adamlarından
radarların etkin kullanımı konusundaki problemi çözmeleri istenmiştir. Elde edilen başarı
neticesinde savunma sisteminde farklı alanlardaki karar problemlerinin de benzer şekilde
çözümü araştırmaya başlanmıştır.
Radar sistemleri dışında, denizaltıların yerlerinin
belirlenmesi, intikallerde askeri konvoyların büyüklüğünün belirlenmesi, dağıtım planlarının
oluşturulması gibi farklı problemlere çözümler geliştirilmiştir. İngiltere dışında özellikle
ikinci dünya savaşından sonra Amerika Birleşik Devletleri ordusunda da benzer problemler
farklı alanlarda ihtisas yapmış uzmanlarca ele alınmıştır. Bütün bu çalışmalar Yöneylem
Araştırması’nın temellerini oluşturmaktadır.
Yöneylem Araştırması (YA), eski ismiyle "Harekat Araştırması" bir "Problem Çözme"
(problem solving) ve "Karar Verme Bilimi" (decision science) olarak değerlendirilir.
Başlangıçta askeri alanda uygulama alanı bulunan Yöneylem Araştırması zamanla
işletmelerdeki önemli problemlerin çözümünde kullanılmaya başlanmıştır. Bu amaçla depo
kapasitesinin belirlenmesinden, dağıtım rotasının planlanmasına, farklı mamüllere ait
gerçekleştirilecek üretim miktarlarının belirlenmesine kadar pek çok karar probleminde
Yöneylem Araştırmasından yararlanılmaktadır. Endüstri Mühendisleri genel olarak
işletmelerde farklı alanlarda çalışabilmekte ve çok farklı problemler ile
karşılaşabilmektedirler. Bu nedenle çok farklı problem çözme teknikleri içeren Yöneylem
Araştırması, Endüstri Mühendisliği öğrencileri için son derece önemlidir.
Türkiye’de Yöneylem Araştırması ilk olarak Silahlı Kuvvetlerde uygulama alanı
bulmuştur. Bu kapsamda 1956 yılında Genel Kurmayda Harekat Araştırması Grubu
kurulmuş ve ilk uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 1961 yılında ilk olarak Prof.Dr.İlhami
Karayalçın tarafından verilen Harekat Araştırması dersi daha sonrasında Yöneylem
Araştırması adıyla okutulmaya devam etmiştir.

3.2. Yöneylem Araştırması Yaklaşımı
Yöneylem Araştırmasında, problemlerin farklı disiplenlerdeki uzmanlar ile sistemin
geneli dikkate alınarak çözülmesi amaçlanır. Yöneylem araştırmasındaki problem çözme ana
adımları/ana aşamaları şunlardır.


Adım 1. Problemin Tanımlanması:

Bu aşamada problem tüm yönleriyle tartışılmakta ve incelenmektedir. Gerektiğinde
farklı disiplinlerdeki uzmanlar biraraya gelerek problemin tanımlanması aşamasında
çalışmalıdırlar.


Adım 2. Model Geliştirme

Model bir ürünün/sistemin aynı özelliklerini/davranışlarını taşıyan küçük temsilidir.
Modeller somut olduğu gibi soyutta olabilir. Yöneylem araştırmasında problemlere ait
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modeller matematiksel modellerdir. Matematiksel model bir sistemin veya incelenen
problemin matematiksel semboller ve rakamlarla ifade edilmesidir. Yöneylem araştırmasında
çözüm aranan problemlerde matematiksel modeller kurulur. Bu kapsamda problemin amacı,
problemdeki değişkenler ve kısıtlar tanımlanır.


Adım 3. Modelin Çözümü

Model kurulması aşmasından sonra model üzerinde problem için en iyi çözüm aranır.
Bu aşamada çözüm geliştirme için farklı optimizasyon tekniklerinden yararlanılabilmektedir.


Adım 4. Modelin Doğrulanması

Çözümün başarılı olabilmesi modelin gerçeği temsil kabiliyetiyle direkt ilişkilidir. Bu
nedenle bu aşamada, oluşturulan model farklı testlere tabi tutulur. Modelin çözümüyle elde
edilen sonuçlar ile gerçek sistemdeki/problemdeki değerler karşılaştırılır. Modelin geçerliliği
sınanır.


Adım 5. Modelin Uygulanması

Doğrulama işleminden sonra modelin geçerliliğinin onaylanması durumunda çözüm
hayata geçirilir. Modelin doğrulanmaması durumunda ise modelin geliştirme ve çözüm
aşamaları tekrarlanır.

3.3. Model Kavramı ve Matematiksel Modeller
Model, sistem üzerinde çalışma yapabilmek için oluşturulan sistemin bir temsilidir.
Modeller ihtiyaçlar-amaçlar doğrultusunda oluşturulur. Modelin gerçek sistemin ilgili alanını
temsil etmesi önemlidir. Örneğin bir inşaat firmasının pazarlama amacıyla yaptırdığı, inşa
edilecek sitede, maket apartmanlar ve çevre düzenlemesi yer alır. Bu modellerde-maketlerde,
dairelerin iç kullanımına ait boyutlar birebir gerçeğiyle aynı olmasına gerek yoktur. Fakat
yapılacak örnek daireye ait bir makette, model, dairenin iç ölçülerini temsil etmelidir.
Görüldüğü gibi birinci örnekte model apartmanları ve siteyi göstermek amacıyla, ikincisinde
ise dairenin içini ve kullanımını anlatmak amacıyla geliştirilmiştir. Sonuç olarak
oluşturulacak model gerçeği yansıtmalı, fakat detaylar ve kapsam amaca uygun şekilde
belirlenmelidir.
Modeller farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir (Bakınız Şekil 3.1). Buna göre en
genel sınıflandırmada modeller, matematiksel ve fiziksel modeller olarak ikiye ayrılır. Buna
göre, bir binanın, otomobilin maketleri-prototipleri fiziksel modellerdir. Matematiksel
modellerde ise sistem, matematiksel notasyonlar (gösterimler), denklemler ve semboller
yardımıyla tanımlanır ve temsili oluşturulur. Örneğin bir üretim tesisinde üretilen iki farklı
ürüne ait üretim miktarı x ve y şeklinde tanımlanabilir. Zaman kısıtı, kapasite kısıtı vb. kısıtlar
yine matematiksel simge ve rakamlar ile ifade edilir. Amaç fonksiyonu, maliyetin
minimizasyonu ya da karın maksimizasyonu olabilir. Bu da aynı şekilde matematiksel
semboller ile gösterilir.
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Simülasyon modelleri ise sistem üzerinde farklı senaryoların gerçekleştirilebildiği
modellerdir. Örneğin bir fabrikada montaj bandında operasyonlar, operasyonların sırası,
süreleri vb gerçekler dikkate alınarak simülasyon modeli oluşturulabilir. Böylece gerçekte
üretimi durdurmadan model üzerinde farklı senaryolar gerçekleştirilip (operasyon eklemek,
süreleri değiştirmek, rotayı değiştirmek vb.) yapılan değişikliklerin sistem üzerindeki olumlu
ve olumsuz etkileri görülebilmektedir. Esasında simülasyon da bir matematiksel gösterimdir.
Bununla birlikte simülasyon, analitik bir çözüm içermez.

Şekil 3.1. Modellerin Sınıflandırılması

3.4. Doğrusal Programlama
Doğrusal programlama basit ama etkili bir matematiksel yöntemdir. Bazı kısıtlar
altında kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılmasınını sağlayan doğrusal programlamada
amaç, maksimizasyon (en büyükleme) ya da minimizasyon (en küçükleme) olabilmektedir.
Tüm değişkenlerin sürekli olduğu, tek bir amaç fonksiyonuna sahip, amaç ve kısıt
fonksiyonlarının doğrusal (lineer) olduğu problemler doğrusal programlama ile modellenip
grafik metot ve simpleks yöntemleri ile çözümlenebilmektedir.
Doğrusal programlama (lineer programlama), amaç fonksiyonunun ve tüm kısıtların
doğrusal fonksiyonlar ile gösterilmesidir. Diğer bir ifadeyle fonksiyonlarda gösterilen
terimler birinci dereceden ifadelerden oluşmakta ve iki değişkenin çarpımı ise fonksiyonlarda
yer almamaktadır. Aşağıda verilen örnekte amaç fonksiyonu ve kısıtların doğrusal olduğu
görülmektedir.

MaxZ  15x1  20 x2

(Amaç Fonksiyonu)

x1  x2  600

(Kısıt 1)
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x1  100

(Kısıt 2)

x2  80

(Kısıt 3)

Doğrusal olmayan (nonlinear programlama) programlamada amaç fonksiyonu ya da
kısıtlara ait fonksiyonların en az birinde, değişkenlerin üslü olması ya da farklı değişkenlerin
çarpımı söz konusudur. Aşağıda verilen örnekte amaç fonksiyonu ve kısıtların doğrusal
olmadığı görülmektedir. Amaç fonksiyonu ya da kısıtlardan herhangi birinin doğrusal
olmaması durumunda problem doğrusal olmayan programlama teknikleri ile
çözülebilmektedir.

MaxZ  15x12  x23

(Amaç Fonksiyonu)

x12  x 2 .  320

(Kısıt 1)

x1 .x 2 .  90

(Kısıt 2)

3.5. Doğrusal Programlamada Modelin Kurulması
Doğrusal Programlama problemlerinde çözüm için öncelikle modelin kurulması
gerekmektedir. Model kurulmasında aşağıdaki adımların izlenmesi kolaylık sağlayacaktır.
I. Karar değişkenlerinin tanımlanması ve bunların sembolize edilmesi
II. Amacın belirlenerek amaç fonksiyonun karar değişkenlerinin doğrusal bir fonksiyonu
olarak yazılması
III. Tüm kısıtlamaların karar değişkenlerinin doğrusal bir fonksiyon olarak eşitlik veya
eşitsizlik olarak yazılması. Negatif olmama koşullarının (varsa) yazılması.
Karar Değişkenlerinin Belirlenmesi
Bir problemde/sistemde farklı değerler alabilen ve problemin çözümünde hangi
değerin daha uygun olacağı araştırılan bilinmeyendir (farklı ürünlere ait üretim adetleri, farklı
makinelerin kullanım süreleri vb.).
Amaç Fonksiyonu
Değişkenlerin farklı değerler aldığında ortaya çıkacak olan amaca ait değerdir. Amaç
bazı problemlerde karı, kapasiteyi, kaliteyi maksimize etmek iken bazı problemlerde maliyeti,
süreyi ya da hata oranını minimize etmek olabilir.
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Kısıtlar
İşletmelerde üretim ya da hizmetleri ile ilgili farklı kısıtlar söz konusudur. Örneğin
makine miktarı, çalışma süresi, insan kaynağı vb. kısıtlar gibi ürüne gelen talebe ait kısıtlar da
söz konusu olabilmektedir. Bu kısıtlar karar değişkenlerinin alabileceği değerleri
sınırlandırmaktadır. Örneğin belirli sayıda makine ile belirli saatler içinde belirli sayının
üstünde üretim yapılamaz. Problemlerde kısıtların tanımlanması ike karar değişkenlerinin
alabileceği değerlerden farklı değerler almasının önüne geçilmektedir.
Aşağıda karar değişlenleri, amaç fonksiyonu ve kısıtlara ait örnek bir gösterim
verilmiştir. Bu örnekte değişkenler A ve B ürünlerine ait aylık üretim adetleridir. Buna göre A
dan ve B den ne kadar üretilirse kar en büyük olur sorusunun cevabı aranmaktadır. Amaç
fonksiyonu maksimizasyon yani en büyükleme fonksiyonudur.


Karar Değişkenleri

X1 = (A ürünü aylık üretim adedi)
X2 = (B Ürünü aylık üretim adedi)


Amaç Fonksiyonu

Maks Z = c1*X1 + c2*X2 (c1 A ürünü birim karı iken c2 B ürününden elde edilecek
birim kar olabilir)


Kısıtlar

X1 ≥ …… adet

(A için aylık gelebilecek maksimum talep)

X2 ≥ ….. adet

(B için aylık gelebilecek maksimum talep)

ha*X1 + hb*X2 ≤ Toplam Hmd. (Hammadde kısıtı, (ha bir A ürünü için kullanılan
hammadde iken hb bir adet B ürünü için kullanılan hammadde miktarıdır)
X1 ≥ 0, X2 ≥ 0

(Negatif olmama kısıtı)
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Uygulamalar
Uygulama 1.
XYZ Kişisel Bakım Ürünleri firması A ve B olmak üzere iki farklı şampuan
üretmektedir. Bir A şampuanının maliyeti 1 TL, bir adet B şampuanının maliyeti ise 1,5 TL’
dir. Bu ürünlerin satış fiyatları ise sırasıyla 2 TL ve 3 TL’dir.
Müşteri talebine göre, firma, gelecek hafta için en az 600 adet A ve en az 400 adet B
ürünü üretmelidir. Her iki şampuanda da kullanılan hammaddelerden birisinin tedariğinde
sorun yaşanmaktadır ve bu hammaddeden depoda sadece 5000 gr bulunmaktadır. A
şampuanının bir adedinde bu hammaddeden 2 gr., B şampuanında ise bu hammaddeden 4 gr
bulunmaktadır.
XYZ firmasına, ürettiği ürünlerin toplam karını maksimize etmek için A ve B
ürünlerinden kaçar adet üretmesi gerektiği konusunda yardımcı olunuz.
Örnek 1. Çözümü


Karar Değişkenleri

X1 …. A Şampuanı haftalık üretim adedi
X2 …. B Şampuanı haftalık üretim adedi


Amaç Fonksiyonu

Maks Z = 1 TL* X1 + 1,5 TL * X2


Kısıtlar

X1 ≥ 600 adet (talep kısıtı)
X2 ≥ 400 adet (talep kısıtı))
2 X1 + 4 X2 ≤ 5000 (hammadde kısıtı)
X1 ≥ 0, X2 ≥ 0 (Negatif olmama kısıtı)
Uygulama 2.
Sadece yemek odası takımını üretimi yapan bir mobilya atölyesinde, Modern, Klasik
ve Lüx olmak üzere üç farklı yemek odası üretilmekte ve ürünler mobilyacılara satılmaktadır.
Bu yemek odası takımlarının toptan satış fiyatları ise sırasıyla 1000 TL, 1300 TL ve 1800 TL
dir. Yemek odası takımlarının maliyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Yemek Odası Tipi

İşçilik

Maliyeti

(TL)

Malzeme Maliyeti
(TL)

Modern

200

300

Klasik

400

300

Lüx

500

600

Herbir Modern yemek odası takımı üretiminde 4 saat işlem ve 2 saat montaj, Klasik
yemek odası takımında 5 saat işlem ve 2 saat montaj, Lüx yemek odasında ise 6 saat işlem ve
3 saat montaj süresine ihtiyaç duyulmaktadır. Haftanın 6 günü açık olan atölyede tüm işleri
gerçekleştirebilen 4 işçi günde 10 saat çalışabilmektedir. Atölyede montaj işlemi sadece
Cuma ve Cumartesi günleri yapılmaktadır. Cuma ve Cumartesi günleri montaja başlamadan
tüm işçiler 4 saat montaja hazırlık yapmaktadırlar.
Buna göre, bu atölyede karı maksimize edebilmek (en büyüklemek) için bir hafta
içinde farklı yemek odası tiplerinden kaçar adet üretilmelidir?
Örnek 2. Çözümü


Karar Değişkenleri

X1 …. Modern Yemek Odası Takımı haftalık üretim adedi
X2 … Klasik Yemek Odası Takımı haftalık üretim adedi
X3…. Lüx Yemek Odası Takımı haftalık üretim adedi


Amaç Fonksiyonu

Maks Z = 500X1 + 600X2+700X3


Kısıtlar

4X1+5X2+6X3 ≤ 160 saat (4 işçi* 4 gün* 10 saat) işlem zamanı-kapasitesi kısıtı
2X1+2X2+3X3 ≤ 48 saat (4 işçi* 2 gün* 10 saat –4 işçi* 2gün*4
zamanı kapasitesi kısıtı

saat)

montaj

X1 ≥ 0, X2 ≥ 0 X3≥ 0 (Negatif olmama kısıtı)
İkinci örnekte probleme taleple ilgili aşağıdaki ek ifade olduğunu düşünelim.
Probleme eklenecek ifade: “Bu atölye daha önceden yapmış olduğu anlaşma gereği ABC
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mobilya mağazasına haftada 5 Modern, 4 Klasik ve 3 Lüx yemek odası takımı üretmek
durumundadır” olsun.
Bu durumda kısıtlara talep ile ilgili kısıtın da eklenmesi gerekecektir. Aşağıdaki talep
kısıtının da eklenmesiyle model kurulmuş olacaktır.
X1≥ 5, X2 ≥ 4, X3≥ 3 (Talep kısıtı)
Uygulama 3.
Bir işletmede tecrübeli ve az tecrübesiz olmak üzere iki farklı seviyede denetleme
elemanı bulunmaktadır. Bu firmada bir gün boyunca (8 saat içinde) en az 1800 parçanın
denetlenmesi arzu edilmektedir.
1.seviye denetleme elemanı, 25 parçayı %98 güvenle 1 saatte denetlerken,
2.seviye denetleme elamanı ise aynı süre içinde 15 parçayı %95 güvenle kontrol
edebilmektedir.
1.denetçinin (tecrübeli denetçi) ücreti $4/saat iken, 2. denetçinin (tecrübesiz) ücreti ise
$3/saat tir. Denetçiler tarafından her zaman yapılan hataların her biri, firmaya $2 maliyet
getirmektedir. Firma denetleme işi için 1.kalite denetçiden 8 kişi, 2.kalite denetçiden ise 10
kişi bulabilme şansına sahiptir.
Bu bilgiler ışığı altında, firma denetleme maliyetlerini minimize etmek amacı ile EN
UYGUN SAYIDA denetçi atamayı planlayacak olan modeli DP tekniği ile kurunuz.
Örnek 3. Çözümü


Karar Değişkenleri

X1 …. 1. derece (tecrübeli) Denetçi Sayısı
X2 …. 2.derece (az tecrübeli) Denetçi sayısı


Kısıtlar

X1 ≤ 8 (1.derece denetçi sayısı kısıtı)
X2 ≤ 10 (2.derece denetçi sayısı kısıtı)
8(25) X1 + 8 (15)X2 ≥ 1800 denetlenecek en az parça kısıtı


Maliyet Bilgileri

(Denetleme sırasında,denetçilere ödenen para ve denetleme hatalarının maliyeti)
$4 + $2 (25)(0.02) = $5 / saat

1.derece denetçiler için
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$3+ $2 (15)(0.05) = $4.5 /saat

2.derece denetçiler için

Ödenmesi gereken miktar.
1.Denetçinin 1 günlük maliyeti 5*8 = $40
2.Denetçinin 1 günlük maliyeti (4.5)*8=$36 ’dır.


Amaç Fonksiyonu

Min Z = 40 X1 + 36 X2
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Uygulama Soruları
Bir tekstil atölyesinde A ve B olmak üzere iki özel tip gömlek üretilmektedir.
Atölyede o günkü üretim için 750 metre pamuklu kumaş ve 1000 polyester kumaş
bulunmaktadır. Bir A tipi gömlek için 1 metre pamuklu kumaş ve 2 metre polyester kumaş
kullanılmaktadır. B tipi gömlekte ise bir gömlek için 1,5 metre pamuklu kumaş ve 1 metre
polyester kumaşa ihtiyaç vardır. Bir A tipi gömlekten elde edilen birim kar 50 TL, B den ise
40 TL’dir. Bu modelde X1 üretilecek A gömleği sayısı ve X2 ise B gömleği adedi olduğuna
göre,
1) Modelin amaç fonksiyonunu bulunuz.
2) Modelde polyester hammadde kısıtı ne kadardır? Kısıt denklemini yazınız.
3) Doğrusal programlamada excel solverdan nasıl yararlanılmaktadır araştırınız ve
modeli solver ile çözmeye çalışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Endüstri Mühendislerinin iş hayatında sıklıkla kullandıkları yöntem ve
teknikleri içeren yöneylem araştırması incelenmiştir. Bu kapsamda yöneylem araştırması,
yöneylem araştırması yaklaşımı ile matematiksel modeller konusu ele alınmıştır. Doğrusal
programlamanın hangi alanlarda kullanılabileceği tartışılmıştır. Bunlar dışında doğrusal
programlamada çözüm aşamasından önce problemin nasıl modelleneceği konusu incelenmiş
ve farklı problem örnekleri sunulmuştur. Model tasarımı konusunda ilk adımların atılacağı bu
ders sonundaki uygulamalar ile öğrencilerin basit problemlere ait matematiksel modeller
üzerinde çalışmaları-pratik yapmaları sağlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Bir problemde/sistemde farklı değerler alabilen ve problemin çözümünde hangi
değerin daha uygun olacağı araştırılan bilinmeyen ne şekilde ifade edilmektedir?
a) Amaç Fonksiyonu
b) Karar Değişkeni
c) Kısıtlar
d) Doğrusal Programlama
e) Yöneylem Araştırması
2) Aşağıda verilen cümlelerde, boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
 Bir sistemin elemanlarının simgeler ile tanımlanıp bunlar arasındaki ilişkilerin
fonksiyonlar ile gösterimine "…………………………………………..” adı verilir.
 İlk olarak İngiliz Hava Kuvvetlerinde Radar problemlerinin çözümünde, hava
savunma ve kontrol sisteminin kurulmasında kullanılmıştır. Sonrasında başta ABD ordusu
olmak
üzere
pek
çok
askeri
problemin
çözümünde
kullanılan
“………………………………………………. ” zamanla problem çözmeye yönelik bir alan
olarak gelişmiştir.
a) Doğrusal Programlama – Matematiksel Model
b) Doğrusal Programlama – Yöneylem Araştırması
c) Sistem Analizi – Matematiksel Model
d) Matematiksel Model – Yöneylem Araştırması
e) Yöneylem Araştırması – Simpleks Metodu
Aşağıdaki üç soru için örnek problemi inceleyiniz.
Bir firma lüks ve standart olmak üzere iki tip klima üretmektedir. Bu klimaların üretim
aşamasında A ve B olmak üzere iki malzeme kullanılmaktadır. Lüks model klimanın bir birim
üretimi için 50 birim A malzemesi ve 7 birim B malzemesi kullanılmaktadır. Standart klima
için 36 birim A malzemesi ve 16 birim B malzemesi kullanılmaktadır. Firmanın haftalık
olarak elinde bulunan A malzemesi 720 birim, B ise 120 birimdir. Lüks klimayı 17 TL,
standart klimayı 14 TL fiyat ile satan firmanın karını maksimum kılacak modelde, X1 ve X2
sırasıyla üretilecek haftalık lüks ve standart klima sayılarını göstermektedir.
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3) Buna göre oluşturulan modelde A malzemesi için tanımlanması gereken kısıt
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 50 X1 + 7 X2 <= 720
b) 50 X1 + 36 X2 <= 720
c) 50 X1 + 36 X1 <= 720
d) 17 X1 + 14 X2 <= 720
e) 17 X1 + 14 X1 <= 720
4) Modelde B malzemesi için tanımlanması gereken kısıt aşağıdakilerden hangisidir?
a) 36 X1 + 16 X2 <= 120
b) 7 X1 + 16 X2 <= 120
c) 7 X2 + 16 X2 <= 120
d) 17 X1 + 14 X2 <= 120
e) 17 X2 + 16 X2 <= 120
5) Modelde lüks ve standart klimaların haftalık üretim adedi için uygun bir çözüm
aranmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi lüks ve standart klimalara ait uygun-olabilir
bir çözümdür (üretim adedi) ?
a) 10 ve 3
b) 14 ve 1
c) 8 ve 5
d) 3 ve 8
e) 6 ve 8

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) b, 4) b, 5) a
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4. ÜRETİM KAVRAMI VE ÜRETİM YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Üretim Kavramı
4.2. Üretim Yönetimi ve Üretim Yönetiminin Amaçları
4.3. Üretim Yönetimi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler, İncelenen Konular
4.4. Üretim Yönetimi Kapsamında Ele Alınan Konular
4.5. Üretim Yönetiminde Kararlar
4.6. Üretim Sistemleri ve Sistem Elemanları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir buzdolabında ortalama kaç parça vardır? Bu parçaları tedarik etmek için kaç
firma ile iletişime geçmek gereklidir?
2) Orta ölçekli bir üretim yapan işletmede 200 mavi yakalı çalışan olduğunu
düşünelim. Buna göre bu işletmede sizde üretimle ilgili günde kaç karar alınmaktadır? Bu
kararlar nasıl takip edilmektedir?
3) Bir işletmenin net üretim kapasitesi nasıl hesaplanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Üretim Yönetimi Temel ve
Esasları

Üretim kavramı, üretim
yönetimi, üretim yönetimi
amaçları hakkında bilgi
sahibi olmak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Okuyarak, Araştırarak,

Üretim yönetimi kapsamında
gerçekleştirilen, ürün
tasarımı, ürün geliştirme,
Üretim Yönetimi
kapasite planlama, stok
Okuyarak, Tartışarak,
Kapsamında Gerçekleştirilen yönetimi, tesis planlama,
Araştırarak,
Faaliyetler
kalite yönetimi, istatistiksel
kalite kontrol vb. konular
hakkında genel bilgi sahibi
olmak.

Üretim Yönetimi
Kapsamında Alınan Kararlar

Stratejik, taktik ve
operasyonel kararların ne
olduğunu, ne sıklıkta kimler
tarafından alındığını
öğrenmek.

Okuyarak, Sorarak,
Araştırarak,

Üretim Sitemleri

Sistem kavramını öğrenmek,
üretim sistemleri
elemanlarını tanımak.

Okuyarak, Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Üretim Yönetimi



Stratejik, Taktik ve Operasyonel Kararlar



Üretim Sistemleri



Verimlilik



Etkinlik



Kapasite



Esneklik
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Giriş
Günümüzde üretim eskisine oranla çok daha karmaşık bir yapıdadır. Bunun temel
nedenlerinden biri ürünlerin eskisine oranla çok daha karmaşık olmasıdır. Diğer bir sebep ise
günümüzde yüksek müşteri talebine en kısa sürede cevap verebilme ihtiyacıdır. Bu nedenle
eskisine göre çok daha komplike üretim sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir otomobilde
yaklaşık 10000 ile 15000 arasında parça olduğu düşünüldüğünde binlerce farklı tedarikçi ile
çalışılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında üretimde binlerce farklı operasyonun
farklı kabiliyetlerdeki çalışanlarca aksatılmadan gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tüm
bunlara ek olarak ürünlerin binlerce farklı noktada bulunan müşterilere istenilen zamanda
teslim edilmesi gerekliliği de unutulmamalıdır. Bu çok büyük ve karmaşık yapı hayati bir
ihtiyacı doğurmuştur. Bu ihtiyaç ise üretimin planlanması, koordinasyonu, yönetilmesi ve
geliştirilmesidir. Bu ihtiyaca cevap verebilecek işletmecilik fonksiyonu “Üretim Yönetimi”
olarak ifade edilmektedir. Bu haftanın ders notunda Üretim Yönetimi ele alınmış ve kısaca
özetlenmiştir.
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4.1. Üretim Kavramı
Üretim insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılamak adına var olduğu zamandan günümüze
kadar gerçekleştirilen bir faaliyettir. Zaman içerisinde insanların ihtiyaçlarındaki ve bu
ihtiyaçları karşılamada kullandıkları kaynaklar farklılaşsa da üretim insanlığın her döneminde
var olmuştur. 1800’lü yıllardan sonra 2. ve 3. sanayi devrimiyle birlikte makineleşme
yaygınlaşmış ve üretim eskisine oranla çok daha karmaşık bir yapıya kavuşmuştur.
Üretim farklı meslek gruplarınca farklı şekilde tanımlanabilmektedir. Buna göre
ekonomistler üretimi, ekonomik bir fayda yaratmak olarak tanımlarken mühendisler farklı
kaynaklardan yararlanarak malzemelerden kullanılabilir farklı bir mamül elde etmek olarak
tanımlamaktadır. Günümüzde üretim denilince hem ürün hem de hizmet üretimi akla
gelmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi üretim kavramını hizmet üretimini de
kapsayayıcı şekilde kullanmaktadır.
Üretim girdileri ürün ve hizmetlere dönüştüren süreçlerin yönetilmesi ve kontrolüdür.
Üretimin amacı, malzeme, işgücü, makine ve sermaye gibi girdilerin ürün ve hizmet olarak
çıktılara dönüştürme sürecinin etkin olarak gerçekleştirilmesi ve böylece elde edilen çıktıya
ait değerin, girdi değerleri toplamlından fazla kılınmasıdır (Russel ve Taylor,2003).
Üretimin yapılabilmesi için üretim faktörlerinin bir araya gelmesi gerekmektedir.
Temel üretim faktörleri hammadde kaynakları, insan kaynakları ve sermayedir. Bu üretim
farktörlerinin hazır olması üretimin yapılabileceği anlamına gelmemektedir. Bu faktörlerin
doğru şekilde bir araya getirilmesi, koordinasyonu ve yönetimi gerekmektedir. Bu ise bazı
araştırmacılar tarafından “Yönetim” olarak ifade edilen dördüncü bir üretim faktörünün
gerçekleştirilmesine bağlıdır.
Üretim süreci basit şekliyle üç temel elemandan oluşmaktadır (Bakınız Şekil 4.1).
Buna göre “Girdiler” hammadde, makine, teçhizat, para ve insan kaynakları gibi üretim
sürecinde başlangıç aşamasında var olması gereken malzeme ve kaynaklardır. “İşlem” ya da
“Operasyon” olarak ifade edilebilen ikinci aşamada ürüne ya da hizmete yönelik proses ve
operasyonlar vardır. Bu kapsamda ürün ya da hizmetle ilgili farklı bir çok işlem
gerleştirilebilmektedir (Kesme, boyama, montaj, sipariş işleme, vb.) Üretim sürecinin son
aşamasında ise nihai ürün ya da hizmet üretilmekte/elde edilmektedir. Bu ürün bir üretim
sisteminde bir mobilya ya da otomobil olabilirken bir hizmet sektöründe bir telefon
bilgilendirmesi ya da hastanın tedavisi olabilmektedir.
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Şekil 4.1 Üretim Elemanları

4.2. Üretim Yönetimi
Günümüzde üretim eskisine oranla çok daha karmaşık bir yapıdadır. Bunun temel
nedenlerinden biri ürünlerin eskisine oranla çok daha karmaşık olmasıdır. Diğer bir sebep ise
günümüzde yüksek müşteri talebine en kısa sürede cevap verebilme ihtiyacıdır. Bu nedenle
eskisine göre çok daha komplike üretim sisteminlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir otomobilde
yaklaşık 10000 ile 15000 arasında parça olduğu düşünüldüğünde binlerce farklı tedarikçi ile
çalışılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında üretimde binlerce farklı operasyonun
farklı kabiliyetlerdeki çalışanlarca aksatılmadan gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tüm
bunlara ek olarak ürünlerin binlerce farklı noktada bulunan müşterilere istenilen zamanda
teslim edilmesi gerekliliği de unutulmamalıdır. Bu çok büyük ve karmaşık yapı hayati bir
ihtiyacı doğurmuştur. Bu ihtiyaç ise üretimin planlanması, koordinasyonu, yönetilmesi ve
geliştirilmesidir. Bu ihtiyaca cevap verebilecek işletmecilik fonksiyonu “Üretim Yönetimi”
olarak ifade edilmektedir.
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Üretim Yönetimi, işletmenin elinde bulunan malzeme, makine ve insan kaynaklarının
belirli miktardaki mamülün istenilen kalitede, istenilen zamanda ve en düşük maliyetle
üretimini sağlayacak şekilde bir araya getirilmesidir. Üretim yönetiminin amacını, uygun araç
ve yöntemler kullanarak yöneticinin karar verme yeteneğinin geliştirilmesi olarak
tanımlamaktadır (Kobu, 2005). Chase ve arkadaşları ise ürtim yönetimini, işletmenin
ürünlerini üretmek için gerekli kaynakların planlaması, koordine ve kontrolünden sorumlu
işletme fonksiyonu olarak tanımlamışlardır (Chase vd.,2006). Üretim yönetimi tanımlardan da
anlaşılacağı işletmecilik fonksiyonları içinde çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Üretimle
ilgili, ürün tasarımı ve ürün geliştirmeden nihai ürün kontrolü, stok yönetimi ve dağıtıma
kadar pek çok konu üretim yönetiminin ilgilendiği konulardandır.

4.3. Üretim Yönetimi Amaçları
Üretim yönetiminde amaç, üretilen/üretilecek mal ve hizmetlerin istenilen miktarda,
istenilen zamanda, istenilen özelliklerde (kalitede) en ekonomik şekilde üretiminin ve
müşteriye teslim edilmesinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda üretim yönetiminin Miktar, Zaman,
Kalite ve Maliyet olmak üzere dört temel amacı bulunmaktadır.
Günümüzde yüksek rekabet koşulları ile birlikte bir çok firma bu amaçlara ilave olarak
esneklik (flexibility) kavramı ile karşılaşmıştır. Esneklik bir işletmenin değişken şartlara (bu
şartlar talepteki miktar değişimi, ürün özelliklerine ait talepler vb olabilir) ve değişimlere
karşı uyum yeteneğidir. Bazı araştırmacılar Miktar, Zaman ve Esneklik amaçlarını Teslimat
(Delivery) ya da Hizmet başlığı altında toplamaktadırlar. Bunun nedeni bu amaçların talep ile
ilgili olması ve birbirleri ile direkt ilişkili olmasıdır. Günümüzdeki yüksek rekabet
koşullarında her işletme ürün ve hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik projeler
gerçekleştirmek, maliyetlerini sürekli azaltıcı çalışmalar yapmak ve teslimat koşullarını
iyileştirmek zorundadır. Yapılan araştırmalar farklı sektörlerde lider firmaların, Kalite,
Maliyet ve Teslimat konularının en az birinde rakiplerinden çok üstün olduğunu, diğerlerinde
ise en az rakipleri kadar başarılı olduğunu göstermektedir (Türkan, 2009).
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Şekil 4.2. Üretim Yönetimi Amaçları: Kalite, Maliyet ve Teslimat
Yukarıda bahsedilen ana/temel amaçların altında işletme içinde farklı bir çok alt amaç
tanımlanabilmektedir. Farklı malzemeler kullanılarak malzeme maliyetinin azaltılması, iş
etüdü çalışmalarıyla operatör sayısının-işgücü maliyetinin düşürülmesi, çevrim süresinin
azaltılması, müşteriye özel teslimat şartlarının oluşturulması, müşteri ürününün
izlenebilirliğinin sağlanması, termin süresinin düşürülmesi, makine-ekipman verimliliğinin
artırılması bunlara örnek olarak verilebilir.

4.4. Üretim Yönetimi Kapsamı ve Ele Alınan Konu Başlıkları
Üretim Yönetiminin temelinde, işletmenin ürün ya da hizmet elde ettiği üretim
sisteminin tasarlanması, yönetimi ve geliştirilmesi vardır. Üretim Yönetimi kapsamında
yapılan bazı çalışmalarda farklı amaçlarla bir çok yöntemden yararlanılabilmektedir.
Yöneylem Araştırması teknikleri de sıklıkla kullanılabilen tekniklerdir. Bununla birlikte
Üretim Yönetimi ve Yöneylem Araştırmasının karıştırılmaması gerekir. Üretim Yönetimi bir
işletme fonksiyonu ya da işletme yönetiminin bir bölümü iken Yöneylem Araştırması karar
vermede yardım sağlayan kantitatif yöntem ve tekniklerin oluşturduğu bir problem çözme
disiplinidir.
Üretim yönetimi kapsamında yukarıda bahsedilen Kalite, Maliyet ve Teslimat
amaçlarına yönelik çok farklı alanlarda çalışmalar yapılabilmektedir. Bu kapsamda Endüstri
Mühendislerinin Üretim Yönetimi başlığı altında temel çalışma alanlarından bazıları
şunlardır;


Ürün Tasarımı ve Ürün Geliştirme



Üretim Sistemlerinin Tasarlanması ve Geliştirilmesi
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Kapasite Planlama



Üretim ve Kaynak Planlaması



Tesis Planlama



Stok Yönetimi



Kalite Yönetimi



İstatistiksel Kalite Kontrol



Tedarik Zinciri Yönetimi



İleri İmalat Sistemleri



İş Etüdü ve Ergonomi

4.5. Üretim Yönetiminde Kararlar
Üretim yönetiminde üç farklı karar seviyesi bulunmaktadır. Buna göre;
 Stratejik Kararlar: Üretim yönetiminde üst düzey ve bazen orta düzey
yöneticilerin aldığı kararlardır. Bu kararlar uzun dönemli ve kapsamlı kararlardır. Stratejik
kararlara şunlar örnek verilebilir;


Hangi ürünün üretileceğine karar verilmesi



Yeni tesisin yeri, kapasitesi



Ürün çeşitliliğinin belirlenmesi



Modernize edilecek üretim sistemine ait alım kararları vb…

 Taktik Kararlar: Daha çok orta bazen kısa vadeli alınan kararlardır. Bu kararları
genellikle üretim yönetiminden sorumlu çalışanlar-mühendisler alırlar. Bu kararlara şunlar
örnek verilebilir;


Üretim kapasitesinin belirlenmesi



Orta vadeli üretim planları



Dağıtım kararları vb.
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 Operasyonel Kararlar: Üretim yönetiminde genellikle planlama ve koordinasyon
düzeylerinde kısa vadeli kararlardır. Bu kararların birçoğu detaylara ait alınan kararlardan
oluşmaktadır. Örnek olarak şunlar verilebilir;


İş-Makine atamaları



İş Sıralama



İnsan Kaynaklarına ait günlük haftalık görevlendirmeler vb.

4.6. Üretim Sistemleri
Üretim sisteminden önce sistem ve sistem çevresinin iyi anlaşılması ve tanımlanması
gerekmektedir. Sistem bir grup nesnenin (elemanın) aralarında bağımlılık ve etkileşim olacak
şekilde ve bazı amaçları yerine getirmek için oluşturduğu bir bütündür. Sistemler üretim ve
servis sistemleri olmak üzere iki sınıfta incelenebilmektedir. Aşağıda bu sistemlere ait
örnekler verilmiştir.
Üretim sistemi
 Örnek: Otomobil fabrikası
 Amaç: İstenilen-tanımlanan özelliklerde otomobil üretmek
 Sistem Elemanları: Tezgah ve makinalar, işçiler, hammadde, yarımamuller vb.
Servis sistemi
Örnek: Banka
 Amaç: Müşterinin finansal işlemlerini gerçekleştirmek
 Sistem Elemanları: Bilgisayarlar, banka çalışanları, vb.
Sistemin dışında kalan ve sistemi bir şekilde etkileyen alan sistem çevresidir. Örneğin
üretim sisteminde tedarik kanalları sistem çevresi olarak nitelendirilebilir. Üretim sistemleri
sermaye, insan kaynakları, malzeme, bilgi, enerji vb. üretim faktörlerine dayalı girdilerin bir
işlem-dönüşüm sürecine tabi tutulduğu ve nihayetinde mal ve/veya hizmetlerin üretildiği bir
sistemlerdir. Bir işletme üretim sistemlerini belirlerken/seçerken pek çok kriteri dikkate
almalıdır. Bu kriterler oldukça fazla olmakla birlikte bunlardan bazıları şunlardır;


İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör,



Ürün özellikleri,



Ürün çeşitliliği,
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Pazar yapısı,



Rakipler,



Miktar Kalite ve Maliyet Unsurları vb.

4.7. Üretim Sistemi Elamanları
Bir üretim sisteminin işletme ihtiyaçları karşılaması son derece önemlidir. Bu
ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığı ya da diğer bir ifadeyle üretim sisteminin
performansının izlenmesi ve iyileştirilmesinde dört unsur son derece önemlidir. Kobu bu
unsurları verimlilik, etkinlik, kapasite ve esneklik olarak tanımlamıştır (Kobu, 2005).
Verimlilik: Verimlilik birim girdi başına üretilen çıktı ya da çıktı/girdi olarak
tanımlanmaktadır. Üretim sisteminde farklı alanlarda sıklıkla yararlanılan verimlilik
ölçümlerinde makine, insan kaynağı ve malzeme başta olmak üzere farklı verimlilikler
izlenmekte ve buna göre kontoller, iyileştirmeler planlanmaktadır.
Etkinlik: Amaçları gerçekleştirme düzeyidir. Genel olarak etkinlik doğru şeyi
gerçekleştirmek, verimlilik ise bir şeyi doğru yapmak adına kullanılan ve izlenen unsurlardır.
Etkinlikte amaçların ne düzeyde gerçekleştiği belirlenmektedir. Bir sistemde kullanılan
kaynakların verimlilik oranları çok yüksek olmasına rağmen doğru faaliyet
gerçekleştirilmediği için etkinlik çok düşük olabilmektedir. Örneğin basit bir kürekle büyük
bir hafriyatın kaldırılması çalışmasında kürekle çalışan işçinin verimliliği ne kadar yüksek
olursa olsun etkinlik düşük olacaktır. Bununla birlikte çok bariz bir karar hatası yapılmadıysa
verimli sistemlerin aynı zamanda etkin olması beklenen bir durumdur.
Kapasite: Gerçekleştirilebilecek maksimum üretim miktarına göre tanımlanan
düzeydir. Üretim yönetiminde stratejik, taktik ve operasyonel düzeydeki bir çok kararda
kapasitenin doğru olarak bilinmesi son derece önemlidir. Kapasitenin üretim miktarı ile
karşılaştırılması neticesinde üretimdeki problemler tespit edilebilmektedir. Kapasite artışı
doğru miktarda ve doğru yöntemle yapılamadığında çoğu zaman kapasite artırılmakta fakat
verimlilik düşebilmektedir.
Esneklik: Üretim yönetimi için esneklik taleteki değişikliklere cevap verebilme
yeteneğidir. Talepteki değişiklikler miktar, çeşit ya da kalite konularında olabilmektedir.
Günümüzde komplike ürünlerin yanında, zor beğenen çok sayıda müşterinin ve aynı zamanda
çalışılan çok miktarda tedarikçinin bulunması talep ile ilgili değişiklikleri artırmıştır. Bu
nedenle günümüzde özellikle esneklik son derece önemli bir unsur durumuna gelmiştir.
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Uygulama 1
1) Büyük bir üretim tesisinde ne tür faaliyetler yapılmaktadır?
2) Birbirinden çok farklı olan işler arasında bilgi ve malzeme akışı nasıl
gerçekleştirilmektedir?
Bu kapsamda aşağıdaki 47 dakikalık videoyu izleyerek arkadaşlarınızla tespitlerinizi
paylaşınız.

http://www.youtube.com/watch?v=-Nmf2Ky3iFo
Kaynak: National Geographic, Megafactories
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Uygulama 2
1) Büyük bir üretim tesisinde ne tür departmanlar vardır?
2) İşletmede üretim yönetimi kapsamında hangi faaliyetler gerçekleştirilmektedir?
Bu kapsamda aşağıdaki 47 dakikalık videoyu izleyerek arkadaşlarınızla tespitlerinizi
paylaşınız.

http://www.youtube.com/watch?v=J-vu7X2wNBsKaynak: National Geographic, Megafactories
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Uygulama 3
1) Bir üretim tesisinde ürün tasarımı ve ürün geliştirme kapsamında neler
yapılmaktadır?
2) Tedarik zinciri yönetimi kapsamında hangi faaliyetler gerçekleştirilmektedir?
Bu kapsamda aşağıdaki 45 dakikalık videoyu izleyerek arkadaşlarınızla tespitlerinizi
paylaşınız.

http://www.youtube.com/watch?v=BmY0vuGh6uQ
Kaynak: National Geographic, Megafactories
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Uygulama Soruları
1) Bir buzdolabı fabrikası hayal edin. Bu işletmede günde 8000 adet buzdolabı
üretilsin. Acaba bu üretimin yapılabilmesi için hangi birimlere ihtiyaç duyulacaktır? Bu
birimlerin – departmanların görev ve sorumlulukları ne olacaktır? Araştırıp arkadaşlarınızla
tartışın.
2) Yukarıda hayal ettiğiniz buzdolabı üreten işletmesinde, Stratejik, Taktik ve
Operasyonel kararlara ait üçer örnek veriniz. Bu kararları kimin ne sıklıkta alması gerektiğini
tartışınız.
3) Bir işletmenin üretim kapasitesi ne anlama gelmektedir? Üretim kapasitesine ait
hesaplar nasıl yapılmaktadır? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu haftanın ders notunda Üretim Yönetimi konusu ele alınmıştır. Bu kapsamda
öncelikle üretim kavramı açıklanmıştır. Sonrasında üretim yapılan yerlerde üretime ait girdi,
işlem ve çıktılar incelenmiştir. kısaca özetlenmiştir. Üretim yönetimi amaçları ve üretim
yönetimi kapsamında çalışılan alanlar-konular incelendikten sonra üretim yönetiminde farklı
seviyelerdeki kararlar incelenmiştir. Bu kapsamda stratejik, taktik ve operasyonel kararlara
örnekler verilmiştir. Son olarak sistem kavramı, üretim sistemi ve üretim sistemine ait bazı
önemli kavramlar kısaca açıklanmıştır. Uygulama kısmında paylaşılan videolar ile büyük
üretim tesislerindeki üretim yönetiminin nasıl gerçekleştirildiği konusunda öğrencilerin bilgi
ve tecrübelerinin artırılması amaçlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?
 …….…….…birim girdi başına üretilen çıktı ya da çıktı/girdi olarak
tanımlanmaktadır.
 Üretim yönetimi için …………………müşteri
işletmenin cevap verebilme yeteneğidir.

talebindeki

değişikliklere

a) Etkinlik – Termin
b) Verimlilik - Kapasite
c) Kapasite – Etkinlik
d) Esneklik – Teslimat
e) Verimlilik – Esneklik
2) Verimlilik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Verimlilik
tanımlanmaktadır.

birim

girdi

başına

üretilen

çıktı

ya

da

çıktı/girdi

olarak

b) Üretim sisteminde farklı alanlarda sıklıkla yararlanılan verimlilik ölçümlerinde
makine, insan kaynağı ve malzeme başta olmak üzere farklı verimlilik oranları izlenmekte ve
buna göre kontoller, iyileştirmeler planlanmaktadır.
c) Verimlilik oranlarındaki artış aynı orandaki satış artışlarından her zaman karlılığı
daha fazla artırmaktadır.
d) Özellikle emek yoğun sektörlerde (tekstil, kuyumculuk vb) işgücü verimliliği son
derece önemlidir.
e) Aynı miktarda malzemeden daha fazla ürün elde edilmesi ya da aynı miktarda
ürünün daha az malzemeyle üretilmesi durumunda hammadde-malzeme verimliliğinde artış
söz konusudur denilebilir.
3) ………………………. işletmenin elinde bulunan malzeme, makine ve insan
kaynaklarının belirli miktardaki mamülün istenilen kalitede, istenilen zamanda ve en düşük
maliyetle üretimini sağlayacak şekilde bir araya getirilmesidir. Bu kapsamda işletmenin ürün
ya da hizmet elde ettiği üretim sisteminin tasarlanması, yönetimi ve geliştirilmesi
gerçekleştirilir.
Yukarıda boş bırakılan alana aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir?
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a) Verimlilik
b) Esneklik
c) Tedarik Zinciri Yönetimi
d) Üretim Yönetimi
e) Kapasite Planlama
4) Üretim yönetimi için esneklik talepteki değişikliklere cevap verebilme
yeteneğidir.
(Doğru) / (Yanlış)
5) Operasyonel Kararlar: Üretim yönetiminde üst düzey ve bazen orta düzey
yöneticilerin aldığı kararlardır. Bu kararlar uzun dönemli ve kapsamlı kararlardır.
Operasyonel kararlara şunlar örnek verilebilir;


Hangi ürünün üretileceğine karar verilmesi



Yeni tesisin yeri, kapasitesi



Ürün çeşitliliğinin belirlenmesi

(Doğru) / (Yanlış)

Cevaplar
1) e, 2) c, 3) d, 4) Doğru, 5) Yanlış
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5. TESİS PLANLAMA VE TESİS YERİNİN BELİRLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Tesis Kavramı
5.2. Tesis Planlama ve Tesis Planlamada Problemler
5.3. Tesis Yeri Belirlenmesi Problemi
5.4. Tesis Yeri Belirlenmesi Çözüm Yaklaşımları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Piyasada arz ve talebin kesişmemesi sonucu fiyat oluşumunun gerçekleşmemesine
etki eden unsurlar nelerdir?
2) Devletin piyasa fiyatına müdahale gerekçeleri nelerdir? Hangi uygulamaları
yapmaktadır?
3) Hangi yaklaşımda fayda ölçülebilir bir kavram olarak kabul edilmektedir?

91

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tesis Kavramı ve Tesis
Planlama Problemleri

Mühendisler için tesis
kavramı ve tesis planlama
problemleri hakkında bilgi
sahibi olmak.

Tesis Yerinin Belirlenmesi

Tesis yeri belirlenmesi
problemi ve problemin
çözümünde dikkate alınması
gereken kriterleri öğrenmek.
Farklı çözüm yaklaşımları
geliştirebilmek. Basit
düzeydeki problemleri
çözebilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Okuyarak, Araştırarak

Okuyarak, Model Kurarak,
Çözerek, Analiz Ederek,
Yorumlayarak
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Anahtar Kavramlar


Tesis Planlama



Tesis Yerinin Belirlenmesi



Tesis Yeri Belirlenmesindeki Karar Kriterleri



Tesis Yeri Belirleme Yaklaşımları



Faktör Karşılaştırma ve Puanlama Yöntemi



Çok Kriterli Karar Verme
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Giriş
Tesis Planlama konusu Endüstri Mühendislerinin önemli çalışma alanlarındandır.
Tesis planlama kapsamında incelenen konular, “Tesis Yeri Belirlenmesi” ve “Tesis İçi
Yerleşim” olmaka üzere temelde iki sınıfa ayrılmaktadır.
Bu hafta işlenecek konu neticesinde öğrencilerin tesis kavramını anlamaları, tesis yeri
seçimi karar problemi ve problemin işletmeler açısından önemi konusunda bilgi sahibi
olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca tesis yeri belirlenmesinde etkili olabilecek faktörler ile sık
kullanılan çözüm metotlarını bilmeleri ve basit yer seçimi problemlerinde çözüm modeli
geliştirebilmeleri istenmektedir.
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5.1. Tesis Kavramı ve Tesis Planlama
Tesis, bir üretimin ya da hizmetin gerçekleştirilebilmesi adına farklı faaliyetlerin
gerçekleştirilebildiği tanımlanmış bir alandır. Tesis kavramı oldukça geniştir ve birbirinden
farklı yapıda yüzlerce tesisten bahsetmek mümkündür. Bu tesislerin kuruluş amaçları,
mimarileri, içerisindeki organizasyonlar büyük değişkenlik gösterebilmektedir. Bir sağlık
ocağı, taş ocağı, karakol, su arıtma tesisi, çelik
üreten bir fabrika, havaalanı, hastane, bir alışveriş
merkezi, bir beyaz eşya üreticisine ait dağıtım
Tesis yerinin seçilmesi
merkezi, çöp toplama sahası, kolonya fabrikası
ya da belirlenmesi her işletme
birbirlerinden çok farklı amaçlara sahip tesislerdir.
çok önemli stratejik bir
karardır.
Bu
aşamda
Tesis Planlama Endüstri Mühendisleri için en
yapılacak bir hata telafisi
önemli çalışma konularından birisidir. Tesis ile ilgili
mümkün olmayan sonuçlar
çalışma konuları “Tesis Yeri Seçimi” ve “Tesis İçi
doğurabilir. Bir işletme için
Yerleşim” olmak üzere iki ana çalışma konusundan
tesis yerinin belirlenmesi
oluşmaktadır. Tesis yerinin seçilmesi ya da
kapsamında, o işletmenin
belirlenmesi her işletme çok önemli stratejik bir
üretim
merkezininkarardır. Bu aşamda yapılacak bir hata telafisi
fabrikasının, deposunun ya da
mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Bir işletme
mağaza
ve
servis-bakım
için tesis yerinin belirlenmesi kapsamında, o
merkezi gibi farklı tesislerin
işletmenin
üretim
merkezininfabrikasının,
konumlarının belirlenmesi söz
deposunun ya da mağaza ve servis-bakım merkezi
konusu olabilmektedir.
gibi farklı tesislerin konumlarının belirlenmesi söz
konusu olabilmektedir.

5.2. Tesis Yeri Belirlenmesi
Yer seçimi kavramı, kısa ve/veya uzun vadede çeşitli ölçütlere göre en iyi avantajlara
sahip tesis yerinin belirlenmesini ifade eder. Tesis yeri seçimi, gelecekte söz konusu
avantajları elde edebilmek amacıyla yapılacak yatırım için en uygun yerin seçimi
çalışmasıdır. Bu süreçte ilgili tesisin özellikleri ile karara etki eden faktörlerin/kriterlerin
belirlenmesi ve bu faktörlere göre alternatif çözümlerin değerlendirilmesi gerekmektedir.
Tesis yeri seçim problemlerinin literatürde farklı açılardan birçok sınıflandırmaya tabi
tutulduğu görülmektedir. Buna göre tesis yeri seçimi problemleri, yerleşim modellerine göre,
tesis yerinin kuruluş amacına göre, tek ya da çok amacın dikkate alınmasına göre, istenen ya
da istenmeyen tesisler olmasına göre, kapasitenin kısıtlı ya da kısıtsız olmasına göre
değişebilmektedir. Yerleştirilecek tesis sayısı, mesafe ölçüsü gibi bazı diğer faktörlerde
problemlerin farklı şekillerde sınıflandırılmasında etkili olabilmektedir.
Tesis yeri seçimi farklı durumlarda işletmelerin çözüm araması gereken bir
problemdir. Tesis yeri seçimi problemi ile işletmeler farklı zamanlarda karşılaşabilmektedir.
Bir işletmenin yeni bir tesis yeri arama nedenleri genel olarak şunlardır;
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Yeni bir üretim merkezi, depo ya da dağıtım merkezi ihtiyacı,



Yüksek maliyetler (kira ücreti veya taşıma maliyetlerinin yüksek olması),



Anlaşmazlıklar (Tesis mal sahibi ile olan problemler),



Mevcut tesisin teknolojik ihtiyaçlara cevap verememesi,



Mevcut Pazar cazibesini yitirirken yen pazarların cazip hale gelmesi,

 Tesisin
olumsuzluklar

işgüvenliği

ve

ergonomik

koşullardaki

yetersizliği/problemleri

 Üretim merkezinin ya da deponun bulunduğu bölgeden kaynaklı problemler
(tesisin zamanla şehir içinde kalması gibi, çevresel problemler vb).

5.3. Tesis Yerinin Belirlenmesinde Dikkate Alınması Gereken
Faktörler
Yer seçimi karar probleminde farklı seviyelerde farklı faktörler kararı
etkileyebilmektedir. Yer seçimi problemlerinde incelenecek kriterler yer seçiminin yapılacağı
tesis tipine göre değişebildiği gibi bölgelere ve karar vericilere göre de değişebilmektedir.
Tesis yerinin belirlenmesi karar probleminde etkili olan ana kriterler genel olarak; Ekonomik
Kriterler, Doğal Faktörler, Sosyal Faktörler, Politik Faktörler ve Sosyolojik Faktörlerdir. Yer
seçimi problemlerinin farklı seviyelerinde dikkate alınabilecek karar kriterleri/kararı etkileyen
faktörlerden-kriterlerden bazıları ise şunlardır;


Bölgeden temin edilecek hammaddenin kalitesi,



Hammadde bulunma kolaylığı, gelecekte bulunabilmesi (rezerv) durumu,



Hammadde maliyeti,



Hammadde ulaşım şekli ve termini (ulaşım süresi)



Nitelikli işgücü bulabilme kolaylığı,



Bölgedeki işgücü kalitesi,



İşgücü ortalama maliyeti,



Bölgenin sosyo-kültürel yapısı,



Enerji kaynaklarının durumu, çeşitliliği,



Enerji maliyeti,
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Enerji kesintileri olabilme durumu-Enerjinin sürekliliği,



Ulaşım olanaklarının durumu,



Ulaşım esnekliği-çeşitliliği,



Ulaşım maliyeti,



Bölgesel iklim durumu, İklim etkileri



Pazarın boyutu, bölgenin pazara yakınlığı,



Dağıtım kanallarına yakınlık, dağıtım maliyetleri,



Rekabet koşulları, rakip firmaların sayısı, pazar hacimleri



Devletçe sağlanan finansal teşvikler, mali destekler,



Bölgedeki yatırım politikaları, bölgenin yatırım geleceği,



Yan sanayi – tedarikçi kuruluşlarının sayısı, niteliği, teknolojisi,



Tedarikçi maliyetleri,



Vergiler, özel yatırım koşulları,

5.4 Tesis Yeri Seçimi Problemi Çözüm Aşamaları
Tesis yeri seçimi karar probleminde öncelikle ana bölgenin seçilmesi sonrasında
seçilen ana bölgeye göre alt bölgenin belirlenmesi gerekmektedir. Alt bölge seçiminden sonra
tesis binası ya da arazi seçimi gerçekleşmektedir. Bazı tesis problemleri çok geniş ölçekli
çözüm uzayından başlarken bazı problemler çok daha dar tarama alanından başlayabilir
(Örneğin uluslararası bir üretici farklı asya kıtasında bir dağıtım merkezi kurmak
isteyebilirken, sadece küçük bir ilde ya da ilçede satışı olan bir kuruyemiş firması ilin ya da
ilçenin için 5 kilometrekarelik bir alanda bir depo yeri arayabilir). Tesis yeri belirlemede,
çözüm alternatiflerinin belirlenmesinde, tesis yerinin belirlenmesinde arama yapılacak an
bölgeden başlayarak alt bölge/bölgelere ve sonrasında bina ya da arazi seçimine kadar farklı
seviyede çözüm aranmalı ve seçimler yapılmalıdır. Problemlerde ana bölgedeki aramadan,
nihai yere kadar olan aşamalar problemin boyutuna göre farklılık arz edebilmektedir (Bkz
Şekil 5.1). Yer seçimi de farklı düzeylerde sonlanabilmektedir.
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Şekil 5.1. Tesis Yeri Seçimi Karar Düzeyleri
İlk aşamadaki uygun bölge seçiminde genel olarak incelenecek unsurlar uzun vadeli
planlar dikkate alınarak incelenmelidir. Örneğin bölgedeki teşvikler, bölgedeki pazar
gelişiminin seyri, bölgedeki hükümetin ya da yönetimin tesis ettiği güven ya da istikrar
incelenebilecek faktörlere örnek olarak verilebilir. Alt bölgenin seçiminde bir önceki
incelenen faktörlerin yine bazıları dikkate alınabilir. Bununla birlikte alt bölge için oluşan
farklılıklar dikkate alınarak incelenecek faktörler belirlenmelidir. En alt seviyedeki karar
aşamasında ise alternatif yer-arsa ya da binaların özellikleri daha detaylı olarak incelenmeli ve
alt seviyeye uygun karar kriterlerinden yararlanılmalıdır. Örneğin müşterilerinin büyük
bölümünün Marmara Bölgesinde olduğu bir işletmenin Marmara’da bir dağıtım merkezi
kurmak istediğini farz edelim. Burada ana bölgenin seçilmesi için ilk olarak Marmara
bölgesinde hangi şehirde dağıtım merkezinin kurulmasının daha uygun olacağı konusuna
odaklanılmalıdır. Bu aşamada Müşterilere olan ortalama ulaşım süresi, fabrikaya olan ulaşım
süresi, illere göre teşvikler, illere göre enerji maliyetleri, ortalama kira maliyetleri vb.
faktörler/kriterler dikkate alınmalıdır. Daha sonrasında bu işletme en uygun ilin İstanbul
olduğunu belirlediğinde sıra İstanbul içinde hangi bölgenin daha uygun olacağının
belirlenmesine gelecektir. Bu aşamada, bir önceki aşamadaki bazı kriterlerin incelenmesine
gerek olmayabilir. Örneğin illere göre teşvikler ya da illere göre enerji maliyetleri burada söz
konusu değildir. Bununla birlikte bölgesel trafik durumu, bölgelere göre kira vb farklı
kriterler bu aşamadaki incelenmesi gerekli faktörler olacaktır. En alt seviyedeki kiralanacak
depo binası seçimi ise belirli bir bölgede tespit edilen (örneğin Tuzla-Samandıra bölgesi
içinde) kiralık depoların bu seviyedeki kriterlere göre incelenmesi ile gerçekleşebilir. Bu
aşamada depo binasının depolamaya uygunluğu, deponun yükleme boşaltma imkanları
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(rampalar vb.), deponun kirası her bir tespit edilen depo için karşılaştırılmalı ve en uygun
depo seçilmelidir.

5.5. Tesis Yeri Belirlenmesinde Çözüm Yaklaşımları ve Kullanılan
Yöntemler
Tesis yeri belirlenmesi karar problemleri çok farklı yaklaşımlar ile ele
alınabilmektedir. Bu kapsamda problemin yapısına ve amacına yönelik farklı yöntemlerden
yararlanılabilmektedir. Sıkça yararlanılan yöntemlerden bazıları ise şunlardır;


Ekonomik Yöntemler-Teknikler

Tesis yeri belirlenmesi probleminlerinin bazıları bir yatırım problemi olarak ele
alınmaktadır. Bu problemlerde amaç fonksiyonunda sadece kar maksimizasyonu ya da
maliyet minimizasyonu var ise ekonomik yöntemler ile (Net Bugünkü Değer Yöntemi, İç
Verimlilik/Karlılık Oranı Yöntemi vb.) en uygun yerin belirlenmesi çalışması
yapılabilmektedir. Sadece bu yöntemler ile yapılan tesis yeri belirlenmesi çalışmalarında
karara yönelik bazı diğer kriterler (arazi yapısı, istihdam, nitelikli işgücü bulabilme vb)
gözardı edildiğinde yanlış değerlendirmeler söz konusu olabişmektedir.


Faktör Karşılaştırma ve Puanlama Yöntemi

Faktör karşılaştırma ve puanlama yöntemi en basit karşılaştırma tekniklerinden biridir.
Buna göre amaca yönelik faktörler-kriterler belirlenerek bunların amaç üzerindeki ağırlıkları
tanımlanır. Sonrasında farklı çözüm alternatiflerinin, kriterlere göre aldığı puanlar
hesaplanarak en iyi yer belirlenmeye çalışılır.


Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri

Çok ölçütlü karar verme yöntemlerinde öncelikle farklı yapıdaki karar kriterleri
(maliyet, mesafe, işgücü bulabilme durumu, teşvikler, ulaşım imkanları vb.) belirlenir. Daha
sonra farklı çözüm-yer alternatifleri bu kriterler dikkate alınarak karşılaştırılır. AHP (Analitik
hiyerarşi yöntemi), TOPSIS, ELECTRE, PROMETHEE çok ölçütlü karar verme
yöntemlerinden en çok kullanılan karar verme tekniklerindendir.


Doğrusal Programlama Modelleri

Tesis yeri belirlenmesi karar probleminde amaç fonksiyonu tek bir değeri maksimize
etmek ya da minimize etmek ise (toplam taşıma mesafesinin minimize edilmesi ya da birim
zamanda yapılan sevkiyatın maksimizasyonu gibi) farklı matematiksel programlama
tekniklerinden yararlanılabilmektedir. Doğrusal programlama ile ulaştırma modelleri bu
kapsamda en fazla yararlanılan tekniklerdendir.
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Ağırlık Merkezi Yöntemi

Tesis yeri problemlerinde özellikle dikkate alınan tek kriterin taşıma miktarları ve
mesafeler olması durumunda ağırlık merkezi yöntemi kullanılabilecek basit ve etkili bir
metotdur. Bu yöntem ile kurulacak yeni tesisin ilişkisi olan diğer tesislerle yapacağı taşımalar
ve mesafeler dikkate alınmaktadır.


Başabaş Analizi Yöntemi

Başabaş Analizi sabit ve değişken maliyetleri dikkate alan basit bir analizdir. Buna
göre tesis yeri seçiminde maliyetler sabit ve değişken olarak sınıflandırılır. Bu maliyetlerin
başabaş noktaları hesaplanarak, planlanmış olan üretim hacmindeki en düşük toplam maliyeti
veren tesis yeri seçilir.
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Uygulamalar
Beşinci başlık altında ifade edildiği gibi farklı tesis yeri belirleme problemleri için çok
farklı çözüm tekniklerinden yararlanılabilmektedir. Bu başlık altında yaygın olarak kullanılan
üç farklı teknik ile ilgili problemlere yer verilmiştir.
Ağırlık Merkezi Yöntemi
Ağırlık merkezi metodu ile yeni bir tesisin belirlenmesinde diğer tesisler ile olan akıştaşımalar ve mesafeler dikkate alınmaktadır. Bu teknik özellikle lojistik merkez, depo ya da
dağıtım merkezi yerinin belirlenmesinde faydanılan bir tekniktir. Bunun dışında baz
istasyonlarının yerlerinin belirlenmesinde, santrallerin konumlandırılmasında vb.
problemlerde de bu teknikten yararlanılabilmektedir. Aşağıda Ağırlık Merkezi Metodunun
kullanıldığı bir örnek verilmiştir.
Uygulama 1.
Bir işletme ürünlerini dört farklı ana bayiye göndermektedir. Bu bayilere fabrikadan
yapılan sevkiyatlarda termin sürelerinin kısaltılması ve taşıma maliyetlerinin düşürülmesi
adına bir dağıtım merkezi kurulması kararı verilmiştir. Dağıtım merkezinin yerinin, ana
bayilere yapılan sevkiyat dikkate alınarak belirlenmesine çalışılacaktır. Anabayilerin
bölgedeki konumları ve yapılan aylık sevkiyat miktarı aşağıdaki şekilde verilmiştir.
Anabayilerin konumlarına ait koordinatlar (birim kilometredir) sırasıyla şu şekildedir,
A(20,50), B(40,10), C(75,55), D(70,40). Buna göre dağıtım merkezinin kurulması gereken
bölgenin araştırılmasına tam olarak hangi noktadan başlanmalıdır?
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Çözüm:
Problemde dağıtım merkezi için en uygun yerin neresi olacağı sorulmaktadır. Dağıtım
merkezi tüm anabayilerin koordinatları ve bu anabayilerle yapılan taşımalar dikkate alınarak
konumlandırılmalıdır. Buna göre dağıtım merkezinin konumu için sırasıyla x ve y
koordinatları hesaplanır.
Dağıtım Merkezi X koordinatı
=( 20x100)+ (40x300)+ (75x50) +(70x200) / (100+300+50+200)
X koordinatı = 31750/650 = 48,85
Dağıtım Merkezi Y koordinatı
=( 50x100)+ (10x300)+ (55x50) +(40x200) / (100+300+50+200)
Y koordinatı = 18750/650 = 28,85
Buna göre dağıtım merkezi için en uygun yer aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Aslında
bulunan sadece bir noktadır ve bu nokta dağıtım merkezinin kurulum yeri için uygun arazibina arama başlangıcını temsil etmektedir.

Faktör Karşılaştırma ve Puanlama Yöntemi:
Faktör Karşılaştırma ve Puanlama Yönteminde tesis yeri seçiminde etkili olan
kriterler/faktörler belirlenir. Farklı faktörlerin karar verici açısından önemleri de farklı
olabilmektedir. Bu nedenle yöntemde faktörlerin ağırlıkları tanımlanır. Uygun alternatif
çözümler – tesis yerleri bu faktörler dikkate alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirmede
herbir faktör için alternatiflerin – tesis yerlerinin alacağı puanlar yazılır. Bu değerlendirme
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bazen karar verici tarafından verilen puanlar olabileceği gibi bazı durumlarda tesis yeri için
gerçek sayısal değerlerden yararlanılabilir. Örneğin nitelikli işgücü bulabilme durumu için A
bölgesi çok iyi-5 puan alabilirken E bölgesinde işgücü bulabilme durumu vasat olduğundan
bu bölge bu faktöre göre 3 puan alabilmektedir. Bu puanlar izafidir. Yatırımın geridönüşü
faktörünün incelenmesinde ise yapılan ekonomik analizler neticesinde A bölgesindeki depo
kurulumunun geridönüşü 4,5 yıl iken E bölgesindeki yatırımın geridönüşü 6,6 yıl olabilir. Bu
değerler ise belirli sıkalalar yardımıyla atanan puanlar değil faktörle ilgili gerçek rakamsal
değerlerdir.
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Uygulama 2.
Bir işletme depo yeri belirlenmesine yönelik karar kriterlerini/faktörleri belirlemiş ve
tespit ettiği üç arsa için karar kriterlerini dikkate alarak değerlendirmelerde bulunmuştur.
Karar kriterlerinden maliyet ve toptancılara ortalama ulaşım süresi minimize edilmesi gerekli
faktörler iken arsanın gelecekte değer kazanması ve arsa genişliği maksimum değerlerin daha
cazip olduğu faktörlerdir. Aşağıda verilen faktörler ve üç alternatif arsanın bu faktörlere göre
aldığı değerleri dikkate alarak en uygun bölgeyi tespit ediniz.

KARAR KRİTERLERİ
ALTERNATİF
BÖLGELER

Arsa Maliyeti
Ağırlığı = 3x

Toptancılar Ort.

Arsanın Değer

Süresi

Kazanması

Ağırlığı = 2x

Ağırlığı = x

Arsa Genişliği
Ağırlığı = 2x

A

100 000TL

400 dk

Orta (5)

1000 metrekare

B

200 000 TL

80dk.

Yüksek (7)

2000 metrekare

C

300 000 TL

80 dk.

Çok yüksek (10)

1500 metrekare

Çözüm:
Değerlendirmeler dikkatlice incelendiğinde verilerin bazılarının maliyet değerleri,
bazılarının süre, bazılarının ise metrekare olduğu görülmektedir. Öncelikle verilerin sağlıklı
şekilde karşılarştırılması ve bir bölgenin toplam puanının hesaplanabilmesi için alternatiflerin
aldığı değerler normalize edilmiştir. Buna göre her bir faktör için hangi alternatif en iyi-en
istenen değeri aldıysa, (bu maliyet gibi faktörlerde en düşük, arsa genişliği gibi faktörlerde ise
en yüksek değerdir) bu “1” olarak ifade edilmekte ve diğer değerler buna göre
hesaplanmaktadır.
 Maliyet gibi en küçük değerin en iyi olduğu faktörlerde en düşük değeri alan
alternatif seçilir ve aldığı değer 1 yazılır. Daha sonra en düşük alternatifin aldığı değer
(örnekte 100000 TL) paya alınır. Diğer alternatiflerin değerleri paydaya konularak bu
değerler hesaplanır (Örneğin A için 100000/100000 = 1’dir. B için 100000/200000 = 0,5
bulunur. C için ise 100000/300000 = 0,33 değeri bulunur).
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 Arsa genişliği gibi en yüksek değerin en iyi olduğu durumlarda ise en yüksek
değer 1 seçilir. Bu sefer en yüksek değer paydaya yazılarak diğer değerler hesaplanır
(Örneğin arsa genişliğinde B bölgesindeki arsa 2000 değeri ile en faktör için en iyi değerdir.
Bu nedenle B’ye “1” yazılır. A’nın bu faktör için puanı 1000/2000 =0,5 iken C nin
puanı 1500/2000=0,75 olacaktır).
Diğer hesaplamalar sonucunda aşağıdaki tablo elde edililir.

KARAR KRİTERLERİ

ALTERNATİF
BÖLGELER

Arsa Maliyeti
Ağırlığı = 3x

100 000TL (1)

A

*
200 000 TL

B

(0,5)
300 000 TL

C

(0,33)

Toptancılara

Arsanın

Ort. Süresi

Kazanması

Ağırlığı = 2x

Ağırlığı = x

400 dk (0,2)

80dk. (1) *

80 dk. (1) *

Orta

Değer

Ağırlığı = 2x

(5)

(0,5)
Yüksek

(7)

(0,7)
Çok yüksek (10) (1)
*

Arsa Genişliği

1000 metrekare (0,5)

2000 metrekare (1) *

1500 metrekare (0,75)

Bundan sonra yapılacak işlem, her bir alternatifin aldığı normalize edilmiş değerlerin
ilgili faktörün ağırlığınca çarpılması ve çarpılan değerlerin toplamının alınarak ilgili
çözümün-tesis yerinin puanının hesaplanmasıdır. Bu hesaplamar neticesinde çözüm aşağıdaki
tabloda gösterildiği şekilde bulunur.

KARAR KRİTERLERİ
ALTERNATİF
BÖLGELER

Arsa

Toptancılara

Maliyeti

Ort. Süresi

ALTERNATİF
BÖLGELERİN

Arsanın
Değer

Arsa Genişliği

ALDIĞI

TOPLAM

PUANLAR
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Ağırlığı =

Ağırlığı = 2x

3x

A

B

C

(1) * 3 = 3

(0,5) * 3
=1,5
(0,33) * 3 =
1

Kazanması

Ağırlığı = 2x

Ağırlığı = x
(0,2) * 2 =

(0,5) * 1 =

0,4

0,5

(1) * 2 = 2

(1) * 2 = 2

(0,7) * 1 =
0,7

(1) * 1 = 1

(0,5) * 2 = 1

(1) * 2 = 2

(0,75) * 2 = 1,5

=4,9

=6,2

En

Bölge
=5,5
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İyi

Uygulama 3.
Bir tesis yeri seçimi karar probleminde kriterler, kriterlerin önem ağırlıkları ve
alternatif yerleşim yerlerine değerlendiriciler tarafından verilen tercih puanları aşağıdaki
tabloda verilmiştir. Buna göre en uygun seçenek-seçenekler hangisi-leridir?
Krtr. Ağırlığı (%)

A

B

C

Ulaşım

%50

(50)

(70)

(60)

Pazar

%25

(40)

(40)

(60)

Hammadde

%25

(80)

(50)

(60)

Çözüm:
Bu problemde bir öncekinden farklı olarak alternatiflerin kriterler-faktörlere göre
aldığı gerçek değerler yerine karar vericiler tarafından tercih puanları verilmiştir. Örneğin
ulaşımda ulaşım süresi ya da Pazar da potansiyel müşteri sayısı yerine alternatiflere tercih
edilebilirliklerine göre puanlar verilmiştir. Örneğin Ulaşım için en iyi olan alternatif aldığı 70
tercih puanı ile B bölgesidir.
Bu problemde herbir alternatifin puanı hesaplanırken direkt tercih puanları ile
ağırlıkların çarpımları toplanabilir. Çözüm şu şekilde olacaktır.
A

B

C

Ulaşım

0,5*50 =25

0,5*70=35

0,5*60=30

Pazar

0,25*40=10

0,25*40=10

0,25*60=15

Hammadde

0,25*80=20

0,25*50=12,5

0,25*60=15

TOPLAM

55

57,5

60 *En Uygun Yer
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Uygulama Soruları
1) Ülkemizde mobilya işletmelerinin önemli bir kısmının Kayseri’de olduğu
bilinmektedir. Bununla birlikte İstanbul, İnegöl, Ankara ve Bursa önemli diğer üretim
merkezlerindendir. Üretim merkezlerinin niye bu illerde olduğunu , bu illerin mobilya üretimi
için doğru yerler olup olmadığını, alternatif hangi bölgelerin cazibe merkezi olabileceğini
tartışınız.
2) Tesis içi yerlerşimde tezgah yerleşimlerinde hangi amaç ve kısıtlar dikkate
alınmalıdır? Tartışınız.
3) Tesis yerinin belirlenmesi ve tesis içi yerleşim problemlerinde kullanılan
yazılımları araştırınız. Bunlardan en az birini temin ederek (demosunu ya da öğrenci
versiyonunu elde ederek) inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu haftanın ders notunda tesis yeri belirlenmesi problemi ele alınmıştır. Bu kapsamda
öncelikle tesis kavramı incelenmiş, tesis yeri belirlenmesinin öneminden bahsedilmiştir.
Sonrasında tesis yeri belirlenmesi karar probleminde dikkate alınması gereken karar kriterlerifaktörler incelenmiş, alternatif tesis yerlerinin belirlenmesi aşamaları gösterilmiş, yer seçimi
problemi için kullanılan yöntemler hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Son olarak sık kullanılan
yöntemlerden ikisine ait basit uygulamalar-örnekler paylaşılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Bir tesis yeri seçimi karar probleminde kriterler, kriterlerin önem ağırlıkları ve
alternatif yerleşim yerlerine değerlendiriciler tarafından verilen tercih puanları aşağıdaki
tabloda verilmiştir. Buna göre en uygun seçenek-seçenekler hangisi-leridir?
Kriterler Seçeneklerin Kriterlere Göre Tercih Puanları Ağırlığı (%) A B C
Ulaşım

40

(40)

(40)

(60)

Pazar Hacmi

30

(40)

(60)

(60)

Hammadde

30

(80)

(30)

(60)

a) A
b) B
c) C
d) A & B
e) A & C
2) İstanbulda faaliyet gösteren bir firma yeni bir depo kuracaktır. Depo yeri için üç
alternatif arsa belirlemiştir. Yönetim kurulu, karar kriterlerini ve her bir kritere göre mevcut
alternatiflerin karşılaştırmalarını yapmış ve aşağıdaki değerlendirme tablosu ortaya çıkmıştır.
KARAR KRİTERLERİ
ALTERNATİF
BÖLGELER

Arsa

Depo-Fabrika

Maliyeti

OrtalamaTaşı

Ağırlığı =
2x

ma Süresi

Arsa Genişliği
Ağırlığı = 2x

Ağırlığı = 3x

ESENYURT

2 milyon TL 30 dk.

300 metrekare

ARNAVUTKÖY

4 milyon TL 60 dk.

600 metrekare

İKİTELLİ

2 milyon TL 60 dk.

1200
metrekare
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Buna göre yukarıdaki değerler dikkate alındığında en uygun tesis yeri-yerleri aşağıda
verilenlerden hangisidir?
a) ESENYURT
b) ARNAVUTKÖY
c) İKİTELLİ
d) ESENYURT ve İKİTELLİ
e) İKİTELLİ ve ARNAVUTKÖY
3) Bir tekstil fabrikasında üretilen ürünler, ürün rotaları, aylık üretim miktarları ve
taşıma parti büyüklükleri ile tezgahlar arası mesafeler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Günlük
Üretim Miktarı

Parti
Büyüklüğü

Rota

Çorap

8 000

80

XYZ

Patik

2 000

100

XZ

Eldiven

6 000

60

YZ

Atkı

6 000

60

XY

Bere

6 000

30

YZ

X

Y

Z

X

-

3 metre

5 metre

Y

3 metre

-

10 metre

Z

5 metre

10 metre

-

Herbir parti ürünün metre başına taşıma maliyeti 1 TL olduğuna göre taşıma
maliyetinin en fazla olduğu ürün aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çorap
b) Patik
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c) Eldiven
d) Atkı
e) Bere
4) Tesis yeri seçimi karar probleminde öncelikle ana bölgenin seçilmesi sonrasında
seçilen ana bölgeye göre alt bölgenin belirlenmesi gerekmektedir.
(Doğru) / (Yanlış)
5) Tesis yeri seçimi problemlerinde en etkili yöntemler ekonomik yöntemlerdir.
Ekonomik yöntemler ile problemdeki tüm karar kriterleri dikkate alınmış olunur.
(Doğru) / (Yanlış)

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) e, 4) Doğru, 5) Yanlış
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6. SÜREÇ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Süreç Kavramı ve Süreç Özellikleri
6.2. Temel Süreç Unsurları
6.3. Süreç Tipleri
6.4. Süreç Hiyerarşisi
6.5. Süreç Yönetimi Aşamaları
6.6. Süreç İyileştirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Süreç ne demektir?
2) Süreç yaklaşımı işletmelere hangi faydalar sağlar?
3) İş akış- Süreç akış şemaları nasıl çizilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Süreç kavramı ve süreç
yönetimi

Süreç ve süreç yönetimi ile
ilgili temel esasları
kavramaları, bir sürecin
iyileştirme adımlarını
öğrenmeleri ve süreç
yönetiminin nasıl
gerçekleştirileceği konusunda
bilgi ve tecrübelerinin
artırılması

Okuyarak, İnceleyerek,
Uygulama Örneklerini
Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Süreç



Yönetim Süreçleri



Destek Süreçleri



Temel/Ana Süreçler



Süreç Performans Göstergeleri



İş Akış Süreç Akış Şemaları



Süreç İyileştirme
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Giriş
Endüstri Mühendisleri problem çözücülerdir. Problem çözme dışında Endüstri
Mühendislerinin en önemli özelliklerinden birisi de hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar sürekli
iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirmeleridir. Bu kapsamda depolama süreçlerini yöneten bir
Endüstri Mühendisi stok maliyetlerini azaltıcı, depolama süresini kısaltan çalışmalariyileştirmeler gerçekleştirir. Üretim süreçlerinde çalışan bir Endüstri Mühendisi ise kapasite
artırımı, çevrim zamanının azaltılması, hurda oranlarının düşürülmesi gibi farklı iyileştirme
faaliyetlerini gerçekleştirerek sorumlu olduğu süreçlere ait çıktının iyileştirilmesine çalışır.
Tüm bu iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ve iyileştirmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması
için süreç kavramının anlaşılması ve süreç yönetimi esaslarının bilinmesi gerekmektedir. Bu
haftaki ders notunda öncelikle süreç kavramı üzerinde durulmuştur. Sonrasında süreç
yönetiminin nasıl gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

118

6.1. Süreç Kavramı ve Süreç Özellikleri
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine göre
birbiriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı”
dır. Dictionary Larousse da ise süreç; “Olguların
veya olayların belli bir taslağa uygun ve belli bir
sonucu verecek biçimde düzenlenmesi, ard arda
sıralanması” şeklinde ifade edilmektedir. Bu
tanımlardan hareketle süreç şu şekilde
tanımlanabilir; “Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdinin
kullanılarak bunlardan çıktılar elde edilmesinin
amaçlandığı,


Tanımlanabilen,sınırları korunabilen,



Tekrarlanabilen,



Ölçülebilen,



Bir sahibi ve sorumluları olan,



Organizasyonel hiyerarşi gerektirmeyen,

süreç; “Girdileri çıktı haline getiren

Süreç;
müşteri
ihtiyaçlarını karşılamak - bir
değer oluşturmak üzere, bir grup
girdinin kullanılarak bunlardan
çıktılar
elde
edilmesinin
tanımlanabilen,
amaçlandığı,
tekrarlanabilen, ölçülebilen, bir
sorumlusu
sahibi
olan,
organizasyonel
hiyerarşi
gerektirmeyen işlemler dizisidir.

işlemler dizisidir.
Sürecin özellikleri dikkate alındığına sürecin tanımlanabilir olmasının yani sürecin
başlangıcının ve sonunun ifade edilebilmesi, tanımlanabilmesi gerekmektedir. Süreç
başlangıcı bazen bir talep ile olabilirken (Satınalma sürecinde, bir birim ya da çalışandan
satınalma talebinin gelmesi), bazen bu başlangıç bir faaliyet olabilir (giriş kalite kontrol
sürecinin ilgili mazlemenin giriş yapmasıyla başlaması gibi). Sürecin diğer bir özelliği ise
tekrarlanır olmasıdır. Bu nedenle yeni bir ürün tasarımı bir süreç değil bir projedir. Bunun
gibi ilk defa yapılan ve tekrarlanmayacak her çalışma süreç değil proje olarak değerlendirilir
(prototip bir ürün edle etmek bir proje iken elde edilen prototipin sürekli üretilmesi, üretim
sürecidir). Süreç farklı performas göstergelerine göre ölçülebilmelidir. Bu performans
göstergesi kimi zaman, üretilen miktar, kimi zaman değerlendirilen müşteri şikayeti kimi
zaman ise girilen kayıt sayısı olabilir. Sürecin diğer önemli bir özelliği ise sürecin sahibi ve
sorumluları olmasıdır. Bunun tanımlanmaması durumunda sürecin aksaması kaçınılmaz
olacaktır. Son olarak süreçler organizasyonel hiyerarşi gerektirmezler. Süreçlerde önemli olan
gerçekleştirilen faaliyetler, faaliyetlerin sorumluları ve birbirleriyle ilişkileridir.

6.2. Temel Süreç Unsurları
Temel süreç unsurlarını girdi, çıktı ve kaynaklar oluşturmaktadır. Bunları şu şekilde
kısaca açıklayabiliriz;
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 Girdi: Talepler ve şartları karşılamak üzere süreçte kullanılan, süreci harekete
geçiren ve dönüşüme/değişime uğrayan hammadde, yarı mamul, mamul, hizmet, bilgi, veri,
tanımlamalar v.b. özelliklerdir. Girdiler kuruluş içinden veya dışından temin edilir.
 Çıktı: Sürecin bir sonucudur. Girdilerin talep, beklenti ve şartları karşılamak
üzere dönüşüme/değişime uğramış ürün, hizmet, vb. biçimidir. Çıktılar,kuruluşun içinden
veya dışından olan kullanıcılara sunulur.
 Kaynak: Girdilerin çıktılara dönüşümü/değişimi için kullanılan ve herhangi bir
dönüşüme/değişime uğramayan insan, bilgi, makine, teçhizat, zaman, doküman, enerji vb.
unsurlardır.
Aşağıda Şekil 6.1.’de bir işletmedeki satınalma süreci dikkate alınarak temel süreç

unsurlarına örnekler verilmiştir.
Şekil 6.1:Temel Süreç Unsurları

6.3. Süreç Tipleri ve Süreç Hiyerarşisi
Süreçler çok farklı şekillerde incelenebilmektedir. Bununla birlikte en yaygın
sınıflandırmalardan biri süreçlerin işletmemeye kazanımları dikkate alarak yapılmaktadır.
Buna göre süreçleri Yönetim Süreçleri, Temel Süreçler (Operasyonel Süreçler) ve Destek
Süreçleri şeklinde sınıflandırmak mümkündür.
Yönetim Süreçleri: Genel olarak temel süreçlerin başarısını artırmaya yönelik
yönetim süreçleridir. Yönetm süreçleri yönetme ve gözden geçirme/ kontrol ile stratejik
kararları almayı kapsar. Aşağıdakiler yönetim süreçlerine örnek olarak verilebilir.
•

Yönetim Gözden Geçirme ve İyileştirme
120

•

Finans Yönetimi

•

Planlama

•

Raporları Değerlendirme

Temel Süreçler (Operasyonel Süreçler): Firmanın misyonuna uygun,
gerçekleştirmiş olduğu ürün ya da hizmete ait temel süreçlerdir. İşletmede ürüne ya da
hizmete direkt katma değer sağlayan faaliyetlerin incelenmesi ve gruplanmasıyla bu süreçler
tanımlanabilir. Örneğin bir yurt dışı eğitim firmasında öğrencilerin vize işlemleri dikkate
alınarak (vize başvuru formunun doldurulması, konsolosluğa gerekli ücretin yatırılması,
öğrenciye randevu alınması vb.) bir vize süreci tanımlanabilir. Bununla birlikte vize işlemleri
için gerekli iletişim vb. süreçler destek süreçleridir. Temel Süreçler her işletmede o işletmeye
özgün süreçlerdir. Örneğin bir ithalat-ihracat firmasında satınalma ve pazarlama temel
süreçler olabilirken başka bir firmada bunlar destek süreç olarak tanımlanabilmektedir.
Aşağıda temel süreçlere bazı örnekler verilmiştir.
•

Ürün/HizmetGerçekleştirme

•

Montaj Süreci , Boyama Süreci vb. (Bir üretim tesisinde)

•

Öğrenci Kayıt Süreci (Eğitim Kurumlarında)

Destek Süreçleri: Temel süreçlerin doğru şekilde ve zamanında gerçekleştirilebilmesi
için gerekli olan destek faaliyetlerinden oluşan süreçleridir. Aşağıdakiler destek süreçlerine
örnek olarak verilebilir.
•

İletişim-Haberleşme Süreci

•

Altyapı Süreci

Süreçler yapıları gereği içerisinde farklı alt süreçler barındırabilmektedir. Bu
kapsamda süreç hiyerarşisi Ana Süreç, Alt Süreçler ve Faaliyetlerden oluşmaktadır. Aşağıda
Şekil 6.2.’de Süreç Hiyerarşisi gösterimi verilmiştir.

121

Şekil 6.2. Süreç Hiyerarşisi

6.4. Süreç Yönetimi
Süreç Yönetimi; bir işletmenin süreçlerinin
sistematik bir şekilde tanımlanması, izlenmesini,
ölçülmesi,
değerlendirilmesini
ve
sürekli
iyileştirilmesi
esaslarına
dayanan
yönetim
anlayışıdır. Süreç Yönetimi kısaca, iş süreçlerinin
yönetilmesi ve sürekli iyileştirilmesidir. Süreç
yönetimiyle yapılan faaliyetlerin tanımlanması,
sorumluların
belirlenmesi
sağlanır.
Süreç
içerisindeki tüm faaliyetlerin detaylı şekilde
tanımlanmasıyla
katma
değer
üretmeyen
faaliyetlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması ya
da azaltılması sağlanmış olur. Süreç yönetimi
anlayışının benimsenmesi ve uygulanmasının
işletmeye pek çok kazanımı mevcuttur. Bunlardan
bazılarına şunlar örnek verilebilir.

Süreç Yönetimi; bir
işletmenin
süreçlerinin
sistematik
bir
şekilde
tanımlanması,
izlenmesini,
ölçülmesi, değerlendirilmesini
ve
sürekli
iyileştirilmesi
esaslarına dayanan yönetim
anlayışıdır.

 Kritik süreçlerde yapılacak iyileştirmeler ile kısa zamanda daha büyük faydalar,
kazançlar sağlanması
 Süreçlerin
belirlenebilmesi,


izlenmesi,

ölçülmesi,

iyileştirme

için

mevcut

durumun

Sorumluların ve faaliyetlerin netleştirilmesi,

 Müşteri ihtiyaçlarının, yasal şartların ve işletmenin ortaya koyduğu şartların tam
olarak eksiksiz yerine getirilmesi,


Katma değeri olmayan faaliyetlerin ayıklanması,



İletişim kolaylığı, Zaman ve diğer kaynakların daha etkin kullanılabilmesi,

 Sürekli iyileştirmenin
gerçekleştirilebilmesi.

sistematik

hale

getirilmesi,

düzenli

olarak

6.5. Süreç Yönetimi Aşamaları
Süreç Yönetimi sürekli tekrar eden bir döngüdür. Bu döngü Sürecin Planlanması,
Sürecin Hayata Geçirilmesi, Sürecin Ölçülmesi-Değerlendirilmesi ve Sürecin İyileştiirlmesi
olmak üzere dört ana aşamadan oluşmaktadır. Süreç Yönetimi aşamaları kısaca şu şekilde
açıklanabilir;


Sürecin Planlanması – Tanımlanması:
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Süreci Kapsam ve Faaliyetlerinin Tanımlanması, Süreç Sorumlularının Netleştirilmesi,
Süreç Kaynaklarının Tanımlanması, Sürecin Doküman Haline Getirilmesi, Süreç Performans
Kriterlerinin Netleştirilmesi


Sürecin Hayata Geçirilmesi:

Sürecin Yapılan Tanımlamalara Göre Çalıştırılması ve İzlenmesi


Sürecin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Süreç Performans
Değerlendirilmesi


Kriterlerine

ve

Tanımlanan

Sıklıklara

Göre

Sürecin

Sürecin İyileştirilmesi

Sürecin Değerlendirme Sonuçlarına Göre İyileştirilmesi
Süreç Yönetimi aşamaları dikkate alındığında PUKÖ döngüsünü anımsatmaktadır.
PUKÖ döngüsü Planlama-Uygulama-Kontrol Etme Ölçme-Önlem Alma İyileştirme olmak
üzere süreklilik arzeden bir yapıdadır
ve işletmedeki faaliyetlerin sürekli
iyileştirilmesine
hedefler.
Aynı
şekilde süreç yönetimi aşamalarında
da benzer bir yapı söz konusudur.
Buna göre süreç yönetiminde
süreçlerin sistematik bir şekilde
iyileştirilmesi için benzer adımlar
gerçekleştirilmelidir (Bakınız Şekil
6.3. Süreç Aşamaları).

6.5.1.
Sürecin
Planlanması – Tanımlanması
Süreç Yönetiminde öncelikle
Şekil 6.3. Süreç
işletmedeki süreçlerin tanımlanması
Aşamaları
ve sınıflandırılması gerekmektedir.
Bu kapsamda yönetim süreçleri, temel süreçler ve destek süreçlerinin neler olduğu
saptanmalıdır. Daha sonrasında süreçleri oluşturan alt süreçler ve faaliyetler tam olarak
tanımlanmalıdır.
Faaliyetlerin Tanımlanması
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Süreç faaliyetlerinin tanımlanması kapsamında sürecin içinde yer alan tüm
faaliyetlerin neler olduğu, bu faaliyetlerin nasıl yapılması gerektiği, faaliyetlerde kayıt
tutuluyorsa bu kayıdın nereye girildiği gibi sorular cevaplanmalıdır. Bunun için şu sorulardan
yararlanılabilir.
•

Süreç hangi noktada başlayıp hangi noktada bitiyor?

•

Süreçte sırasıyla hangi faaliyetler var?

• Faaliyetlerde kayıt olması durumunda kayıtlar nasıl tutuluyor? Hangi yazılımın
hangi ekranında veri giriliyor?
•

Kayıt nerede saklanıyor?

•

Faaliyetlerin standart süresi varsa nedir?

• Faaliyetlerde kullanılan özel bir kaynak ya da doküman (prosedür, talimat,
yönetmelik, vb.) var mı?
Faaliyetlerin tanımlanmasında ilişki haritaları, çapraz fonksiyonlu süreç haritaları ve
sıklıkla kullanılan süreç akış şemalarından (iş akış şemaları, faaliyet akış şeması vb. isimler
de kullanılabilmektedir) yararlanılabilmektedir. Şekil 4.’te süreç tanımlamalarında kullanılan
bazı şema ve diyagramlara ait kesit görünümleri sunulmuştur. Bu şemalardan en yaygın
kullanıma sahip olan Süreç Akış Şemaları, bir süreç içinde yer alan işlerin ve bu işler
arasındaki mantıksal öncelik ilişkilerinin (öncelik, sonralık, paralellik vb) belli semboller
kullanılarak şekilsel olarak gösterimidir.
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Şekil 6.4. Süreç Tanımlamalarında Kullanılan Şema ve Diyagramlar
Yukarıda verilen harita ve şemalardan en yaygın kullanıma sahip akış şemalarında
süreç tanımlamalarında çok farklı semboller kullanılabilmektedir. Aşağıdaki Şekil 6.5.’te akış
şemalarında en fazla yararlanılan şemalar gösterilirken, Şekil 6.6’da bir süreç akış şeması
örneği verilmiştir.

Şekil 6.5. Süreç Akış Şemalarında Kullanılan Bazı Semboller
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Satınalma Şefi
Satınalma Taleplerinin
UBS Üzerinden
Dağıtılması

H

Satınalma Sorumlusu
Talep 2000 YTL nin üstünde
mi?

E

Satınalma Sorumlusu
Talebi yapan birimin
gönderdiği evrakların
incelenmesi

Satınalma Sorumlusu
Direkt Alım Gerçekleştir.

Bütçe Onayı, Gerekçe
Yazısı, Yaklaşık Maliyet
Teknik Şartname, Proje
Vb. ...

Satınalma Sorumlusu
Evraklarda eksik var mı?

Satınalma Sorumlusu
Talebi yapan birime
eksiklerini e mail at.

E
H

Satınalma Sorumlusu
Doğrudan Temin Onay
Belgesi ile Dosyanın
Hazırlanması

Satınalma Sorumlusu
Dosya Kapatılır ve İlgili Birim
Bilgilendirilir.

Satınalma Sorumlusu
Dosya hazırlanarak ön
komisyonun onayına
sunulur.

Komisyon
Satınalma Onayı Verilsin mi?

H

E

1

Şekil 6.6 Akış Şeması Örneği (Satınalma sürecinin bir bölümü)
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Sorumluların Tanımlanması
Süreç faaliyetlerinin tanımlanmasında süreç sorumlusunun ayrıca süreçteki faaliyetlere
ait sorumluların da tanımlanması gerekmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara benzer
sorular sorularak tanımlamalar yapılmalıdır.
•

Faaliyetlerin asıl sorumluları kim?

•

Asıl sorumlulara vekalet eden kim?

•

Sorumluluk kapsamı ve yetki derecesi ne?

Daha önceden ifade edildiği gibi her sürecin bir sahibi olmalıdır. Bunun dışında
sürecin sorumlusu/sorumluları ve süreç ekibi de tanımlanmalıdır. Süreç sahibi, sorumlusu ve
süreç ekibi kısaca şu şekilde açıklanabilir;
• Süreç Sahibi: Bütün sürecin tamamındaki işlere hakim, süreç sorumlularını ve
ekibini tanıyan, sürecin tamamından sorumlu olan, süreç hedeflerinde yetkili ve sorumlu olan
kişidir.
• Süreç Sorumlusu: Sürecin belirli kısımlarını yürüten ve süreç sahibini çalışmalar
ile ilgili bilgilendiren kişilerdir.
• Süreç Ekibi: Süreç sorumlusunun liderliğinde ilgili süreçte çalışan ve süreç
faaliyetlerini gerçekleştiren kişilerden oluşmaktadır.
Süreç Performans Kriterlerinin Tanımlanması
Süreçlerin tanımlanması aşamasındaki en önemli çalışmalardan biri sürecin nasıl
değerlendirileceğinin tespit edilmesidir. Ölçmezseniz bilemezsiniz ve süreci
iyileştiremezsiniz. Bu nedenle süreç performans kriterleri mutlaka tanımlanmalıdır.
Süreçlerin planlandığı şekilde yürütülebilmesini sağlamak ve izlemek, süreç performansını
görmek ve dolayısıyla iyileştirme gereken noktaları belirlemek, sürece yönelik doğru bilgileri
alabilmek amacıyla kontrol kriterleri ve uygulanacak metotlar belirlenmelidir. Süreç
performans kriterleri çok farklı olabilse de hepsinin ölçülebilir olması gerekmektedir. Bir
süreçte ölçülebilecek performans kriterleri şunlar olabilir;
•

İşlem Süresi, İşlem Zamanı,

•

Müşteri Memnuniyet Oranı,

•

Ortalama Kuyruk Uzunluğu,

•

Maliyet, Kar,

•

Tahsilat/Tahakkuk Oranı,
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•

Arıza Oranları,

•

Satınalma Süresi,

•

Müşteri Şikayet Oranı, Çalışan Memnuniyet Oranı

•

Geliştirilen Yeni Proje Sayısı

6.5.2. Sürecin Hayata Geçirilmesi – Uygulanması
Süreçler tam olarak tanımlandıktan sonra yapılan tanımlamaya uygun şekilde
uygulamaya geçilir. Bu kapsamda dikkat edilecek konu tanımlamalar ile uygulamaların
örtüşmesidir. Süreçlerin hayata geçirilmesinde tanımlamalara uygun şekilde yapılan
uygulamalarda problemler ile karşılaşılması durumunda, ilgili faaliyetin nasıl yapılması
gerektiği sorgulanır ve alınan karara göre tanımlamalar gözden geçirilerek revize edilir.

6.5.3. Sürecin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
Süreçler tanımlanan sıklıklarda ölçülmelidir. Süreç kapsamında nelerin nasıl ve ne
sıklıkta ölçüleceği, ölçüm değerlerinin hangi performans kriterini bulmada kullanılacağı süreç
tanımlamalarında yer almalıdır. Ölçümler mutlaka tanımlamalarda ifade edilen metotlar
kullanılarak, belirlenen sıklıklarda gerçekleştirilmeli ve ölçüm sonuçları (kayıtlar) süreç
tanımlamasında yer alan ilgili alana yapılmalıdır. Sürecin ölçülmesi ve değerlendirilmesi bazı
durumlarda oldukça zaman alıcı olabilmekte yüksek maliyetler oluşabilmektedir. Burada
önemli olan eldeki kaynaklar dikkate alınarak doğru metotlarla ve optimum sıklıkta (çok fazla
maliyete sebebiyet vermeden) ölçümlerin yapılmasıdır.
Ölçme ve değerlendirme işlemi sürecin kontrol altında olup olmadığını ortaya koyar.
Beklenen kontrol limitleri içinde olmayan ölçüm sonuçlarına göre gerekli tedbirlrin
alınmasına imkan sağlanmış olur. Ayrıca ölçümler ile hedeflere ne derece yaklaşıldığı ve
yapılan değişiklik ve iyileştirmelerin etkinlikleri de test edilmiş olur.

6.5.4. Sürecin İyileştirmesi
Bir sürecin iyileştirilmesi ihtiyacı farklı sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Bu
sebepler şunlar olabilir;
• Tanımlamalar Yönüyle Süreç İyileştirme (Tanımlamaların gerçekleşenden farklı
olması durumu)
• Hedefler Yönüyle Süreç İyileştirmesi (hedefler belirlenerek bu hedeflere
ulaşılabilme adına yapılan iyileştirme)
• Verim ve Kullanım Oranları Yönünden Süreç İyileştirme (verimliliği ve kaynak
kullanımını artırmaya yönelik iyileştirmeler)
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•

Ürün-Hizmet Kalitesini Dikkate Alan Süreç İyileştirme

•

Müşteri Memnuniyeti İçin Süreç İyileştirme

•

Dış Etkiler İçin Süreç İyileştirme

Süreç iyileştirme çalışmalarında çok farklı metodolojilerden yararlanılabilmektedir.
Bununla birlikte süreç iyileştirmede genel adımlar şunlardır.
•

İyileştirme İhtiyaçlarının Belirlenmesi

•

Mevcut Durum Analizi

•

İyileştirme Çözümü-Yöntemi-Projesinin Belirlenmesi

•

İyileştirilmiş Sürecin Uygulanması

•

İyileştirme Çalışmasının Değerlendirilmesi

İyileştirme ihtiyaçlarının belilenmesi ve mevcut durumun analizinde farklı yöntem ve
tekniklerden yararlanılabilmektedir. Bu kapsamda analiz aşamasının farklı kısımlarında
aşağıdaki tekniklerden faydalanılabilir.
•

Pareto Diyagramları

•

FMEA

•

Balık Kılçığı

•

Neden Sonuç Diyagramları

•

Histogramlar

•

Kontrol Tabloları

•

Dağılma Diyagramları

•

Grafikler

•

Kontrol Çizelgeleri

•

Darboğaz Yönetimi

İyileştirme konusu netleştirildikten sonra ve ilgili konuda mevcut durum ortaya
konulduktan sonra çözüm yöntemi geliştirilir. Bu kapsamda süreç sahibi, süreç sorumlusu ile
süreç ekibi toplantılar gerçekleştirir. Konuyla ilgili farklı birim ve firma yetkililerinden
yardım alınabilir. Çözüm geliştirme sürecinde beyin fırtınası, fayda analizi gibi yöntemler
kullanılabilir. Planlanan iyileştirmeler süreç üzerinde uygulanır. İyileştirme sürecinde çoğu
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zaman iyileştirme yöntemi-projesi ile uygulama eş zamanlı gerçekleştirilir. Uygulamada
karşılaşılan problemler nedeni ile iyileştirme projesi revize edilebilir. İyileştirme çalışmasının
en sonunda yapılan faaliyetler değerlendirilir. Bu kapsamda iyileştirmenin söz konusu olduğu
performans kriterleri analiz edilir. Ortaya koyulan maliyet, zaman ve emek neticesinde elde
edilen kazanç-fayda karşılaştırılır.
Süreç iyileştirme çalışmalarında kaynak israfının önüne geçmek için doğru alanda
iyileştirme yapılmalıdır. Bir süreçte iyileştirme yapılacal en doğru nokta darboğaza neden
olan alanlardır. Bir zincirin gücünü en zayıf halka belirler. Zinciri güçlendirmek için en zayıf
halka güçlendirilmelidir. Süreç Yönetiminde de sisteme darboğazlara odaklanılarak sisteme
gerçek fayda katan iyileştirme faaliyetlerine odaklanılmalıdır.
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Uygulamalar
1) Ms Office Visio programını kullanarak istediğiniz bir ürünün üretimdeki bir iş
süreç akışını (montaj, kesme vb) çiziniz.
2) Problemleri tespit etme ve analiz etmede kullanılan aşağıdaki
araçlardan/tekniklerden üçünü detaylı olarak inceleyip üretim yapılan bir yerde bu tekniklerin
nasıl kullanıldıklarını araştırınız.
•

Pareto Diyagramları

•

FMEA

•

Balık Kılçığı

•

Neden Sonuç Diyagramları

•

Histogramlar

•

Kontrol Tabloları

•

Dağılma Diyagramları

•

Grafikler

•

Kontrol Çizelgeleri

•

Darboğaz Yönetimi
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Uygulama Soruları
1) Yukarıdaki uygulamaların birincisinde çizdiğiniz süreç akış şemasıda her bir
faaliyet için sorumluları ve bu faaliyette varsa kayıt yapılan dokumanları
/veritabanlarını/ekranları süreç akış şemasında yazınız.
2) Süreç akış şemasında katma değerli olmayan faaliyetleri tespit ediniz. Bu
faaliyetlerin nasıl ortadan kaldırılabileceğini ya da azaltılabileceğini tartışınız.
3) Süreç akış şemasında faaliyetlerin standart zamanlarının nasıl hesaplandığını
araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu haftaki dersimizde öncelikle süreç kavramı üzerinde durulmuş, süreç özellikleri ile
ilgili bilgiler verilmiştir. Ana süreçler, destek süreçleri ve yönetim süreçleri açıklanmıştır.
Süreç tipleri ve süreç hiyerarşisi konusundan sonra ise süreç yönetimi konusu ele alınmıştır.
Bu kapsamda bir sürecin nasıl tanımlanması gerektiği, uygulamadaki esaslar, sürecin
ölçülmesi ve değerlendirmesi ile süreç iyileştirmesi konuları incelenmiştir. Bölüm sonunda
süreç akış şemaları ile ilgili olarak uygulama soruları paylaşılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?
 Temel süreçlerin doğru şekilde ve zamanında gerçekleştirilebilmesi için gerekli
olan iletişim-haberleşme, altyapı gibi süreçler ……………………………………….şeklinde
ifade edilmektedir.
 ……………………………. müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve bir değer
oluşturmak üzere, bir grup girdinin kullanılarak bunlardan çıktılar elde edilmesinin
amaçlandığı, tanımlanabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen, bir sorumlusu, sahibi olan,
organizasyonel hiyerarşi gerktirmeyen işlemler dizisidir.
 ………………………….. bir işletmenin süreçlerinin sistematik bir şekilde
tanımlanması, izlenmesini, ölçülmesi, değerlendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesi esaslarına
dayanan yönetim anlayışıdır.
a) Destek Süreçleri– İşlem – İyileştirme
b) Destek Süreçleri – Süreç – Süreç Yönetimi
c) Yönetim Süreçleri – İşlem – Toplam Kalite Yönetimi
d) Yönetim Süreçleri – Süreç - İyileştirme
e) Ana Süreçler – Süreç – Süreç Yönetimi
2) Aşağıdakilerden hangisi temel süreç özelliklerinden biri değildir?
a) Tanımlanabilmesi, sınırlarının belirlenebilmesi
b) Tekrarlanır olması
c) Ölçüm yapılabilmesi
d) Sonucunda kar elde edilmesi
e) Sorumlusu/sahibi olması
3) Süreç yönetimi sırasısla “Sürecin Planlanması – Tanımlanması, Sürecin Hayata
Geçirilmesi, Sürecin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Sürecin İyileştirilmesi” aşamalarından
oluşmaktadır.
(Doğru) / (Yanlış)
4) PUKÖ döngüsündeki işlemler bir süreçte bir defaya mahsus gerçekleştirilir.
(Doğru) / (Yanlış)
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5) “Süreçte Faaliyetlerin standart süresi varsa nedir” sorusu süreç tanımlama
aşamasında cevaplanması gerekli bir sorudur.
(Doğru) / (Yanlış)

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) Doğru, 4) Yanlış, 5) Doğru
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7. SİMÜLASYON VE MODELLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Simülasyon ve Modelleme Kavramları
7.2. Simülasyonun Tarihçesi
7.3. Simülasyonun Fayda Sağlayacağı Yerler
7.4. Simülasyon Uygulamalarının Avantaj ve Dezavantajları
7.5. Sistem Kavramı
7.6. Sistem Çevresi ve Sistem Öğeleri
7.7. Modeller ve Model Sınıfları
7.8. Maliyet Kavramları
7.9. Simülasyonun Adımları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Büyük bir üretim tesisinde tezgahların yerleri değiştirilmeden farklı bir yerleşim
seçeneği gerçekleştirildiğinde kapasite artışı olup olmadığı nasıl anlaşılabilir?
2) Bilgisayar ounları birer simülasyon mudur? Endüstri mühendisleri için buna
benzer oyunlar söz konusu mu?
3) Günlük hayatta karşımıza çıkan sümülasyon uygulamalarına örnek verebilir
misiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Simülasyon kavramı ve
Endüstri Mühendisleri
tarafından simülasyonun
hangi alanlarda kullanıldığı

Simülasyonun ne olduğu,
Endüstri Mühendisleri
tarafından hangi alanlarda
kullanıldığı, simülasyon
kullanımının avantaj ve
dezavantajları öğrenilecek.

Sistem elemanları ile
simülasyon ve modelleme
adımları

Sistem elemanlarını
bilmeleri, simülasyon ve
modelleme adımlarını
öğrenmeleri beklenmektedir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak, Tartışarak,
Araştırarak

Okuyarak, Araştırarak,
Uygulayarak

139

Anahtar Kavramlar


Simülasyon



Kesikli Simülasyon



Model



Kesikli ve Sürekli Sistemler



Sistem ve Sistem Öğeleri
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Giriş
Günümüzde işletmeler eskisinden çok daha büyük ve daha kompleks sistemlerden
oluşmaktadır. Bu sistemler içerisinde karşılaşılan problemler çoğu zaman matematiksel
modeller ile ifade edilememektedir. Bu nedenle bu problemler için çoğu zaman üretilen
alternatif çözümlerden biri tercih edilmektedir. Örneğin, üretim kapasitesini artırmak isteyen
bir firma, karmaşık sistemleri içinde barındıran, pek çok kısıtı ve amacı olan bu yapı içinde,
çoğu zaman, matematiksel modeller ile çözüm geliştiremez. Bu nedenle işletmeler
matematiksel modeller yerine farklı alternatif çözümler üretmekte, ürettiği çözümleri sırasıyla
denemekte ve daha sonra bu çözümlerden birini seçmek durumunda kalmaktadır. Bu
problemler için oluşturulan çözüm alternatiflerinin sırasıyla uygulanması ve en iyisinin kabul
edilmesi için sistem işleyişinin durdurulması gerekmektedir. Bu zaman alıcı ve çok maliyetli
denemeler yerine simülasyondan yararlanılarak kısa sürede sistem üzerinde farklı senaryolar
(farklı değişik uygulamalar) denenebilmekte ve böylece zaman ve maliyetten büyük
tasarruflar sağlanabilmektedir.
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7.1. Simülasyona Giriş
Simulasyon gerçek hayattaki süreçlerin ve operasyonların zamana göre taklit
edilmesidir. Simulasyon yapılırken sistemin yapay bir geçmişi oluşturulur. Oluşturulan yapay
geçmiş, gerçek sistemin işleyiş özellikleri hakkında yorum yapmak için kullanılır. Sistemin
zamanla birlikte gelişen davranışı izlenerek simulasyon modeli tesis edilir. Modelleme
yaparken, sistemin işleyişi ile ilgili varsayımlar yapılır. Bu varsayımlar sistem elemanları
arasındaki sembolik, mantıksal ve matematiksel ilişkiler şeklinde ifade edilir. Örneğin bir
servis sisteminin simülasyon modeli oluşturulurken, servis almaya gelen müşterilerin gelişler
arası süreleri için bir varsayım gerçekleştirilmelidir. Geliştirilen varsayımlar gerçeği tamamen
ya da büyük ölçüde yansıtmalıdır. Model
kurulduktan ve geçerliliği test edildikten sonra
gerçek hayattaki sistem, model üzerinde yapılacak
denemeler ile geliştirilmeye çalışılır. Esasında
Simulasyon
gerçek
simülasyon bir cevap ya da çözüm metodu
hayattaki
süreçlerin
ve
değildir. Similasyon ile sadece gerçek hayattaki
operasyonların zamana göre
sistemler taklit edilir ve bu sistemlerdeki istenilen
taklit edilmesidir. Simulasyon
değişikliklerin sistem performansına etkisi
yapılırken sistemin yapay bir
incelenebilir. Simulasyon henüz kurulmamış ama
geçmişi oluşturulur. Oluşturulan
tasarım safhasında olan sistemlerin çalışmasında
yapay geçmiş, gerçek sistemin
da kullanılır.
işleyiş
özellikleri
hakkında
yorum yapmak için kullanılır.
Sonuç olarak simülasyon;
Sistemin zamanla birlikte gelişen
 Sistem içerisindeki değişikliklerin,
davranışı izlenerek simulasyon
sistem performans kriterlerine etkilerini tahmin
etmek için,


Yeni oluşturulan sistemlerin performanslarını-başarısını tahmin etmek için,

kullanılan bir araçtır.
Simülasyonda:
1.

Öncelikle problem tanımlanır,

2.

Probleme ait değişkenler belirlenir,

3.

Nümerik model oluşturulur,

4.

Model test edilir,

5.

Modelin çözümü gerçekleştirilir,

6. Sonuçların elde edilmesinden sonra, gerekiyorsa modelde değişiklik yapılarak
tekrar çözüm aşamasına dönülür,
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7.

Karar ve uygulama gerçekleştirilir.

7.2. Simülasyonun Tarihçesi
Simülasyonun tarihçesi 5000 yıl öncesine, Çin’e kadar uzanmaktadır. Bu dönemde
savaş oyunlarında kullanılan simülasyon, yine 1780’lerde Prusyalılar tarafından savaş
stratejilerinin belirlenmesinde kullanılmıştır. II.Dünya Savaşı yıllarında, matematikçi John
Von Neumann, simülasyonu, elle veya fiziki model üzerinde denenmesi çok karmaşık ve
pahalı olan fizik problemlerinde kullanmıştır. 1960’lardan itibaren, bilindiği üzere,
bilgisayarlar çok hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu gelişme sonucunda çeşitli Simülasyon
programları (GPSS , SIMSCRIPT) geliştirilmiştir. Bu dönemden sonra günümüze kadar,
özellikle 1980’li yıllardan başlayarak; Xcell , SLAM , DYNAMO , Witness , MAP/1 gibi
çeşitli simülasyon programları geliştirilmiştir. Günümüzde uygulanan gelişmiş simülasyon
programları sayesinde, sistem performasını tasarım aşamasında incelemek ve sistem üzerinde
iyileştirmeler yapmak mümkün olabilmektedir.

7.3. Simülasyonun Tarihçesi
Bilgisayar alanındaki gelişmeler, özel amaçlı simulasyon dillerinin geliştirilmesi ve
simülasyon metotlarındaki ilerlemeler, simulasyonu, üretim yönetimi ve sistem analizinde en
fazla kullanılan araçlardan biri yapmıştır.
Simulasyon aşağıdaki faydaları sağlar.
 Simülasyon, kompleks bir sistemin veya bu sistemin alt sistemlerinin etkileşimleri
ile ilgili deneyler yapılmasına (değişiklikler yapılıp etkilerinin izlemesine) imkan tanır.
 Bilgi,
organizasyon ve çevresel değişiklikler simule edilebilir ve bu
değişikliklerin modelin davranışına etkisi gözlenebilir.
 Bir sistemin modelini oluşturma aşamasında kazanılan bilgi ve tecrübe, çalışılan
sistemi geliştirmek için öneriler yapma imkanı verir.
 Girdileri değiştirerek ve ilgili çıktıları gözlemleyerek sistem içinde hangi
değişkenlerin daha önemli olduğu ve değişkenlerin nasıl etkileşim içinde olduğu hakkında
önemli bilgiler elde edilebilir.
 Eğitim amaçlı kullanılabilir. Ayrıca animasyonlar ile yapılan planlar
görselleştirilebilir (canlandırılabilir). Bunlar eğitimlerde ve sunumlarda kullanılabilir.
 Yeni tasarım ve politikaları uygulanmadan önce simülasyon kullanılabilir.
Böylece bazı maliyetlere katlanılmadan hangi sonuçlar alınacağı önceden tahmin edilebilir.
 Analitik çözümleri doğrulamak için kullanılabilir. Böylece analitik çözümün
sağlaması yapılmış olunur.
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7.4. Simülasyonun Avantajları
Simülayon uygulamalarının pek çok avantajı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları
şunlardır;
 Yeni politikalar, işletme prosedürleri, karar kuralları, bilgi akışı, organizasyonel
prosedürler ve bunun gibi şeyler sistemin devam eden işleyişini aksatmadan incelenebilir.
 Yeni donanım tasarımları, yerleşim planları, ulaştırma sistemleri, kaynak
kullanımına ihtiyaç olmadan test edilebilir.


Bir şeyin nasıl ve niye olduğu hakkında hipotezler test edilebilir.

 Simülasyon modellerinde zaman yavaşlatılabilir ve hızlandırılabilir. Böylece uzun
zaman sonra sistem performansının durumu incelenebilir.

dilebilir.

Sistem performansını etkileyen değişkenlerin etkileşimi hakkında bilgi elde

 Değişkenlerin sistemin performansına etkisi ve önemleri hakkında bilgi elde
edilebilir. Böylece önemli değişkenler tespit edilerek iyileştirme çalışmaları bunlar üzerinden
yürütülebilir.


Sistemdeki darboğazlar tespit edilebilir ve darboğaz analizleri yapılabilir.

 Simulasyon çalışması, bireylerin sistem hakkında ne düşündüklerinden ziyade
sistemin gerçekte nasıl çalıştığının anlaşılmasına yardımcı olur.
 Simulasyon sistem üzerinde,
değişik seneryoların (What if analysis)
yapılabilmesine imkan tanır. Bu özellikle yeni bir sistem tasarlarken önemli faydalar
sağlamaktadır.

7.5. Simülasyonun Dezavantajları
Simülayon uygulamalarının pek çok avantajı yanında bazı dezavantajları da
bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları şunlardır;
 Modelleme özel bir eğitim gerektirmektedir ve zamanla ve tecrübe ile öğrenilen
bir sanattır. İki farklı bireyin geliştirdiği modellerin benzerliği olmasına rağmen her ikisinin
tamamıyla aynı olması pek mümkün değildir.
 Simulasyon sonuçlarını yorumlamak zordur. Birçok simulasyona ait çıktılar,
rassal değişkenler oldukları için (Rassal girdilere bağlı olduklarından dolayı), elde edilen
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çıktıların-sonuçların, sistemdeki etkileşimlerin mi yoksa rassallığın mı bir sonucu olduğu
kesin değildir.
 Simulasyon modellemesi ve analizi zaman alıcı ve pahalı olabilmektedir.
Modelleme yaparken kaynaklarda cimrilik etmek, analizin ve simulasyon modelinin yetersiz
olmasına sebep olabilir.
 Simulasyon bazen analitik çözümlerin mümkün ve tercih edildiği durumlarda
kullanılmaktadır.
Yukarıdaki dezavantajlara karşı simülasyon aşağıda ifade edilen şu maddelerle
savunulmaktadır.
 Simulasyon paket programları sadece girdilere (verilere) ihtiyaç duymaktadır.
Dolayısıyla simülasyon modelleri eskisine oranla çok daha kolay geliştirilebilmektedir.


Birçok paket program detaylı çıktı analizi yapabilmektedir.

 Simulasyon bugün dünden daha hızlı yapılabilmektedir ve yarınında bu günden
daha hızlı yapılacağı beklenmektedir. Bu hız donanımdaki ve simulasyon paket
programlarındaki gelişmelerden kaynaklanmaktadır.
 Kapalı formdaki modellerin çoğu günlük hayatta karşılaşılan kompleks sistemleri
çözmede ve bunları analiz etmede yetersiz kalmaktadır.

7.6. Simülasyon Uygulama Alanları
Karmaşık sistemler üzerinde tasarım ve farklı senaryoların denenmesine ihtiyaç
duyulan her alanda simülasyon uygulanabilmektedir. Simülasyonun uygulama alanlarından
bazıları şunlardır;
1.

İmalat Sistemleri

2.

Hizmet Sistemleri (Bankacılık, Sağlık, Restoran, Eğlence vb Sistemler)

3.

İnşaat Sektörü

4.

Askeri Alanlar

5.

Lojistik, Ulaştırma ve Dağıtım Alanlarında

6.

Bilgisayar Donanım ve Yazılım Sistemlerinde

7.

İş Süreçlerinde

8.

Stok-Envanter Kontrolünde
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7.7. Sistem, Sistem Çevresi ve Sistem Öğeleri
Bir simülasyon modeli oluşturabilmek için sistem ve sistem çevresinin iyi anlaşılması
ve tanımlanması gerekmektedir. Sistem bir grup nesnenin (elemanın) aralarında bağımlılık ve
etkileşim olacak şekilde ve bazı amaçları yerine getirmek için oluşturduğu bir bütündür.
Sistemler üretim ve servis sistemleri olmak üzere iki sınıfta incelenebilmektedir. Aşağıda bu
sistemlere ait örnekler verilmiştir.
Üretim sistemi
 Örnek: Otomobil fabrikası
 Amaç: İstenilen-tanımlanan özelliklerde otomobil üretmek
 Sistem Elemanları: Tezgah ve makinalar, işçiler, hammadde, yarımamuller vb.
Servis sistemi
Örnek: Banka
 Amaç: Müşterinin finansal işlemlerini gerçekleştirmek
 Sistem Elemanları: Bilgisayarlar, banka
çalışanları, vb.
Sistemin dışında kalan ve sistemi bir
şekilde etkileyen alan sistem çevresidir. Örneğin
üretim sisteminde tedarik kanalları sistem çevresi
olarak nitelendirilebilir. Sistem ve sistem
çevresinin sınırları simülasyon modelinin amacına
göre net şekilde belirlenmelidir.
Bir sistemi tam olarak anlamak ve
tanımlamak için sistem öğelerinden yararlanılır.
Sistem öğeleri sistemin içindeki farklı yapıdaki
sistem elemanlarıdır. Bunlar sistemlere göre
farklılık arzetse de genel olarak sistemlerde
bulunan öğeler-elemanlar şunlardır;
Varlık (Entity)
nesnelerdir.
Sıfat,Özellik (Attribute)
Aktivite (Activity)
aktivitedir.

Sistem bir grup nesnenin
(elemanın) aralarında bağımlılık
ve etkileşim olacak şekilde ve
bazı amaçları yerine getirmek
için oluşturduğu bir bütündür.
Sistemler üretim ve servis
sistemleri olmak üzere iki sınıfta
incelenebilmektedir.

: Sistemde, ilgilenilmesi gereken-odak noktasındaki
: Varlıkların özellikleridir.
: Belirlenen uzunluğa sahip sistem içindeki iştir-
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Durum (State)
: Çalışmanın amacına bağlı olarak, sistemin durumunu
(performansını) gösteren, sistemi herhangi bir zamanda tarif eden durumdur.
: Sistemin durumunu değiştirebilecek ani oluşumlar-

Olay (Event)
olaylardır.

İç Olay (Endogeneous Event): Sistemin içinde olan olaylardır.
Dış Olay ( Exogeneous Event): Sistem çevresinde olan olaylardır.
Yukarıda verilen sistem elemanlarının üç farklı sisteme ait örnekleri aşağıda Tablo
7.1.’de verilmiştir.
Tablo 7.1. Sistem Öğeleri
SİSTEM

VARLIK

ÖZELLİK

AKTİVİTE

OLAY

(System)

(Entity)

(Attributes)

(Activities)

(Events)

Banka

Müşteriler

Hesaptaki para miktarı

Para yatırma

Üretim

Makineler

Üretim hızı, kapasite,

Kaynak,

arıza oranı

baskı

Kominikasyon

Mesajlar

Varış yeri, mesaj
uzunluğu

İletme

DURUM
DEĞİŞKENLERİ
(State Variables)

Bankaya

Meşgul veznedar sayısı,

geliş

Bekleyen müşteri sayısı

Arıza

Makinelerin durumu
(meşgul/boş/arızalı)

Gidilecek

İletilmeyi bekleyen mesaj

yere varış

sayısı

Yukarıdaki tabloda verilen sistem elemanları, oluşturulacak similasyon modeline göre
değişebilir, elamanların sayısı artabilir ya da azalabilir.

7.8. Kesikli ve Sürekli Sistemler
Sistemler kesikli (discrete systems) ve sürekli (continuous sytems) olmak üzere iki
sınıfa ayrılmaktadır. Bunula birlikte pek çok sistem aslında hem kesikli hem de sürekli
yapıdadır. Her iki özelliği de gösteren sistemlerde baskın özelik o sistemin kesikli ya da
sürekli olarak tanımlanmasını sağlar. Kesikli sistemler, durum değişkenlerinin kesikli değerler
aldığı sistemlerdir. Örneğin banka sisteminde bekleyen müşteri sayısı durum değişkeni, saat
10:00 -10:30 arasında 8 iken, 10:30-10:35 arasında 10, 10:35-10:45 arasında 8, 10:45-11:05
aralığında 12 olabilir. Görüldüğü gibi burada durum değişkeni kesikli olarak artmakta ya da
azalmaktadır. Aşağıda Şekil 7.1.’de kesikli sistem örneği verilmiştir.
Bekleyen
Sayısı

Müşteri
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Zaman

Şekil 7.1. Kesikli Sistemler
Sürekli sistemler, durum değişkenlerinin sürekli değerler aldığı sistemlerdir. Örneğin
bir baraj sistemini inceleyelim. Barajda depolanan suyun miktarı belirli zamanlarda değişen
bir sistem değildir. Su miktarı, buharlaşma, yağmur ya da baraj kapaklarının açılmasıyla
sürekli değişmektedir. Dolayısıyla bu sürekli sistemlere örnek verilebilir.
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S
u
Miktarı

Zaman

Şekil 7.2. Sürekli Sistemler

7.9. Modeller ve Model Türleri
Bir çok sistemin iyileştirilebilmesi ve geliştirilebilmesi için sistem üzerinde farklı
çalışmalar (değişiklikler, deneyler vb.) yapılması gerekmektedir. Fakat bu denemeler için
çoğu zaman sistem işleyişinin durdurulması ve bu değişiklikler için ek kaynaklar tahsis
edilmesi gerekmektedir. Bu da çoğu zaman büyük bir maliyete katlanılması anlamına gelir.
Örneğin tesis içi yerleşiminde değişiklikler yaparak kapasitesini %5 artırmak isteyen bir firma
üretim bantlarını, tezgahların yerlerini farklı alternatif yerleşim şekillerine göre değiştirmeli
ve test etmelidir. Üretimin durdurulması ile mümkün olabilecek bu çalışmalar çoğu zaman
ertelenmek zorunda kalır. İşte bu nedenle, simülasyon modelleri işletmelerin en önemli
yardımcılarından biri haline gelmiştir.
Model, sistem üzerinde çalışma yapabilmek için oluşturulan sistemin bir temsilidir.
Modeller ihtiyaçlar-amaçlar doğrultusunda oluşturulur. Modelin gerçek sistemin ilgili alanını
temsil etmesi önemlidir. Örneğin bir inşaat firmasının pazarlama amacıyla yaptırdığı, inşa
edilecek sitede, maket apartmanlar ve çevre düzenlemesi yer alır. Bu modellerde-maketlerde,
dairelerin iç kullanımına ait boyutlar birebir gerçeğiyle aynı olmasına gerek yoktur. Fakat
yapılacak örnek daireye ait bir makette, model, dairenin iç ölçülerini temsil etmelidir.
Görüldüğü gibi birinci örnekte model apartmanları ve siteyi göstermek amacıyla, ikincisinde
ise dairenin içini ve kullanımını anlatmak amacıyla geliştirilmiştir. Sonuç olarak
oluşturulacak model gerçeği yansıtmalı, fakat detaylar ve kapsam amaca uygun şekilde
belirlenmelidir.
Modeller farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Buna göre en genel
sınıflandırmada modeller, matematiksel ve fiziksel modeller olarak ikiye ayrılır. Buna göre,
bir binanın, otomobilin maketleri-prototipleri fiziksel modellerdir. Matematiksel modellerde
ise sistem, matematiksel notasyonlar (gösterimler), denklemler ve semboller yardımıyla
tanımlanır ve temsili oluşturulur. Örneğin bir üretim tesisinde üretilen iki farklı ürüne ait
üretim miktarı x ve y şeklinde tanımlanabilir. Zaman kısıtı, kapasite kısıtı vb. kısıtlar yine
matematiksel simge ve rakamlar ile ifade edilir. Amaç fonksiyonu, maliyetin minimizasyonu
ya da karın maksimizasyonu olabilir. Bu da aynı şekilde matematiksel semboller ile gösterilir.
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Sonuç olarak matematiksel gösterimlerde fiziksel hiç bir şey kullanılmaz. Simülasyon da
aslında bir çeşit matematiksel gösterimdir. Fakat simülasyon, analitik bir çözüm içermez.
Simülasyon modelleri kendi arasında, statik-dinamik, deterministik – stokastik ve
sürekli –kesikli modeller şeklinde sınıflandırılabilir (Bkz. Şekil 7.3. Modellerin
Sınıflandırılması).
Statik modellerde bir sistemin sadece belirli bir zamandaki temsili gerçekleştirilir. Bu
tür modeller genelikle “Monte Carlo” simülasyon modelleri olarak bilinmektedir. Dinamik
modellerde ise zamanla değişen bir sistem ele alınır ve bu sistemin temsili modeli çıkartılır
(Örn:bankadaki kuyruk sistemi)
Deterministik modellerde rastsal değişkenler (random variables) yoktur. Bu nedenle
sistem kolaylıkla modellenebilir. Örneğin randevulu çalışan bir diş hekiminde randevu
saatlerinin net olması nedeniyle sistem modellenirken rastsal değişkenler kullanılmaz. Fakat
randevulu olmayan bir doktor kliniğinde hastaların gelişler arası süresi, tedavi süreleri vb.
rastsallıklar olacağı için bu sisteme ait model stokastik bir model olacaktır. Stokastik
modellerde model girdileri stokastik olduğu için çıktılarda stokastiktir.
Daha önceden ifade edildiği gibi kesikli sistemler, durum değişkenlerinin kesikli
değerler aldığı sistemlerdir. Sürekli sistemler ise durum değişkenlerinin sürekli değerler aldığı
sistemlerdir. Kesikli sistemlere ait modellere kesikli modeller, sürekli sistemlere ait modellere
de sürekli modeller denilmektedir.
Bir model dinamik, stokastik ve kesikli olabileceği gibi, dinamik, stokastik ve sürekli
de olabilir. Modellemede önemli olan model kapsamının amaçlara uygun olarak oluşturulması
ve gerçek sistemi doğru şekilde yansıtmasıdır.

Şekil 7.3. Modellerin Sınıflandırılması
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Uygulamalar
1) Simülasyon ve modelleme adımlarının kapsam ve içeriği her sistem için farklı
olsada genel simülasyon sürecine ait adımlar aynıdır. Aşağıda verilen simülasyon
çalışmalarındaki adımları inceleyiniz ve her bir adımda genel olarak hangi faaliyetler
yapıldığını araştırınız.
Problemin
Tanımlanması /
Formülasyonu

Amaçların ve Proje
Planının Çıkartılması

Modelin
Kavramsallaştırılması

Veri Toplanması

Modelin Bilgisayar
Modeline Dönüştürülmesi
Hayır

Doğrulama
(Verification)
Hayır
Evet

Geçerlilik
Analizi
(Validation)
Evet

Deneysel Tasarım

Modelin Koşturulması
(Çalıştırılması) ve Analizi

Evet
(Yeni senaryolar
da söz konusu)

Evet

Daha fazla çalıştırmaya
ihtiyaç var mı?
Hayır

Dokümantasyon ve
Raporlama

Uygulama
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1) Aşağıdaki videoları izleyiniz.

Kaynak:
http://www.youtube.com/watch?v=M0iZ52kUOiQ

http://www.youtube.com/watch?v=OUcVZiZzl9w
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Uygulama Soruları
1) Endüstri mühendisleri simülasyondan en çok hangi alanlarda yararlanmaktadır?
Araştırınız.
2) Yaygın kullanıma sahip bir simülasyon yazılımını (Promodel, Arena, Automod
vb.) inceleyiniz.
3) Simülasyonda model ile gerçek sistemin benzerliği nasıl test edilmektedir?
Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu haftaki dersimizde öncelikle simülasyon kavramı üzerinde durulmuş,
simülasyonun ne olduğu, Endüstri Mühendisleri tarafından hangi alanlarda kullanıldığı,
simülasyon kullanımının avantaj ve dezavantajları açıklanmıştır. Daha sonra sistem ve sistem
çevresi konusu ele alınmış ve sistem elemanları açıklanmıştır. Bu bölümün son kısmında ise
modellere ait örnekler verilmiştir. Simülasyon ve modelleme sürecindeki adımlar
incelenmiştir.
Ders sonunda öğrencilerin simülasyon ve modellemenin ne olduğu, Endüstri
Mühendislerinin simülasyon ve modellemeden nerelerde yararlandığı konularında bilgi sahibi
olması amaçlanmaktadır. Ayrıca ders sonunda öğrencilerin, sistem elemanlarını bilmeleri,
simülasyon ve modelleme adımlarını öğrenmeleri beklenmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Simülasyon, kompleks bir sistemin veya bu sistemin alt sistemlerinin etkileşimleri
ile ilgili deneyler yapılmasına (değişiklikler yapılıp etkilerinin izlemesine) imkan tanır.
(Doğru) / (Yanlış)
2) Simulasyonun en yaygın kullanıldığı problemlerin başında, problemin
matematiksel modelinin kolaylıkla oluşturululabildiği, analitik çözümlerin mümkün
problemler gelir.
(Doğru) / (Yanlış)
3) Simulasyon modellemesi ve analizi zaman alıcı ve pahalı olabilmektedir. Bununla
birlikte modelleme yaparken kaynaklarda cimrilik etmek, analizin ve simulasyon modelinin
yetersiz olmasına sebep olabilir.
(Doğru) / (Yanlış)
4) Simulasyon kompleks problemlerde, amaca yönelik kesin en iyi çözümün
üretildiği- kesin optimum sonucun alındığı etkili bir modelleme ve çözüm metodolojisidir.
(Doğru) / (Yanlış)
5) Endüstri Mühendislerinin simülasyon uygulamaları daha çok sürekli sistemlerin
simülasyonu ile ilgilidir. Kesikli simülasyon uygulamaları, sürekli sistemlerin
simülasyonlarına göre daha az miktardadır.
(Doğru) / (Yanlış)

Cevaplar
1) Doğru, 2) Yanlış, 3) Doğru, 4) Yanlış, 5) Yanlış
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8. SİMÜLASYON UYGULAMALARI – KUYRUK SİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Simülasyon Modelinin Geliştirilmesi
8.2. Kuyruk Sistemleri
8.3. Tek ve Çift Kanallı Kuyruk Sistemi Simülason Örnekleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bankalarda müşterilerin numaramatikten sıra numarası alması ve kuyrukta
beklemesi bir kuyruk sistemidir. Benzer şekilde üretimde ve hizmet sektöründe başka kuyruk
sistemlerine örnek verebilir misiniz?
2) Bir sistemin benzetimini/simülasyonunu yapabilmek için modelin kurulumuna
nereden başlanmalıdır?
3) Basit simülasyon uygulamaları bir yazılım olmadan gerçekleştirilebilir mi? Excel
ile bazı sistemler modellenip simülasyon yapılabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kuyruk sistemlerinin
modellenmesi ve basit
simülasyon uygulamalarının
gerçekleştirilmesi

Öğrencilerin simülasyon
Okuyarak, İnceleyerek,
problemleri ve simülasyon
Problemi Modelleyerek,
problemlerinin çözüm süreci Çözerek, Analiz Ederek
hakkında genel bilgi sahibi
olmaları, basit tek kanallı ve
çift kanallı simülasyon
problemlerinin benzetim
modellerini
oluşturabilmeleri
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Anahtar Kavramlar


Tek Kanallı Kuyruk Sistemi



Çok Kanallı Kuyruk Sistemi



Rastsal Sayılar



Gelişler Arası Süre



Servis Süresi
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Giriş
Bu haftaki ders notunda simülasyon ve modelleme konusunun bir kısmı olan kuyruk
modelleri incelenmiş, tek ve çift kanallı kuyruk sistemleri simülasyon örnekleri verilmiştir.
Ders sonunda öğrencilerin simülasyon problemleri ve simülasyon problemlerinin çözüm
süreci hakkında genel bilgi sahibi olmaları, basit tek kanallı ve çift kanallı simülasyon
problemlerinin benzetim modellerini oluşturabilmeleri hedeflenmektedir.
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8.1. Simülasyon Modelinin Geliştirilmesi
Bir sisteme ait simülasyon modelini oluşturabilmek için başlangıçta aşağıdaki üç ana
adım uygulanır. Bu süreçte simülasyon için bir tablodan yararlanmak çoğu zaman sürecin
daha kolay yönetilmesine imkan tanır.
1. Her bir girdinin karakteristiği belirlenir. Çoğunlukla bu özellikler sürekli veya
kesikli olasılık dağılımı şeklinde modellenebilir.
2. Simulasyon tablosu oluşturulur. Her bir simulasyon tablosu farklıdır ve herbiri
probleme göre geliştirilir. Aşağıdaki Tablo.1’de bir simülasyon tablosu verilmiştir. Bu
simulasyon tablosunda herbir tekrar için i=1,2,3...,n, P tane girdi (Xij ) J=1,2...,p, bir sonuç
(çıktı , Yi ) mevcuttur.
3. Her bir tekrar için, her bir p girdisi için bir değer üretilir ve bu tekrar için gerekli
çıktı hesaplanır.
Tablo 8.1. Simülasyon Tablosu
Tekrarlar

Girdiler
Xi1 , Xi2 ............. Xip

Sonuç (çıktı)
Yi

1
2
.
.
..
N

8.2. Kuyruk Sistemlerinin Simülasyonu
Kuyruk sistemleri üretim ve hizmet sektörlerinde farklı alanlarda karşımıza
çıkmaktadır. Kuyruk sistemleri genel olarak dış popülasyon, kuyruk ve servis noktasından
oluşur. Kuyruk sistemlerinde dış popülasyon sonsuz kabul edilebilir. Bu durumda işlem gören
nesnenin (müşteri ya da yarımamul vb. olabilir) dış popülasyondan kuyruğa girmesi ya da
servis işlemini tamamlayarak tekrar dış popülasyona katılması durumunda dış popülasyonda
bir artış ya da azalış olmaz (çünkü sonsuzdur). Fakat kuyruk sistemlerinde, dış popülasyondan
kuyruğa katılım durumunda ya da servisin tamamlanması ile iç sistemden çıkış durumunda
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sistem durumu etkilenir. Ortalama kuyrukta geçen süre, ortalama kuyruk uzunluğu, ortalama
servis süresi gibi sistem performansını gösteren durum değişkenleri bundan etkilenir.

Şekil 8.1. Kuyruk Sistemi Çevresi

Kuyruk sistemi; Populasyona, Gelişlerin yapısına, Servis mekanizmasına, Sistemin
kapasitesine, Kuyruk disiplinine (Servis kuralı) ’ne göre tanımlanır.Sisteme giren varlıkların
oranı diğer bir ifadeyle gelişlerin oranı, toplam servis oranından büyükse kuyruk gittikçe
uzayacaktır. Kuyruğun durumunu, kuyruktaki eleman sayısı ve hizmet noktasının (görevli ya
da makine vb) durumu (meşgul yada boş) belirler.
Olay, sistemin durumunda ani değişikliklere sebep olan şartlardır. Tek kanallı kuyruk
sisteminde sistemi etkileyen iki olay vardır. Bunlar; sisteme girişler (gelişler) ve sistemden
çıkışlardır (hizmetin tamamlanması). Kuyruk sistemi, hizmet noktası, hizmet edilen ve
kuyruktakilerden oluşmaktadır. Simulasyon zamanı, simule edilen zamanı izlemede kullanılır.
Eğer hizmet tamamlanmışsa simulasyon aşağıdaki akış şemasındaki gibi ilerler.

Şekil 8.2. Ayrılış (Sistemden Çıkış) Durumundaki Akış Diyagramı
Eğer sisteme bir müşteri gelmişse işlemler aşağıdaki akış şemasına göre olur.
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Şekil 8.3. Varış (Sisteme Giriş) Durumundaki Akış Diyagramı
Servis noktası dolu iken bir müşterinin gelmesi durumunda, müşteri kuyruğa girer,
servis noktası boş ise müşteri direkt servis noktasına yönelecektir. Bu durumda servis noktası
boş iken kuyruk olması söz konusu değildir. Aynı şekilde eğer kuyruk var ise servis
noktasının boş olması düşünülemez.

8.3.Tek ve Çift Kanallı Kuyruk Sistemleri Simülasyon Örnekleri
Aşağıda öncelikle tek kanallı kuyruk sistemi simülasyonu ile ilgili olarak üç örnek
verilmiştir.
İlk örnekte servis süreleri ve müşterilerin gelişler arası süresi bilinmektedir.
Dolayısıyla ilk örnek deterministik bir simülasyon modelidir. İkinci ve üçüncü örnek ise
olasılıklı değerlerin söz konusu olduğu, bu nedenle rastsal sayıların kullanıldığı tek kanallı
kuyruk sistemleri simülasyon örneğidir.

164

ÖRNEK 1.
Aşağıda bir diş hekiminin iki günlük programı verilmiştir. Bu kapsamda müşterilerin
gelişler arası süreleri ile tedavi süreleri bilinmektedir.
Müşteri No

Gelişler Arası Süre (saat)

Servis Süresi (Tedavi Süresi)
(saat)

1

-

2

2

2

1

3

4

3 (ameliyat)

4

1

2

5

2

1

6

6

4 (ameliyat)

Bu durumda diş hekiminin boş bekleme – doluluk oranlarını (Diş Hekimi günde 10
saat çalışmaktadır) ve hastaların ortalama kuyrukta bekleme sürelerini bulunuz. (Kuyruk
disiplini ilk giren ilk çıkar (FIFO) olarak tanımlanmıştır).
ÇÖZÜM 1.
Sistemin simülasyonunun yapabilmek için aşağıdaki gibi bir simülasyon tablosu
hazırlanmalıdır.
A

B

C

D

E

Müşteri No

Geliş zamanı

Servise başlama zamanı Servis süresi Servisin bitiş zamanı

1

0

0

2

2

2

2

2

1

3

3

6

6

3

9

4

7

9

2

11

5

9

11

1

12

6

15

15

4

19

Olayların kronolojik sırası aşağıdaki tabloda verilmiştir (Bu tablonun çıkartılması
zorunlu değildir, burada simülasyon zamanındaki ilerleme sırasındaki olayları
göstermektedir)
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Olay Tipi

Müşteri no

Simulasyon zamanı

Geliş

1

0

Ayrılış

1

2

G

2

2

A

2

3

G

3

6

G

4

7

A

3

9

G

5

9

A

4

11

A

5

12

G

6

15

A

6

19

Buna göre simülasyon süresince (20 saat) sistem içindeki müşteri dağılımı şu şekilde
oluşmaktadır.
Müşteri Sayısı

Zaman

Oluşturulan ilk tablo (simülasyon tablosu) yardımıyla istenilen hesaplamaların
yapılabilmesi için simülasyon tablosuna ek sütunlar eklenmelidir. Buna göre simülasyon
tablosu yeniden düzenlenir.
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A

B

C

D

E

F

G

Müşteri

Geliş

Servise

Servis

Servisin

Hastanın

Hekimin

No

zamanı

başlama

süresi

bitiş

Kuyrukta

Boş

zamanı

Bekleme

Bekleme

Zamanı

Zamanı

zamanı

1

0

0

2

2

-

-

2

2

2

1

3

-

-

3

6

6

3

9

4

7

9

2

11

2

-

5

9

11

1

12

2

-

6

15

15

4

19

-

3

3

Bu tablo yardımıyla istenilen oranlar hesaplanabilir.


Hekimin Boş Bekleme Oranı = 6 + 1 (ikinci günün son bir saati) / 20 saat = % 35



Hekimin Doluluk Oranı = 13 (Toplam Servis Süresi) / 20 (Sim. Süresi) = % 65

 Müşterinin Ortalama Kuyrukta Bekleme Süresi = 4 (Hastaların Toplam Kuyrukta
Bekleme Süresi) / 6 (Müşteri Sayısı) = 0,66 saat
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ÖRNEK 2
Bir mini markette tek kasa bulunmaktadır. Müşteriler markete 1 den 8 dk’ya kadar
değişen (eşit olasılıkla) sürelerle gelmektedir. Gelişler arası sürelerin olasılıkları ve
simülasyon modeli için kullanılacak rastsal sayı aralığı aşağıda verilmiştir. Servis süreleri ise
1 dakikadan 6 dk.’ya kadar değişmekte olup olasılıkları ve kullanılacak sayı aralığı aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Servis Süresi Dağılım Tablosu

Sayılar

Servis Süresi İçin Verilen Rastsal

Gelişler Arası Süre Dağılım Tablosu

Gelişler Arası Süre İçin Verilen Rastsal
Sayılar

Servis FIFO kuralına göre yapılmaktadır. Buna göre 20 müşteri için simülasyon
gerçekleştiriniz. Simülasyon tablosundan yararlanarak sırasıyla,


Müşterilerin ortalama kuyrukta bekleme süresini,



Bir müşterinin kuyruğa girme ihtimalini,
168



Kasanın boş bekleme oranını,



Ortalama servis süresini,



Ortalama gelişler arası süreyi,



Kuyrukta bekleyen müşeriler için ortalama kuyrukta bekleme süresini,



Bir müşterinin sistemde beklediği ortalama süreyi hesaplayınız.

ÇÖZÜM 2
İstenilenler dikkate alınarak aşağıdaki simülasyon tablosu oluşturulur. (Verilenler
İtalik olarak yazılmıştır).

Tabloda ilk olarak verilen rastsal sayılardan yararlanılarak müşterilerin gelişler arası
süreleri ve servis süreleri hesaplanır. Örneğin 2 numaralı müşterinin gelişler arası süresi için
verilen rastsal sayı 913’tür. Gelişler Arası Süre Dağılım Tablosuna bakıldığında 913‘ün 876000 aralığında olduğu görülecektir. Bu nedenle iki numaralı müşterinin birinci müşteriden 8
dakika sonra sisteme giriş yaptığı anlaşılmaktadır. 2. numaralı müşterinin servis süresi için
verilen rastsal sayı 10’dur. Servis Süresi Dağılım Tablosu incelendiğinde 10 rastsal sayısının
01-10 aralığında olduğu görülecektir. Buradan iki numaralı müşterinin servis süresinin 1
dakika olduğu anlaşılır. (Bir numaralı müşteri simülasyon başlangıcında kasada olduğu için
herhangi bir gelişler arası süre için rastsal sayı verilmediğine dikkat ediniz).
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Daha sonra sırasıyla tablodaki alanlar doldurulur. Simülasyon 20 müşteri olunca (20
tekrar) sonlandırılır. Simülasyon tablosu şu şekilde oluşacaktır.

Buna göre bu tablodan yararlanılarak istenilenler hesaplanır;
 Müşterilerin ortalama kuyrukta bekleme süresi, = (müşterinin kuyrukta beklediği
toplam süre) / ( toplam müşteri sayısı)=56 dk/ 20 müşteri = 2,8 dk.
 Bir müşterinin kuyruğa girme ihtimali = (kuyrukra bekleyen müşteri sayısı) / (
toplam müşteri sayısı) =13 müşteri / 20 müşteri = 0,65 = %65
 Kasanın boş bekleme oranı = (kasanın toplam boş bekleme süresi) / ( toplam
simülasyon zamanı)=18 / 86 = 0,21 = %21
 Ortalama servis süresi = (toplam servis süresi) / ( toplam müşteri sayısı) =68 / 20
müşteri = 3.4 dk.
 Ortalama gelişler arası süre = (Gelişler arası sürelerin toplamı) / ( gelişler arası
süreler - 1) =82 /19 = 4.3 dk.
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 Kuyrukta bekleyen müşeriler için ortalama kuyrukta bekleme süresi = (kuyrukra
bekleyen müşterilerin toplam bekleme süresi) /( toplam bekleyen müşteri sayısı) =56 dk / 13
müşteri = 4.3 dk.
 Bir müşterinin sistemde beklediği ortalama süre = (müşterilerin sistemde geçirdiği
toplam süre) / ( toplam müşteri sayısı)=124 dk / 20 müşteri = 6.2 dk.
ÖRNEK 3.
Bir mini markette tek bir kasa çalışmaktadır. Müşterilerin bu kasaya gelişleri arasında
geçen süre 1-5 dakika arasında değişmektedir. Kasadaki servis süresi ise 1-4 dakika arasında
gerçekleşmektedir. Aşağıda gelişler arası süre ve servis süresine ait dağılımlar verilmiştir.
Gelişler Arası Süre Dağılım Tablosu
Gelişler Arası Süre (dk)

Olasılık

Küm. Olasılık

Rastsal Sayı Aralığı

1

0.10

0.10

01-10

2

0.20

0.30

11-30

3

0.40

0.70

31-70

4

0.20

0.90

71-90

5

0.10

1.00

91-100

Servis Süresi Dağılım Tablosu
Servis Süresi (dk)

Olasılık

Küm. Olasılık

Rastsal Sayı Aralığı

1

0.20

0.20

01-20

2

0.30

0.50

21-50

3

0.40

0,90

51-90

4

0.10

1.00

91-100

Altı müşteri için simülasyonu çalıştırınız ve aşağıdaki simülasyon tablosunu
doldurunuz.
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Gelişler
Servis
Arası Süre Gelişlerarası Varış
Süresi İçin Servis
İçin Rastsal Süre (dk)
Zamanı Rastsal
Süresi
Sayılar
Sayılar

Müşt No

1

-

-

0

2

56

33

3

34

45

4

78

86

5

08

99

6

45

21

Servise Servis
Başlama Bitiş
Zamanı Zamanı

Kuyrukta
Beklenen
Süre

Kasanın
Sistemd
Boş
e Geçen
Kalma
Süre
Süresi

78

Aşağıda verilen sistem performans göstergelerini hesaplayınız.
Ortalama kuyrukta bekleme süresi:
Bir müşterinin kuyruğa girme ihtimali :
Kasanın boş bekleme oranı :
Kasanın meşgul olma ihtimali :
Ortalama servis süresi :
Gelişlerarası süre ortalaması :
Kuyrukta bekleyenlerin, ortalama kuyrukta bekleme süresi:
Bir müşterinin sistemde geçirdiği ortalama süre:
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ÇÖZÜM 3.

Müşt
No

Gelişler
Servis
Arası Süre Gelişlerarası Varış
Süresi İçin Servis
İçin Rastsal Süre (dk)
Zamanı Rastsal
Süresi
Sayılar
Sayılar
1

-

-

2

56

3

0

Servise Servis
Başlama Bitiş
Zamanı Zamanı

Kasanın
Sistemd
Boş
e Geçen
Kalma
Süre
Süresi

Kuyrukta
Beklenen
Süre

78

3

0

3

-

3

-

3

33

2

3

5

-

2

-

34

3

45

2

6

8

-

2

1

4

78

4

86

3

-

3

2

5

08

1

99

4

2

6

-

6

45

3

21

2

3

5

-

0

1

4

1
0

1
3

1
3

1
7

1
7

1
9

Ortalama kuyrukta bekleme süresi: 5/6 = 0.83 dk.
Bir müşterinin kuyruğa girme ihtimali : 2/6= 0.33 dk.
Kasanın boş bekleme oranı : 3/19 = 0.16
Kasanın meşgul olma ihtimali : 1-0.16= 0.84
Ortalama servis süresi : 16/6= 2.67 dk.
Gelişlerarası süre ortalaması : 14/6=2.34 min or 14/5=2.8 dk.
Kuyrukta bekleyenlerin, ortalama kuyrukta bekleme süresi: 5/2= 2.5 dk.
Bir müşterinin sistemde geçirdiği ortalama süre: 21/6=3.5 dk.
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Uygulamalar
Able ve Baker Arabaya servis yapan (Drive-in) lokantasında çalışan iki servis
elemanıdır. Able Baker’a göre daha tecrübelidir ve servisi biraz daha hızlı yapmaktadır. Bu
nedenle iki servis elemanın da boş olduğu durumda müşteriyi Able almaktadır Servis kuralı
FIFO ‘dur (ilk giren ilk çıkar). Araçların (müşterilerin) gelişler arası süresi ile Able ve
Baker’ın servis sürelerinin dağılımı aşağıda verilmiştir.
Arabaların gelişler arası süre dağılımı
süre

Gelişler

arası

Olasılık

Kümülatif
Olasılık

Rassal-rakam
ataması

1

0.25

0.25

01-25

2

0.40

0.65

26-65

3

0.20

0.85

66-85

4

0.15

1.00

86-00

Kümülatif
Olasılık

Rassal-rakam
ataması

Able’ın servis süresi dağılımı
Servis süresi

Olasılık

2

0.30

0.30

01-30

3

0.28

0.58

31-58

4

0.25

0.83

59-83

5

0.17

1.00

84-00

Kümülatif
Olasılık

Rassal-rakam
ataması

Baker’ın servis süresi dağılımı
Servis süresi

Olasılık

3

0.35

0.35

01-35

4

0.25

0.60

36-60

5

0.20

0.80

61-80

6

0.20

1.00

81-00
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Kullanılacak rastsal sayılar ise şunlardır;

A b le

B aker

Buna göre Able Baker servis sisteminin bir saatlik simülasyonunu gerçekleştiriniz. Bu
sistemin sistem performansını belirleyebilmek için hangi durum değişkenlerinden
yararlanılabilir yorumlayınız.
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Elde Edilecek Simülasyon Tablosu ve Değerler
Simülasyon tablosu şu şekilde oluşturulur.

Müşterinin servisten çıkış dakikası 62 dir. İlk olarak 60 dakika bu zamanda geçildiği
için simülasyon 26. müşteriden sonra sonlandırılır.
Bu sistemin performansını analiz edebilmek için. Able ve Baker’ın çalışma ve boş
beklemeleri analiz edilebilir. Ayrıca müşterilerin kuyruğa girme ihtimali ve ortalama kuyrukta
geçirilen süre de önemli bir performans göstergesi olacaktır. Bunlar dışında ortalama servis
süreleri ve müşterilerin sistemde geçirdikleri ortalama süreler de sistem performansını
gösteren çıktılardır.
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Uygulama Soruları
Excelde bir yazı tura simülasyonu yapınız. Buna göre sırasıyla,
1) 10 yazı tura atışı gerçekleştiriniz. Bu işlemi 5 kere tekrarlayınız. Yazı tura oranını
5 simülasyonun ortalamasını alarak çıkartınız.
2) 1000 yazı tura atışı gerçekleştiriniz. Bu işlemi 5 kere tekrarlayınız. Yazı tura
oranını 5 simülasyonun ortalamasını alarak çıkartınız.
3) 10000 yazı tura atışı gerçekleştiriniz. Bu işlemi 5 kere tekrarlayınız. Yazı tura
oranını 5 simülasyonun ortalamasını alarak çıkartınız. Sonuçlar arasındaki farkı inceleyiniz,
tartışınız. Arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu haftaki ders notunda kuyruk sistemleri incelenmiş ve kuyruk modellerinin
simülasyon uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle tek ve çift kanallı
kuyrukların modelleri incelenmiş, tek ve çift kanallı kuyruk sistemlerin nasıl
modellenebileceği tartışılmıştır. Sonrasında farklı sistem öğelerine sahip simülasyon örnekleri
paylaşılarak bu örnekler üzerinde simülasyonun nasıl gerçekleştirildiği gösterilmiştir. Bu
örneklerde sistemlerin performans göstergelerinin neler olabileceğine yönelik örnekler
paylaşılmıştır. Farklı uygulamalar ile öğrencilerin tecrüblerini artırarak basit düzeydeki
sistemleri modelleyebilmeleri ve simülasyonunu gerçekleştirebilmeleri hedeflenmiştir.
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Bölüm Soruları
Bir montaj bandı sonunda tek bir kalite kontrol elemanı çalışmaktadır. Öğleden sonra
nihai ürünlerin bu kontrol elemanına gelişleri arasında geçen süre 3-6 saniye arasında
değişmektedir. Kontrol elemanının kontrol süresi ise 4 ya da 5 saniyedir Aşağıda gelişler
arası süre ve kontrol süresine ait dağılımlar verilmiştir.
Gelişler Arası Süre Dağılım Tablosu
Gelişler Arası Süre (dk)
3
4
5
6

Olasılık
0.20
0.30
0.30
0.20

Küm. Olasılık
0.20
0.50
0.80
1.00

Rastsal Sayı Aralığı
01-20
21-50
51-80
81-100

Kontrol Süresi Dağılım Tablosu
Servis Süresi (dk)
4
5
Sadece 5 parça
alındığında,

Olasılık
Küm. Olasılık
Rastsal Sayı Aralığı
0.30
0.30
01-30
0.70
1.00
31-100
için aşağıdaki simülasyon tablosunda verilen rastsal sayılar dikkate

1) Bir parçanın kontrol edilmeden önce ortalama kuyrukta bekleme süresi kaç

Gelişler
Arası
Süre Gelişlerarası
İçin Rastsal Süre (sn)
Sayılar

Ürün No

-

Varış
Zamanı

Kontrol
Süresi İçin Kontrol
Rastsal
Süresi
Sayılar

1

-

0

40

2

26

62

3

34

29

4

05

86

5

88

44

Kontrole
Başlama
Zamanı

Kontrol
Bitiş
Zamanı

Kont.
Elemanı
Boş
Kalma
Süresi

Ürünün
Kuyrukta
Beklediği
Süre
-

-

saniyedir?
a) 6/5 saniye
b) 7/5 saniye
c) 8/5 saniye
d) 9/5 saniye
e) 10/5 saniye
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2) Beş parça dikkate alındığında ortalama kontrol süresi kaç saniyedir?
a) 4,4
b) 4,6
c) 4,8
d) 4,9
e) 5
3) Dördüncü parçanın kontrole başlama zamanı nedir?
a) 10
b) 12
c) 14
d) 16
e) 18
4) Kontrol eleman toplamda kaç saniye boş beklemiştir?
a) 0
b) 2
c) 3
d) 4
e) 8
5) Beşinci parça sisteme girdikten sonra kontrole alınıncaya kadar kaç saniye
beklemek durumunda kalmıştır?
a) 0
b) 1
c) 2
d) 4
e) 5
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Cevaplar
1) c, 2) c, 3) c, 4) a, 5) c
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9. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE İSTATİSTİKSEL SÜREÇ
KONTROLÜ

182

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Kalite Kavramı
9.2. Kalitenin Tarihsel Gelişimi
9.3. Toplam Kalite Yönetimi
9.4. İstatistiksel Kalite Kontrol
9.5. Kalite Kontrol Diyagramları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir ürünün ya da hizmetin kaliteli olması ne demektir?
2) Ürün/Hizmet kalitesini hangi unsurlar etkiler?
3) Sizce en kaliteli otomobil, beyaz eşya, özel hastane hangisidir? Bu sorunun
cevabının kişiden kişiye değişmesi mümkün müdür? Mümkünse bunun sebebi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kalite kavramı, toplam
kalite yönetimi ve
istatistiksel kalite kontrol

Kalite kavramını bilmek,
kalite kavramının gelişimini
öğrenmek ve Toplam Kalite
Yönetimi ve İstatistiksel
Kalite Kontrol konuları ile
ilgili genel bilgi sahibi
olmak.

Okuyarak, Tartışarak,
Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Kalite



Kalite Kontrol



Kalite Güvence Sistemi



Toplam Kalite Yönetimi



İstatistiksel Kalite Kontrol
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Giriş
Bir işletmenin ürün ya da hizmetinin kalitesi ve kalitesinin sürekliliği o işletmedeki
yönetim sistemiyle ilişkilidir. İşletmelerde kişilere bağımlı, tanımlanmamış ve standardı
olmayan uygulamalar kalitesizliğin ve değişkenliğin en önemli nedenidir. Bu kapsamda son
yıllarda dünyada ve ülkemizde kalite kavramı genişlemiş, sadece ürün özelliklerini ifade eden
tanımlamalar yerine, ürünle birlikte işletmelerin yönetim sistemlerini de içeren kalite
tanımları ortaya çıkmıştır. Daha sonra işletmelerdeki ürün standartlarına ilaveten geliştirilen
yönetim standartları ile firmaların sahip olması gereken genel sistem özellikleri
tanımlanmıştır. Günümüzde işletmelerin bir çoğu ürün/hizmet kalitesinin, yüksek müşteri
memnuniyetinin, başarılı tedarikçi işbirliğinin, pazarda devamlılık ve istikrarın, işletmenin
kalite yönetim sisteminin başarısıyla direkt ilgili olduğunu bilmektedirler. Bu nedenle farklı
kalite yönetim sistemlerine ait modeller esas alınarak işletmelerin etkin kalite yönetim
sistemleri tesis etmeleri/sistemlerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda işletmelerde
kalite yönetim sistemlerinin tesis edilmesi, yönetilmesi ve iyileştirmesinde en önemli
sorumluluk sahiplerinden biri Endüstri Mühendisleridir. Endüstri Mühendisleri bu
görevlerinde başarılı olabilmek adına işletmedeki bir çok sürecin nasıl gerçekleştirildiği
konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Bunun dışında tüm sistemin başarısı için bir kalite yönetim
sistemini hayata geçirebilmek adına neler yapılması gerektiğini bilmelidir. Bu kapsamda
farklı sektörlerde başarı sağlamış olan kalite anlayışları ve kalite yönetim modelleri hakkında
bilgi sahibi olmalıdır.
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9.1. Kalite Kavramı
Kalite kavramı milattan önceki yıllarda bile kullanılan, çok eski zamanlarda da bilinen
bir kavram olmakla birlikte özellikle sanayi devriminden sonra yaygınlaşmış ve gelişmiş bir
kavramdır. Kalite günümüze kadar farklı boyutlarda ele alınmıştır. Geleneksel yönetim
anlayışında kalite kavramı en dar anlamıyla ‘ürün kalitesi’ olarak ele alınmıştır. Günümüzde
yetersiz kalan bu tanıma karşı kalite, bu kısıtlamayı aşmış ve çok sayıda tanıma sahip
olmuştur. Kişiden kişiye kalite tanımının farklı anlamlar yüklendiği görülebilir.
Türk Dil Kurumu tarafından yapılan kalite tanımı ‘Bir şeyin iyi veya kötü olma
özelliği, nitelik, bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumu’ şeklindedir
(TDK, 2005). Crosby, kaliteyi bir ürünün ihtiyaçlara uygunluk derecesi olarak nitelemiştir.
Amerikan kalite kontrol derneğinin tanımında ise “Kalite bir mal ya da hizmetin belirli bir
gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümü” olarak
değerlendirilmiştir.
Kalite ile ilgili literatürdeki çalışmalarda kalitenin genel olarak üç bileşeni olduğu
ifade edilmektedir. Bu üç bileşenin birleşimi ile kalite oluşmaktadır, herhangi birinin
olmaması durumunda ürün veya hizmet için kalite sağlanamamaktadır. Buna göre;
 Tasarım Kalitesi: Üretim gerçekleşmeden önceki aşamayı kapsamaktadır. Ürün
veya hizmetin müşteri istekleri doğrultusunda tasarımının sağlanmasıdır.
 Uygunluk Kalitesi: Üretim aşamasını kapsamaktadır. Ürünün tasarım kalitesi ile
belirlenen özelliklere uygun şekilde üretiminin gerçekleştirilmesidir.
 Kullanım Kalitesi: Üretimden sonraki aşamayı kapsamaktadır. Paketleme,
Teslimat ve depolama gibi üretim sonrası faaliyetlerdeki kaliteyi belirtmektedir.
Son yıllarda bu üç bileşen dışında kalite genişletilmiş ve ürünün dağıtım-teslimat
aşamasındaki kalite de ayrı bir başlık altında bazı kaynaklarda yer almıştır.

9.2. Kalitenin Tarihsel Gelişimi
Kalitenin tarihsel gelişimi incelendiğinde en önemli gelişmelerin sanayi devriminden
sonra yaşandığı görülmektedir. Bu gelişi ise dört evrede incelenebilmektedir (Bkz: Şekil 9.1)
Bu aşamalar muayene faaliyetleri, kalite kontrol, kalite güvence ve toplam kalite yönetimidir.
Muayene: Sanayileşmenin ve kitlesel imalatın ilk yılları olan 1900’lü yılların başında
arz talep dengesinin arz lehinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu yıllarda üreticilerin ilk
odaklandıkları nokta daha çok üretmek ve daha yüksek kapasitelere ulaşmak olmuştur. Bu
nedenle sanayileşmenin ilk yıllarında kalite ile ilgili faaliyetlerin büyük bölümünü muayenekontrol faaliyetleri oluştumuştur. Muayene-kontrol faaliyetlerinde ürünlerin muayenesikontrolü gerçekleştirilmiş, hatalı olanlar ayıklanmıştır. Kontrol işlemi, hata çıktıktan sonra
sadece hatayı bulmaya yönelik bir faaliyettir. Kontrol neticesinde hurdaya ayrılan ürünler188

malzemeler, yeniden işlemeye gönderilen mamüller çoğu zaman önemli maliyetler oluştursa
da ilk yıllarda işletmeler hemen her ürettiklerini sattıkları için fazla miktarda üretmeye
odaklanmış ve hatalar-kalitesizlik konusuna çok fazla zaman ve emek harcamamışlardır.
Kalite Kontrol: Kalite Kontrol evresi, muayene evresinden sonra gelişmiş olan
aşamadır. Üretim miktarının artırılması ve yeni ürün ihtiyaçları nedeniyle gelişen
makineleşme üretimin daha karmaşık bir yapıya kavuşmasına neden olmuştur. Bu ise çok
farklı süreçlerde hataların çıkabilmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle işletmeler tarafından
nihai ürün muayenelerinin yetersiz kaldığı görülmüştür. Kalite kontrol evresinde nihai ürün
kontrolü dışında yarımamüllerde ve ara süreçlerde de kontrol faaliyetleri yapılması gerektiği
anlaşılmıştır. Kalite Kontrol, muayene ya da gözetimden farklı olarak belirli kurallar
çerçevesinde, standartların belirlenerek, kontrol işleminin nasıl gerçekleştirileceği
tanımlanarak, maliyet ve performans karşılaştırılarak mamüllerin, yarımamullerin,
malzemelerin ya da süreçlerin kalite kontrolünün yapılmasıdır. Kalite kontrol çalışmalarında
öncelikle müşteri istek ve beklentileri ile yasal mevzuatlar dikkate alınarak ürün standartları
oluşturulur. Sonrasında ürün ya da faaliyetin kalitesinin, tanımlanan standartlara uygunluğu
kontrol edilir. Kalite kontrolde,temel istatistikten yararlanılmakta böylece hem kontrolün
geçerliliği sağlanmakta hem de kontrolün gereksiz sayıda yapılmasının önüne geçilerek
kontrol faaliyetleri maliyetleri düşürülebilmektedir. Kalite Kontrol faaliyetleri neticesinde
hataların bulunmasu durumunda düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
Kalite Güvence: Kalite Güvence, tanımlanan ürün kalitesinin elde edilebilmesi için
ürün gerçekleştirilmesi sürecinde üretim standartlarının geliştirildiği, yöntemlerin
tanımlandığı bunlar dışında daha genel boyutta kalite politikalarını da kapsayan, kaliteyi
güvence altına almaya yönelik bir sistemdir. Kalite Güvence Sistemlerinde kalite planları
oluşturulmuş, kalite maliyetleri hesaplanmış ve istatistiksel kalite kontrolden yararlanılarak
kalitenin sistematik bir şekilde kontrol alınmasına çalışılmıştır.
Toplam Kalite Yönetimi: Toplam Kalite Yönetimi, anlayışında o zamana dek oluşan
anlayıştan farklı olarak kalitenin sadece üretimle ilgili olmadığı, işletmedeki diğer tüm
birimlerin de kalite üzerinde etkileri olduğu ifade edilmektedir. Toplam kalite, maliyetleri
sürekli düşürürken müşteri memnuniyetini kalıcı şekilde arttırmayı hedefleyen insan odaklı
bir yönetim sistemidir (Flood, 1993).
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Şekil 9.1. Toplam kalite yönetimi evriminin dört aşaması (Dale ve diğ., 2007)
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9.3. Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi tüm dünyada farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir çok
firmanın benimsediği bir kalite anlayışı, bir kalite felsefesidir. Toplam kalite yönetiminin
literatürde yer alan çeşitli tanımlarına yer vermeden
önce, kelime olarak incelemek yerinde olacaktır.
TKY’deki toplam kelimesi herkesin katılım
göstermesini ifade etmektedir. Kalitenin daha
Toplam kalite, maliyetleri
önceki bölümlerde verilen tanımlarından yola
sürekli
düşürürken
müşteri
çıkarak
müşteri
ihtiyaçlarına
uygunluğu
memnuniyetini kalıcı şekilde
anlaşılabilir. Yönetim ise bu yaklaşımın yönetim
arttırmayı hedefleyen insan
ayağını yani idarenin sorumluluklarını işaret
odaklı bir yönetim sistemidir
etmektedir. TKY için literatürde yer alan birkaç
gerektirmeyen işlemler dizisidir.
tanım şu şekildedir (Şimşek, 2010):
 Toplam kalite maliyetleri sürekli
düşürürken müşteri memnuniyetini kalıcı şekilde
arttırmayı hedefleyen insan odaklı bir yönetim
sistemidir (Flood, 1993).
 Toplam kalite bir örgütün başarısında anahtar rol üstlenen sürekli değişim
sürecine uyum ve eğitimi ön plana çıkaran bir yönetim felsefesidir (Goetsch ve Davis, 2003).
 TKY, bir felsefe olduğu kadar örgütlerin yönetimlerinde kullanılabilecek etkili,
basit ve uygulanabilir kural ve yönergelerdir (Bank, 2000).
TKY anlayışı ile klasik yönetim anlayışı karşılaştırıldığında en önemli farklılıklardan
biri üst yönetim, orta kademe yönetim ve operasyonel düzeydeki çalışanlar arasındaki iletişim
ve görevlendirme anlayışındaki farklılıktır (Bakınız Şekil 2). Klasik yönetim anlayışında
işlerin yapılmasına odaklanılmaktadır. Bu kapsamda tepe yönetimden, orta kademe yönetime,
orta kademe yönetimden de işletmedeki faaliyetlerin büyük bölümünü gerçekleştiren
operasyonel düzeydeki çalışanlara direktifler verilmektedir. Klasik yönetim anlayışında
stratejik kararların alınması dışında iyileştirmelerden de üst yönetim sorumludur. Operasyonel
düzeyde çalışanlar kendi işlerine odaklanmalı ve sadece işlerini üst yönetimin istediği şekilde
icra etmelidirler. Toplam kalite yönetimi anlayışında ise tepe yönetimin asli vazifesi
direktifler vermek yerine orta kademe yöneticilere ve operasyonel düzeydeki çalışanlara
destek vermektir. Bu kapsamda üst yönetimde, ihtiyaç duyulan kaynakların temini, gelen
iyileştirme önerilerinin incelenmesi, problemlerin çözümünde kaynak sağlanması gibi
faaliyetler gerçekleştirilir. Klasik yönetim anlayışında kararların ve uygulamaların çıkış
noktası üst yönetim iken toplam kalite yönetiminde çıkış noktası tüm çalışanlar
olabilmektedir. Bu kapsamda kalite sadece üst yönetimin değil her birimin ve hatta her
çalışanın ilgilenmesi gereken bir konudur.
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Şekil 9.2. Klasik yönetim ve TKY anlayışı
(Kaynak: http://enm.blogcu.com/kalite-kalite-kontrol-ve-toplam-kalite-yonetimi10/2660402)

9.4. Toplam Kalite Yönetiminin Temel Elemanları
Toplam kalite yönetimi, tüm çalışanlarının sürekli iyileştirmeye dahil olduğu müşteri
odaklı bir organizasyon için yönetim sistemi olarak özetlenebilir. Bu sistem kalite disiplinini
örgüt kültürü ve faaliyetlerine entegre etmek için strateji, veri ve etkili iletişimi
kullanmaktadır. Amerikan Kalite Derneği (American Society for Quality-ASQ) TKY
anlayışının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için için çok önemli kabul edilen-olmazsa
olmaz- 8 temel değeri şöyle sıralamıştır:
 Müşteri odaklılık: Kalite düzeyini sonuçta müşteri belirlemektedir. Bir
organizasyon kalitenin iyileştirmesini teşvik etmek için ne yaparsa yapsın - çalışanların
eğitilmesi, tasarım sürecine kalitenin entegre edilmesi, bilgisayarların veya yazılımın
yükseltilmesi veya yeni ölçüm araçları alınması- tüm bu çabaların değerli olup olmadığını
müşteri belirlemektedir.
 Tüm çalışanların katılımı: Tüm çalışanlar ortak hedefler doğrultusunda
çalışmaktadır. Toplu çalışan bağlılığı sadece korkunun işyerinden çıkarılmasından sonra,
yetkilendirme meydana geldiğinde ve yönetim uygun bir ortam sağladığında elde edilebilir.
Yüksek performanslı çalışma sistemleri, normal iş faaliyetleri ile sürekli iyileştirme çabalarını
bütünleştirmektedir. Kendini yöneten iş takımları yetkilendirmenin bir şeklidir.
 Süreç odaklılık: Süreç odaklı düşünme TKY’nin temel parçasıdır. Bir süreç;
tedarikçilerden girdilerin (dahili veya harici) alınması ve bunların müşteriye (yine, iç veya
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dış) teslim edilecek çıktılara dönüştürülmesi adımlarının bir serisidir. Süreci yürütmek için
gerekli adımlar tanımlanır ve beklenmedik değişimi algılamak için performans ölçümleri
sürekli izlenir.
 Bütünleşik sistem: Bir örgüt genellikle dikey yapılandırılmış departmanlar halinde
ki çok sayıda farklı fonksiyonel uzmanlık alanlarından oluşmasına rağmen, bu fonksiyonları
birbirine bağlayan TKY’nin odağındaki yatay süreçlerdir.
 Stratejik ve sistematik yaklaşım: Bir kuruluşun vizyonu, misyonu ve hedeflerine
ulaşmak için stratejik ve sistematik bir yaklaşım kalite yönetiminin önemli bir parçasıdır.
Stratejik planlama ve stratejik yönetim adı verilen bu süreç, kalitenin temel bileşen olarak
entegre edilmesini sağlayan stratejik planın oluşturulmasını içermektedir.
 Sürekli gelişim: TKY’nin önemli bir itme faktörü sürekli süreç iyileştirmedir.
Sürekli iyileştirme bir organizasyonu paydaşların beklentilerini karşılamada daha rekabetçi ve
daha etkili olmanın yollarını bulma konusunda hem analitik hem de yaratıcı olmaya iter.
 Verilere dayalı karar verme: Bir kuruluşun ne kadar iyi performans gösterdiğini
bilmek için, performans ölçümlerinin verileri gereklidir. TKY, bir kuruluşun karar vermedeki
doğruluğunu geliştirmek, uzlaşmayı ve geçmişe dayalı tahmini sağlaması için sürekli veri
toplamasını ve analiz etmesini gerektirir.
 İletişim: Günlük operasyonların yanı sıra örgütsel değişim esnasında, etkin
iletişim tüm düzeylerde çalışanların moralinin yüksek tutulması ve motive edilmesinde büyük
bir rol oynamaktadır. İletişim stratejileri, yöntem ve dakiklik içermektedir.

9.5. İstatistiksel Kalite Kontrolü
Japon Endüstriyel Standartları (JIS) kalite kontrol ile ilgili olarak şu tanımlamayı
yapmıtır; “Tüketicilerin gereksinimlerini karşılayan kaliteli mal veya hizmetleri ekonomik
olarak üreten bir üretim yöntemleri sistemidir. Modern kalite kontrol istatistiksel
yöntemlerden yararlanır ve genellikle istatistiksel kalite kontrol olarak adlandırılır.”
İstatistiksel kalite kontrol, kalite kontrol ve istatistik metotlarının birleştirilmesiyle
oluşturulmuş bir yapıdır. İstatistik, sayılardan sonuçlar çıkarmak, örneklerden yararlanarak
ana kütle hakkında tahminlerde bulunmak şeklinde tanımlanırken kalite kontrol, bir ürün veya
hizmetin istenilen özelliklerde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla üretici tarafından
uygulanan işlemler dizisi olarak tanımlanmıştır (Bircan ve Selami, 2003).
Amacı üretilen mal ve hizmetlerin kalite yönünden kontrol altında olmasını sağlamak
olan istatistiksel kalite kontrolün sürecinin aşamaları şu şekildedir:


Veri toplamak,



Analiz yapmak,



Yorumlamak,
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Çözüm yollan geliştirmektir.

İstatistiksel Kalite Kontrol Avantajları
İstatistiksel kalite kontrolün en önemli öncüsü Walter Shewhart’tır. Shewhart, 1924
yılında süreç kontrol şemalarını sunmuştur. Üretimin tüm aşamalarında istenilenden
sapmaların olduğunu, sapmaların nedenlerinin araştırılması için sürecin izlenerek kontrol
edilmesi gerekliliğini savunmuştur. İstatistiksel kalite kontrol alanında yazdığı ‘Economic
Control of Quality of Manufactured Product’ ve ‘Statistical Method from the Viewpoint of
Quality Control’ isminde iki önemli kitabı vardır. İstatistiksel düşünce olarak Shewhart’tan
etkilendiklerini belirttiğimiz Deming ve Juran 1950’lerin başında Japonya’da istatistiksel
kalite kontrolü uygulamaya başlamışlardır.
Shewhart istatistiksel kalite kontrol teknikleri kullanılarak organizasyonda başlıca şu
avantajların elde edilebileceğini belirtmiştir:


Ürün ortaya çıktıktan sonraki kalite maliyetlerinin azalması,



Ürünün alıcılar tarafından reddedilme oranının azalması,



Üretim miktarından maksimum fayda elde edilmesi,



Tüm ürünlerde yeknesak bir kaliteye ulaşılması,

 Kalite ölçülme işinin dolaylı olarak yapıldığı durumlarda tolerans limitlerinin
azalması.
İstatistiksel Kalite Kontrolde Kullanılan Araçlar
Aşağıda verilen araçlar, istatistiksel kalite kontrolün uygulanmasında kullanılan 7 araç
olarak tanımlanmaktadır:
i.

Histogramlar,

ii. Çetele diyagramları,
iii. Balık kılçığı diyagramı (neden sonuç analizi),
iv. Pareto diyagramları,
v. Hata yoğunluk diyagramları,
vi. Dağılım diyagramları,
vii. Kontrol çizelgeleri
Temel istatistiksel kalite kontrol yöntemlerinin kullanılma alanları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir (Kapıcı, A., 2005).
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AMAÇ

KULLANILACAK TEKNİK
Akış diyagramı Pareto diyagramı

Sorunların öncelik sırasının belirlenmesi

Çetele diyagramı Beyin Fırtınası
Nominal grup tekniği

Sorunun ne olduğu, nerede-ne zaman
meydana geldiği ve etki alanının
belirlenmesi

Çetele diyagramı
Pareto diyagramı
Histogram
Çetele diyagramı Beyin fırtınası

Sorunun olası bütün nedenlerinin saptanması

Pareto diyagramı
Dağılım diyagramı
Neden-sonuç diyagramı
Çetele diyagramı Beyin fırtınası

Sorunun ana nedeninin saptanması

Pareto diyagramı
Dağılım diyagramı
Nominal grup tekniği

Etkin ve uygulanabilir çözümün
geliştirilmesi ve uygulama planının
hazırlanması

Beyin fırtınası Histogram Yönetim
değerlendirmesi

Çözümün uygulamaya konması ve gerekli
prosedürlerle grafiklerin düzenlenmesi

Pareto diyagramı Kontrol grafikleri
Histogram
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Uygulamalar
İstatistiksel Kalite Kontrol araçlarından en sık kullanılanlardan birisi olan kontrol
şemalarının birkaç çeşidi bulunmaktadır. Değişken yapısına göre sürekli değişken veya nitelik
değişkenleri için diyagramlar farklılık göstermektedir. Sürekli değişkenler için; gözlem
değerleri kullanılıyorsa X diyagramı, gözlem verilerinden yola çıkılarak hesaplanan aralık
değerleri kullanılıyorsa R diyagramı, nitelik değişkenleri için p diyagramı örnek olarak
verilebilir.
Bu uygulamada örnek teşkil etmesi açısından sadece X kontrol diyagramıyla ilgili
küçük bir örnek verilecek, kontrol şemalarının hazırlanmasında genel olarak izlenen yol
üzerinde durulacaktır. İKK diyagramlarının oluşturulmasında ilk olarak şemaya
yerleştirilecek gözlem verilerinin elde edilmesi gereklidir. Bunun için örneklem boyutunun,
gözlem sayısının belirlenmesi gibi hesaplamalar yapılmalıdır. Sonrasında alt ve üst kontrol
sınırları-limitleri belirlenmelidir. Sonrasında aşağıda gösterildiği gibi yatay eksende zaman
boyutu, düşey eksende ölçüm değerleri olacak şekilde kontrol şeması çizilir.
Ölçülen Değerler

Üst kontrol limiti (UKL)

Ortalama

Alt kontrol limiti (AKL)

Şekil 9.3. Kontrol şemasının genel yapısı

Aşağıdaki örnek veri seti üzerinden gidersek; 20 kümeden oluşan veri seti, her kümede
5 gözlem bulunmaktadır (Chandra, 2001). Veri seti ve X , R diyagramları için değerler
aşağıdaki tablodaki gibi hesaplanır. Örnek olarak X için kontrol diyagramı tablonun ardından
sunulmuştur.
196

K
üme#

X

(i)

öz.1

G
öz.2

G
öz.3

G
öz.4

G
öz.5

G

1

,5

4
,6

4
,5

4
,4

4
,4

4
,48

2

,6

4
,5

4
,4

4
,3

4
,1

3

,6

4
,1

4
,4

4
,4

4

,4

4
,3

4
,4

5

,3

4
,3

6

,6

7

R

S

4
,2

0
,084

0

4
,38

4
,5

0
,192

0

4
,1

4
,32

4
,5

0
,217

0

4
,2

4
,3

4
,32

4
,2

0
,084

0

4
,4

4
,2

4
,3

4
,3

4
,2

0
,071

0

4
,6

4
,2

4
,5

4
,5

4
,48

4
,4

0
,167

0

4
,3

4
,6

4
,5

4
,2

4
,34

4
,5

0
,207

0

,1

,5

4
,4

4
,6

4
,4

4
,48

4
,2

0
,084

0

8

4
,5

,4

4
,2

4
,6

4
,6

4
,2

4
,4

4
,4

0
,2

0

9

,2

4
,2

4
,2

4
,5

4
,2

4
,26

4
,3

0
,134

0

10

,3

4
,2

4
,3

4
,4

4
,2

4
,28

4
,2

0
,084

0

11

,4

4
,4

4
,4

4
,4

4
,1

4
,34

4
,3

0
,134

0

12

,3

4
,4

4
,6

4
,6

4
,42

4
,4

0
,179

0

13

4
,2

,2

4
,4

4
,4

4
,1

4
,4

4
,3

4
,3

0
,141

0

14

,2

4
,3

4
,1

4
,5

4
,6

4
,34

4
,5

0
,207

0

15

,6

4
,4

4
,3

4
,5

4
,1

4
,38

4
,5

0
,192

0

16
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,6

4
,6

4
,6

4
,2

4
,5

4
,5

4
,4

0
,173

0

17

,4

4
,6

4
,3

4
,1

4
,3

4
,34

4
,5

0
,182

0

18

,3

4
,6

4
,2

4
,2

4
,1

4
,28

4
,5

0
,192

0

19

4
,1

4
,4

4
,4

4
,32

4
,4

0
,164

0

,2

4
,5

4
,4

0
,15

0

,363

20
Or
talama

x Kontrol Graf. Limitleri
UKL = x + A 2 R
AKL = x - A 2 R

R Kontrol Graf. Limitleri
UKL = D 4 R
AKL = D 3 R

X Kontrol Grafiği için hesaplamalar şu şekilde olacaktır.
ÜKL= 4,363 + 0,58*0,4 = 4,595
AKL= 4,363 - 0,58*0,4 = 4,131

4,595

4,131

Kontrol diyagramları ile sürecin kontrolü sağlanmaktadır. Oluşturulan bazı kurallara
göre diyagramlar incelenerek kontrol dışına çıkıp çıkmadığı incelenmektedir. Bu durumlar
aşağıda listelenmiştir:
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UK
L

Ölçüle

Ölçüle

1) Ölçülen değerin üst ve alt kontrol limitlerinin dışına çıkması,
UK
n Değerler

n Değerler

L

Ort

Ort

alama

alama

Ölçüle

2) Ölçülen ardışık 6 değerin sürekli artması veya azalması,
Ölçüle

UK
n Değerler

L

UK
n Değerler

L

Ort
Ort

alama
alama

UKL
n Değerler

n Değerler

UKL

Ölçüle

Ölçüle

3) Ölçülen ardışık 8 değerin hepsinin ortalamanın altında veya üstünde yer alması,

Ortalama

Ortalama

4) Ölçülen ardışık 3 değerden 2’sinin ortalamanın altında veya üstündeki bölgenin
±2σ dışında fakat kontrol limitleri altında yer alması,

Değerler

+1σ

Ölçülen

+2σ

UKL

+2σ
Değerler

Ölçülen

UKL

+1σ

1σ

UKL

UKL

2σ

2σ

+2σ

+2σ

+1σ

Değerler

6) Ölçülen 15 değerin ortalamanın altında veya üstündeki bölgenin ±1σ alanında yer
Değerler

alması

1σ

Ölçülen

Ölçülen

5) Ölçülen ardışık 5 değerden 4’ünün ortalamanın altında veya üstündeki bölgenin
dış ±2σ alanında yer alması

+1σ
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1σ

1σ

7) Ölçülen 14 değerin sırayla bir azalıp bir artması.
Bu durumların sayısı arttırılabilir.
EK 1. NORMAL DAĞILIM TABLOSU

z

n

A2

xx


Ã2

d2

D3

D4

A3

c4

B3

B4
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2

1,880

1,880

1,128

-

3,267

2,659

0,7979

-

3,267

3

1,023

1,187

1,693

-

2,574

1,954

0,8862

-

2,566

4

0,729

0,796

2,059

-

2,282

1,628

0,9213

-

2,266

5

0,577

0,691

2,326

-

2,114

1,427

0,9400

-

2,089

6

0,483

0,548

2,534

-

2,004

1,287

0,9515

0,030

1,970

7

0,419

0,508

2,704

0,076

1,924

1,182

0,9594

0,118

1,882

8

0,373

0,433

2,847

0,136

1,864

1,099

0,9650

0,185

1,815

9

0,337

0,412

2,970

0,184

1,816

1,032

0,9693

0,239

1,761

10

0,308

0,362

3,078

0,223

1,777

0,975

0,9727

0,284

1,716

11

0,285

3,173

0,256

1,744

0,927

0,9754

0,321

1,679

12

0,266

3,258

0,283

1,717

0,886

0,9776

0,354

1,646

13

0,248

3,336

0,307

1,693

0,850

0,9794

0,382

1,618

14

0,235

3,407

0,328

1,672

0,817

0,9810

0,406

1,594

15

0,223

3,742

0,347

1,653

0,789

0,9823

0,428

1,572

16

0,212

3,532

0,363

1.637

0,763

0,9835

0,448

1,552

17

0,203

3,588

0,378

1,622

0,739

0,9845

0,466

1,534

18

0,194

3,640

0,391

1,608

0,718

0,9854

0,482

1,518

19

0,187

3,689

0,403

1,597

0,696

0,9862

0,497

1,503

20

0,180

3,735

0,415

1,585

0,680

0,9869

0,510

1,490

21

0,173

3,778

0,425

1,575

0,663

0,9876

0,523

1,477

22

0,167

3,819

0,434

1,566

0,647

0,9882

0,534

1,466

23

0,162

3,858

0,443

1,557

0,633

0,9887

0,545

1,455

24

0,157

3,895

0,451

1,548

0,619

0,9892

0,555

1,445

25

0,153

3,931

0,459

1,541

0,606

0,9896

0,565

1,435
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Uygulama Soruları
1) Bir işletmenin kalite yönetim sisteminin tesis edilmesi ve sürekli iyileştirilmesi
adına Endüstri mühendislerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere örnekler veriniz.
2) Üretim gerçekleştirilen bir işletmeye ait gerçek X ve R kontrol grafiği örnekleri
bulunuz ve bunları yorumlayınız.
3) İstatistiksel kalite kontrolde yaygın olarak kullanılan (SPSS, minitab vb) bir
yazılımı inceleyiniz. Bu yazılımdan yararlanarak hangi tür problemlerin çözüldüğünü
inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kalitesizliğin en önemli nedeni sistemdir. Kalite yönetim sistemlerinin başarısı ürün
ya da hizmet kalitesini direkt etkilemektedir. Bu nedenle işletmelerin farklı yönetim
sistemlerine ait modelleri esas alarak kendileri için en doğru kalite yönetim sistemlerini tesis
etmeleri/geliştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda işletmelerde kalite yönetim sistemlerinin
tesis edilmesi, yönetilmesi ve iyileştirmesinde en önemli sorumluluk sahiplerinden biri
Endüstri Mühendisleridir. Endüstri Mühendisleri bu görevlerinde başarılı olabilmek adına
işletmedeki bir çok sürecin nasıl gerçekleştirildiği konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Bunun
dışında tüm sistemin başarısı için bir kalite yönetim sistemini hayata geçirebilmek adına neler
yapılması gerektiğini bilmelidir. Bu kapsamda farklı sektörlerde başarı sağlamış olan kalite
anlayışları ve kalite yönetim modelleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Bu haftaki ders notunda öncelikle kalite kavramı üzerinde durulmuş, sonrasında kalite
kavramının gelişimi ele alınmıştır. Sonrasında Toplam Kalite Yönetimi ve İstatistiksel Kalite
Kontrol konuları ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Bölüm sonunda öğrencilerin kalite, kalite
kontrol, kalite güvence ve toplam kalite yönetimi kavramlarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Bunun dışında istatistiksel kalite kontrol grafiklerinden X kontrol grafiğini çizebilmeleri ve
genel olarak kontrol grafiklerini yorumlayabilmeleleri istenmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Faaliyetleri sürekli düşürürken müşteri memnuniyetini kalıcı şekilde arttırmayı
hedefleyen, tüm çalışanların katılımı esasına dayanan insan odaklı yönetim sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşletme Yönetimi
b) Muayene Kontrol Yönetimi
c) Toplam Kalite Yönetimi
d) İstatistiksel Kalite Kontrol
e) Tedarik Zinciri
2) Kalitenin tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, aşağıda verilen şıklardan
hangisinde, geçmişten geleceğe kalite gelişim süreci doğru sıralama ile verilmiştir?
a) Toplam Kalite Yönetimi – İstatistiksel Kalite Kontrol - Muayene
b) Muayene – Toplam Kalite Yönetimi - İstatistiksel Kalite Kontrol
c) Muayene – İstatistiksel Kalite Kontrol - Toplam Kalite Yönetimi
d) Toplam Kalite Yönetimi – Muayene - İstatistiksel Kalite Kontrol
e) İstatistiksel Kalite Kontrol – Muayene - Toplam Kalite Yönetimi
3) Amacı üretilen mal ve hizmetlerin kalite yönünden kontrol altında olmasını
sağlamak olan istatistiksel kalite kontrolün sürecinin aşamaları şu şekildedir; “Veri toplamak,
Analiz yapmak, Yorumlamak, Çözüm yollan geliştirmektir”.
(Doğru) / (Yanlış)

UKL

Ölçülen Değerler

Ölçülen Değerler

4) Ölçülen ardışık 8 değerin hepsinin ortalamanın altında veya üstünde yer alması,

UKL

Ortalama

Ortalama

AKL

AKL

durumunda süreç kesinlikle kontrol altındadır.
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(Doğru) / (Yanlış)
5) Ölçülen ardışık 6 değerin sürekli artması veya azalması,

Ortala
ma

UKL

Ölçülen Değerler

Ölçülen Değerler

UKL

Ortala
ma

AKL
AKL

sürecin gözden geçirilmesi için bir neden olabilir.
(Doğru) / (Yanlış)

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) Doğru, 4) Yanlış, 5) Doğru
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10. PROJE YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Proje Yönetimi Tanımı ve Temel Kavramlar
10.2. Proje Yaşam Döngüsü
10.3. Proje Planlama
10.4. Proje Çizelgeleme ve Şebeke Diyagramları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Proje ne demektir? Her çalışma bir proje midir?
2) İşletmelerin farklı projeler gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu projelerin başarısı nasıl
ölçülmektedir?
3) Endüstri Mühendisleri projelerde hangi rollerde görev almaktadır? Endüstri
Mühendisleri projelerin başarılı olabilmesi için hangi yöntem ve tekniklerden
yararlanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Proje Yönetimi

Öğrencilerin proje yönetimi Okuyarark, Araştırarak
temel kavram ve esasları
konusunda bilgi sahibi
olmaları amaçlanmaktadır

Endüstri Mühendislerinin
Projelerde Görev ve
Sorumlulukları

Projelerde Endüstri
Mühendislerinin görev ve
sorumluluklarının
anlaşılması

Okuyarark, Araştırarak
İnceleyerek

Projelerde Zaman Yönetimi

Projelerin zaman
yönetiminin temel düzeyde
anlaşılması, basit projelerin
çizelgelenebilmesi.

Araştırarak, Uygulayarak
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Anahtar Kavramlar


Proje Yönetimi



Proje Tarafları



Proje Planlama



İş Alt Kırılım Yapısı



Zaman Yönetimi



Gantt Şeması



Kritik Yol Metodu (CPM)
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Giriş
Günümüzde iş hayatında hemen her firmanın eş zamanlı pek çok proje yürüttüğünü
görmekteyiz. Bu projeler sektörün yapısı gereği normal çalışma alanı içerisinde olan projeler
olabildiği gibi (yazılım projeleri, danışmanlık projeleri, inşaat-yapı projeleri vb.), işletmelerin
rekabette avantaj sağlamak adına yürüttüğü projeler de olabilmektedir (arge projeleri, tesis içi
yerleşim projeleri, ürün-süreç iyileştirme projeleri, yatırım projeleri, altı sigma projeleri vb.).
Projelerin amacı ve kapsamı ne olursa olsun bu projelerin başarısı için en önemli kriterlerden
biri yetenekli bir proje yöneticisinin ve tecrübeli bir proje ekibinin varlığıdır. İyi proje
yöneticileri, proje yönetimi esaslarına, teknik ve yöntemlerine hakim olmanın dışında, bir
proje yönetimi yazılımını etkin şekilde kullanabilmeli ve projeleri yazılım desteği ile
yönetebilmelidir.
Endüstri Mühendisleri işletmelerde çok sayıda farklı projeler yürütebilmekte ya da
projeler içerisinde farklı görevlere sahip olabilmektedir. Bu kapsamda Endüstri
Mühendislerinin proje yönetimi yönetsel becerilerine sahip olmaları ve proje yönetiminde
yararlanılan farklı yöntem ve teknikleri kullanabilmeleri son derece önemlidir.
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10.1. Proje Yönetimi Tanımı ve Temel Kavramlar
Proje günümüzde iş hayatında en çok kullanılan kelimelerden birisi olmuştur. Peki
proje nedir? İş hayatındaki her çalışma bir proje midir? Proje yönetimi nedir? Proje amaçları
nelerdir? Projedeki taraflar kimlerdir? Bu başlık altında sizi kavramlar ile çok yormadan bu
sorulara cevap arayacağız.

10.1.1. Projenin Tanımı
Proje günümüzde iş hayatında en çok kullanılan kelimelerden birisi olmuştur. Peki
proje nedir? İş hayatındaki her çalışma bir proje midir? Projenin pek çok farklı tanımı
mevcuttur. Burada sizi kavramlar ile çok yormadan sadece bir kaç tanımı paylaşacağız. Proje
Yönetimi Enstitüsü (Project Management Institute – PMI) projeyi şu şekilde tanımlamaktadır;
“Proje benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonucun üretildiği tekrarlı olmayan bir çalışmadır”.
Kalite kavramının fikir babalarından Juran projeyi, çözüm için çizelgelenmiş bir problem
olarak ifade etmektedir. Ülkemizde Proje Yönetimi konusunda pek çok çalışması olan Prof.
Dr. İsmet Barutçugil ise projeyi, belirli kaynaklarla belirli bir zaman içerisinde tamamlanması
gereken ve tekrarlanmayan özel faaliyetler topluluğu olarak tanımlamıştır. Tüm proje
tanımlarından da görüleceği üzere bir çalışmanın proje olabilmesi için şu aşağıda ifade edilen
4 özelliğe sahip olması gerekmektedir. Buna göre proje;


Emsalsiz (Özgün) bir ürün, hizmet ya da sonuç elde edilen,



Tekrarlanmayan,



Kısıtları olan (başlangıç, bitiş, bütçe, işgücü vb.)



Planlama, yönetim ve kontrol ihtiyaçları

olan ve pek çok faaliyetten oluşan bir süreçtir.
verilebilir;

Projelere örnek olarak şunlar



Bir bina yada altyapı inşaatı projesi,



Yeni bir ürün tasarımı projesi,



Tesis içi yerleşim projesi,



İletişim sistemlerini yenileme veya geliştirme projesi,



Bir konu üzerine yapılan araştırma projesi (ödevi),



Süreç iyileştirilme projesi,



İş geliştirme projesi
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Proje örneklerini verdikten sonra, ne tür çalışmalar proje olamaz kısaca buna
değinmekte fayda vardır. Bazı süreçler tıpkı projeler gibi çeşitli kısıtlara sahip, bir ürün ya da
hizmetin üretildiği planlama ve kontrol aşamaları olan çalışmalardan oluşabilmektedir.
Örneğin üretimde farklı mamüllere ait üretim süreçleri de kııstlara sahiptir. Planma, yönetim
ve kontrol ihtiyaçları vardır. Bununla birlikte bu süreçler, projelerden farklı olarak hep aynı
ürünlerin üretildiği tekrarlı süreçlerdir. Örneğin bir televizyon imalatını ele alalım. Burada
sürekli tekrar eden bir çalışma görülmektedir. Ayrıca emsalsiz bir ürün yerine özellikle aynı
ürün elde edilmeye çalışılmakta, farklılık arzeden ürünler hurdaya gönderilmektedir. Bu
nedenle bu imalat bir proje değil bir üretim sürecidir. Öğrencilere akşam incelenmek üzere
verilen basit bir araştırma da bir proje olamaz. Her ne kadar emsalsiz olsa ve tekrarlanmasa da
planlama, yönetim ve kontrol gerektirmeyen basit çalışmalar proje olarak değerlendirilemez.
Fakat verilen araştırma konusu bir dönemi kaplayan bir proje çalışması olsa, bu çaba ciddi bir
planlama yönetim ve kontrol gerektirdiği için pek tabiki bir proje olacaktır.
Birden çok projenin birarada yönetilmesi ve koordinasyonu
Programlar sayesinde çok karmaşık ve birbirine göre farklı konulara
yönetilebilmektetir. Program içerisinde her bir projenin bir proje yöneticisi
pojelerin entegrasyonundan ve koordinasyonundan sorumlu bir program
proje yöneticisi) bulunmaktadır.

ise programdır.
sahip çalışmalar
olduğu gibi, tüm
yöneticisi (süper

10.1.2. Proje Yönetimi ve Proje Yöneticisi
Projeyi tanımladıktan sonra proje yönetimini tanımlamak daha kolay bir iştir. Proje
yönetimi, bir projenin amaçlarına ulaşabilmek adına gerçekleştirilen planlama, yönetme ve
kontrol faaliyetlerinden oluşan bir disiplindir. Kısıtlı kaynakların, değişken bir çevre
ortamında en verimli ve en etkin şekilde kullanılılarak projenin zamanında, istenilen kalitede
ve belirlenen bütçe sınırlarını aşmadan teslim edilmesi için işlerin bir plan doğrultusunda
yapılmasıdır.
Proje yönetiminde temel proje amaçları zaman, maliyet ve kalitedir. Proje yöneticisi,
proje başarısından ilk sorumlu yöneticidir. Proje yöneticisinin görevi, proje için ihtiyaçları
belirlemek, projeyi hedeflere uygun şekilde planlamak, hedefleri elde edecek şekilde
yönetmek, proje ekibi ve dış çevre ile koordinasyonu sağlamak, proje gidişatını izlemek,
problemleri çözmek, oluşabilecek problemler için önlemler almak, süre, kalite, maliyet ve
proje kapsam dengesini ayarlamak ve müşteriyi her konuda bilgilendirmektir. Görüldüğü gibi
proje yöneticisi olmak hem önemli hem de zor bir iştir. Ama unutulmamalıdır ki bir işi iyi
bilmek o işi kolaylaştırır. Endüstri Mühendisleri, proje yönetimi konusunda ne kadar bilgi
sahibi olur, kullanılan araç ve teknikleri öğrenir ve uygulamalar gerçekleştirirse, projelerin
yönetimi de o kadar kolay olacaktır.

10.1.3. Proje Amaçları ve Bileşenleri
Kalite (nasıl), süre (ne zaman) ve maliyet (kaç lira) üç temel proje amacıdır. Proje
hedefleri bu amaçlar üzerine tesis edilir. Şekil 10.1’de gösterilen bileşenlerindeki en ufak bir
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değişim proje kapsamını (proje ile tam olarak neyin yapılacağı) değiştirecektir. Bu proje
bileşenlerinin birinde meydana gelen bir değişiklik diğer bileşeni/leri ve kapsamı
etkilemektedir. Örneğinin kalitenin hedeflenenden fazla artırılması bütçeyi ya da proje
süresini artırır. Proje süresinin artması ise memnuniyetsizlik yani kalite kaybıdır. Ayrıca
projenin uzamasından kaynaklanan cezalar maliyeti artıracaktır. Proje yöneticisi proje
bileşenlerindeki değişimleri dikkatle izlemeli ve önlemler almalıdır.
KALİTE (nasıl)

SÜRE (ne zaman)
KAPSAM
(ne)

MALİYET (kaç lira)

Şekil 10.1 Proje Bileşenleri

Proje amaçları ölçülebilir somut değerlere dönüştürüldüğünde ortaya hedefler çıkar.
Örneğin bir projeni belirlenen zamanda, bütçeyi aşmadan, müşterinin isteklerinin tam olarak
karşılanması proje amacı iken, projenin en geç 29 ekimde, 300000 TL toplam maliyetle
tamamlanması, şartnamedeki spesifikasyonlara uyulması hedeftir. (Örneğin proje ödevinin en
az 40 sayfa olması – Tasarlanan ürünün 160 dereceye kadar yanmaması gibi).
Proje bileşenleri ise kısaca şu şekilde ifade edilebilir;
 Proje Entegrasyon Yönetimi: Değişik proje elemanlarının (bileşenlerinin)
uygun-doğru bir biçimde koordine edilebilmesi için gerekli proseslerin tanımlanması.
 Proje Kapsam Yönetimi: Projenin başarılı bir biçimde tamamlanması için
gerekli işlerin yapılmasını sağlamak üzere, özellikle proje başlatma sürecinde proje çıktısına
ait şartların belirlenmesine yönelik proseslerin tanımlanması.
 Proje Zaman Yönetimi: Projenin gecikmemesi-zamanında tamamlanmasını
sağlamak için gerekli proseslerin tanımlanması.
 Proje Maliyet Yönetimi: Projenin onaylanan bütçede bitirilmesini sağlamak için
gereken proseslerin tanımlanması.
 Proje Kalite Yönetimi: Projede taahhüt edilen amaçların-şartların elde edilmesini
sağlamak için gereken proseslerin tanımlanması.
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 Proje İnsan Kaynağı Yönetimi: Projede çalışan insanların en etkin ve verimli
şekilde kullanılmasını sağlamak için gereken proseslerin tamamlanması
 Proje İletişim Yönetimi: Proje bilgilerinin zamanında ve uygun bir biçimde
ortaya çıkması, toplanması, dağıtılması, depolanması ve son halinin verilmesini sağlamak için
gerekli proseslerin tanımlanması.
 Proje Risk Yönetimi: Proje risklerinin (belirsizliklerin) tanımlanması, analiz
edilmesi ve riskin oluşması durumundaki yapılacak faaliyetlerin-hareket yönlerinin
belirlenmesi ile ilgili süreçlerin tanımlanması.
 Proje Satın Alma Yönetimi: Dışarıdaki organizasyonlardan mal ve hizmet elde
edilmesi için gerekli proseslerin tanımlanması.

10.1.4. Projenin Tarafları
Her proje özeldir ve diğerlerinden farklıdır. Projelerde yer alan taraflarda farklılık
gösterebilmektedir. Proje tarafları projede yer alan ya da projeden direkt ya da dolaylı şekilde
etkilenebilen kişi ya da organizasyonlardır. Genel olarak proje tarafları şunlardır;
 Müşteri-İşveren-Kullanıcı: Proje çıktısı olan ürün ya da hizmetin sahibidir. Bu
nedenle proje yöneticisinin projenin gidişatı konusunda rapor vereceği kişi ya da kurumdur.
Bazı projelerde müşteri, bazılarında işveren, yazılım projeleri başta olmak üzere bir kısım
projelerde ise kullanıcı adı kullanılmaktadır.
 İç Müşteri ve Dış Müşteri: Bir projenin kurum içindeki birimler tarafından ya da
bizzat müşteri tarafından gerçekleştirilmesi durumunda müşteri içi müşteridir. Örneğin X
firmasının müşteri ilişkileri konusunda ihtiyaçlarına cevap verecek CRM yazılımı
geliştirilmesi projesini ele alalım. Bu yazılım işletmedeki bilgi işlem departmanı tarafından
geliştirilmekteyse bu durumda müşteri “İç Müşteri” olarak tanımlanmaktadır. İşletmenin
projeyi gerçekleştirecek kabiliyeti olmadığı durumda proje dışardan bir yazılım firması
tarafından gerçekleştiriliyorsa (hizmet satınalınıyorsa) bu durumda müşteri “Dış Müşteri”
olarak isimlendirilir. İç müşterinin olduğu projelerde kontrata ihtiyaç bulunmayabilir.
Bununla birlikte müşteri dış müşteriyse kontrat yapılmaması düşünülemez.

kişidir.

Proje Yöneticisi: Projenin yönetiminden ve başarısından birinci derecede sorumlu

 Program Yöneticisi: Birden çok irtibatlı projenin olduğu durumlarda bu projeler
arasındaki iletişimin sağlanması, bunların kooerdine edilmesi ve çıktılarının birleştirilmesi
için çalışan, bu süreçte herbir projenin başındaki proje yöneticisinden raporlar alan proje
yöneticisidir.
 Sponsor: Projeye maddi yönden destek sağlayan (direkt kaynak vererek ya da
kaynak bularak) kişi ya da kurumdur.
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 Fonksiyonel Yöneticiler: Fonksiyonel bir alanda yöneticilik yapan idarecilerdir.
İ.K., Finans
 Muhasebe Müdürü Yöneticisi gibi. Projede bu yöneticiler kendileri ile ilgili
faaliyetlerin
 istenilen zamanda, kalitede ve sürede gerçekleştirilmesi için çalışırlar. Proje
yöneticisi


fonksiyonel yöneticiler ile iletişim kurarak bu çalışmaları takip eder.

 İş Ortakları: Proje içerisinde yer alan projeye ait bazı faaliyetlerden ya da alt
projelerden
 sorumlu kişi ya da firmalardır. Bu firmalar her ne kadar kendine ait faaliyetleri
başarmak
 konusunda müşteriye karşı sorumlu olsalar da, başarısızlık tüm projeyi
etkileyebileceği için


projenin


proje yöneticisinin yakın takibi içerisindedirler.
Paydaşlar: Projeden direkt ya da doğrudan etkilenebilen her kişi ya da kurum
paydaşıdır.

10.2. Proje Yaşam Döngüsü
Daha önceden de ifade edildiği gibi bir proje beş ana süreçten-aşamadan oluşmaktadır.
Aşağıda Şekil 10.2’de proje yaşam döngüsü gösterilmiştir.
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Gözlemleme ve Kontrol

Planlama
Başlat
ma

Yönetme

Kapat
ma

Şekil 10.2 Proje Yaşam Döngüsü

Proje yaşam döngüsünün adımları – aşamaları proje sürecini oluşturmaktadır. Aşağıda
bu adımlardaki faaliyetler çok kısa açıklanmıştır.
Başlatma: Başlatma sürecinde proje kapsamı (projede tam olarak ne yapılacağı), proje
amaçları ve hedefleri, tarafların beklentileri, proje varsayımları, projedeki riskler ortaya
konulur. Projede çalışması muhtemel ekip üyeleri hakkında bilgi toplanır. Bu aşamanın en
sonunda İş Tanımı (Statement Of Work –SOW) çıkartılır. İş tanımı, proje neticesinde ortaya
çıkan ürün ya da hizmetin net tanımıdır.
Planlama: Planlama aşaması proje yönetiminin en kapsamlı ve içerisinde en fazla
tekniğin-metodun kullanıldığı süreçtir. Bir bina nasıl kağıt üzerinde bir çizim olmadan
yapılamaz ise bir projede plan olmadan gerçekleştirilemez. Gerçekleştirilirse başarısızlık ile
karşılaşılacağı aşikardır. Planlama aşamasında projenin yapı taşları olan faaliyetler-görevler
belirlenir. Bu faaliyetlerde kullanılacak kaynaklar ve faaliyetlerin süresi tahmin edilir. Proje
ekibindeki çalışanların çalışma saatleri, becerileri, görev ve sorumlulukları çıkartılır. Bu
sürecin sonunda proje için son derece önemli olan taslak plan (baseline plan – project
management plan) elde edilir. Bu planda, projenin kapsamı, faaliyetler, faaliyetlerde
kullanılacak kaynaklar, faaliyetlerin süreleri, maliyetleri, öncelik ilişkileri ve faaliyetler ilişkin
özel dumlar dikkate alınarak oluşturulan çizelge ya da şebeke diyagramı ve proje ile ilgili
bilgiler yer alır. Bu taslak plan bir sonraki adım olan projeyi yönetme sürecinde kullanılacak
ve planlanan ile gerçekleşen farklı olduğunda revize edilecektir. Bu revize işlemi, gerçekleşen
durumların farklılığı dışında, proje yöneticisinin proje hedeflerini gerçekleştirmek adına
yaptığı değişikliklere ait yenileme işlemleri de olabilmektedir.
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Yönetme: Bu süreçte planlama aşamasında gerçekleştirilen taslak plan proje
yöneticisinin en büyük yardımcısıdır. Proje yöneticisi bu taslak planda yer alan işlerin
zamanında, planda yer alan kaynaklar ile tanımlanmış öncelik ilişkilerini de dikkate alarak
gerçekleştirilmesini sağlar. Projelerde her zaman işler planlandığı şekliyle yürümez. Bu
nedenle bu aşamada proje yöneticisi proje hedeflerine ulaşabilmek adına planda uygun
değişiklikler ve düzeltmeler yapar.
Gözlemleme ve Kontrol: Gözlemleme ve Kontrol aşamasında proje faaliyetlerinin
planlandığı şekilde yürütülüp yürütülmediği incelenir, hedeflere ulaşılma noktasındaki
eksiklikler izlenir ve tedbirler alınır. Bu tedbirler planlanan zaman, maliyet, kalite ve
belirlenen kapsamı değiştirmeyecek tedbirler olmalıdır. Yapılan değişiklikler ile proje
güncellenir (update project). Proje hedeflerini etileyecek ve tolere edilemeyen bir değişiklik
olduğunda ise müşteriye durum hemen rapor edilir.
Kapatma: Kapatma aşamasında proje yöneticisi varsa gecikmeleri ve hedef
sapmalarını raporlayarak projeyi sonlandırır. Bu aşamada tüm proje tarafları ile proje ve proje
çıktısı gözden geçirilir. Kapatma sürecinde bir proje kapatma dosyası ile proje değerlendirme
raporu hazırlanır.

10.3. Proje Planlama
Proje yönetimi içerisinde en kritik süreçlerden biri planlama sürecidir. Bu süreçte
oluşturulacak taslak plan projeyi şekillendirecek en önemli plandır. Taslak planın başarısı
proje başarısını direkt etkilemektedir. Taslak plan; projenin ne kadar zaman alacağını , proje
maliyetini, projeyi başkalarına anlatırken kullanacağınız bilgileri, görev ve kaynak dağılımını
içeren plandır.

10.3.1. Planlama Süreci
Proje planlama sürecinde taslak planın oluşturulmasına kadar şu adımlar izlenir.
 İş altkırılım yapısından (work breakdown structure) yararlanılarak projeyi
oluşturan faaliyetlerin çıkartılması,


Faaliyetler arasındaki öncelik ilişkilerinin belirlenmesi,



Faaliyetlerde kullanılacak kaynakların ve faaliyet sürelerinin belirlenmesi,



Faaliyetlerin maliyetlerinin belirlenmesi,



Şebeke ağ diyagramının oluşturulması,



Proje hedefleri doğrultusunda faaliyetlerin ve şebekenin revize edilmesi



Taslak planın oluşturulması
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10.3.2. İş Alt-Kırılım Yapısı
Planlama, parçalara ayırarak çözme yaklaşımıdır. Buna ayrıştırma denir. İş Altkırılım
Yapısı ya da diğer kullanılan ismiyle İş Ayrışım Yapısı (Work Breakdown Structure – WBS),
proje çıktılarını ve projede yapılacak işleri küçük ve yönetilebilen parçalara ayrıştırma-bölme
işidir. Ayrıştırma işlemi mantıklı olan en küçük işe kadar gerçekleştirilir. Parçalan(a)mayan
küçük işler proje faaliyetlerini-aktiviteleri oluşturur. Literatürde projeyi oluşturan bu küçük
parçalar faaliyet, iş ya da aktivite olarak isimlendirilebilmektedir. Biz bu ders notunda faaliyet
kelimesini kullanacağız.
Faaliyetler oluşturulurken ayrıştırma işlemlerinde gereğinden fazla detaya girmek
projeyi karmaşıklaştıracaktır. Ayrıştırmanın gerektiği kadar yapılmaması durumunda ise
faaliyet oluşmayacak bu da yine problemlere neden olacaktır. Örneğin bir duvarın boyanması
faaliyeti, boya kapağının açılması, fırçanın ıslatılması, ilk kat boyanın yapılması gibi boyama
faaliyeti alt faaliyetlere bölünürse bu durumda proje karmaşık bir hal alacak ve faaliyetlere
süre atanamayacaktır (Boya kapağının açılması 1 dk gibi). Boyama işi sıva işi ile
birleştirildiğinde ise birbirleriyle öncelik ilişkisine sahip iki faaliyet birleştirilmiş olacak, bu
faaliyetler arasında bekleme süresinde (sıvanın kurumasını bekleme) faaliyet için atanan
kaynak, beklemesine rağmen çalışıyor görülecektir. Bu nedenle burada sıva ve boya
faaliyetleri ayrılmalıdır. Aşağıda sırasıyla bir web sitesi yapım projesinin iş ayrışım yapısı ile
bir Hata Türür Etkileri Analizi projesinin iş ayrışım yapısı ile oluşturulan faaliyetleri
gösterilmiştir.
1.0
Web Sitesi

2.0
Tasarım

3.0
İçerik

2.1. Layout Seçimi
2.2. Grafik Tasarımı
2.3. Tasarımın Onaylanması

3.1. İçerik konularının belirlenmesi
3.2. İçerik gireceklerin yetkilendirilmesi
3.3. İçeriğin girilmesi
3.4. İçeriğin düzenlenmesi ve son
şeklinin verilmesi

4.0
Yayın ve Test

4.1.Test ortamında ayarların yapılması
4.2. Performas testlerinin yapılması
4.3. Son kontrol ve onayın verilmesi
4.4. Sitenin webde yayınlanması

Şekil 10.3. İş Altkırılım Yapısı (WBS) Örneği
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Tablo 10.1. FMEA Analizi Projesi Faaliyetleri
FMEA Analizi Projesi
Veri Toplama
Veri formlarının oluşturulması
Arıza bilgilerinin toplanması
Arıza tipleri-gruplarının belirlenmesi
Arıza durum raporu hazırlanması
Veri Analizi
FMEA Analizi
ABC Analizi
İyileştirme
A grubu arızaların düzeltici-önleyici-periyodik bakımlarının gözden geçirilmesi
Yeni bakım modelinin çıkartılması
Raporlama ve Sunum
Arıza bakım modelinin raporlanması
Alternatif iyileştirme önerilerinin raporlanması
Üst yönetime sunum

10.3.3. Faaliyetler Arası Öncelik İlişkilerinin Belirlenmesi
Projelerin yapı taşları olan faaliyetler arasında dört tip öncelik ilişkisi vardır. Bu
mantıksal öncelik ilişkileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

A

B
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Bitişiyle Başla – Finish to Start – FS ilişkisi (B faaliyeti A nın bitmesiyle başlar)

A

B
Bitişiyle Bitir – Finish to Finish – FF ilişkisi

A

B

Başlamasıyla Bitir – Start to Finish – SF ilişkisi

A

B

Başlamasıyla Başla – Start to Start – SS ilişkisi
Yukarıda gösterilen öncelik ilişkilerinden FS ilişkisi gerçek hayattaki projeler
arasındaki ilişkilerin %99’undan fazlasını oluşturmaktadır. Bununla birlikte nadirde olsa SS,
FF ve SF ilişkileri de söz konusu olabilmektedir. Proje planlama aşamasında bu ilişkiler
mutlaka incelenmeli ve planda gösterilmelidir. Bu ilişkiler dışında bir de ara beklemeler söz
konusu olabilmektedir. Örneğin sıva faaliyetinden sonra boya faaliyetinin geldiğini
düşünelim. Fakat boya işlemine, sıvanın tamamlanmasından hemen sonra değil, sıva
tamamlandıktan 2 gün sonra (kurumasının beklenmesi) başlanabileceğini düşünelim. Bu
durum aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi gecikme süresi(lag time) tanımlanması ile ifade
edilmektedir.
FS + 2 gün bekleme
süresi

S
ıva

B

FS + 2 day lag time

oya

10.3.4. Kaynakların ve Faaliyet Sürelerinin Belirlenmesi
Proje faaliyetlerinin çıkartılması ve öncelik ilişkilerinin belirlenmesinden sonra
faaliyetlere atanacak kaynaklar ve faaliyet süreleri tespit edilir. Faaliyetlerde kullanılacak
kaynak miktarı, faaliyetin süresini etkileyeceği için kaynak atama ve sürenin tespiti beraber
221

yapılmalıdır. Faaliyetlerin süresinin belirlenmesi konusunda dikkat edilecek hususlar ve
ipuçları şunlardır;
 Süreleri belirlerken tecrübenizden yararlanın. Faaliyet ile ilgili bilginiz yoksa
bilen bir kişiye danışıp süreyi tahmin edebilirsiniz.
 Birim zamanlardan yararlanarak bir faaliyetin süresini bulabilirsiniz. Örneğin
proje faaliyetlerinden birisi 30 bilgisayarın montajı (toplanması) olsun. Bu durumda bir
montaj işleminin süresi ile aradaki beklemeler ve dinlenme sürelerini de dikkate alarak toplam
süreyi hesaplayabilirsiniz.


Faaliyetle alakalı benzer bir işi inceleyerek süre tahmininde bulunabilirsiniz.

 Faaliyetin süresi konusunda hiç bir bilginiz yoksa ve bu konuda yardım da
alamıyorsanız geniş süreli bir tahmin yapın. Unutmayın proje planını müşteri ile
paylaşacaksınız ve genellikle projenin plandan erken bitmesi geç bitmesinden çok daha iyidir.
Kaynakların atanması ve seçimi konusunda ise şunlara dikkat edilmelidir;


Adama göre iş değiş, işe göre adam bulun,

 İstekli bir proje ekibi projenin başarısı için çok önemlidir. Bu nedenle istekli
çalışanlardan bir ekip kurun.
 Projelerde bazı faaliyetleri yürüten çalışanlar boş beklerken, diğer bazı
çalışanların işi yetiştiremediğini göreceksiniz. Bu durumda ekstra yetenekleri olan çalışanlar
ile farklı kaydırma seçenekleri oluşturulabilir. Bu nedenle ekstra özellikleri olan ekip
üyelerini tercih edin.Örneğin bir kaynak işçisi aynı zamanda boya işini de biliyorsa, gemi
inşaatında boyanın işinin sıkışması durumunda buraya kaydırılabilir.
 Kaynak atamalarında her zaman doğrusal yaklaşımlar gerçeği yansıtmayabilir.
Örneğin 2 kişinin 4 günde yaptığı bir iş düşünün. Bu işin süresi 2x4= 8 adamgündür. Bu
faaliyet için 2 adam yerine 4 adam çalıştırırsanız bu işin 2 günde bitirileceğini
öngörebilirsiniz. Fakat bu faaliyet için 8 adam çalıştırmak muhtemelen işin 1 günde bitmesini
sağlamayacaktır. Çünkü çalışan sayısının artması pek çok problemi beraberinde getirecektir.
Belki 8 kişi aynı ofise sığmayacaktır bile. Bu nedenle unutmayın, fazla kaynak ile daha kısa
zamanda bitirilir yaklaşımı her zaman doğru orantılı değildir.
Proje faaliyetlerinin çıkartılması, öncelik ilişkilerinin berlirlenmesi, süre tahmini ve
kaynak ataması işleminin tamamlanması ile birlikte faaliyet bilgileri elde edilir.
Faaliyetlerin maliyetlerinin çıkartılması aşamasına geçilmeden önce, proje ekibi ile
görüşülerek faaliyet bilgileri gözden geçirilir. Bu aşamada faaliyetlere ait bilgiler (faaliyetin
adı, öncelik ilişkisi olduğu faaliyet ve ilişki tipi, faaliyet süresi, faaliyet için atanan kaynaklar)
aynı alanda toplanır.
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Aşağıda Küçük Çekmece Gölü Islah Projesine ait faaliyetlerin bir kısmına ait bilgiler
verilmiştir.
Tablo 10.2. Örnek Faaliyet Bilgileri Tablosu

Faaliyet
Faaliyet Adı
Kodu

Süre
(adamgün)

Hemen Önceki
Faaliyet

A

Mevcut Durumun Tespiti

41 days

A-100

Suyun Analizi

16 days

A-110

Araştırma Yapılması

2 days

A-111

Örneğin alınacağı yerlerin tespiti

1 day

A-112

Labaratuar seçimi

1 day

A-113

Spesifikasyonların araştırılması

2 days

A-120

Analizin Yapılması

15 days

A-121

Su örneği alınması

2 days

A-100

A-122

Örneğin labaratuara gönderilmesi

1 day

A-112, A-121

A-123

Örneğin labaratuarda incelenmesi

10 days

A-122

A-124

Labaratuar sonuçlarının alınması

1 day

A-123

A-125

Sonuçların kriterlerle karşılaştırılması

1 day

A-124, A-113

A-200

Göle atık üreten fabrikaların tespiti

25 days

A-300

Kaçak yapıların tespiti

30 days

A-400

Göl deniz bağlantısının tespiti

4 days

A-500

Hadımköy, Nakkaşdere ve Sazlı Dereleri

37 days

A-510

Dereleri kirleten faktörlerin tespiti

22 days

A-400

A-520

Dere sularının analizi

15 days

A-510, A-125

A-600

Taban çamuru kalınlığının tespiti

17 days

A-125

A-700

Mevcut kanalizasyon sisteminin tespiti

4 days
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B

Kaynak Planlama

26 days

B-100

Mevcut kaynakların tespiti

3 days

B-110

İşçi durum tespiti

2 days

A-520

B-120

Malzeme durum tespiti

3 days

A-520

B-130

Araç durum tespiti

1 day

A-520

B-200

Faaliyetler için kullanılacak kaynakların
belirlenmesi

23 days

B-210

Kanalizasyon hattı için kullanılacak kaynakların
belirlenmesi
11 days

B-110, B-120, B-130

B-220

Derelerin ıslahı için kullanılacak kaynakların
belirlenmesi

8 days

B-110, B-120, B-130

B-230

Taban çamuru temizlenmesinde kullanılacak
kayn. Belirlenmesi

12 days

B-110, B-120, B-130

B-240

Deniz deşarj hattı kurulması için kullanılacak
kayn. Belirlenmesi

23 days

B-110, B-120, B-130

B-250

Çevre düzenlemesi için kullanılacak kaynakların
19 days
belirlenmesi

B-110, B-120, B-130

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

F-523

Riskli noktalara tel örgü çekilmesi

35 days

F-512

F-524

Göldeki canlı yaşamın devamı için gereken
çalışmalar

5 days

F-513

10.4. Proje Çizelgeleme ve Şebeke Diyagramları
Çizelgeleme, pek çok faaliyeti içeren bir işe ait faaliyetlerin, atanmasına yönelik bir
karar sürecidir. Proje yönetiminde çizelgeleme (scheduling), projeyi oluşturan faaliyetlerin
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öncelik ilişkileri, süreleri ve kaynaklar dikkate alınarak atanması/sıralanmasıdır. Şebeke Ağı
(Network), belirlenmiş mantıksal ilişkiler ile birbirlerine bağlı yapılardır. Çizelgeleme
aşamasında proje elemanlarının hepsi birden dikkate alınmalıdır. Proje temel öğelerini;
faaliyetler (activities), faaliyetler arasındaki öncelik ilişkileri (precedence relations) ile
kaynaklar (resources) oluşturmaktadır.
Faaliyetler: Projelerin yapı taşları faaliyetlerdir. Literatürde faaliyetler, aktivite, iş ve
operasyon (activity-job-operation)
gibi farklı isimler alabilmektedir. Projenin
tamamlanabilmesi için, tanımlanan tüm faaliyetlerin bitirilmesi gerekmektedir. Bir faaliyetin
süresi, diğer faaliyetler ile olan öncelik ilişkileri, faaliyet için tahsis edilen kaynaklar,
maliyetler vb. bilgiler, faaliyetlerin tanımlanması için kullanılmaktadır.
Öncelik İlişkileri: Projeleri oluşturan faaliyetlerde mantıksal öncelik ilişkileri
bulunmaktadır. Tesis içi yerleşim projesinde alternatif yerleşim şekillerine ait taşıma
maliyetlerinin hesaplanması işinden önce, alternatif yerleşim şekillerinin oluşturulma
zorunluluğu, öncelik ilişkisi örneği olarak verilebilir. Buradaki ilişki, bir faaliyetin
başlayabilmesi için, diğer bir faaliyetin tamamlanmış olmasıdır. Bu öncelik ilişkisinden
başka, faaliyetler arasında farklı ilişkiler de söz konusu olabilmektedir. Daha önceki ders
notlarında ifade edildiği gibi FS, FF, SS ve SF olmak üzere dört temel öncelik ilişkisi
bulunmaktadır. Bu dört temel öncelik ilişkisinin dışında bekleme süreleri (lag time) de
faaliyetlerin başlangıç ve bitişini etkilemektedir. Bekleme süresi, faaliyetlerin mantıksal
ilişkileri arasındaki zorunlu beklemedir. Bu süre, net bekleme süresi şeklinde
tanımlanabileceği gibi en az bekleme süresi (minimal time lag) veya en çok bekleme süresi
(maximal time lag) olarak da tanımlanabilmektedir.
Kaynaklar: Kaynaklar projelerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ihtiyaçlardır. Bir
projede insan, makine, ekipman, malzeme ve para kaynak olarak ifade edilebilmektedir.
Gerçek hayatta kaynaklar her zaman kısıtlıdır. Fakat kaynak temininin sürekli ve çok kolay
olduğu ya da kaynak kısıtının göz ardı edildiği durumlarda, kaynak sınırsız kabul
edilebilmektedir.
Proje yönetimi tekniklerinin tarihsel gelişimi içerisinde ilk olarak kullanılmaya
başlayan tekniklerden birisi Gantt Şemalarıdır. Gantt Şeması, bir proje planlama ve kontrol
tekniği olmasına rağmen bir şebeke diyagramı değildir (nonnetwork techniques). Gantt
Şemalarının ardından 1950’lerde şebeke diyagramları geliştirilmiştir. Kritik Yol Metodu
(Critical Path Method - CPM) ve Program Değerlendirme ve Kontrol Teknikleri (Program
Evaluation and Review Technique - PERT) şebeke diyagramları içerisinde yaygın kullanıma
sahip tekniklerdir. Şebeke diyagramları ile faaliyetlerin başlangıç-bitiş zamanları, bollukları
görülebilmekte, proje süresi hesaplanabilmektedir.

10.4.1. Gantt Şeması
Proje yönetiminin temellerini atan Henry Gantt tarafından geliştirilen şema
günümüzde de kullanılmaktadır. Şema, yatay ekseni boyunca aktivitelerdeki planlanan ve
gerçekleşen ilerlemeyi gösterir. Faaliyetler, süreleri ve birbirlerini izleme sıraları göz önüne
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alınarak zaman ekseni üzerinde çubuklar ile gösterilmektedir. Bu nedenle Gantt Şemaları,
Çubuk Diyagramı olarak da isimlendirilmektedir. Aşağıda basit bir proje ve bu projeye ait
Gantt Şeması gösterilmiştir.
Faaliyetler

HÖF (Hemen Önceki
Faaliyet)

Süre (Gün)

A

--

2

B

--

2

C

A

1

D

B

3

E

C

2

F

D

1

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F
0

1

2

3

4

5

6

Şekil 10.4 Örnek Gantt Şeması
Yukarıdaki Gantt Şeması incelendiğinde projenin 6 gün sürdüğü görülebilmektedir.
Bu projede kritik yol B-D-F yoludur. B D ve F faaliyetlerinden herhangi birinin uzaması
durumunda proje gecikecektir. Diğr bir ifadeyle B-D ve F faaliyetlerinin bollukları yoktur
(sıfırdır). Toplam bolluk, proje süresinin uzamasına neden olmadan, bir faaliyetin
geciktirilebileceği maksimum süredir. Bu örnekte E faaliyetinin bir gün bolluğu olduğu
görülmektedir. E’nin birgün gecikmesi durumunda projede bir gecikme yaşanmayacaktır.
Aynı şekilde C ve A faaliyetlerinin de bir günlük bollukları vardır. Örneğin A bir gün
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gecikirse, C, 3’te başlar. E ise 4 te başlayıp 6 da biter. Yani proje gecikmez. Projedenin
toplam süresinin bulunması, bollukların hesaplanması Kritik Yol Metodu ile kolay bir şekilde
yapılabilmektedir. Kritik Yol Metoduna ait hesaplamalar ileride görülecek Proje Yönetimi
dersine bırakılmış olup, yöntemle ilgili kısa bilgiler aşağıda verilmiştir.

10.4.2. Kritik Yol Metodu (Critical Path Method – CPM)
Kritik Yol Metodu (Critical Path Method-CPM), bir projeye ait tüm faaliyetlerin,
süreler ve faaliyetler arasındaki ilişkiler dikkate alınarak, bir şebeke üzerinde gösterildiği,
ileri-geri hesaplamalar ile faaliyetlerin başlangıç ve bitiş zamanlarının, bolluklarının
hesaplanabildiği, proje süresini ve kritik faaliyetleri gösteren basit ve etkili bir metotdur. CPM
ile bir projenin süresinin hesaplanabilmesi için faaliyetlerin öncelik ilişkileri ve deterministikkesin sürelere ihtiyaç vardır. CPM’de şebeke üzerinde en uzun yolu oluşturan faaliyetler
dizisi, kritik yol olarak adlandırılır. Kritik yol üzerinde bulunan faaliyetlerin bolluğu
bulunmamaktadır (sıfırdır). Bu sebeple kritik yol, proje süresini göstermektedir.
CPM tekniğiyle bir projenin toplam süresi, proje faaliyetlerinin bolllukları ve en erken
ve engeç başlama-bitiş zamanları hesaplanabilmektedir. Bu hesaplamalar Proje Yönetimi
dersinde detaylı olarak ele alınacaktır. Burada ise ileri geri hesaplamalar yapılmadan basite
projelerin toplam süresinin gösterimi aşağıdaki örneklerde verilmiştir.
Kritik Yol metodunda proje faaliyetlerinin oklar ile gösterildiği şebeke
diyagramlarında en uzun yol kritik yoldur. Kritik yolun süresi projenin toplam süresidir.
Kritik yolu oluşturan faaliyetlerin bolluğu ise sıfırdır.
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Uygulamalar
Örnek 1.
Bir projeye ait faaliyetler ve süreleri aşağıdaki tabloda verilmiş ve şebeke
diyagramında gösterilmiştir.
Faaliyetler

HÖF (Hemen Önceki
Faaliyet)

Süre (Ay)

A

--

2

B

--

3

C

--

2

D

A,B

5

E

C

5

A

D

2

5
d1

B
3

C

E

2

5

Bu projenin toplam süresini bulmak için şunlara bakılır;
Yollar:
AD Yolu: 7 ay,
Bd1D Yolu: 8 ay (d1 kukla faaliyet olup sadece öncelik ilişkisinin gösterilmesi için
kullanılmıştır),
CE Yolu: 7 ay
Bu durumda projenin kritik yolu Bd1D yoludur Proje toplam 8 ay sürmektedir. B ve D
faaliyetlerinin bollukları sıfırdır.
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Örnek 2:
Aşağıda bir projeye ait şebeke diyagramı verilmiştir. Buna göre proje kaç ay
sürmektedir?
A

D

1

3

B

F

4

4

C

E

2

4

ADF Yolu: 8 ay,

BF Yolu: 8 ay,

CEF Yolu: 10 ay

Proje toplam süresi 10 aydır. Kritik yol CEF yoludur. Kritik faaliyetler (projede asla
gecikmemesi gereken, gecikmesi durumunda projenin uzamasına neden olacak) C, E ve F
faaliyetleridir.
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Uygulama Soruları
1) Endüstri mühendislerinin yaygın olarak kullandıkları bir proje yönetimi yazılımını
(Ms Project, Primavera) genel olarak inceleyiniz.
2) 6 sigma proje yönetimi metodolojisi nedir? Araştırınız.
3) PMP sertifikası nedir? Ne işe yarar? Nasıl alınır? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde işletmeler kurum içi ve kurum dışında gerçekleştirmiş oldukları projeler
ile rekabette üstünlük kurma gayreti içerisindedirler. Bununla birlikte gerçekleştirililen
projelerin önemli bölümü hedeflerine ulaşamamakta ve başarısız olabilmektedir. Bu
başarısızlıkların en önemli nedenlerinden biri pek çok projenin, proje yönetimi esaslarına göre
planlanmaması ve yönetilmemesidir.
Bu haftanın ders notunda proje kavramı, proje yönetiminin amacı, bileşenleri, proje
tarafları ve proje yaşam döngüsü ele alınmıştır. Proje planlama sürecinden kısaca bahsedilmiş,
planlama aşamaları kısaca açıklanmıştır. Dersin sonunda öğrencilerin proje yönetimi temel
kavram ve esasları konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda verilen proje yaşam döngüsünde boş bıraklılan adımlar-süreçler sırasıyla
hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?


.......................



.......................



………………



Gözlemleme ve Kontrol



Projeyi Kapatma - Sonlandırma

a) Planlama – Başlatma - Yönetme
b)

Kapsam – Planlama - İzleme

c)

Başlatma – Planlama - Yönetme

d)

Planlama – Başlatma - İzleme

e)

Kapsam – Planlama - Yönetme

2) Aşağıda bir projeye ait şebeke diyagramı verilmiş, faaliyetlerin süreleri yanlarında
gösterilmiştir. Buna göre proje süresi aşağıdakilerden hangisidir?

C,2
B, 2
D,3
F,2
A, 3

E,4

a) 6 ay
b) 7 ay
c) 9 ay
d) 10 ay
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e) 12 ay
3) Aşağıdakilerden hangisi örnek bir proje olamaz?
a) Köprü İnşaatı
b) CRM Yazılımı
c)

Süreç İyileştirme

d)

Şantiye Faaliyetlerinin Kontrolü

e)

Tesis Taşınma

4) Aşağıdakilerden hangisi proje özelliklerinden biri değildir?
a)

Proje çıktısının benzersiz olması

b)

Tekrarlanmayan bir süreç olması

c)

Planlama, yönetim ihtiyaçlarının olması

d)

Bitiş tarihinden önce tamamlanması

e)

Kontrol ve denetim ihtiyaçlarının olması

5) Aşağıdakilerden hangisi temel proje amacından biri değildir?
a) Kapasite
b) Süre
c)

Kalite

d)

Bütçe

e)

Maliyet

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) d, 4) d, 5) a
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11. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Tedarik Zinciri
11.2. Tedarik Zinciri Yönetimi
11.3. Malzeme İhtiyaç Planlaması
11.4. İmalat Kaynakları Planlaması
11.5. İşletme Kaynakları Planlaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir buzdolabında ortalama kaç parça vardır? Bu parçaları tedarik etmek için kaç
ülkeden toplamda kaç firma ile çalışılması gerekir?
2) Bir işletmenin başarısı için tedarik zinciri yönetiminin başarılı olması şart ise
tedarik zincirinin yönetilebilmesi adına ne tür faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gereklidir?
3) Bir işletmeye gelen bir ürün talebi neticesinde o talebin karşılanıp
karşılanamayacağı, ne zaman karşılanabileceği sorularına cevap verebilmek için nelerin
yapılması gereklidir? , Üretim için gerekli parçaların/malzemelerin ne kadar sipariş verilmesi
gerektiği vb. sorulara cevap verebilmek için hangi özelliklere sahip bir malzeme ihtiyaç
sistemi kurulmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri kavramını
öğrenmek ve tedarik zinciri
yönetimi kapsamında
gerçekleştirilen faaliyetleri
tanımak.

Okuayarak, Araştırarak

MRP, MRP II, ERP

Malzeme ihtiyaç planlaması,
imalat kaynakları planlaması
ve işletme kaynakları
planlamasının ne olduğunu
öğrenmek, işletmelerin
bunlara neden ihtiyaç
duyduğunu anlamak

Okuyarak, Araştırarak,
İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Tedarik Zinciri Yönetimi



Kamçı Etkisi



MRP



MRP II



ERP
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Giriş
Bir otomobilde ortalama 10000 ile 15000 arasında parça bulunmaktadır. Bu parçaların
tedarik edilmesi için yüzlerce firma ile çalışılmaktadır (Bkz:Şekil 11.1). Otomobil üretiminde,
istenilen kalitede, istenilen zamanda ürün elde edilebilmesi ise tedarik zinciri yönetiminin
başarısı ile ilişkilidir. Tedarik zinciri yönetiminin başarılı olması işletmenin başarısı için bir
ön şarttır. Aksi durumda bir firma ne kadar kendi içindeki faaliyetlerde başarı sağlasa da
tedarik zincirindeki paydaşlarının yapacakları hatalar o işletmeyi de direkt etkileyecektir.

Şekil 11.1 Otomobil Parçaları ve Tedarikçileri Örneği (Kaynak: blog.metu.edu.tr)
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11.1. Tedarik Zinciri Kavramı
APICS sözlüğünde tedarik zinciri tanımı şu şekilde yapılmıştır; “Tedarik zinciri, ürün
meydana getirmek ve müşteriye hizmet sağlamak için zincire değer katan, firma içi ve firma
dışı fonksiyonlar bütünüdür”. Tedarik zinciri, hammaddenin-malzemenin elde edilmesinden,
nihai müşteriye uzunana bir zincirdir. Bu zincirde hammaddenin tedarik edilmesinden, mamül
üretimine ve ürünün dağıtıcılara ve oradan da müşterilere ulaştırılmasına kadar oluşan ağ
içinde bir çok fonksiyon icra edilmektedir. Tedarik zincirinde yaşanabilecek hatalar zincirdeki
bir çok firmayı etkileyebilir. Bu nedenle bir işletme kendi işini ne kadar iyi yaparsa yapsın
tedarikçisi istenilen kalitedeki malzemeyi doğru zamanda doğru miktarda gönderemediğinde,
işletme ve işletmenin müşterisi bundan zarar görür.
Aşağıdaki şekilde tedarik zinciri ağının genel yapısı sunulmuştur. Bu yapıda akış çift
yönlüdür.
Müşteri

İmalatçı

A
Ambar

Müşteri

Ham Madde
Montajcı
Müşteri
İmalatçı

a
Ambar
Montajcı

Ham Madde

Müşteri
İmalatçı

A
Ambar
Müşteri

Şekil 11.2. Bir Tedarik Zinciri Ağı’nın genel yapısı (Kaynak: Thomas&Griffin, 1996)
Tedarik zinciri sektöre ve işletmelere göre farklı seviyelerden oluşabilmektedir.
Genellikle ürün ağacında ne kadar çok ve ne kadar komplek yarımamüller/parçalar varsa
tedarik zinciri seviyeleri artmakta, tedarik zincirindeki firmalar çoğalmakta ve zincir o kadar
karmaşık hale gelmektedir. (Bkz Şekil 11.3 ve Şekil 11.4).
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Şekil 11.3 Portakal Suyu Üretimi Tedarik Zinciri

Şekil 11.4. Otomobil Üretimi Tedarik Zinciri
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11.2. Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY), tedarik zincirindeki işletmeler arasındaki bilgi ve
malzeme akışının yönetilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kapsamda hammadde temin
eden firmalardan, imalat ve montaj fabrikalarına, fabrikalardan dağıtım merkezlerine, anabayi
ve toptancılara ve nihayetinde nihai müşteriye kadar uzanan bir ağ içinde gerçekleştirilen
malzeme ve bilginin akışına yönelik bir çok fonksiyon tedarik zinciri kapsamında
değerlendirilebilmektedir. Global tedarik zinciri forumuna (global supply chain forum) göre
tedarik zinciri yönetimi, “Son kullanıcıdan temeldeki tedarikçilere kadar ürün, hizmet, bilgi
sağlayan ve müşterilerle birlikte diğer hissedarlara da değer kazandıran anahtar işletme
süreçlerinin bir entegrasyonudur” (Lambert, 1998).
Başarılı şekilde yönetilen bir tedarik zincirinde işletmeler,


Teslimatları kontrol altına alabilir, termin sürelerini azaltabilir.

 Taleplerin daha doğru tahmin edilmesi sağlanır. Böylece siparişlerin karşılama
oranları artırılabilir.


Lojistik maliyetler azaltılabilir.



Farklı alanlarda verimlilik artışı sağlanabilir.



Stok maliyetleri azaltılabilir.



Değişik talepler karşısında daha çabuk hareket edilmesi sağlanır.

Özet olarak kontol altındaki bir tedarik zincirinde değişkenlikler azaltılarak müşteri
memnuniyeti artırılabilir. Bunun dışında maliyet, kalite ve teslimat koşulları gibi konularda
farklı iyileştirmeler ile rekabette avantaj sağlanabilir.
Genel TZY yapısı incelenirken içsel ve dışsal olmak üzere bir ayrımdan söz
edilebilmektedir. İçsel Tedarik Zinciri, işletmenin iç tedarik zinciri faaliyetlerini kapsarken,
dışsal tedarik zinciri birden çok işletme arasındaki malzeme akışını kapsar. Örneğin Yumurta
imal eden bir üreticinin ambalajı aldığı firma içsel tedarik zincirindeyken, ambalajcının
mukavva aldığı firma dışsal tedarik zincirindedir.
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Şekil 11.5. İçsel ve dışsal TZY

Tedarik zinciri yönetiminde (TZY) bir çok faaliyet icra edilmektedir. Bu faaliyetler ise
aşağıda Şekil 11.6’da verilen ana fonksiyonlar (temel fonksiyonlar) altında
gerçekleştirilmektedir.

Şekil 11.6. Tedarik Zinciri Yönetiminde Temel Fonksiyonlar
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Temel fonksiyonlar altında bir çok faaliyet gerçekleştirilmektedir. TZY’de
gerçekleştirilen fonksiyonlardan bazıları ve malzeme ve bilgi akışının bir kısmı aşağıdaki
Şekil 11.7’de gösterilmiştir.

Şekil 11.7 Tedarik Zinciri Yönetiminde Malzeme ve Bilgi Akışı (Alıntı:
www.biymed.com, Kaynak: http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions.asp)

11.3. Tedarik Zincirinde Kamçı Etkisi
Son müşterinin talebinde fazla sapma olmamasına rağmen tüm tedarik zinciri boyunca
perakendeci, ana sanayi, toptancı ve fabrikanın verdikleri sipariş miktarlarında aşırı
dalgalanma oluşmaktadır. Bu etki “Kamçı Etkisi” olarak adlandırılmaktadır. Bu etki zincirin
son halkası olan fabrikaya doğru gittikçe artış göstermektedir. Kamçı etkisinin oluşma sebebi
bu çalışmada bilgi eksikliğine ve zincirdeki firmaların birbirleri ile iletişim içinde
olmamalarına bağlanmıştır. Burada firmalar ya fazla sipariş vererek stok maliyeti elde
etmekte veya eksik sipariş vererek elde bulundurmama maliyeti ile karşı karşıya kalmaktadır.
Her iki durum da firma için istenmeyen bir durumdur (Yumurtacı, 2005).
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Şekil 11.8. Kamçı etkisinin (Bullwhip) zincirin farklı aşamalarındaki grafik gösterimi.
TZY’de karşılaşılan en önemli problem karmaşıklıktır. Karmaşıklığa neden olan ise
dinamik hayat, değişkenlik ve hesaplanamayan durumlardır. Tedarik zincirinde bir firmada
meydana gelen etki diğerlerine mutlaka yansıyacaktır. TZY’de karmaşıklığı azaltmak için
uygulanacak işlemler şunlardır:


Entegre yapı oluşturmak - Koordinasyonu artırmak



Tahmin yöntemlerinden yararlanmak,



Planlama, üretim ve satınalma süreçlerinin senkronize etmek



İzlenebilirliği tesis etmek



Gereksiz katma değer oluşturmayan işleri azaltmak



Otomasyon sistemlerinden ve teknolojiden yararlanmak

11.4- Malzeme İhtiyaç Planlaması
İşletmelerde yeni bir sipariş geldiğinde öncelikle ilgili siparişin karşılanabilmesi için
gerekli malzemelerin, yarımamüllerin depoda olup olmadığı sorgulanır. Bu kapsamda
Malzeme İhtiyaç Planlaması (Material Requirement Planning-MRP), ürün ağacı-ürün reçetesi,
üretim planı ve stok bilgilerini dikkate alan ve üretimin yapılabilmesi adına hangi parçanın, ne
zaman ve ne miktarda sipariş edilmesi gerektiği bilgisini veren bir envanter yönetim
tekniğidir. MRP sistemi, talep tahmini sonuçları ve onaylanmış siparişlere göre hazırlanan ana
üretim çizelgesi ile yola çıkan, bu bilgi ile birlikte stok bilgilerini, ürün ile ilgili temel bilgileri
ve önceki MRP sonuçlarını kullanarak üretim emirleri ve satın alma siparişi planları
hazırlayan bir stok kontrol ve üretim planlama sistemidir.
MRP ile aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır.
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Hangi malzemeye ihtiyacın var?



Malzemeye ne kadar ihtiyacın var?



Malzemeye ne zaman ihtiyacın var?

 İlgili malzemeye şu kadar ve şu zamanda ihtiyacın varsa bu malzeme için sipariş
ne zaman verilmeli?
MRP ile işletmeler, stok maliyetlerini azaltabilmekte, üretim sisteminin verimliliğini
artırabilmektedir. Bunun dışında MRP müşteri hizmet düzeyinin artırılmasına da yardımcı
olabilmektedir. MRP’yi anlayabilmek için öncelikle ürün ağacı kavramını bilmek gereklidir.
Ürün ağacı ya da diğer bir ifadeyle ürün reçetesi, bir mamülde kullanılan parça ve
malzemelerin, montaj seviyeleri dikkate alınarak oluşturulan muhteviyat (içindekiler)
bilgisidir. Örneğin AB ürünün bir A ve iki B den oluştuğu varsayılsın. A için ise 2 adet C ve
bir adet D malzemelerine ihtiyaç olsun. B için ise iki adet C ve dört adet E malzemeleri
kullanılsın. Bu durumda ürün ağacı şu şekilde olacaktır.
Seviye 0: Bitmiş Ürün
Seviye 1: Bileşen
Seviye 2: Alt Bileşen

Şekil 11.9. AB Ürün Ağacı ve Seviyeleri
Yukarıdaki örnekte 100 adet AB siparişi geldiğinde;


100 adet A



200 adet B



600 adet C (200 A için, 400 B için)



100 adet D



800 adet E

gerekmekte olduğu ürün ağacından görülebilmektedir.
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Ana üretim çizelgesi, ürün ağacı ve stok bilgilerinin girdi teşkil ettiği MRP ile
Siparişlerin planlanması gerçekleşmektedir. Buna ait MRP girdi ve çıktıları Şekil. 11.10’da
gösterilmektedir.

Ana Üretim
Çizelgesi

Ürün
Ağacı

Malzeme
ihtiyaç Planlama

Stok
Bilgileri

Bi

Planlanan
Siparişler

İş emirleri

Satın
emirleri

alma

Yeniden çizelgeleme
notu

Şekil 11.10 MRP Girdi ve Çıktıları

11.5. İmalat Kaynakları Planlaması ve İşletme Kaynakları
Planlaması
İmalat Kaynakları Planlaması (Manufacturing Resource Planning – MRP II),
işletmenin kullandığı tüm kaynakların dikkate alınarak planlamanın gerçekleştirilmesi esasına
dayanır. Malzeme ihtiyaç planlamasında dikkate alınan unsurlar, ürün ağacı, malzeme stok
seviyesi ve ana üretim çizelgesidir. Bununla birlikte planlamada en önemli konulardan biri
işletme kaynaklarının kapasiteleri ve kullanımlarıdır. MRP, sadece malzemelerin
planlamasıyla ilgilenirken, MRP II (İngilizce baş harfleri aynı olduğu için MRP ile
karışmaması adına MRP II şeklinde tanımlanmaktadır) MRP’ye ek olarak bir işletmenin
kullandığı tüm kaynakların entegre bir şekilde planlanmasını yapar. Böylece hem malzeme
hem de kapasite planı gerçekleştirilir.
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Şekil 11.11 MRP-MRP II ve ERP’nin karşılaştırılması (Somar, 2004).
İşletme Kaynakları Planlaması (Enterprise Resource Planning - ERP), işletmenin
işlerinin önemli bir kısmını yönetmeye yardımcı olan çok modüllü bir uygulamadır. ERP,
üretim için gerekli olan farklı kaynakların (insan kaynağı, makineler, malzemeler vb) yüksek
verimlilik ile çalışmasını sağlayan bütünleşik bir yönetim sistemidir. MRP ve sonrasında
gelişen MRP II üretimdeki planlamayı esas alırken ERP işletmedeki diğer fonksiyonların da
dikkate alındığı çok modüllü bir sistemdir. Bu kapsamda işletmelerde ürün planlama, parça
satın alma, stok yönetimi, depolama, siparişleri izleme, şirket mali işleri ve insan kaynakları
gibi konularında planlama ve kontrol faaliyetleri gerçekleştilebilmektedir. Zamanla ERP,
müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), tedarik zinciri yönetimi (SCM), mobil iş çözümleri (MBS)
gibi alanlarıda içine alan, işletme dışındaki yapılarıda kapsayan bir yapıya kavuşmuş ve ERP
II adını almıştır.
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Uygulamalar
Aşağıdaki tabloda ürün ağacında gösterilen her kalem için firmada mevcut bulunan
stok miktarları ile tedarik (üretim) süreleri verilmiştir.
ÜRÜN/YARI
MAMÜL

MEVCUT STOK

TEDARİK/ÜRETİM
SÜRESİ

X

-

1

Y

50

2

Z

100

2

K

20

1

L

-

1

M

-

2

Yapılan talep tahmin çalışmaları veya gerçekleşen talep doğrultusunda 7. hafta
sonunda 100 adet X ürünü elde bulunması gerektiği bilgisi doğrultusunda yarı mamül ve
hammaddelerden hangi zamanlarda ne kadar elde bulundurulması gerektiği hesaplanır. (Fire
oranları göz önüne alınmamıştır)
ÜRÜN/YARI
MAMÜL

Tedarik Başlangıç Hafta Hafta Hafta Hafta Hafta Hafta Hafta
(Üretim) Stoğu

1

2

3

4

5

6

7

Süresi
X

Net
gereksinim
Planlanan

100
1

0
100

Sipariş
Y

(100-50)

Net
gereksinim

50
2

Planlanan
sipariş

50
50
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Z

(3*100-100)

Net
gereksinim

200
2

100

Planlanan
sipariş
K

200
(5*50-20)

Net
gereksinim

230
1

20

Planlanan
sipariş
L

230
(3*50+200)

Net
gereksinim

350
1

0

Planlanan
sipariş
M

350
(2*200)

Net
gereksinim

400
2

Planlanan
sipariş

0
400
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Uygulama Soruları
1) MRP’den sonra MRP II nasıl gelişmiştir? MRP II’ye neden ihtiyaç duyulmuştur?
Araştırınız. Tartışınız.
2) Malzeme ihtiyaç planlama kapsamında bir ürüne ait bir MRP modelini excelde
geliştiriniz. Bu kapsamda gelen farklı talep senaryoları için ürünü oluşturan farklı parçalara ait
gereksinimleri hesaplatınız.
3) ERP ve ERP II arasında ne fark vardır? Araştırınız. Gelecekte işletmelerin ihtiyaç
duyacakları sistemleri arkadaşlarınızla tartışınız.

251

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu haftanın ders notunda öncelikle Endüstri Mühendisleri için önemli konulardan biri
olan tedarik zinciri kavramı ele alınmış ve Tedarik Zinciri Yönetimi konusu incelenmiştir.
Tedarik zincirinin önemi ve tedarik zinciri yönetimi amaçları incelendikten sonra tedarik
zincirinde kamçı etkisi konusu kısaca açıklanmıştır. Sonrasında malzeme ihtiyaç planlamanın
ne olduğu, hangi amaçla kullanıldığı incelenmiş bu konuda birkaç örnek verilmiştir. Ders
notunun son kısmında ise üretim kaynakları planlaması ve işletme kaynakları planlaması
kavramları kısaca açıklanmış, MRP, MRP II ve ERP gelişim süreci incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda A ürününe ait ürün ağacı verilmiştir. Buna göre 100 adet A üretimi için
ihtiyaç duyulan D kaç adettir?

a) 200
b) 300
c) 400
d) 600
e) 800
2) AB ve KB ürünlerine ait ürün ağaçları verilmiş, kullanılan yarımamul ve
malzemelerin miktarları yanlarında yazılmıştır (Örneğin soldaki ürün ağacı incelendiğinde 1
adet AB için 2 adet B üretilmesi gerekmekte, 1 adet B için ise 3 adet Y gerekmektedir). İlgili
dönemde AB ürünü için 200 sipariş, KB için ise 300 sipariş alınmıştır. İşletmenin deposunda
AB ürününden 100 adet vardır. KB’den ise hiç bulunmamaktadır. Bunun dışında yarımamul
olarak stoklanan B’den önceki dönemde 100 adet üretilmiş ve beklemektedir. Stokta bekleyen
ürün ve yarımamullerin de dikkate alındığında, gelen siparişleri karşılamak adına en az kaç
adet Y sipariş edilmelidir?

A

A

KB

B

K (2)

Y

B (1)

X (3)

Y (3)
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a) 1000 adet
b) 1200 adet
c) 1300 adet
d) 1500 adet
e) 1800 adet
3) TZY’de karmaşıklığı azaltmak için uygulanacak bazı işlemler; Entegre yapı
oluşturmak - Koordinasyonu artırmak, Tahmin yöntemlerinden yararlanmak, Planlama,
üretim ve satınalma süreçlerinin senkronize etmektir.
(Doğru) / (Yanlış)
4) MRP’nin çalıştırılabilmesi için (MRP nin hesaplama yapabilmesi için) ürün ağacı,
stok bilgileri ve ana üretim çizelgesi bilgilerinin eksiksiz bulunması gereklidir.
(Doğru) / (Yanlış)
5) MRP, ERP den sonra geliştirilen işletmenin işlerinin önemli bir kısmını yönetmeye
yardımcı olan çok modüllü bir uygulamadır. MRP, üretim için gerekli olan farklı kaynakların
(insan kaynağı, makineler, malzemeler vb) yüksek verimlilik ile çalışmasını sağlayan
bütünleşik bir yönetim sistemidir. Bu kapsamda işletmelerde ürün planlama, parça satın
alma, stok yönetimi, depolama, siparişleri izleme, şirket mali işleri ve insan kaynakları gibi
konularında planlama ve kontrol faaliyetleri gerçekleştilebilmektedir.
(Doğru) / (Yanlış)

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) Doğru, 4) Doğru, 5) Yanlış
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12. STOK YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Stok Kavramı
12.2. Stok Türleri
12.3. Stok Bulundurmanın Avantaj ve Dezavantajları
12.4. Stok Maliyetleri
12.5. Stok Kontrol Yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşletmelerde ne tür stoklar bulunur?
2) Bir peçete üretimi gerçekleştiren bir firmada toplam depo alanı ile üretim alanı
kıyaslandığında depo alanının oldukça önemli bir yer teşkil ettiği görülecektir. Bunun nedeni
nedir?
3) Üretim gerçekleştiren işletmeler sıfır stokla çalışabilirler mi? Sıfır stokla çalışmak
tercih edilmesi gereken bir durum mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak, Araştırarak

Stok kavramı ve stok türleri

Stok kavramı ve stok
türlerinin öğrenilmesi

Stok maliyetleri

Stok maliyetlerinin nasıl
hesaplanacağını öğrenilmesi

Okuyarak, İnceleyerek,
Hesaplayarak, Analiz Ederk

Stok kontrol yöntemleri

Stok kontrol yöntemlerinin
öğrenilmesi

Okuyarak, Analiz Ederek,
Uygulayarak
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Anahtar Kavramlar


Stok Yönetimi



Stok Maliyetleri



Stok Kontrol Yöntemleri
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Giriş
Endüstri Mühendisleri için firmaların karlılıklarının artırılması ve devamlılık son
derece önem arzetmektedir. İşletmelerin karlılıkları ve istikrarındaki en önemli faktörlerden
biri ise müşteri memnuniyetidir. Günümüzde müşteri memnuniyetini kazanmanın önemli
koşullarından biri müşteri taleplerine zamanında ve istenen miktarda yanıt verebilmektir.
Firmaların müşteri hizmet düzeyi firmaların bu talepleri karşılamasıyla ölçülmektedir. Düşük
müşteri hizmet düzeyi, müşteri memnuniyetsizliğiyle
sonuçlanır. Uzun vadedeki müşteri memnuniyetsizliği ise
birçok firma için tehlike çanlarının habercisidir. Diğer
Yüksek
stok
miktarı
taraftan yüksek hizmet düzeyinde müşteri memnuniyeti
terminleri
düşürürken
için, yani taleplerin istenildiği şekilde ve zamanında
maliyetlerin artmasına neden
karşılanması durumunda yüksek stoklarla çalışılması
olmakta, düşük stoklar ise
ihtiyacı söz konusu olabilmektedir. Bu da firma için
maliyetleri
aşağı
çekerken
yüksek maliyetlere katlanmak demektir.Müşteriye
terminleri uzatmakta ve müşteri
istediği anda gerektiği kadar mamülle cevap verebilmek
ihtiyaçlarının
tam
olarak
için sadece firmada değil tedarik zinciri boyunca yeterli
karşılanamamasına
neden
stoklara sahip olunmalıdır. Bu durum pek çok firma için
olabilmektedir.
Bu
durum
önemli bir ikilem oluşturmaktadır. Yüksek stok miktarı
göstermektedir ki her firma
terminleri düşürürken maliyetlerin artmasına neden
stoklarını optimize etmek ve en
olmakta, düşük stoklar ise maliyetleri aşağı çekerken
uygun miktarda stokla çalışmak
terminleri uzatmakta ve müşteri ihtiyaçlarının tam olarak
durumundadır.
karşılanamamasına neden olabilmektedir.
Özellikle hammadde ve malzemelerin bir çoğunun uzaktan alındığı ve ürün
dağıtımının çok uzak lokasyonlara yapıldığı işletmelerde, stok maliyetleri çok büyük
rakamlara ulaşabilmektedir. Lojistik maliyetler içinde ilk sırada olmasa bile önemli maliyet
kalemlerinden biri sayılabilecek stok maliyetleri işletmeler için üzerinde çalışılması ve sürekli
izlenmesi gerekli bir konudur. Bu durum göstermektedir ki her firma stoklarını optimize
etmek ve en uygun miktarda stokla çalışmak durumundadır.
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12.1. Stok Tanımı
Stoklar farklı amaçlara hizmet ederler. Stoğun genel anlamına bakılacak olursa, stok
gelecekte duyulabilecek talebi karşılamaya yönelik ürün ya da yarımamullerin biriktirilmesi,
saklanmasıdır. Diğer bir ifadeyle stoklar, işletme süreçlerinde kullanılmayı ya da müşteriye
ulaştırılmayı (satılmayı) bekleyen, bu amaçla biriktirilen-saklanan, ekonomik değere sahip
malzeme ve mamullerdir. Stok kavramı, müşteriye gönderilmeyi bekleyen mamüller,
üretimde kullanılacak yarımamüller, hammadde ve malzemeler, yedek parçalar, sarf
malzemeler, ikinci kalite olarak satılacak hatalı ürünler, ıskartalar, hurdalar gibi çok farklı
kalemleri kapsamaktadır.
Stok ile envanter bazı zamanlar birbirleri yerine kullanılan ifadeler olsa da aslında
bunlar farklı kavramlardır. Stok, belli bir sayıdaki saklanmış-biriktirilmiş mamül, yarımamül,
malzeme ya da yedekparça gibi somut malzemeleri ifade etmektedir. Envanter ise, ölçülmüş
stok büyüklüğünü ifade etmektedir. Envanter bir sayımdır. Çoğu zaman bir liste ile tanımlanır
ve işletmedeki farklı hesaplamalarda (muhasebe hesapları gibi) kullanılır.

12.2. Stokların Sınıflandırılması ve Stok Tipleri
Stokları türleri, kullanıldıkları yerler, talebin yapısı gibi farklı amaçlara göre
sınıflandırmak mümkündür. Buna göre;

Talebin Yapısına Göre Sınıflandırma
 Bağımlı Stoklar: Talebi başka bir stok tarafından belirlenen stoklardır. Örneğin
mamüle gelen dönemsel talep miktarı, ilgili mamülün paketlenmesinde kullanılacak ambalaj
malzemesinin stok miktarını belirleyecektir. Son ürünlere ait malzemeler, parçalar ve alt
montaj parçaları bağımlı stoklara örnektir.

Bağımsız Stoklar: Talebi başka bir stok tarafından belirlenmeyen stoklardır.
Diğer stoklara ait gelen talepler ile bunların bir ilişkisi bulunmamaktadır. Son ürünler, servis
parçaları bağımsız stoklara örnektir.
Stok Türüne Göre Sınıflandırma
 Hammaddeler: Ürünün işlenmemiş temel malzemesidir. Hammaddeler üzerinde
işlem yapılarak değer kazandırılan ham-işlenmemiş varlıklardır.
 Yarı mamuller: Belirli işlemlerden geçmiş fakat üzerlerinde yapılması gereken
işlemler henüz tamamlanmamış bulunan ve ara depolarda biriktirilebilen varlıklardır.
Yarımamüller iş istasyonları arasında depolanmaktadırlar. Daha çok son montaj işlemleri
öncesinde bulunan yarımamüller depolamaya, taşınmaya uygundurlar.
 Mamuller: Fabrika içinde yapılması düşünülen işlemlerin tümü tamamlandıktan
sonra müşteriye teslim edilmek üzere ambara konulan varlıklardır. Mamuller depolandıktan
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sonra imalatta herhangi bir işleme tabi tutulmadıkları içinhareketlerinin izlenmesi hammadde
ve yarımamüllere göre daha kolaydır. Bununla birlikte mamüller işletme için en değerli stok
kalemleri olduğunda depolama-saklama ve taşıma işleri daha hassas gerçekleştirilir
 Hazır parçalar: Ürünün bir kısmını oluşturan ve genellikle farklı tedarikçilerden
tedarik edilen varlıklardır. Hazır parçalar rulman, somun gibi basit fakat çok kullanılan
parçalar olabileceği gibi, motor gibi büyük ve kompleks varlıklar da olabilir.
 Yardımcı malzemeler: Üretimde kullanılan fakat üründe direkt kullanımı
olmayan, üretimin sağlıklı şekilde sürdürülmesini sağlayan makine yağı, soğutucu sıvılar vb.
malzemelerdir.
 Yedek parçalar: Tezgahların sürekliliğini sağlamak adına arıza durumlarında
kullanılmak üzere saklanan makine yedek parçalarıdır. İşletmedeki yedek parçalar sadece
üretimdeki tezgahların parçaları değil üretime destek sağlayan tüm makine ve ekipmanların da
parçası olabilir (taşıyıcı sistemlere ait yedek parçalar gibi).

Stok İşlevine Göre Sınıflandırma
 Güvenlik Stoğu: Talepte ve sunumda yaşanabilecek herhangi bir dalgalanmadan
korunabilmek için firmaların ellerinde her zaman bulundurdukları belli miktarda stoka verilen
isimdir. Bu miktarın belirlenmesinde, önceki dönemlerden edinilen bilgilerin yanı sıra, talepte
oluşabilecek büyük miktarda iniş ve çıkışlarda göz önünde tutulmaktadır. Belirlenmiş olan
güvenlik stoku miktarı arttıkça stok bulundurma maliyetleri artmaktadır. Bunun yanı sıra
güvenlik stokunun kullanılması stoksuz kalma maliyetlerini ise azaltmaktadır.
 Tahmin Stoğu: Mevsimsellik ya da farklı şekillerde oluşabilen dönemsel talep
dalgalanmalarına veya planlanmış üretim duraksamaları gibi gelişmelere karşın elde tutulan
stoktur.


Transit Stoğu: Tedarik zinciri içerisinde hareket halinde bulunan stoktur.

 Çevrim Stoğu: Küçük miktarlarda fakat sık olan müşterileri taleplerini karşılamak
adına talep edilenden daha fazla miktarda elde tutulan stoktur.
Stokların Toplam Miktar İçindeki Payına-Önemine Göre Sınıflandırma
Bir işletmede bir çok stok bulunabilmektedir. Bununla birlikte her bir stoğun işletmeye
etkisi de farklıdır. Çok sayıda stok bulunduran işletmelerde, ABC yöntemi bir analiz aracı
olarak kullanılmaktadır. ABC analizi ile stok kalemlerinin, toplam içindeki kümülatif
yüzdelerine göre sınıflandırması yapılmakta, buna göre stokların önemleri
anlaşılabilmektedir. Böylece çok sıkı takip edilmesi gereken “önemli” stoklar ile çok sıkı stok
takibine ihtiyaç olmayan “az önemli” stok kalemleri ayrıştırılmaktadır.
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 A Grubu Stok Kalemleri: Toplam miktarın % 15 – 20’ sini, toplam değerin % 75
– 80’ ini oluşturur.
 B Grubu Stok Kalemleri: Toplam miktarın % 30 – 40’ ını, toplam değerin % 10 –
15’ ini oluşturur.
 C Grubu Stok Kalemleri: Toplam miktarın % 40 – 50’ sini, toplam değerin
sadece % 5 – 10’ unu oluşturur.

12.3. Stok Bulundurmanın Avantaj ve Dezavantajları
Stok bulundurmanın işletmelere sağladığı avantajlardan bazıları şunlardır;


Mamul stoğu bulundurmak; müşteriye nezdinde bir güven algısıdır.



Mamül stoğu işletme açısından bir prestijdir.

 Yarı mamul stoku bulundurmak; üretim planının daha kolay ve esnek
yapılabilmeine imkan tanır.
 Ürün akışı yarımamul stoğuyla güvence altına alınmış olur. Arızalar ve
beklenmedik durumlarda arızanın giderilmesini beklemeden yarımamül stoklarla üretime
devam edilebilir.
 Hammadde stoğu yapmak toplu alımlarda fiyat avantajı sunabilmektedir. Böylece
hammadde ve malzeme birim maliyetleri azaltılarak rekabette avantaj sağlanabilmektedir.
Stok bulundurmanın işletmelere sağladığı avantajlar olduğu gibi stoğun önemli
dezavantajları da olabilmektedir. Bunlardan bazıları ise şunlardır;


Stoğun en büyük dezavantajı finansman problemidir.

 Stoklanacak ürün ve hammadde için depolama ve taşıma faaliyetlerine ait
maliyetler önemli dezavantajlarından biridir.
 Stoklanan ürünün demode olması ya da son kullanım tarihinin geçme ihtimali de
bir dezavantajdır. Özellikle çok sık yeni ürün tasarımının olduğu (tekstil) ve ürün kullanım
süresinin kısıtlı olduğu (süt ürünleri) sektörlerdebu konu oldukça önemlidir.
 Stokların neden olduğu önemli bir problem kontrolün güçlüğüdür. Fazlaca stok
karmaşaya neden olabilmektedir.
 Stoğun en önemli problemlerinden biri üretimdeki problemleri gizlemesidir. Fazla
ara stoklarla makine durmaları ya da hatalı üretim olsa bile üretime devam edilebilmektedir.
İlk başta avantaj gibi görünen bu durum çoğu zaman sakıncalı bir durumdur. Sürekli arıza
verek kronik bir arızanın incelenmesi ve giderilmesi çoğu zaman ara stoklarla çalışılabildiği
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için geciktirilir. Arızayı gidermek için geçici çözümler üretirilir. Hatalı ürünler de sadece
ayıklanıp üretime devam edilebilmektedir (100 birim ihtiyacı karşılamak adına fazla stok
yaparak 150 adet üretirseniz ve bunun %20 si hurda olsa yine de müşterinin ihtiyacını
karşılarsınız). Müşterinin ihtiyacı karşılandığı için
çoğu zaman hatalı üretimin kök nedeni ve bunun
maliyeti dikkate alınmamaktadır. Bu durum Şekil
12.1.‘de gösterilmektedir.
Stok maliyetleri genel
olarak üç sınıfta incelenmektedir.
Buna göre toplam stok maliyeti,
Elde
Bulundurma
Maliyeti,
Sipariş-Hazırlık Maliyeti ve Yok
Satma-Elde
Bulundurmama
Maliyeti
olmak
üzere
üç
maliyetten oluşmaktadır.

Şekil 12.1: Stoklar ve Su Analojisi

12.4. Stok Maliyetleri
Stok maliyetleri genel olarak üç sınıfta incelenmektedir. Buna göre toplam stok
maliyeti, Elde Bulundurma Maliyeti, Sipariş-Hazırlık Maliyeti ve Yok Satma-Elde
Bulundurmama Maliyeti olmak üzere üç maliyetten oluşmaktadır.
Elde Bulundurma Maliyeti
 Sermaye Maliyeti: İşletmenin yatırımda kullanacağı parasının stoğa yatırılması
neticesinde oluşan maliyettir. Paranın stok dışında herhangi bir yere yatırılamaması sonucu
ortaya çıkan maliyetlerdir. Bu maliyet, stok dışındaki yatırımlardan elde edilebilecek gelirler
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deikkate alınarak hesaplanabilir. Genellikle en yüksek kazanç sağlayacak yatırım dikkate
alınır. Stoğa yatırım yerine en yüksek kar getirecek alana yatırılması durumunda aradaki fark
bu maliyeti verir. Enflasyonun çok yüksek olduğu ülkelerde sermaye maliyeti bir dezavantaj
olmaktan çıkabilmekte hatta avantaja dönüşebilmektedir.
 Sigorta Maliyeti: Stoklanan malın miktarı ve parasal ederi arttıkça sigorta bedeli
de artacaktır. Sigorta maliyeti stokların sigorta bedelleridir.
 Depolama-Kira Maliyeti: Depolama alanı arttıkça kira bedeli de artar. Eğer depo
işletmeye aitse bu durumda bu maliyet işletmenin ilgili alanı kiraya vermesi durumunda ne
kadarlık bir gelir elde edeceği dikkate alınarak hesaplanır.
 Güvenlik Maliyeti: Stoklanan mamül ve yarımamüllerin, hammaddelerin, yedek
parçaların güvenliğinin tesis edilmesi gereklidir. Stoklama alanları- depolar genişledikçe
güvenlik maliyeti de artar.
 Taşıma Maliyeti: Çoğu zmana sermaye-finansman maliyetinden sonraki en büyük
maliyet kalemidir. Malzemelerin taşınması
istiflenmesi için oluşan maliyettir. .
 Eskime, Demode Olma, Kaybolma
Maliyeti: Stoklanan ürünün bozulması, demode
olması ya da kaybolması neticesinde oluşan
maliyettir. Özellikle çok sık yeni ürün tasarımının
olduğu (tekstil) ve ürün kullanım süresinin kısıtlı
olduğu (süt ürünleri) sektörlerde yüksek
maliyetler söz konusu olabilmektedir. Bu
maliyetler risk maliyeti olarak da ifade
edilebilmektedir.
 Hareket Daralmasından Kaynaklanan
Maliyet: Bu maliyet çok fazla stoğu olan
işletmelerde stoklarını eritemedikleri için
yönetimin hareket edebilme özgürlüğünün
kısıtlanmasıyla oluşan maliyetlerdir. Çok fazla
stok olduğunda bir çok yönetici esas olarak bu
stokları eritmenin derdine düşerek bu konuya
ağırlık vermekte, farklı pazarlama stratejileri ile
stokları azaltmaya odaklanmakta, diğer stratejik
kararları alamamaktadır.

Yok
satma,
bazı
sektörlerde stok maliyetinin en
önemli
kısmını
oluşturan
maliyetlerdir. Talebin, eldeki stok
miktarından fazla olması sonucu,
müşteriye istediği süre içinde
ürün gönderilemeyebilir. Bu
maliyet müşterinin ve tam olarak
ürünün verilememesi nedeniyle
katlanılan fırsat
maliyetidir.
Ayrıca müşteri bağının yitirilmesi
ile bu maliyetin etkisi çok fazla
artabilir. Yok satma maliyetinin
hesaplanması oldukça zordur ve
bir çok varsayım yapılarak
tahmini
bir
maliyet
çıkartılabilmektedir.

Sipariş ya da Hazırlık Maliyeti
 Satın alınan ürün ya da malzemelerin sipariş verme sürecinde ve sipariş hazırlama
sürecinde harcanan enerji, zaman ile ilgili olan maliyetlerdir. Bu kapsamda ürünlerin
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sayılması , stoklara alma, girdi kontrol vb işlemler bunlara örnek verilebilir. Ayrıca sipariş
hazırlığı kapsamında deponun, üretim ve/veya montaj hattının hazırlanması, sayım için
itaşımalar gerçekleştirilmesi yine bu maliyetlerdendir.

Yok Satma – Elde Bulundurmama Maliyeti
 Bazı sektörlerde stok maliyetinin en önemli kısmını oluşturan maliyetlerdir.
Talebin, eldeki stok miktarından fazla olması sonucu, müşteriye istediği süre içinde ürün
gönderilemeyebilir. Bu maliyet müşterinin ve tam olarak ürünün verilememesi nedeniyle
katlanılan fırsat maliyetidir. Ayrıca müşteri bağının yitirilmesi ile bu maliyetin etkisi çok
fazla artabilir. Yok satma maliyetinin hesaplanması oldukça zordur ve bir çok varsayım
yapılarak tahmini bir maliyet çıkartılabilmektedir.

12.5. Stok Kontrol Yöntemleri
Firmalarda çok farklı stok kalemlerinin izlenmesi oldukça güç bir iştir. Stokların doğru
şekilde izlenmesi, kontrolü ve bunun da en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesi farklı
yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir. Çok farklı stok kontrol yöntemlerinden en
yaygın kullanıma sahip olanlarından bazıları şunlardır;


Gözle kontrol yöntemi



Çift kutu yöntemi



ABC yöntemi



Maksimum-Minimum Stok Kontrol Yöntemi



Bilgisayarlı Stok Kontrol Yöntemi

Gözle Kontrol Yöntemi:
Bu yöntemde stokların takibinden bir görevli sorumludur. Stokların takibini bu görevli
yapar. Bu görevli genellikle depo sorumlusudur. Maliyeti düşük olan bu yöntemde stokların
izlenmesi ve kontrolü kısmi olarak gerçekleştirilebilmekte ve sipariş miktarı, güvenlik stoğu
vb. paratmetrelerden yararlanmak yerine kişisel inisiyatiflerden yararlanılmaktadır. Hata
yapma olasılığını çok yüksek olduğu bu yöntem, stok değeri düşük, hareket sayısı az, stok
takibinin çok sıkı olmasına gerek duyulmayan stok kalemleri için ideal olabilmektedir.
Çift Kutu Yöntemi
Bu yöntem basit ama bazı stok kalemlerinin takibinde etki bir yöntemdir. Bu
yöntemde stoklar çift bölmeli kutularda saklanır. Stokların tutulduğu kutulardan birinin
boşalması sipariş zamanının geldiğini ifade etmektedir. Siparişin geliş zamanına kadar diğer
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kutudaki malzeme kullanılır. Kutulardan birinin bitmesi, stok verilme zamanının geldiğini
gösterir. Verilen siparişler ele geçinceye kadar ikinci kutudan satış yapılır. Bu stok yöntemi
genellikle düşük değerdeki ve küçük boyutlara sahip malzemeler için kullanılabilmektedir
(cıvata vb.). Stoklanan malzemenin ebatı büyüdüğü zamanlarda ise sipariş noktasını
tanımlamak adına şeritlerden ya da çizgilerden (özellikle sıvı malzemelerde varillerin
üzerinde) yararlanılabilmektedir. Örneğin paketlemede kullanılan farklı özelliklerdeki
mukavvaların arasına kırmızı şeritler konularak sipariş geçme zamanı tanımlanmış olur.
ABC Yöntemi:
Bir işletmede bir çok stok bulunabilmektedir. Bununla birlikte her bir stoğun işletmeye
etkisi de farklıdır. Çok sayıda stok bulunduran işletmelerde, ABC yöntemi bir analiz aracı
olarak kullanılmaktadır. ABC analizi ile stok kalemlerinin, toplam içindeki kümülatif
yüzdelerine göre sınıflandırması yapılmakta, buna göre stokların önemleri
anlaşılabilmektedir. Böylece çok sıkı takip edilmesi gereken “önemli” stoklar ile çok sıkı stok
takibine ihtiyaç olmayan “az önemli” stok kalemleri ayrıştırılmaktadır.

Şekil 12.2. A-B-C Grubu Stok Kalemleri
 A Grubu Stok Kalemleri: Toplam miktarın % 15 – 20’ sini, toplam değerin % 75
– 80’ ini oluşturur.
 B Grubu Stok Kalemleri: Toplam miktarın % 30 – 40’ ını, toplam değerin % 10 –
15’ ini oluşturur.
 C Grubu Stok Kalemleri: Toplam miktarın % 40 – 50’ sini, toplam değerin
sadece % 5 – 10’ unu oluşturur.
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Şekil 12.3. A-B-C Grubu Stok Kalemlerinin Miktar ve Satış Yüzdelerinin Dağılımı
Maksimum-Minimum Stok Kontrol Yöntemi
Maksimum-Minimum stok kontrol yöntemi üç farklı parametrenin tanımlanması
neticesinde çalışan bir kontrol sistemidir. Bu kapsamda, elde bulundurulmak istenen
minimum stok miktarı, yeniden sipariş noktası ve sipariş miktarrının tanımlanması
gerekmektedir. Bu verilerin belirlenmesinin zorunluluğu yanında Maksimum-Minimum Stok
Modeli üç temel varsayım altında işlemektedir. Bu varsayımlardan ilki stoklaırn tüketim
hızlarının sabit olduğudur. Diğer varsayım ise sipariş edilem tüm malzemelerin tek seferde
teslim edileceği dir. Son varsayım ise termin sürelerinin standart olmasıdır. Mevcut
varsayımların hepsinin geçerli olması durumunda stok seviyesinin değişimi aşağıdaki şekilde
verildiği gibi olacaktır.
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Şekil 12.4. Maksimum-Minimum Stok Kontrol Yönteminde Stok Seviyesinin
Değişimi
Bilgisayarlı Stok Kontrol Yöntemi
Günümzde bir çok işletmede stok takip sistemleri için özel yazılımlardan
yararlanılmaktadır. Bu yazılımlar barkod teknolojisi, radyo dalgası, optik okuyucular, özel
amaçlı tarayıcılar ile desteklenerek donanım ve yazılımın entegrasyonu ile çok daha güvenli,
hızlı ve ekonomik stok takip sistemleri tesis edilebilmektedir. Pek çok işletmede var olan ERP
sistemlerinde bir stok kalemi yeniden sipariş noktasına ya da güvenlik stoğu seviyesine
düştüğünde, ilgili stok kalemi için otomatik olarak (kişilerden bağımsız) satınalma emri
çıkartılabilmekte ve satınalma işlemleri de yine bilgisayardan takip edilebilmektedir.
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Uygulamalar
1) Aşağıdaki makaleyi okuyunuz ve arkadaşlarınızla tartışınız.
Kaynak: (Pak, Cengiz, http://www.cengizpak.com.tr/teslim-tarihlerine-uyumluluk-vestok-yonetiminiz-kararsiz-musteriler-sozunde-durmayan-tedarikciler/)

Kararsız müşteriler, sözünde durmayan satıcılar ile nasıl
planlama yapılabilir ki !
- Bize hammadde sağlayan satıcılarımız istikrarlı olmadığı için teslim tarihlerimiz de
sapmalar oluyor.
- Müşterilerimiz o kadar çok fikir değiştiriyor ki, planlarımız alt üst oluyor.
Her türlü teslim tarihi probleminde bu iki sebepten biri ile suçu başkasına atabilirsiniz.
Üstelik suçlu o sıralarda yanınızda olmadığı için bu bahaneleri kullanmak risk içermez.
Ancak unutmayın, sizin tedarikçileriniz hakkında söylediğiniz her şeyi müşterileriniz
de sizin için söylüyordur. Kendinizi sakinleştirmek için bu gerekçeleri kullanın ama işinizi
yönetirken aşağıdaki iki noktayı dikkate almak size para kazandırabilir.
- Her işletmede teslim tarihine uyamamak problemi vardır ve çoğu kez sebepleri
tamamen dışarıda aranır.
- Bu işin tek suçlusu tedarikçiler veya müşteriler olmayabilir.
Durumun tümüyle kontrol dışı olduğunu kabul etmek herhalde en doğru yol değildir,
problem haline gelen teslim tarihi konusun arkasında yatan gerekçeyi basit bir varsayım
yaparak görünür hale gelebilir.

“Eğer siz size verilen siparişi o anda teslim edebilseniz müşteriniz fikrini
değiştirecek zaman bulamazdı, eğer siz malzemeyi o anda verebilenden o anda
alsaydınız tedarikçiniz sizi oyalayamamış olurdu (cümlenin ikinci kısmı birinci kısmın
180 derece tersi).”
Bu tür bir cümleden sonra en çok duyduğum cevaplar şunlar oluyor … gerçek
dünyada sıfır zaman yoktur, bizim durumumuz farklı, böyle konuşmak kolay … vs vs…
O zaman şunu deneyelim ;

“Kutup Yıldızı kuzeyi gösterir, birisi bu yıldıza doğru giderse kuzeye gidiyor
demektir, aksi yöne doğru yelken açtı ise güneye gidiyordur”
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Şimdi ikinci bir varsayım yapalım :

artar.”

“Üretim süresi veya teslime kadar geçecek olan süre uzadıkça belirsizlik

Örneğin 315 gün sonra saat 2′de bu ağacın altında buluşalım niyeti ile arkadaşınızdan
ayrıldınız, aradan geçen 315 gün içinde o ağaç kesildi, belediye oradan yol geçirdi, siz başka
bir ülkeye taşındınız, arkadaşınızın eşi o gün doğum için hastaneye kaldırıldı … aradan
geçecek olan süre uzadıkça ihtimaller artar … en iyisi siz yarın buluşun.
Örneğin rakipleriniz 2 ay teslim süresi veriyor olsun. Bu durumda müşteriler en fazla
70-75 gün önceden siparişlerini kesinleştirir; hiç kimse bir yıl öncesinden kesin sipariş
vermez verse bile 2 aylık döneme yaklaştıkça revize etme hakkı olduğunu düşünür ve revize
eder.
Dolayısı ile bu durumda ilk 2 ay içindeki planlar oldukça kesindir. Daha uzun terminli
siparişler ise müşterileri tarafından günü yaklaştığında revize edilebilecekleri için aynı
kesinliği taşımazlar. Böyle bir ortamda sizin teslim süreniz 90 gün yani rakibinizden fazla ise
aşağıdaki mekanizma çalışır :
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1. Sizin planınızın değişikliğe uğrama ihtimali daha fazladır, çünkü her zaman kısa
sürede teslim edecek olan firmaların koşulları pazarı yönlendirir ve sizi bu şartlara uymaya
zorlar.
2. Size malzeme sağlayan firmaların planları da sizin planınız ile beraber değişeceği
için verdikleri hizmet seviyesinin düşmesi normaldir. Bu durumda müşterilerinizin size
yaptığını siz de onlara yapmaya başladığınız için normal çalışan bir firmaya göre daha kötü
şartları kabul etmek zorunda kalabilirsiniz.
İşte size fasit bir daire, çıkış yolu ise teslim süresini nasıl azaltırım diye düşünmek,
yolunu bulmak ve uygulamak.
Teslim süresi ile stok seviyenizin arasında bulunan ilişki, darboğaz yönetimi ve israfın
azaltılması sizi kuzeye götürür, yeter ki siz kuzey yıldızı diye başka bir yıldızın peşine
düşmeyin.

* Kutup Yıldızı (Kuzey Yıldızı), dünyanın ekseni ile hemen hemen aynı
doğrultuda olduğundan, diğer gökcisimlerinin aksine gün boyunca yer değiştirmez ve
hep kuzeyi gösterir. Bu özelliği nedeniyle tarih boyunca yön bulma ve seyir amacıyla
kullanılmıştır. Aynı nedenle, Demirkazık, Kuzey Yıldızı gibi isimler alır.
Kaynak:
http://www.cengizpak.com.tr/teslim-tarihlerine-uyumluluk-ve-stokyonetiminiz-kararsiz-musteriler-sozunde-durmayan-tedarikciler/
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Uygulama Soruları
1) Bir işletmede hammadde stoklarınından en fazla stok yapılan 3 stoğun toplan stok
maliyetini hesaplamaya çalışınız. Bu kapsamda stok maliyetinin nasıl hesaplanacağını detaylı
şekilde araştırınız.
2) Stok yönetiminde stok takibi çok önemli bir yer tutmaktadır. İşletmelerin
stoklarını nasıl takip ettiklerini araştırınız. Bu kapsamda ne gibi faaliyetler yürütülmektedir?
İnceleyiniz.
3) Stokların türlerine göre farklı stok tipleri mevcuttur (hammadde deposu, yedek
parça deposu, geçici mal kabul deposu vb.) Buna göre kaç üretim yapılan işletmelerde kaç
farklı depo söz konusu olabilir? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmelerin önemli maliyetlerinden biri stok maliyetleridir. Stok seviyesinin yüksek
olması hizmet düzeyini artırmaktadır. Bununla birlikte yüksek stok, yüksek stok maliyeti
anlamına gelmektedir. Stok seviyesinin maliyetleri düşürmek adına azaltılması ise müşteri
ihtiyaçlarının karşılanamamasına ve müşteri memnuniyetinin azalmasına neden
olabilmektedir. Bu nedenle stok konusu işletmeler için hep önemli çalışma konularından biri
olmuştur.
Bu haftanın ders notunda stok kavramı incelenmiş, işletmelerdeki stok
kalemleri/tipleri kısaca açıklanmıştır. Stok bulundurmanın avantaj ve dezavantajları
tartışılmış, stok maliyetini oluşturan maliyet kalemleri incelenmiştir. Ders notu sonunda stok
kontrol yöntemleri kısaca açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Bir işletmedeki toplam stok maliyetlerini oluşturan üç ana stok maliyeti
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Depo Maliyeti - Kardan Zarar Maliyeti – Eskime Maliyeti
b) Sipariş Maliyeti – Taşıma Maliyeti – Yok Satma Maliyeti
c) Finansman Maliyeti – Depo Maliyeti – Satamama Maliyeti
d) Elde Bulundurma Maliyeti – Sipariş, Hazırlık Maliyeti – Yok Satma Maliyeti
e) Yok Satma Maliyeti – Satamama Maliyeti – Talebi Karşılayamama Maliyeti
2) ………………………..ile stok kalemlerinin, toplam içindeki kümülatif
yüzdelerine göre sınıflandırması yapılmakta, buna göre stokların önemleri
anlaşılabilmektedir. Böylece çok sıkı takip edilmesi gereken “önemli” stoklar ile çok sıkı stok
takibine ihtiyaç olmayan “az önemli” stok kalemleri ayrıştırılmaktadır.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Gözle Kontrol Yöntemi
b) ABC Analizi
c) Çift Kutu Yöntemi
d) Tedarik Zinciri Yönetimi
e) Stok Sayımı
3) Mevsimsellik ya da farklı şekillerde oluşabilen dönemsel talep dalgalanmalarına
veya planlanmış üretim duraksamaları gibi gelişmelere karşın elde tutulan stoğa transit stok
denilmektedir.
(Doğru)/(Yanlış)
4) Bağımsız stoklar, talebi başka bir stok tarafından belirlenmeyen stoklardır. Son
ürünler, servis parçaları bağımsız stoklara örnektir.
(Doğru)/(Yanlış)
5) Yarımamuller belirli işlemlerden geçmiş fakat üzerlerinde yapılması gereken
işlemler henüz tamamlanmamış bulunan ve ara depolarda biriktirilebilen varlıklardır.
(Doğru)/(Yanlış)
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Cevaplar
1) d, 2) b, 3) Yanlış, 4) Doğru, 5) Doğru
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13. İŞ ETÜDÜ VE ERGONOMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Verimlilik Kavramı
13.2. İş Etüdü
13.3. Metot Etüdü
13.4. Hareket Ekonomisi
13.5. Standart Zaman
13.6. Ergonomi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Üretim merkezlerinde bir işin tam olarak ne kadar sürede tamamlandığı bilgisi
planlayıcılar açısından neden çok önemlidir?
2) İşletmeler daha çok üretim yapıp daha büyük cirolar elde ettiklerinde eskisine
oranla başarılı sayılırlar mı? Bu daha çok kar ettiklerinin bir göstergesi midir?
3) Bir işin yapılış şekli nasıl iyileştirilebilir? Yılların tecrübesiyle gerçekleştirilen bir
iş şekli en iyi iş yapma örneği midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak , Araştırarak

Verimlilik

Verimlik kavramının
anlaşılması ve işletmeler
için verimliliği öneminin
öğrenilmesi

İş Etüdü, Metot Etüdü,
Zaman Etüdü

Okuyarak , İnceleyerek,
İş etüdü, metot etüdü ve
zaman etüdü kavramlarını ve Ölçerek, Analiz Ederek
işletmeler açısından
önemlerinin kavranması

Ergonomi

Ergonominin ne olduğu ve iş Okuyarak, Araştırarak
hayatında neden çok önemli
bir kavram olduğunun
sorgulanması
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Anahtar Kavramlar


Verimlilik



Etkinlik



Kapasite



Esneklik



İş Etüdü



Metot Etüdü



Zaman Etüdü



Standart Zaman



Ergonomi
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Giriş
Bu haftanın ders notunda öncelikle verimlilik kavramı ele alınmış ve verimliliğin
karlılığa etkisi incelenmiştir. Daha sonra verimlilik hesaplamaları üzerine örnekler verilmiştir.
Verimlilik konusundan sonra verimliliği artırıcı en önemli çalışma alanlarından biri olan iş
etüdü konusu ele alınmış ve kısaca metot etüdü ve iş ölçümü konuları açıklanmıştır. Bu
çalışmalarda kullanılan şema ve diyagramlara örnekler verilmiş, standart zamanın nasıl
hesaplanabileceği bir örnek üzerinden kısaca açıklanmıştır. Ders notunun son kısmında ise
ergonomi konusu incelenerek, yüklenme, zorlanma, ve antropometri kavramları kısaca
açıklanmış, dinlenme yüzdesinin hesaplama örnekleri sunulmuştur.
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13.1. Verimlilik Kavramı
Endüstri Mühendisleriyle birlikte anılan en yaygın kavramlardan biri verimliliktir.
Verimlilik üretilen mal veya hizmetin, bu mal ya da hizmetin üretiminde kullanılan
kaynaklar-girdiler arasındaki ilişkidir. Buna göre “çıktı/girdi” oranı verimlilik oranını
vermektedir. Girdi ve çıktının cinsine göre verimlilik için özel ifadeler kullanılabilmektedir.
Buna göre kullanılan hammaddenin verimliliği ilgili hammaddeden üretilen ürün miktarıyla
ilgili olabilirken, işgücü verimliliği birim zamanda üretilen ürün miktrarı için harcanan işgücü
ile ilişkilidir. Üretim sisteminde farklı alanlarda verimlilik oranlarından sıklıkla yararlanılan,
verimlilik ölçümlerinde makine, insan kaynağı ve malzeme başta olmak üzere farklı
verimlilikler izlenmekte ve buna göre kontoller, iyileştirmeler planlanmaktadır.
Verimlilik dışında etkinlik, kapasite ve esneklik üretimde sıklıkla ifade edilen
kavramlardır. Bu kavramlar bazen verimlilik ile karıştırılabilmektedir. Bu kavramlar kısaca
şunları şu şekilde özetlenebilir;
Etkinlik: Amaçları gerçekleştirme düzeyidir. Genel olarak etkinlik doğru şeyi
gerçekleştirmek, verimlilik ise bir şeyi doğru yapmak adına kullanılan ve izlenen unsurlardır.
Etkinlikte amaçların ne düzeyde gerçekleştiği belirlenmektedir. Bir sistemde kullanılan
kaynakların verimlilik oranları çok yüksek olmasına rağmen doğru faaliyet
gerçekleştirilmediği için etkinlik çok düşük olabilmektedir. Örneğin basit bir kürekle büyük
bir hafriyatın kaldırılması çalışmasında kürekle çalışan işçinin verimliliği ne kadar yüksek
olursa olsun etkinlik düşük olacaktır. Bununla birlikte çok bariz bir karar hatası yapılmadıysa
verimli sistemlerin aynı zamanda etkin olması beklenen bir durumdur.
Kapasite: Gerçekleştirilebilecek maksimum üretim miktarına göre tanımlanan
düzeydir. Üretim yönetiminde stratejik, taktik ve operasyonel düzeydeki bir çok kararda
kapasitenin doğru olarak bilinmesi son derece önemlidir. Kapasitenin üretim miktarı ile
karşılaştırılması neticesinde üretimdeki problemler tespit edilebilmektedir. Kapasite artışı
doğru miktarda ve doğru yöntemle yapılamadığında çoğu zaman kapasite artırılmakta fakat
verimlilik düşebilmektedir.
Esneklik: Üretim yönetimi için esneklik taleteki değişikliklere cevap verebilme
yeteneğidir. Talepteki değişiklikler miktar, çeşit ya da kalite konularında olabilmektedir.
Günümüzde komplike ürünlerin yanında, zor beğenen çok sayıda müşterinin ve aynı zamanda
çalışılan çok miktarda tedarikçinin bulunması talep ile ilgili değişiklikleri artırmıştır. Bu
nedenle günümüzde özellikle esneklik son derece önemli bir unsur durumuna gelmiştir.
Verimliliğin Karlılığa Etkisi
İşletmelerin temel amacı kar elde etmektir. İşletmeler kar elde ettiklerinde yaşamlarına
devam edebilirler. Kar aşağıda verilen formülden de görüleceği üzere gelirler ve giderler ile
ilişkilidir. İşletmelerin karlılıklarını artırmaya yönelik satışların artırılması çoğu zaman en
fazla üzerinde durulan konulardan biridir. Bununla birlikte karın artırılmasının diğer bir yolu
maliyetleri düşürmektir.
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KAR = GELİRLER - GİDERLER

Bazı durumlarda işletmelerin daha çok satış ve cirosu yapmasına rağmen düşük satış
yaptıkları zamanlarda daha çok kar elde edebildikleri görülebilmektedir. Bunu aşağıdaki şu
örnekle gösterebiliriz.
Faktör

Mevcut Durum

Birinci

Durum

İkinci Durum %20

% 20 Satış Artışı

Verim Artışı

Satış geliri

100 000

120 000

100 000

Değişken Maliyet

60 000

72 000

48 000

Sabit Maliyet

20 000

20 000

20 000

Kar

20 000

28 000

32 000

Yukarıdaki tablo incelendiğinde birince durumda firmanın satışlarını %20 artırdığı
görülmektedir. Satışlardaki artışın birim zamanda daha fazla üretim ile gerçekleştiğini
düşünelim. Bu durumda değişken maliyet kalemleri de (işçilik, enerji vb) % 20 artacaktır.
Birinci durumda karın dönem sonunda 28 000 TL olduğu görülmektedir. İkinci
durumda ise satışlarda artış söz konusu değildir. Bununla birlikte aynı miktarda üretim için
kullanılan kaynaklarda yani girdilerde % 20 lik bir tasarruf sağlanmış ve değişken maliyetler
%20 azalmıştır. Bu durumda satış geliri aynı kalsa da maliyetler azaldığı için karın 32 000 TL
olduğu görülebilmektedir. Bu örnekten de görüleceği üzere verimlilik artışları işletmelerin
karlılıklarını önemli ölçüde artırabilmektedir.
Verimliliğin Hesaplanması
Verimlilik kavramında da ifade edildiği üzere verimlilik;
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VERİMLİLİK =

ÇIKTI (Üretilen Ürün ya da Hizmet Miktarı)

/ GİRDİ

(Kullanılan Girdi Miktarı)

Verimlilik hesaplanması ile ilgili bazı örnekler şunlar olabilir;
 Bir montaj bandında 10 işçi haftanın 5 işgünü çalışmaktadır. 4 haftalık çalışma
süresinde bu bantta 6000 adet ürün montajı yapıldığına göre, 4 haftalık bu süreçte günlük
işgücü verimliliği nedir?
o

İşgücü Verimliliği = Üretim Miktarı / İşgücü Miktarı (adamgün)

= 6000 adet ürün / 10 işçi*20 gün
=30 ürün/adamgün (Bir işçiye günde 30 ürün montajı düşmektedir)
 A tipi bir CNC tezgahında X ürününe ait sac kesimi yapılmaktadır. Bu işlemde 4
metrekarelik (2metrex2metre) bir sactan 6 ürün için parçalar üretilmektedir. B tipi tezgahta ise
1metrex3metre saclar kesilebilmekte ve 3 metrekare sactan 3 adet X ürününe ait parçalar
üretilmektedir. Verimlilik oranlarını karşılaştırınız.
o

Tezgah Verimliliği = Üretilen Parça Miktarı/ Kullanılan Hammadde

A Tezgahın Malzeme Verimliliği = 6 parça / 4 metrekare
= 1,5 parça/metrekare (1 metrekareden üretilen parça miktarı)
B Tezgahın Malzeme Verimliliği = 3 parça / 3 metrekare
= 1 parça/metrekare (1 metrekareden üretilen parça miktarı)
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13.2. İş Etüdü
Verimliliğin artırılmasına yönelik önemli çalışmaların bir kısmı iş etüdü altında
toplanmıştır. İş etüdü ya da diğer bir ifadeyle iş analizi, üretim faktörlerinden ve kullanılan
tüm girdilerden en fazla düzeyde yararlanabilmek adına gerçekleştirilen sistematik
faaliyetlerdir. İş etüdü çalışmaları
genel olarak “Metot Etüdü” ve “İş
Günümüzde
işletmelerin
sürekli
Ölçümü” olmak üzere iki grupta
gerçekleştirdikleri iş etüdü çalışmalarının
toplanmaktadır (Bakınız Şekil 13.1).
tarihi gelişimi incelendiğinde genç bir
Metot
etüdü
çalışmalarında
gerçekleştirilen faaliyetlerin daha
mühendis olan Peronnet’in çalışması dikkat
düşük maliyetle, daha hızlı, daha
çekicidir. Peronnet 1762 senesinde toplu iğne
kolay
ve
daha
az
hatayla
üretiminde işçilerin herbirinin tüm işleri
yapılabilmesi için faaliyetin ve
faaliyeti
oluşturan
işlemlerin
sistematik şekilde incelenmesi ve
geliştirilmesi
yapılmaktadır.
İş
ölçümünde
ise
gerçekleştirilen
faaliyetlerde, malzemelerin, insan
kaynağının ve makineler ile diğer
faktörlerin üretim faaliyetlerinde ne
miktarda kullanıldıkları saptanmaya
çalışılmaktadır.

baştan sona tek tek gerçekleştirdiklerini
görmüş ve sonrasında bunu iyileştirmeye
karar vermiştir. Buna göre, üretimi 18 iş
parçasına ayırdıktan sonra işçileri belirli
işleri atamış ve buna uygun bir yerlerşim tesis
etmiştir. Bu çalışması neticesinde günlük
üretim kapasi
kapasiteye ulaştırmıştır.

Şekil 13.1 İş Etüdü ve İşe Etüdünün Çalışma Alanları
İş etüdü çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen metot etüdü çalışmaları ile üretimdeki
farklı unsurların-faktörlerin verimliliklerinin artırılmasına çalışılmaktadır. İşler daha hızlı
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daha kolay ve daha az hatayla yapılabilecek şekilde iyileştirilmekte ya da yeniden
tasarlanmaktadır. İş ölçümü çalışmalarının neticesinde ise işin gerçekleştirilmesinde
kullanılan faktörlerin ne miktarda kullanıldığı bilgisine ulaşılmaktadır. Böylece işlerin
planlanması, ve yönetilmesi ve kontrolü daha sistematik gerçekleştirilebilmektedir.

13.3. Metot Etüdü
Metot etüdü yukarıda bahsedildiği üzere, işlerin gerçekleştirilmesinde maliyetlerin
düşürülmesi, hataların azalması, işlerin kolaylaştırılması vb. amaçlara yönelik işlerin en doğru
nasıl gerçekleştirileceğinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda işler sistematik olarak parçalanır ve
sırasıyla tüm parçalar eleştirisel-sorgulayıcı bakış ile incelenir. Metot etüdü çalışmalarında
işler analiz edilmek üzere parçalanmalıdır-ayrıştırılmalıdır. Bunun için işler, proses, işlem ve
elemanlara ayrıştırılır.
 Proses: Bir dizi ilişkili faaliyettir. Örneğin farklı parçaların birleştirilmesinden
oluşan montaj prosesi gibi.
 İşlem: Prosesteki faaliyetlerden biridir. Bu faaliyetin mamül ya da yarımamülün
fiziksel yapısında veya yerinde (konumunda) değişiklik yapması beklenir.
 Eleman: Bir işlem içindeki ayrıştırılmış harekettir. Eleman anlamlı daha küçük
parçalara daha fazla ayrıştırılamaz. Örneğin montaj prosesi (süreci) içinde A ve B parçasının
birleştirilmesi işleminde “A parçasını almak için uzanmak” elemana örnek olarak verilebilir.
Metot Etüdü Çalışma Adımları
Metot etüdü çalışmalarında aşağıdaki aşamalar sırasıyla gerçekleştirilir.


Problemin tanımlanması



Problemle ilgili verilerin toplanması



Verilerin incelenmesi ve problemin analiz edilmesi



Alternatif çözümlerin belirlenmesi



Alternatif çözümlerin araştırılması geliştirilmesi



Alternatif çözümlerden birinin seçilmesi



Seçilen çözümün uygulanması



Uygulamanın izlenerek değerlendirilmesi



Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözülmesi
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Üretim ve hizmet süreçlerinde ürüne-hizmete değer katmayan işlemler
bulunabilmektedir. Metot etüdü çalışmaları ile değer katmayan işlemlerin ayıklanmasına
çalışılır. Bunun dışında işlemleri oluşturan elemanlardan bazıları yine ürüne-hizmete değer
katan ve değer katmayan olarak incelenebilmektedir. Bu şekilde hem prosesler hem işlem ve
elemanlarda değer katmayan kısımlar ortadan kaldırılmaya-minimize edilmeye çalışılır.
 Değer Katan İşlemler, ürünün değerini artırıcı işlemlerdir. Üründe şekil veya
estetik değişikliği oluşturan, fonksiyonalitesini artıran müşterinin ücretini ödemeye hazır
olduğu işlemlerdir. Boyama, montaj, dokuma gibi işlemler değer katan işlemlere örnek olarak
verilebilir.
 Değer katmayan işlemler: Gerçekleştirilmesiyle müşteri ihtiyaç ve beklentisi ile
doğrudan ilgisi olmayan işlemlerdir. Bununla birlikte bu işlemlerde zaman, kaynak ve alan
harcanması söz konusudur. Bekleme, taşıma, stok yapma, sıralama, sayma gibi işlemler örnek
olarak verilebilir.
 Değer katmayan fakat zorunlu işlemler: Bazı işlemler direkt ürüne hizmete değer
katmayan fakat prosesin tamamlanmasına destek sağlayan faaliyetlerdir. Bu işlemlere
hazırlık işlemleri, aparat bağlama vb. faaliyetler örnek olarak verilebilir.

Şekil 13.2 Değer Katan, Değer Katmayan ve Değer Katmayan Fakat Zorunlu İşlemler
Metot etüdünde en önemli aşamalardan biri işin ya da problemin analiz edilmesidir.
Bu aşamada pek çok soru sorulmalı ve eleştirisel bir bakış açısıyla değerlendirmeler
yapılmalıdır. Bu kapsamda aşağıdaki sorulardan yararlanılabilmektedir;


Ne yapılıyor?



Bu iş gerekli mi? Neden yapılıyor?
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Tam olarak bunlar mı yapılmalı? Başka yapılması gerekli bir iş var mı?



İş başka ne şekilde yapılabilir?



İş bu sırada mı yapılmalı?



İş neden burada (bu konumda) yapılıyor?



Başka işin yapılabileceği yer var mı?



İş için en uygun yer neresi olabilir?



İş ne zaman yapılıyor?



Başka ne zaman yapılabilir?



İşi kim yapıyor?



Niye bu kişi yapıyor? Esasen kim yapmalı?

Bu sorular yardımıyla işin detaylı analizi ve sonrasında iyileştirilmesi mümkün
olabilmektedir.
Hareket Ekonomisi Prensipleri
Gilbreth tarafından tanımlanmış olan hareket ekonomisi işlerin en kısa zamanda en
ekonomik şekilde gerçekleştirilmesi esasına yönelik prensipleri içermektedir. Metot etüdü
çalışmalarının bir kısmında hareket ekonomisi prensiplerinden yararlanılarak işlerin
geliştirilmesine çalışılmaktadır. Hareket ekonomisi presnipleri aşağıda verilmiştir (Salvendly,
1992).
İnsan Vücudunun Kullanımı


İki el hareketlerine aynı anda başlamalı ve bitirmelidir.



Dinlenme zamanları hariç iki el aynı anda boş olmamalıdır.



Kolların hareketleri zıt ve simetrik yönlerde olmalı ve aynı anda hareket itmelidir.



Eller mümkün olduğu kadar dar bir alanda hareket ettirilmelidir.

 Momentlerden mümkün olan yerlerde yararlanılmalı ve kas gücüne ihtiyaç
azaltılmalıdır.
 Ellerin düzgün ve sürekli hareketleri, zikzak yapan veya ani ve keskin yön
değişimi gerektiren hareketlere tercih edilmelidir.
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 Balistik hareketler (başlatıldıktan sonra fazla dikkat ve yönlendirme
gerektirmeyen), kısıtlı ve kontrollü hareketlerden daha hızlı, kolay ve duyarlıdır.
 Mümkün olduğu kadar iş, ritmik hareketlere izin verecek şekilde düzenlenmelidir.
Ritim çalışanın düzgün ve otomatik performansı için esastır.
İş Yerinin Düzenlenmesi


Tüm araç, gereç ve malzemelerin belirli ve tanımlanmış yerleri olmalıdır.

 Araç, gereç ve malzemeler işçinin ön tarafında, yakınında ve kolay kavranabilir
durumda olmalıdır.
 İşlenen malzemelerin sonraki işlemlere kutu, sandık vb. yollar ile aktarımında
yerçekimi kuvvetinden yararlanılmalıdır.


Malzeme ve araç-gereç, iş hareketlerinin sırasına uygun şekilde yerleştirilmelidir.



Uygun aydınlatma gerçekleştirilmelidir.



İş yüzeyi ve oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.

Teçhizatın Düzenlenmesi
 Kas kuvvetinin azaltılması, işin daha kolay yapılabilmesi için takım, tertibat ve
aparatlardan yararlanılmalı, ayak kumandalı sistemler kullanılmalıdır.


Aletlerin iki veya daha fazla fonksiyonlu olanları tercih edilmelidir.

Farklı parmakların belirli hareketleri yapması gerektiğinde, daktilo ile yazışta
olduğu gibi, yükün parmakların kapasitelerine uygun şekilde dağıtıldığı teçhizatlar
kullanılmalıdır.




Aletlerin tutma yerleri elin yüzeyi ile tam temas halinde olacak şekilde olmalıdır.

 Manivela, el arabası gibi teçhizat işçinin pozisyonunu az değiştirerek
kullanabileceği şekilde yerleştirilmelidir.
Aşağıda oturarak çalışan bir operatörün nortmal ve en geniş çalışma alanı verilmiştir.
Bu alanlar işlemlerin yapılması, ekipmanın kavranması, malzemelerin dizilmesi, vb. aşamalar
için büyük önem teşkil etmektedir.
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Şekil 13.3. Oturarak çalışan bir operatörün nortmal ve en geniş çalışma alanı
Aşağıda Şekil 13.4’te bir operatörün çalışma alanı gösterilmektedir. Operatör 1 ve 2.
kutuya bırakılan parçaların montajını gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte azda olsa belirli
sıklıklarda 3 ve 4. kutulardan ihtiyaç duyduğu ekipmanları almaktadır. 5. kutuya ise hatalı
ürünleri koymaktadır. Hatalar ise %1 seviyesindedir.

Şekil13. 4 . Mevcut Yerleşim
Yapılan metot etüdü neticesinde tüm hareketler incelenmiş ve aşağıdaki iyileştirme
gerçekleştirilmiştir. Yapılan iyileştirme ile gereksiz hareketler azaltılmış ve sağ el sol el
arasında bir çalışma dengesi oluşturulmuştur.
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Şekil 13.5 Mevcut Yerleşim
Metot Etüdünde Yararlanılan Bazı Şema ve Diyagramlar
Metot etüdü faklı amaçlar için üretimin farklı yerlerinde gerçekleştirilebilmektedir.
;Metot etüdünde bu kapsamda farklı şema ve diyagramlardan yararlanılabilmektedir. Aşağıda
bunlardan bazıları verilmiştir.


Süreç Akış Şemaları



İşlem Proses Diyagramı



Akış Frekans Diyagramı



İki El Proses Şeması



Çoklu Faaliyet Şeması



Gezi Şemaları



İp Diyagramı

Bu şemalardan süreç akış şemalarında kullanılan bazı semboller ile iki el proses
şemasına ait bir örnek aşağıda verilmiştir (Tanyas, 2000).
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Sembol

Faaliyet
İŞLEM
TAŞIMA
MUAENE - KONTROL
SÜREKLİ DEPOLAMA
GECİKME - BEKLEME
BİRLEŞİK FAALİYETLER

Şekil 13.6 Proses Şemalarında Kullanılan Bazı Sembolelr (Tanyas, 2000)

Şekil 13.7 İki El Proses Şeması Örneği (Tanyas, 2000)
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13.4. İş Ölçümü
İş ölçümü bir işte yararlanılan faktörlerin ne miktarda kullanıldığının belirlenmesidir.
Bir işte kullanılan temel faktörler-girdiler, işgücü, makine ve malzemedir. Makine ve
malzeme kullanımlarına yönelik ölçüm ve hesaplamalarda değişkenlik azdır ve bu faktörlerin
miktarlarının hesaplanması genellikle kolaydır. Bununla birlikte işgücünün hesaplanması
işlemi oldukça zor olabilmektedir. Bunun en önemli nedeni işe ait ihtiyaç duyulan net işgücü
miktarının hesaplanmasında tecrübe, sosyal çevre, yorgunluk, tempo, moral gibi farklı
kriterlerin sonucu etkilemesidir. İş ölçümü içinde iş süresi hesaplamalarının daha karmaşık ve
zaman alıcı olması nedeniyle, iş ölçümü denilince genel olarak işgücüne bağlı iş süresinin
hesaplanmasına yönelik faaliyetler akla gelmektedir. Buna göre iş ölçümü şu şekilde de
tanımlanabilmektedir; “Bir sürecin, işlemin ya da iş elemanın gerçekleştirilmesinde ihtiyaç
duyulan sürenin uygun yöntemlerle tüm faktörler dikkate alınarak hesaplanmasıdır”. İş
ölçümünde en fazla hesaplanan değer işin standart zamanıdır. Standart zaman, gerçekleştirilen
işin süresinin, çalışanın kişisel ihtiyaçları (yemek, dinlenme vb) ile birlikte beklenmeyen
gecikmelerin (arıza, ayar süresi vb.) de dikkate alınarak hesaplandığı iş süresidir.
İş Ölçümünün Kullanıldığı Alanlar
İş ölçümü ile elde edilen bilgiler farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Bunlardan
bazıları şunlardır;


Üretim planlarının hazırlanmasında



Birim maliyetlerin hesaplanmasında



İşlerin iyileştirilmesinde, mevcut durumun tespitinde



İşlerin kontrolünün yapılabilmesinde



Yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesinde



Darboğazların tespit edilmesinde



İş değerleme ve ücretlendirme sistemlerinde



Termin sürelerinin belirlenmesinde



Bakım planlarının oluşturulmasında.

Standart Zamanın Hesaplanması
Standart zamanın hesaplanmasında farklı yöntem ve farklı ölçüm metotlarından
yararlanılabilmektedir. Bununla birlikte en yaygın metotların başında kronometraj yöntemi
gelmektedir. Kronometraj yöntemi ile, tanımlanmış koşullarda, kalifiye bir işçinin normal
çalışma temposundaki çalışması ölçümlenir. Ölçüm derğerleri forma kaydedilir. Bu işlem
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tanımlanan miktarda tekrarlanır. İşçinin çalışma temposu, ihtiyaçlarına ait zaman payı ve işi
geciktirici diğer faktörlere ait zaman payları da dikkate alınarak Standart Zaman hesaplanır.
Zaman etüdünde kullanılan formlar farklılık gösterbilmektedir. Bununla birlikte bu formlarda
önemli olan, temponun, gözlemlenen-ölçülen zamanın ve normal sürenin kayıt altına
alınmasıdır. Aşağıda bir zaman etüdü çalışmasında kullanılan form örneği sunulmuştur.

Şekil 13.8 Zaman Etüdü Çalışmasında Kullanılan Form Örneği
(Kaynak:enm.blogcu.com)
Standart Zamanın hesaplanmasında aşağıdaki formüllerden yararlanılmaktadır;


Ölçülen Zaman = ÖZ



Tempo = R



Normal Zaman = NZ
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Toleranslar = α (dinlenme payı, iş geciktirici paylar)



Standart Zaman = SZ



NZ = ÖZ*R



SZ= ÖZ*R + ÖZ*R* α

13.5. Ergonomi
İşletmelerin en önemli değerleri insan kaynaklarıdır. Çalışma alanlarında insan
kaynaklarının verimi, işyerindeki ortam ve çalışma koşullarıyla direkt ilişkilidir. İnsancıl
şartlarla, yüksek güven içinde, sağlıklı ortamlarda çalışma ortamlarının hazırlanabilmesi
bilimsel bir altyapı gerektirmektedir. Bu ortamların hazırlanmasında çalışma alanı ve
kullanılan makineler ve teçhizatın, aydınlatma, ısı, ses, vb. faktörler dikkate alınarak en
uygun şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bunun dışında çalışma ortamının ve kullanılan
teçhizatın insanın yapısal (anatomik), boyutsal (antropometrik) ve psikolojik özelliklerine
göre düzenlenmesi son derece önemlidir. Ergonomi, insanın fiziksel, ruhsal özelliklerini,
ihtiyaçlarını dikkate alarak, işletme-insan-makine-çevre ilişkisinin bilimsel açıdan
düzenlenmesi çalışmalarını kapsayan bir bilimdir. Ergonomi ile ilgili bazı önemli kavramlar
ise şunlardır;
Yüklenme ve Zorlanma
Belirli çevre koşulları altında işin ve yapılış yönteminin çalışan üzerinde yarattığı
etkiler bütününe “Yüklenme” adı verilmektedir. Yüklenme, yüklenme düzeyi (derecesi) ve
yüklenme süresi bileşenlerinden oluşur. “Zorlanma”, bedensel açıdan olduğu gibi zihinsel
açıdan da söz konusudur. İnsan iş sırasında zihinsel açıdan kontrol etme, değişimi fark etme,
ayırdetme, yorumlama, karar verme ve tepki verme fonksiyonlarını gerçekleştirir. (Tanyas,
2000).
Dinlenme Yüzdesi
Bir çalışanın gerçekleştirdiği işe göre ihtiyaç duyacağı dinlenme oranına “Dinlenme
Yüzdesi” denilmektedir. Aşağıdaki formüller hesaplanmaktadır.
Dinlenme Yüzdesi = (İşin Gerektirdiği Enerji /4 – 1)x 0,1
Dinlenme yüzdesi ile ilgili olarak aşağıda örnek hesaplamalar verilmiştir.
o

Kalıp Takma ve Sökme

Dinlenme Yüzdesi = (8/4 – 1) x 0,1 = 1 = %10
o

20 kg lık Malzeme Taşıma

Dinlenme Yüzdesi = (15/4 – 1) x 0,1 = 0,275 = %27,5
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o

Tornada Kalıp Üzerinde Çalışma

Dinlenme Yüzdesi = (12/4 – 1) x 0,1 = 0,20 = %20
Antropometri
Antropometri, insan vücudunun ölçüleri ile ilgilenilen bir bilimsel çalışma alanıdır.
İnsanların sabit durumdaki boyutları statik antropometri, çalışma halindeki kullanılan çalışma
alanına ait boyutlar dinamik antropometri olarak adlandırılır. Statik antropometri daha çok,
oturma düzeni için önemli iken, dinamik antropometri iş istasyonu tasarımında önemlidir
(Tanyas, 2000).
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Uygulamalar
1) Aşağıdaki verimlilik hesabına yönelik soruyu ve çözümünü inceleyiniz.
 Bir işletmede aylık 80000 TL enerji (elektrik+doğalgaz) harcanarak 2milyon adet
ürün elde edilmektedir. Bu işletmede enerji tasarrufuna yönelik mini kojenerasyon tesisi
kurulmuştur. Kojenerasyon tesisi kurulumundan sonra işletmenin ayda 1 milyon 800 bin adet
ürünü 20000 TL enerji ile üretebildiği görülmüştür. Buna göre
a) İki durumun enerji verimlilik oranlarını bulunuz.
b) Sonrasında işletmenin her ay ortalama 1800 adet üretim yapacağını ve
kojenerasyon tesisinin maliyetinin 1 milyon TL olduğunu varsayarak yatırımın geri
dönüşünün kaç yılda olacağını hesaplayınız (hesaplamada faiz, enflasyon vb unsurlar dikkate
alınmayacak, sadece verimlilikler arasındaki fark incelenecektir).
o

Enerji Verimliliği = Üretim Miktarı / Harcanan Enerji Miktarı (TL)

Mevcut Durumda = 2milyon adet ürün / 80000 TL = 25 (1 TL’lik enerji ile üretilebilen
ürün sayısı)
İyileştirilmiş Durumda = 1 milyon 800 bin adet ürün / 20000 TL = 90 (1 TL’lik enerji
ile üretilebilen ürün sayısı)
o Mevcut durumda firma 1 milyon 800 bin adet ürün için 1800000/25 = 72000 TL
enerji harcar. İyileştirilmiş durumda ise 1 milyon 800 bin adet ürün için 20000 TL enerji
harcamaktadır.
Bir aylık tasarruf miktarı =72000-20000 = 52000 TL’dir. Kojenerasyon tesisine 1
milyon TL yatırım yapıldığına göre;
1000000 TL / 52000 TL = 19.23 ayda yatırımın geri dönüşü sağlanmış olacaktır.
2) Aşağıdaki iş ölçümü hesabına yönelik soruyu ve çözümünü inceleyiniz.
 Bir iş ölçümü çalışmasında ölçülen zaman 0,5 dakikadır (30 saniyedir).
Temponun %110 ve toleransların %5 olduğu dikkate alındığında bu işin standart zamanı
nedir?


NZ = ÖZ*R



= 0,5 dakika*1,10 =0,55 dk



SZ= ÖZ*R + ÖZ*R* α



= 0,55 + 0,5*1,10*0,05 = 0,5775 = 34,65 sn
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Uygulama Soruları
1) Bir işletmedeki gerçek bir zaman etüdü çalışmasına ait zaman ölçümlerini
bulunuz. Bu ölçümler neticesinde standart zamanın nasıl hesaplandığını inceleyiniz.
2) Otomotiv sektöründe ürün ergonomisi ile ilgili ne
tür faaliyetler
gerçekleştirilmektedir? Araştırınız. Bir ürünün ergonomisine ait hangi testler yapılmakta ve
ergonomiyle ilgili olur kararı nasıl verilmekte inceleyiniz.
3) Bir metot etüdü çalışmasını inceleyiniz. Bu kapsamda hangi aşamalar ile
iyileştirmeler sağlanabiliyor? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle verimlilik kavramı ele incelenmiştir. Bu kapsamda verimliliğin
karlılığa etkisi sorgulanmış, verimlilik hesaplamaları üzerine bir iki örnek sunulmuştur. Bu
bölümde ayrıca iş etüdü konusu ele alınmış ve kısaca metot etüdü ve iş ölçümü konuları
incelenmiştir. Bu kaposamda kullanılan şema ve diyagramlara örnekler verilmiş, planlama
için son derece önemli olan işlere ait standart zamanın nasıl hesaplanabileceği örnek verilerek
basit düzeyde gösterilmiştir. Bölüm sonunda ergonomi kavramı kısaca açıklanmış, yüklenme,
zorlanma, ve antropometri ile dinlenme yüzdesi kavramları açıklanmıştır.

299

Bölüm Soruları
1) Verimlilik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Verimlilik
tanımlanmaktadır.

birim

girdi

başına

üretilen

çıktı

ya

da

çıktı/girdi

olarak

b) Üretim sisteminde farklı alanlarda sıklıkla yararlanılan verimlilik ölçümlerinde
makine, insan kaynağı ve malzeme başta olmak üzere farklı verimlilik oranları izlenmekte ve
buna göre kontoller, iyileştirmeler planlanmaktadır.
c) Verimlilik oranlarındaki artış aynı orandaki satış artışlarından her zaman karlılığı
daha fazla artırmaktadır.
d) Özellikle emek yoğun sektörlerde (tekstil, kuyumculuk vb) işgücü verimliliği son
derece önemlidir.
e) Aynı miktarda malzemeden daha fazla ürün elde edilmesi ya da aynı miktarda
ürünün daha az malzemeyle üretilmesi durumunda hammadde-malzeme verimliliğinde artış
söz konusudur denilebilir.
2) Bir otomobil fabrikasında boyahanede çalışan 8 işçi, bir haftada ortalama 240
aracın boya işlemini tamamlamaktadır. Haftada 6 gün çalışıldığına göre işgücü verimliliği
nedir?
a) 4 otomobil/işçi x gün
b) 5 otomobil/işçi x gün
c) 6 otomobil/işçi x gün
d) 8 otomobil/işçi x gün
e) 12 otomobil/işçi x gün
3) Standart zamanın hesaplanmasına yönelik bir çalışmada ölçülen zaman 20 saniye
olarak hesaplanmıştır. Ölçüm esnasında çalışanın %110 luk bir tempo ile çalıştığı
varsayılmaktadır. Dinlenme payı, ihtiyaçlar vb. iş geciktirici payların toplam oranı (α) %10
olduğuna göre ölçülen işlemin standart zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
NZ=20*1,10 = 22saniye
SZ=NZ+NZ* α = 22+22*0,10 = 24,2
a) 22,20 Saniye
b) 23,40 Saniye
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c) 24,20 Saniye
d) 25,00 Saniye
e) 25,40 Saniye
4) Aşağıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?
 Uygun olmayan çalışma masası ve oturma yüzeyi yükseklikleri, yeterli olmayan
görüş uzaklıkları, çalışan ölçülerine uygun tasarlanmamış iş yerleri zorlanmalara ve
verimsizliklere neden olur. Bu nedenle verimsizlik ve çalışan memnuniyetsizliğine karşı
insanların vücut ölçüleri dikkate alınarak çalışma koşulları şekillendirilmelidir.
……………………………insan vücudunun ölçüleri ile ilgilenilen bir bilimsel çalışma
alanıdır.
 Belirli çevre koşulları altmda işin ve yapılış yönteminin çalışan kişiler üzerinde
oluşturuğu etkiler bütününe ………………….. ……...adı verilmektedir.
a) Ergonomi – Zorlanma
b) Antropometri – Yüklenme
c) Ergonomi – Tolerans
d) Antropometri – Ağırlık
e) Ergonomi – Ağırlık
5) Aşağıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?
Belirli bir insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini gözönüne alarak, insanmakina çevre ilişkilerinin bilimsel açıdan düzenlenmesi çalışmaları ………....................
olarak isimlendirilmektedir.


 Belirli çevre koşulları altında işin ve yapılış yönteminin çalışan üzerinde yarattığı
etkiler bütününe …………………. adı verilmektedir.


…………………………… = (İşin Gerektirdiği Enerji kcal/dak /4 – 1)x 0,1

a) Ergonomi – Yüklenme - Dinlenme Yüzdesi
b) Psikoloji - Zorlanma – Standart Zaman
c) Metot Etüdü – Yüklenme - Enerji Verimliliği
d) Ergonomi – Zorlanma – Ölçülen Zaman
e) Psikoloji – Dinlenme Yüzdesi - İhtiyaç Duyulan Enerji
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Cevaplar
1) c, 2) b, 3) c, 4) b, 5) a
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14. TESİS İÇİ YERLEŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Tesis İçi Yerleşim Problemi
14.2. Tesis İçi Yerleşimde Prensipler
14.3. Yerleşim Tipleri
14.4. Sistematik Tesis Planlaması
14.5. Tesis İçi Yerleşimde İlişki Diyagramları

304

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Evinizde çalışma odanızı ya da salonu yerleştirirken nelere dikkat ediyorsunuz?
Evdeki diğer kişiler farklı bir seçenek sunduğunda en doğru yerleşimin hangisi olduğuna nasıl
karar veriyorsunuz. Bu karara etki eden kriterler hangileri? Tartışınız
2) Otomobil sektöründe, mobilya sektöründe, beyaz eşya ve teksitil sektöründe tesis
içi taşıma (elleçleme) maliyetleri nasıl hesaplanmaktadır? Bu maliyetler bu sektörlerde birim
maliyetin yüzde kaçını oluşturmaktadır? Araştırınız.
3) Talaşlı imalat yapılan işletmelerde tesis içi taşımalarda yaygın şekilde kullanılan
araçlar ve sistemler nelerdir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tesis içi yerleşim problemi

Tesis içi yerleşim
probleminin anlaşılması. Bu
kapsamda problemin amacı
ve tesis içi yerleşim
prensiplerinin öğrenilmesi

Okuyarak, İnceleyerek

Sistematik tesis planlama

Sistematik tesis
planlamasının aşamalarının
kavranması.

Araştırarak, İnceleyerek,
Uygulayarak
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Anahtar Kavramlar


Tesis İçi Yerlerşim Problemi



Yerleşim Tipleri



Sistematik Tesis Planlama



İlişki Diyagramları
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Giriş
Endüstri Mühendislerinin karşılaştıkları problemlerin önemli bir bölümü tesis
yerleşimi ile direkt ya da dolaylı ilgilidir. Tesis yerleşimi ya da diğer bir ifadeyle yerleşim
düzeni, üretimde kullanılan makine ve tezgahların, iş istasyonlarının, yardımcı tesislerin,
konumlandırılması ve konumlarının iyileştirmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Tesis
yerleşimi ile ilgili problemler oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu kapsamda yerleşim
düzeninin nasıl olacağı, Taşıma güzergahlarının belirlenmesi, ihtiyaç duyulan makine-tezgah
sayılarının hesaplanması, hat dengeleme gibi çok farklı problemlemlere çözüm alternatifleri
üretilmektedir.
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14.1. Tesis İçi Yerleşim Problemi ve Tesis İçi Yerleşim Amaçları
Tesis yerleşimi ya da diğer bir ifadeyle yerleşim düzeni, üretimde kullanılan makine
ve tezgahların, iş istasyonlarının, yardımcı tesislerin, konumlandırılması ve konumlarının
iyileştirmesine yönelik faaliyetleri kapsar. Tesis yerleşiminde çok farklı amaçlar
gözetilebilmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır;


Malzeme taşıma mesafesini azaltmak – Taşıma maliyetlerini minimize etmek,



Kapasiteyi artırmak,

 Tesis içindeki üretim alanları, depolar diğer hizmet alanlarının etkin kullanımı
sağlamak,


Üretim sürecini geliştirmel, üretim faaliyetlerini kolaylaştırmak,



Üretimde verimliliği artırmak,



İşgücünün daha etkin kullanımını sağlamak,

 Ergonomik ortamlar geliştirmek, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında
iyileştirmeler yapmak,


Esnek üretim ve hizmet süreçleri oluşturabilmek,



Termin sürelerini azaltmak,

Tesis yerleşimi ile ilgili çalışmalarda düzenlemeyi gerçekleştirirken, tüm sistemi ve
faaliyetler arasındaki ilişkileri dikkate almak gerekir. Böylece bölgesel bir çözüm geneli
olumsuz etkileyecekse bunun önüne geçilmesi sağlanır. Tesis yerleşimi ile ilgili çalışmaları
tetikleyen farklı durumlar olabilmektedir. Bu durumlardan başlıcaları şunlardır;


İlk defa bir tesisin kurulması,



Tüm ürünlerde ya da belirli ürünler için üretim kapasitesini artırma ihtiyacı

 Direkt tesis yerleşimi ile ya da dolaylı olarak tesis yerleşiminden kaynaklanan
problemler,


Yeni bir ürün üretilecek olması ya da var olan ürünün tasarımında değişiklik,



Bir departmanın daha geniş bir alana ihtiyaç duyması,



Mevcut yerleşimin teknolojik ihtiyaçlara cevap verememesi,



Maliyet düşürme çabası.
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Esnek bir üretim sistemine ihtiyaç.



Düşük verimliliğin yükseltilmesi ihtiyacı.

14.2. Tesis Yerleşiminde Temel Prensipler
Verimliliğin artırılmasına yönelik önemli çalışmaların bir kısmı iş etüdü altında
toplanmıştır. İş etüdü ya da diğer bir ifadeyle iş analizi, üretim faktörlerinden ve kullanılan
tüm girdilerden en fazla düzeyde yararlanabilmek adına gerçekleştirilen sistematik
faaliyetlerdir. Tesis yerleşiminde daha iyi yerleşim seçeneklerinin üretilmesi ve en uygun
yerleşimin belirlenmesinde farklı kriterler dikkate alınabilmektedir. Problemin amacı
alternatif çözümlerin dğerlendirilmesinde dikkate alınacak faktörleri belirler. Örneğin taşıma
maliyetlerini minimize etmek amacıyla gerçekleştirilen bir depo yerleşimi çalışmasında ilk
dikkate alınacak faktör üretilen yerleşim düzenlerinin taşıma maliyetleridir. Bununla birlikte
iş güvenliği, esnek depolama vb. faktörlerde maliyetten sonra gerekliyse dikkate alınmalıdır.
Tesis yerleşiminde bazı temel prensipler aşağıda verilmiştir.


En küçük Hareket İlkesi:

Malzeme ya
gerçekleştirilmesidir.


da

taşınan

ürünün

en

az

hareket

ettirildiği

yerleşimin

Bütünsellik İlkesi:

Tesis içi yerleşim çalışmasında lokal bir çalışmada, ilgili çalışmanın başarısı dışında
yapılan değişikliklerin tüm yerleşime yapacağı etki ifade edilmektedir. Bu kapsamda tesisle
ilgili bir düzenlemeyi gerçekleştirirken, tüm sistemi dikkate almak gerekir. Böylece bölgesel
bir çözümün katkısı dışında sistem genelindeki durum da görülmüş olur.


Akış İlkesi:

Yerleşimde iş akışına uygun olarak yapılan yerleşimin (süreçler ve işlemler dikkate
alınarak) en uygun yerleşim olacağı prensibidir. Bununla birlikte çok farklı rotaların söz
konusu olduğu bir tesiste iş akışları da çok farklı olacaktır. Böyle durumlarda toplam katkı
(bu taşıma maliyetleri ya da kapasite gibi farklı performans göstergeleri olabilir)
incelenmelidir.


Hacimsel Verimlilik- Çok Boyut İlkesi:

Tesis içinde yatay ve düşey alanın etkin biçimde kullanılabilmesini ifade etmektedir.


İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı:

Yerleşimin iş güvenliği ve işçi sağlığı yönüyle dikkate alınmasını ifade etmektedir.


Esneklik İlkesi:
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Talepteki değişikliklere (miktar ve nitelik olarak) firmanın uyum kabiliyeti
esneklektir. Yerleşim düzeninin bu çerçevede değerlendirilmesini ifade etmektedir.

14.3. Temel Yerleşim Tipleri
İşletmeler ihtiyaçlarına uygun şekilde farklı yerleşim tiplerinden bir kaçını aynı tesis
içinde benimseyebilirler. Temel yerleşim tipleri aşağıda kısaca açıklanmıştır.
Sabit Konumlu Ürüne Göre Yerleşim:
Gemi, uçak gibi taşınması güç,büyük ve ağır ürünler sabit bir konumda dururken,
yerleşimin bu konuma göre tesis edilmesidir. Bu yerleşimde işçiler ve makineler bu ürünün
etrafında ilgili noktalarına giderek gerekli işlemleri gerçekleştirirler. Gemi inşaatı, yapı
inşaatı, uçak üretimi bu yerleşime örnek olarak verilebilir.

Sabit Konumlu
Ürün

Şekil 14.1 Sabit Konumlu Ürüne Göre Yerleşim


Avantajları

o

Büyük olan ürün çevresinde malzeme hareketleri azaltılmış olur.

o

Kontrol ve gözlem kolaydır.

o

Hatalar çabuk tespit edilebilir.

o

Yardımlaşmaya açıktır.



Dezavantajları

o Bazı durumlarda büyük makine ve tezgahların taşınması gerekebilir. Bu da önemli
zaman gereksinimi ve maliyet anlamına gelmektedir.
o

Özel koşullar oluştuğu için önemli tecrübe ve beceri gerekebilir.
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Sürece Göre Yerleşim:
Bu yerleşim ,”Fonksiyona Göre Yerleşim”, “Süreç Odaklı Yerleşim” isimleriyle de
ifade edilebilmektedir. Bu yerleşim şekli endüstride yaygın kullanılan bir yerleşim şeklidir.
Sürece göre yerleşimde benzer işi yapan makineler bir araya getirilir. Örneğin preslerin hepsi
bir araya getirilerek preshane, kaynakçılar birleştirilerek kaynak işleri gibi birimler
oluşturulmakta ve burada işlenen malzeme ve yarımamüller genellikle partiler şeklinde
taşınarak bir sonraki birime gönderilmektedir.

Torna

Taşlama

Torna

Matkap
Freze

Matkap

Freze
Matkap
Freze

Pktleme

Boyama

Boyama

Şekil 14.2 Sürece Göre Yerleşim


Avantajları:

o

İşçilikte uzmanlaşma tesis edilebilir.

o

Esnek işgücü ve teçhizat kullanımına sahiptir.

o

Ürün çeşidi fazla olabilir.



Dezavantajları:

o

Taşıma verimliliğinin düşük olması nedeniyle taşıma maliyetleri yüksek olabilir.

o

Üretkenlik düşüktür. Farklı ayar ve hazırlık sürelerine ihtiyaç olabilir.

o

Büyük ara stoklar oluşabilir.

o

Boş beklemeler yüksek, makine kullanım oranları düşük olabilir.

o

Nitelikli işgücü gerektirir.
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Ürün Akışına Göre Yerleşim:
Ürüne göre yerleşimde sürece göre yerleşimden farklı olarak tezgah benzerliklerine
göre birimler-bölümler oluşturulmaz. Bunun yerine ürün akışı yani ürün rotası dikkate alınır.
Akış esaslı yerleşim ,rotaların hat boyunca sürmesi demektir. Daha çok az çeşitlilikte fakat
yüksek miktarda ürün elde edilmek istendiğinde ya da taşıma maliyetlerinin çok yüksek
olabildiği yerlerde bu yerleşim tercih edilmektedir. Montaj hatlarının yerleşimi bu yerleşime
güzel bir örnektir.
Freze

Torn

Matka

Taşlam
Ü

F

Matka

Torn

Ü

Boya

Matka

Boya

Şekil 14.3 Ürüne Göre Yerleşim


Avantajları:

o

Ara stok yoktur ya da çok azdır. Stok maliyeti düşüktür.

o

Çevrim süresi kısadır.

o

Taşıma maliyetleri düşüktür.

o

Akış süreleri kısadır.

o

Yüksek miktarda üretim yapılabilir.

o

Üretim planı sürece göre yerleşime göre nispeten daha basittir.

o

İstenilen nitelik-beceri seviyesi düşüktür.



Dezavantajları:
313

o Ürünün akışı en yavaş makineye-operatöre göredir. Hat dengeleme yapılmaz ise
boş beklemeler çok olacaktır.
o Süreç esnekliği yok denecek kadar azdır. Talepteki niteliksel değişimlere cevap
verebilmek çok güçtür.
o

Özel amaçlı teçhizatlar kullanılmaktadır. Yatırım maliyeti çok yüksektir.

o

Bir tezgahın bozulması tüm üretimin durmasına neden olabilmektedir.

o

İş tatmini ve motivasyonu düşüktür.

Hücre TipiYerleşim:
Yukarıda bahsedilen üç temel yerleşim şekillerinden farklı olarak son zamanlarda
yaygınlaşmaya başlayan bir yerleşim şeklidir. Hücresel üretim veya grup teknolojisinde
parçalar genel olarak şekil, tasarım ve üretim gereksinimlerindeki benzerliklere göre
gruplandırılmaktadır. Sonrasında düşük kapasiteli basit makine ve teçhizatların bulunduğu
hücreler oluşturulmakta ve her hücrede yakın ürünlerin üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu
şekilde aynı grupta yer alan farklı ürünlerin , aynı hücrede ürüne göre yerleşim mantığıyla
üretimi söz konusu olabilmektedir.


Avantajları:

o

Esnek bir üretim sistemi söz konusur.

o

Yatırım maliyeti düşüktür.

o

Taşıma maliyetleri düşüktür.

o

Ürün çeşidi fazla olabilir.

o

Tezgah kullanım kapasiteleri yüksektir.



Dezavantajları:

o

Ürüne göre yerleşime nispeten nitelikli işgücü ihtiyacı yüksektir.

o

Sürece göre yerleşim kadar esneklik sunmayabilir.

o

Tampon stok ihtiyacı söz konusu olabilir.

o

Hücre içi ve hücre dışı dengeleme problemleri yaşanabilir.

14.4- Sistematik Tesis Planlama
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Sistematik Tesis Planlaması, tesis yerleşimi problemlerinin genel sistematik çözümünü
sunmaktadır. Buna göre sistematik tesis planlamada aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmektedir.

Şekil 14.4 Sistematik Tesis Planlama
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14.5. Tesis İçi Yerleşimde İlişki Diyagramları
Sistematik Tesis Planlamasında 3. aşamada oluşturulan diyagramdır. İlişki diyagramı
bazı durumlarda birimler arası ilişkileri kullanmak için bazı durumlarda ise tezgahların ilişki
seviyesini belirlemek için kullanılabilmektedir. İlişki diyagramları ile hangi tezgahın hangi
tezgahlarla ilişkisinin/malzeme akışının çok olduğu sorgulanır. Buna göre yerleşim için ön
değerlendirme bilgisi elde edilir.
İlişki diyagramları oluşturulurken öncelikle birimler ya da tezgahlar arasındaki ilişki
sorgulanır. Bu sorgu çoğu zaman malzeme akışının miktarıdır. Bununla birlikte ofis birimleri
için bu bilgi akışı da olabilmektedir. Aşağıdaki şekilde örnek ilişki şemaları verilmiştir.
Kesimhane Dikimhane Kontrol Ütüleme

Paketleme

Kesimhane -

A

U

I

X

Dikimhane A

-

A

E

U

Kontrol

U

A

-

E

U

Ütüleme

I

E

E

-

E

Paketleme

X

U

U

E

-

Şekil 14.5 İlişki Matrisi-Şeması
Yukarıda verilen ilişki şemasında-matrisinde harfler ilişki seviyesini göstermektedir.
İlişki şemaları ve ilişki diyagramlarında aşağıdaki işaret, harf ve renkler kullanılmaktadır.
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Şekil 14.6 İlişki Diyagramlarında Kullanılan Semboller ve Harfler
Buna göre birimler ya da tezgahlar arasındaki ilişki çıkarılmakta ve alternatif
yerleşimler oluşturulabilmektedir. Bu aşamada öncelikle A ilişkileri ele alınır. Bu ilişkiye
sahip tezgahlar birbirine yakın konumlandırılır. En fazla ilişkinin-malzeme akışının olduğu
tezgah genellikle merkeze ya da merkeze yakın konumlandırılır. Sonrasında sırasıyla E, I, O
ilişkileri dikkate alınarak yerleştirme yapılmaktadır. X ilişkisi iki tezgahın yakın olmaması
istendiğinde ifade edilmektedir. Örneğin ısıl işlem yapan bir birim ile yanıcı-patlayıcı bir
malzemenin üretildiğibirim asla yakın olmamalıdır. Bu birimler mümkün olduğunca
diyagramın farklı köşelerine yerleştirilir.

Şekil 14.7 İlişki Diyagramı
Bundan sonraki aşamada birimlerin-tezgahların gerçek alan gereksinimleri ve tesise ait
gerçek alan kısıtları dikkate alınarak alternatif gerçek yerleşim planları oluşturulur.

KESİM

ÜTÜ

DİKİM

PAKET

DİKİM KONTROL

KESİM

DİKİM

DİKİM

DİKİM

PAKET

KONTROL
ÜTÜ

ÜTÜ

Şekil 14.8 Alternatif Yerleşim Planları – Blok Planları

Oluşturulan alternatif gerçek yerleşimlerin değerlendirmesi ise Sistematik Tesis
Planlamasının son adımıdır. Buna göre yerleşim alternatifleri farklı şekillerde
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değerlendirilebilir. Bunlardan biri ağırlıklandırma yöntemidir. Bu yöntemle yakınlığa göre
atanan puanlar toplanır. En yüksek puanı alan yerleşim tercih edilebilir. Puanlar verilirken
aşağıdaki ilişki puanlarından yararlanılabilir.


A

ilişkisi sağlanırsa 64 puan



E

ilişkisi sağlanırsa 16 puan



T

ilişkisi sağlanırsa

4 puan



O ilişkisi sağlanırsa

1 puan



X ilişkisi sağlanırsa 1024 puan

Ağırlıklandırma yönteminden daha iyi olan bir yöntem ise gerçek verilerden
yararlanılmasıdır. Bu kapsamda gerçek taşıma miktarları ve taşıma maliyetleri dikkate alınrak
en iyi yerleşim şekli seçilebilir.
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Uygulamalar
Örnek 1.
Bir fabrikada X, Y ve Z olmak üzere üç mamül üretilmektedir. Ürün rotaları, günlük
üretim miktarları ve taşıma parti büyüklükleri ile tezgahlar arası mesafeler aşağıdaki
tablolarda verilmiştir.
Günlük Üretim

Parti Büyüklüğü

Rota

Miktarı
X ürünü

100

10

ABC

Y ürünü

200

20

AC

Z ürünü

400

50

BC

A

B

C

A

-

10 metre

20 metre

B

10 metre

-

30 metre

C

20 metre

30 metre

-

Tüm ürünlerde bir parti ürünün, metre başına taşıma maliyeti 2 TL olduğuna göre
taşıma maliyetinin en fazla olduğu ürün aşağıdakilerden hangisidir?
Çözüm 1.


X ürünü günlük parti taşıma sayısı = 100/10 = 10 parti (sefer)



X ürünü A’dan B’ye 10 parti ve B’den C2ye 10 parti taşınmaktadır.



Y ürünü günlük partinin taşıma sayısı = 200/20 = 10 parti



Y ürünü A’dan C’ye 10 parti taşınmaktadır.



Z ürünü günlük partinin taşıma sayısı = 400/50 = 8 parti



Z ürünü B’den C’ye 8 parti taşınmaktadır.
319

Buna göre,


X’in günlük taşıma maliyeti= 20*10 +20*30 =800 TL



Y’nin günlük taşıma maliyeti= 20*20 =400 TL



Z’in günlük taşıma maliyeti= 20*30 =600 TL

X en fazla taşıma maliyetine sahip olan üründür.
Örnek 2.
Günde 8 saatlik çalışılan bir firmanın atölyesinde günde 50 tane ürünün üretilmesi
hedeflenmiştir. Aşağıda gösterilen ürünün gördüğü işlemlee ait süre bilgilerini kullanarak
hattı 50 üretim için dengelediğinizde kaç iş istasyonu oluşur?
İşlemler

ti(işlem süresi-dk)

Önceki işlem

A

8

-

B

9

A

C

5

B

D

9

A

E

2

D, C

Çözüm 2.
Bir ürünün üretilmesi için gerekli toplam süre 8+9+5+9+2=33 dakikadır. Tablodaki
bilgiler doğrultusunda aşağıdaki öncelik diyagramı çizilir.

Takt zamanı (tempo); [üretim yapılabilir net süre / müşteri talebi] formülü ile
hesaplanır. Takt zamanı bir birim ürünün üretilmesi için söz konusu olan zamandır.
Örneğimizde talep günlük 50 adettir ve günde 480 dk çalışılmaktadır. Buna göre ;


Takt zamanı = (480 dk/gün)/(50 adet/gün) = 9,6 dk/adet
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Gerekli olan minimum iş istasyonu sayısı ürünün toplam işlem süresinin (33 dk) takt
zamanına oranı ile bulunur.
 Min iş istasyonu sayısı = Nmin = 33 dk / (9,6 dk/adet) = 3,44 bulunur ve en az
4 iş istasyonuna ihtiyaç olduğu görülür.
4 iş istasyonu ile 9,6 dk’da üretimin gerçekleşme durumu incelenir. 9,6 dk’yı
aşmayacak şekilde iş istasyonları oluşturulduğunda 4 adet iş istasyonu yeterli olmaktadır.
Minimum iş istasyonu sayısı ile 9,6 dk’da üretim yapılabilmekte ve böylece istenen üretim
miktarı sağlanabilecektir.



Görüleceği üzere 4 iş istasyonu ile her 9 dakikada bir ürün elde edilebilir.

Örnek 3.
Aşağıda farklı işlemlerden oluşan bir üretim sürecine ait işlemler ve işlemlere ait
süreler verilmiştir. Bu süreçte takt süresi 25 dk/ürün olduğuna göre ihtiyaç duyulan en az iş
istasyonu kaç adettir?

Çözüm 3.
Bir ürünün 25 dakikada üretilebilmesi için en az iş istasyonu şu şekilde hesaplanabilir.
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Yukarıdaki şekildeki gibi işler istasyonlara atanırsa, iki istasyon ile 25 dakikada bir
ürün elde edilebilecektir.
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Uygulama Soruları
1)
Tesis içi yerleşimde taşıma maliyetleri dışında dikkat edilmesi gereken diğer
hususlar nelerdir? Tartışınız
2)
-Tesis içi yerleşim problemlerinde yararlanılan yazılımlar hangileridir?
Araştırınız.
3)
Simülasyon ve modelleme ile tesis içi yerleşim problemlerine çözüm aranabilir
mi? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu haftanın ders notunda tesis içi yerleşim konusu ele alınmıştır. Öncelikle tesis
yerleşim amaçları verilmiş, tesis yerleşimi çalışmalarına olan ihtiyacın nedeni sorgulanmıştır.
Tesis yerleşiminde temel prensipler kısaca açıklandıktan sonra temel yerleşim tipleri
açıklanmış ve bu yerleşi,m tiplerinin avantaj ve dezavantajları kısaca özetlenmiştir. Dördüncü
başlık altında Sistematik Tesis Planlama adımları verilmiştir. Sonrasında tesis yerleşimi
çalışmalarında yararlanılan ilişki diyagramlarına örnekler verilerek sistematik tesis planlaması
kapsamında yapılan faaliyetler bir örnek üzerinde kısaca gösterilmiştir. Son olarak tesis
yerleşimi ile ilgili bazı problemler verilmiş ve bunların çözümleri paylaşılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Bir tekstil fabrikasında üretilen ürünler, ürün rotaları, aylık üretim miktarları ve
taşıma parti büyüklükleri ile tezgahlar arası mesafeler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Günlük
Miktarı

Üretim Parti Büyüklüğü

Rota

Çorap

8 000

80

XYZ

Patik

2 000

100

XZ

Eldiven

6 000

60

YZ

Atkı

6 000

60

XY

Bere

6 000

30

YZ

X

Y

Z

X

-

3 metre

5 metre

Y

3 metre

-

10 metre

Z

5 metre

10 metre

-

Herbir parti ürünün metre başına taşıma maliyeti 1 TL olduğuna göre taşıma
maliyetinin en fazla olduğu ürün aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çorap
b) Patik
c) Eldiven
d) Atkı
e) Bere
2) Aşağıda farklı işlemlerden oluşan bir üretim sürecine ait işlemler ve işlemlere ait
süreler verilmiştir. Bu süreçte takt süresi 13 dk/ürün olduğuna göre ihtiyaç duyulan en az iş
istasyonu kaç adettir?
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a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6
3) En küçük hareket ilkesi, malzeme ya da taşınan ürünün en az hareket ettirildiği
yerleşimin gerçekleştirilmesidir.
(Doğru) / (Yanlış)
4) Özellikle hacimsel mamüllerin söz konusu olduğu depolar başta olmak üzere tesis
yerleşiminde hacimsel verimlilik- çok boyut ilkesi son derece önemlidir. Bu kapsamda tesis
içinde yatay ve düşey alan etkin biçimde kullanılabilmelidir.
(Doğru) / (Yanlış)

5) Sürece göre yerleştirmede tezgah benzerliklerine göre birimler-bölümler
oluşturulmaz. Bunun yerine ürün akışı yani ürün rotası dikkate alınır. Daha çok az çeşitlilikte
fakat yüksek miktarda ürün elde edilmek istendiğinde ya da taşıma maliyetlerinin çok yüksek
olabildiği yerlerde bu yerleşim tercih edilmektedir.
(Doğru) / (Yanlış)

Cevaplar
1) e, 2) d, 3) Doğru, 4) Doğru, 5) Yanlış
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