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1. ÜRETİM KAVRAMI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. ÜRETİM KAVRAMI
1.1. Üretimin Toplum için Önemi
1.2. Yüksek Miktarlarda Üretmenin Temelleri
1.3. Adanmış ve Esnek Sistemler
1.4. Üretim Sistemlerinin Gelişimi
1.5. Üretim Sistemlerinin Bugünkü Durumu
1.6. İşlemler Yönetimi (Operations Management)
1.7. Verimlilik
1.8. Ulusal ve Uluslararası Verimliliği Etkileyen Faktörler
1.9. Üretim ve Hizmet Sistemleri
1.10.Üretim ve Hizmet Sistemlerinin Sınıflandırılması

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Günlük hayatta kullanılan ürünlerin üretim süreçlerinin farklılaşmasının temel
sebepleri neler olabilir?
2) Teknolojideki, bireysel tercih ve ihtiyaçlardaki ve nüfustaki hızlı artış üretim
süreçlerinde ne gibi değişikliklerin olmasını zorunlu kılmıştır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Üretim sistemlerinin
sınıflandırılması

Farklı üretim sistemlerinin
kapsamı ve nitelikleri
incelenmiştir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Anahtar Kavramlar


Üretim sistemi

Giriş
Bu ders imalat sanayinde yönetim kariyeri hedefleyen, üretim işletmelerinde öncü rol
üstlenmeye hazır öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Üretim işletmelerinin küresel
ortamda büyümelerini koruma ve devam ettirebilmelerine yönelik gerekli araçların ve bilginin
sağlanması dersin amacıdır.
Küreselleşme ve teknolojideki gelişim dayanıklı tüketim malları üreten firmalar için
hem fırsatlar hem de zorluklar getirir. Bir üretim işletmesinin ekonomik başarıya ulaşabilmesi
için üç ana alanda da yeniden yapılandırma yaşaması kaçınılmazdır: ürün tasarımı, imalat ve
iş modeli. Bir firma küreselleşme karşısında ancak (1) değişen kültürel algıların talep ettiği
yenilikçi ürünlerin tasarımı için uygun bir strateji, (2) küresel bir stratejiyi barındıran iş
modeli ve (3) piyasa talebindeki değişikliklere hızlı cevap verebilen ve yeni ürünler için
kolayca değiştirilebilen bir yeniden ayarlanabilir üretim sistemi (Reconfigurable
Manufacturing Systems – RMS)’ e sahip ise başarılı olabilir.

1.1. Üretimin Toplum için Önemi
Üretimin topluma en büyük faydası üretimin refah yaratmasıdır. Sadece sanat, tarım,
inşaat, imalat ve son zamanlarda yazılım endüstrileri hiç bir şeyden değer üretebilir. Ancak
her bir endüstrinin yarattığı iş türleri arasında büyük farklılıklar vardır.
İmalatın önemli avantajlarından biri çok geniş bir yelpazede çeşitlilik gösteren farklı
türlerde iş olanakları yaratmasıdır. Tarım ve inşaat sektörleri çok sayıda düşük nitelikli iş
alanı yaratırken, yazılım ve sanat bunun aksine yetenek gereksinimi yüksek ancak az sayıda iş
olanağı yaratmaktadır. İmalat ise işe yeni başlayan fabrika işçisinden bilim adamlarına kadar
geniş bir yelpazede ve çok sayıda iş olanağı yaratmaktadır.
Sizce güçlü bir imalat alt yapısı olmaz ise hizmet ve finans sektörleri ayakta kalabilir
mi?
Araştırma: Türkiye’ de imalat sektörünün gayri safi yurtiçi hasıladaki oranını yıllar
itibariyle gösteriniz.
Araştırma: Türkiye’de özel sektör endüstrilerinin bileşimini inceleyiniz.

1.2. Yüksek Miktarlarda Üretmenin Temelleri
Bir ürünün ortaya çıkmasının ilk aşamalarından biri de prototip imalatıdır. Prototip
imalatı ve ardından yapılan çalışmalar neticesinde nihai halini alan ürünler üretilerek satış
kanallarına sevk edilir. Üreticilerin otomobil, buzdolabı, mikro işlemci gibi yüksek
miktarlarda üretim yapmak istedikleri durumlarda bu miktarda ürünün prototipin üretilmesine
benzer süreçler ile üretimi düşünülemez. Yüksek miktarda üretim için bunu yapabilme
kapasitesine sahip bir kitlesel imalat sistemi geliştirilmelidir. Küresel rekabetin olduğu bir
ortamda maliyet-etkin bir üretim sisteminin tasarlanması ve bunun etkin bir şekilde işletilmesi
anahtar faktördür. Özellikle düşük işçilik maliyetinin olduğu ülkelerde üretim yapan rakipler
ile mücadelede bu daha da fazla önem kazanmaktadır.
Bir üretim sistemi tipik olarak çok sayıda aşamadan oluşur. Her aşama bir makine
veya bir montaj istasyonundan oluşur. Burada belirli bir dizi işlem gerçekleştirilir. Makineler
bir malzeme taşıma sistemi ile birbirlerine bağlıdır.
Bir aşamadaki işlemler tamamlandıktan sonra yarı mamul sonraki aşamaya taşınır.
Özellikle yüksek miktarlarda üretim gerekiyor ise birden fazla sayıda makine paralel
çalışarak, her bir makinede aynı işlemin aynı anda yapılması sağlanır. Böylece sistemin akışı
artarken, tasarım ve işletim de daha karmaşık hale gelecektir.
Üretim sistemi ölçek ekonomisi denen bu yaklaşım ile prototipin imalat maliyetinin
çok küçük bir oranı ile aynı ürünü üretebilir hale gelir.

1.3. Adanmış ve Esnek Sistemler
21. yüzyılın başlangıcında endüstrilerde iki temel tipte üretim sistemi
kullanılmaktadır: adanmış üretim hatları (Dedicated Manufacturing Lines – DML) ve esnek
üretim sistemleri (Flexible Manufacturing Systems – FMS). Adanmış hatlar (transfer hatları
olarak da bilinir) tek bir üründen çok yüksek miktarlarda üretmek için kullanılır. Bu hatlarda
verimlilik yüksektir zira makineler basit ve tek bir amaca yönelik tasarlanmıştır. Örneğin
otomobillerin motor bloklarının üretimi adanmış hatlarda, yaklaşık 30 saniyelik bir çevrim
süresi ile (her bir dakikada iki motor imal edilir) gerçekleşir. Hat bir kez düzgün bir şekilde
ayarlanıp kalibre edildikten sonra adanmış hatlar planlanan yüksek hacimli kapasitede üretime
başlar. Çok düşük maliyetler ile çok hızlı üretim yapılabilir. Ancak her bir hatta sadece bir tip
ürün yapılmaktadır.
Peki ya tek bir tip motor bloğundan daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunda ne
yapılacaktır? Ya da talep her üç dakikada bir motora düşerse (tasarlanan hattın kapasitesinin
1/6’sı) ne yapılmalıdır? Bu tip bir olay gerçekleştiğinde adanmış hattın kapasite kullanım
oranı düşer ve birim üretim maliyeti artar. 1998 yılında İtalya’ da hazırlanan bir rapora göre
Avrupa’daki otomobil endüstrisinde adanmış hatların ortalama kullanım oranı %53’dür. Bu
hatların potansiyel kapasitesinin yalnızca yarısının kullanıldığını ve hatların zamanın büyük
bir kısmında boşta kaldığını göstermektedir.
DML’ler yeni ürünlerin üretimi için kolayca değiştirilemezler. Küreselleşme ve
tüketim kültüründeki değişmeler ile birlikte ürünlerin pazarlanabilir yaşamları kısalmaktadır.
Yeni ürünlerin piyasaya giriş hızları ise gittikçe artmaktadır. Bu durum DML’lerin en büyük
dezavantajıdır. Ancak DML’de kullanılan makinelere göre daha yavaş ve daha pahalı
olmalarından ötürü göreceli olarak daha küçük üretim hacimlerinde kullanılırlar.
Üretim hacmi-ürün çeşitliliği spektrumunun bir ucunda DML’ler var ise diğer ucunda
da FMS’ler bulunmaktadır. FMS’lerde birden fazla, farklı işi gerçekleştirebilen esnek
makineler yer alır (Koren, 2010).

1.4. Üretim Sistemlerinin Bugünkü Durumu
Elektronik ve bilgi işlem alanlarındaki gelişmeler ile birlikte 1970’lerden sonra
üretimde robotların ve bilgisayarla bütünleşik sistemlerin kullanımı başlamıştır. Bu durum
üretim ile ilgili önemli miktarda verinin toplanabildiği, analiz edilebildiği ve yine benzer bir
şekilde en doğru kararın verilmesini kolaylaştırıcı karar destek sistemlerinin yer aldığı üretim
sistemlerinin doğmasını sağlamıştır.
Bilgisayarların kullanımının artması, Internet ve diğer elektronik ağ yapıları üreticiler
arasındaki ilişkilerin de şeklini değiştirmiş, işbirlikleri kolaylaşmıştır. Günümüzde
bilgisayarlar dünyanın her yerindeki tedarikçileri, üreticileri ve tüketicileri birbirlerine
bağlamakta ve tüm işletmeler küresel anlamda rekabet etmeye zorlanmaktadırlar. Bu
rekabetin büyük bir bölümü, şu anda imalat faaliyetlerinde çalışanların yaklaşık üç katını
istihdam eden hizmetler sektöründe gerçekleşmektedir. Ürün üreten tesisler daha ileri düzeyde

bilgisayarla donatılmış durumdadırlar ve işletmeler genel giderleri düşürmek ve müşterilerini
daha fazla memnun edebilmek için sürekli olarak “yeniden yapılanma" yoluna gitmektedirler.
Bu yeniden yapılanma sonucu, bazı üretim faaliyetleri daha az gelişmiş ülkelere; bazı üretim
dışı faaliyetler ise (örneğin büro işlemleri ve veri analizine yönelik işlemler) telefon, faks,
Internet ve kablosuz haberleşme sistemleri gibi araçlar yardımıyla merkeze ve yabancı
ülkelere kaymıştır.

1.5. İşlemler Yönetimi (Operations Management)
İşlemler yönetimi, tanımlanmış bir sistem içindeki kaynakların, değer eklemek
amacıyla yönetim tarafından ortaya konan politikalara uygun olarak kontrollü bir şekilde bir
araya getirilmesine ve dönüştürülmesine yönelik bir faaliyettir.
İşlemler yöneticileri çeşitli unvanlar (işlemlerden sorumlu genel müdür yardımcısı,
genel müdür, üretim yöneticisi, tesis yöneticisi) taşırlar ve çeşitli sektörlerde (imalat, gıda
hizmeti, sağlık. devlet) faaliyet gösterirler. Genellikle, üretim tesisindeki mevcut
malzemelerin, kapasitenin ve bilginin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik
olarak hazırlanmış, kabul edilebilir bir üretim planı çerçevesinde girdilerin bir araya
getirilmesi sorumluluğunu taşırlar. İşlemler yöneticileri, sistemin çıktısına bir talep
oluştuğunda, müşteri taleplerini karşılayacak şekilde işlerin programlanmasını ve yerine
getirilmesini sağlamalıdırlar. Bu, stokların, kalitenin ve maliyetlerin dikkatli bir şekilde
kontrolünü ve tesisin çalışır durumda tutulmasını gerektirir.
Üretim yönetimi ile ilgili temel tanımlar şunlardır:
Kaynaklar insan, malzeme, sermaye ve bilgi girdileridir. İnsan girdileri (fiziki ve
entelektüel) genellikle en önemli varlıktır. Malzeme girdileri tesis, teçhizat (üretim araçları),
stoklar ve enerji gibi unsurları kapsar. Sermaye girdileri- öz sermaye, borçlar, vergiler ve
iştirakler- diğer kaynakların akışını düzenleyen değerlerdir. Bilgi ise, tüm akışlara yol
gösterir.
Sistemler planlara göre amaçlara ulaşılmasını sağlamak için tasarlanmış unsurlar
topluluğudur.
Sosyal ve ekonomik çevremiz birçok sistem ve alt sistemden oluşur. Bu sistem ve alt
sistemler ise daha büyük sistemlerin unsurlarını oluştururlar.
Sistem yaklaşımı tüm sistem faaliyetlerinin bütünleştirici özelliği üzerinde durur ve
sistemin içinde olması gereken ilişki ve işbirliğini vurgular. Tutarlı ve bütünleştirici bir
yaklaşımla makro sistem amaçlarının optimizasyonu sağlanabilir. Alt sistem amaçlarının
birbirlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilmesi halinde, sonuçta alt optimizasyon oluşabilir.
Bir sistemin amaçlarını gerçekleştirme yeteneği, o sistemin tasarım ve kontrolüne
bağlıdır. Sistemler tasarımı unsurların önceden yapılmış bir düzenlemesidir. Tasarım ne denli
iyi planlanmış ise, sistemin işleyişi aşamasında verilmesi gereken kararlar o denli az olacaktır.
Sistem kontrolü, faaliyetlerin planlara veya hedeflere uygunluğunu sağlar.

1.6. Verimlilik
Verimlilik, ürünleri ve hizmetleri üretmek için gerekli kaynakların kullanım
etkinliğinin bir ölçüsüdür. Birçok (uluslararası) verimlilik ölçüsü, tek faktöre dayalı endeks
şeklindedir ve belli bir dönem içinde elde edilen çıktı ile aynı dönemde katlanılan işgücü
maliyetleri arasındaki oran şeklinde ifade edilir. Ancak işgücünün yanı sıra diğer girdileri ve
sermayeyi de içermesi nedeniyle verimliliğin daha iyi bir ölçüsünü oluşturan çok-faktör
verimliliğinin kullanımı artmaktadır. Çıktıların değerinin, girdilerin maliyetlerine oranı birden
büyük olmalıdır.

Verimlilik=

Çıktıların Degeri
Girdilerin Maliyeti

Örnek:
Bir muhasebe bürosu günde 80.000 $ değer biçilen hizmet üretmektedir ve
maliyetlerin toplamı günde 50.000 $”dır. Basit verimlilik ölçüsünü hesaplayınız.

Verimlilik=

Çıktıların Degeri 80.000$
=
=1,6
Girdilerin Maliyeti 50.000$

Çıktıların değerinin piyasada tüketiciler tarafından belirlendiğine, girdi maliyetlerinin
ise büyük ölçüde işletmenin tedarikçilerine (bu örnekte muhasebeciler) yapmak zorunda
olduğu ödemelerden oluştuğuna dikkat ediniz.

1.7. Üretim ve Hizmet Sistemlerinin Sınıflandırılması (Yüksel, 2010;
15-22)
Sistem [System]: Aralarında ilişkiler bulunan ve belirli bir amacı gerçekleştirmek
üzere bir araya getirilmiş elemanlardan oluşan bir bütündür.
Sistemlerin başlıca özellikleri şunlardır;
- Sistem bir bütündür.
- Bir sistem birçok alt sistemden meydana gelebilir.
- Her sistem bir sistemler çevresi içinde bulunur.
- Sistemi oluşturan alt sistemler arasında karışık bir yapı bulunmakta olup, alt
sistemler birbirine bağlı olarak değişebilir ve birbirlerini etkilerler.
- Sisteme, sürekli olarak alt sistemler eklenir veya sistemden alt sistemler çıkabilir.
- Bir sistem, sürekli bir şekilde çevresiyle uyumlu olarak değişmek durumundadır.

- Sistemden çıktıların elde edilebilmesi için girdilerin olması gereklidir.
- Sistemden bazı parçalar çıkarken, sisteme yeni parçalar girebilir.
- İnsan çalışmalarıyla ilgili her sistem, belirli araçlarla belirli bir amacın
gerçekleştirilebilmesi için kurulur ve varlığını sürdürür.
- Bir sistemin kesin olarak sınırlarını belirlemek imkansızdır, bu sınırlar alt sistemlerle
ilgili olup, sürekli bir değişkenlik halindedir.
Açık sistem [Open System]: Açık sistemlerde, çevre ile sistem arasında bilgi,
malzeme ve enerji değişimi vardır. Açık sistemlerin sınırlarından öğelerin girip çıkması söz
konusu olmaktadır. Çevre ile etkileşim mevcut olup, bu etkileşim de geri besleme
mekanizması ile sağlanmaktadır.
Kapalı sistem [Closed System]: Sistemin içerdiği malzeme, bilgi veya enerji ile
çevresi arasında değişim söz konusu değildir. Kapalı sistemlerin sınırlarından hiçbir öğenin
girip çıkması söz konusu olmamakta, bu sistemler kendi içlerinde geri besleme sağlayarak
kendilerini düzenlemektedirler.
Alt sistem [Subsystem]: Her sistem çeşitli alt sistemlerden oluşmuştur ve kendisi de
başka bir sistemin alt sistemidir.
Sinerji [Sinergy]: Sistem elemanlarının ayrı ancak birbirleriyle ilişkili olarak
oluşturuldukları toplam etkinin onların tek tek alınmalarıyla sağladıkları etkilerin toplamından
daha büyük olma özelliğidir.
Entropi [Entropy]: Bir sistemde faaliyetlerin bozulması, dengenin kaybolması,
karmaşıklık ortaya çıkması ve sistemin faaliyetlerini durdurması yönünde var olan eğilimdir.
Sistem yaklaşımı [System approach]: Sistem yaklaşımında, sistem kavramı ön
planda tutularak sistemi etkileyen faktörler ile sistem dışı çevre, sistemin öğeleri bir arada
değerlendirilerek karar verilir. Sistem yaklaşımı, organizasyonu çeşitli parçalar, süreçler ve
amaçlardan meydana gelen bir bütün olarak ele almaktadır.
Bir işletme alt sistemlerden oluşmuş bir sitem olarak değerlendirilebilir. Sistem
yaklaşımı alt sistemler arasındaki karşılıklı ilişkilere odaklanmakta ve bütün, tek tek
parçaların toplamından daha büyüktür ilkesini vurgulamaktadır.
Esneklik [Flexibility]: Ürün karması, üretim hacmi ve ürün tasarımında değişikliklere
uyum gösterebilme yeteneğidir.
Hacim esnekliği [Volume flexibility]: Talepteki büyük değişimlerle başa çıkabilmek
için üretim hızını hızlı bir biçimde artırabilme ve azaltabilme yeteneğidir.
Üretim hacminde esnekliğin başarılabilmesi, çok çeşitli ürünler için üretim
ekipmanlarını kullanabilme, makineler ve hücreler boyunca üretim hızlarını değiştirebilme ve

işgücünün çok çeşitli görevleri yapabilme yeteneğini gerektirmektedir.
Üretim esnekliği [Production flexibility]: Üretim faaliyetlerindeki değişiklikleri
destekleyebilen bir üretim sisteminin özelliklerinin toplamıdır.
Üretim esnekliğinin başarılabilmesi için çevrim sürelerinin düşürülmesi
gerekmektedir. Kısa çevrim süreleri de küçük parti büyüklüklerini ve kısa hazırlık sürelerini
gerektirmektedir. Üretim esnekliği için parçalar ve alt montajlar arasında ortaklık düzeyinin
artırılması, ürünler arasında süreç ortaklığının artırılması gerekmektedir.
Zanaata dayalı üretim [Craft production]: Tek bir müşteri için el sanatına dayalı
olarak ürün veya hizmetlerin üretilmesidir. Belirli bir müşteri için bir nesnenin üretilmesi
amacıyla belirli bir becerinin ve ustalığın kullanılmasını içermektedir.
Sipariş üzerine üretim [Make-to-order]: Talep bilgisinin kaynağı müşteridir. Sipariş
üzerine üretimde, hangi üründen, ne miktarda ve ne zaman üretileceği müşteri siparişlerine
göre belirlenmektedir. Sipariş üzerine üretim, ürünlerin, müşteri isteklerine göre
özelleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Sipariş üzerine üretimde son ürün stok düzeyleri
azaltılmaktadır.
Stoka üretim [Make-to-stock]: Ürünler, son ürün stoku bulundurulacak şekilde
üretilmektedir. Üretim, stok düzeylerine ve istenen müşteri hizmet düzeyine göre
planlanmaktadır. Genelde, müşteri, ürün siparişinde bulunmakta ve sipariş son ürün
stokundan karşılanmaktadır. Stoka üretimde müşterinin siparişi daha hızlı karşılanmakta
ancak stoka üretimde sipariş üzerine üretime göre kişiselleştirme düzeyi düşük kalmaktadır.
Sipariş üzerine montaj [Assemble-to-order]: Müşterilere kişiselleştirilmiş ürünleri
sunabilmek ve aynı zamanda da müşteri siparişlerini hızlı olarak karşılayabilmek amacıyla
sipariş üzerine üretim ile stoka üretimin karması niteliğindedir. Her bir ürün için temel
bileşenler üretilmekte ve stokta tutulmaktadır.
Bir müşteriden sipariş geldiğinde, ilgili bileşenler stoktan çekilmekte ve monte
edilmektedir. Sipariş üzerine montaj ile toplam stok düzeyleri de azaltılmaktadır.

Tablo 1: Üretim Sistemlerinin Karşılaştırılması (Yüksel, 2010)
Üretim sistemlerinin sınıflandırılması:
Atölye tipi üretim [Job shop production]: Özel istekilere bağlı olarak mobilya
yapımı ve bir matbaa, atölye tipi üretimin özelliklerini göstermektedir. Atölye tipi üretim, çok
farklı çeşitte ürünler ve hizmetler sunabilmek için gerekli esnekliğe sahiptir. Bu tip üretimde
müşteri tarafından tasarlanan veya performans istekleri müşteriler tarafından belirlenen
ürünler üretilir. İşgücü ve ekipman farklı görevleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan
esnekliğe sahiptir. Çıktılar yapı, kullanılan malzeme ve gerekli olan işlemler bakımından
önemli farklılıklar gösterdiğinden yaygın bir üretim türüdür.
Üretim hacmi arttıkça, yüksek değişken maliyet, kurulum yatırımlarındaki
tasarruflardan daha ağır hale gelmeye başlamaktadır. Bu nedenle yüksek hacimli üretimde
atölye tipi üretim en ekonomik üretim tipi olmamaktadır. Yarı mamul stokları yüksek
düzeylerde olabilmekte ve bu da önemli stok maliyetlerine katlanılmasını getirmektedir. Parça
partileri için toplam süreçteki sürelerin % 90-95'ini işlem görmek için veya başka bir
makineye taşınmak için bekleyerek geçmesi oldukça karşılaşılabilir durumlardır. Bu nedenle
üretim süreleri yüksektir. Makineler ve bölümler arasında çok fazla hareket edilmesi gerektiği
için taşıma maliyetleri de oldukça yüksektir. Yarı mamul stoklarından dolayı bu stoklar için
de ek alana ihtiyaç vardır. Üretim planlaması ve kontrolü daha güçtür.
Parti tipi üretim [Batch production]: Konfeksiyon, kitap, değişik el aletlerinin
üretimi parti tipi üretime örnek olarak verilebilir. Parti tipi üretim, atölye tipi üretimden hacim
ve değişkenlik bakımından farklılaşmaktadır. Parti tipi üretimde atölye tipi üretime göre daha
az çeşitlilik vardır. Müşteri grupları da daha büyük gruplar halindedir. Bir ürün grubu veya
müşteri gurubunun istekleri doğrultusunda üretim gerçekleştirildikten sonra süreç başka
müşteri grubunun isteklerini karşılayacak biçimde veya farklı bir ürün grubunu üretecek
biçimde yeniden düzenlenmektedir. Ürünler, müşteri siparişlerine göre gerçekleştirilir ve
sipariş büyüklüğü bakımından hacim düşüktür ve talep değişkenlik göstermektedir.
Montaj hattına göre daha esnektir. Küçük partilerin hızlı teslimine olanak sağlar.

Montaj hattına göre daha düşük ekipman maliyetlerine ve hazırlık maliyetlerine
katlanılmaktadır. Montaj hattına göre daha yüksek birim maliyetlidir ve daha uzun üretim
sürelerine sahiptir.
Parti tipi üretimde; parti büyüklüğünün belirlenmesi ve minimum kapasite kaybına yol
açan üretim programının hazırlanması olmak üzere iki temel problemle karşılaşılmaktadır.
Montaj hattında üretim [Assembly line production]: Otomobil üretimi, televizyon
üretimi montaj hattında üretime örnek olarak verilebilir. Üretim, montaj hattında
gerçekleştirilmektedir. Yığın üretim olarak da nitelendirilmektedir.
Üretim hacmi yüksektir ve üretim standartlaştırılmıştır. Kaynaklar bir ürünün üretimi
etrafında organize edilmiştir. Her bir faaliyet aynı süreçleri gerçekleştirmekte ve ürün
değişkenliği çok düşük düzeyde kalmaktadır. Montaj hattı üretimde personel, tanımları iyi bir
biçimde belirlenmiş görevleri gerçekleştirmektedir ve toplam iş, çeşitli görevlerden oluşan
gruplara ayrılmıştır Böylelikle de personelin uzmanlaşmasına olanak sağlanmaktadır.
Sürekli üretim [Continuous production]: Petrol rafinerileri, şeker, kağıt üretimi,
çimento, elektrik üretim tesisleri sürekli üretime örnektir. Bunlara süreç tipi fabrikalar da
denilmektedir. Yüksek hacim, standart ürün üretimi ve hizmet sunumu ve yüksek sermaye
gerektirmektedir. Sürekli üretimde odaklanılan nokta kullanım oranının maksimize
edilmesidir. Sürekli üretimde oldukça fazla hacimlerde yüksek standardize edilmiş ürünler
üretilmektedir. Malzemeler üretim hattında bir aşamadan diğer aşamaya otomatik olarak
transfer edilmektedir.
Hattın durdurulması çok yüksek maliyetlere neden olabilmektedir. Bu nedenle hat,
planlanmış bakımlar dışında çok nadir olarak durmaktadır.
İşlemler yüksek otomasyona sahip olup, ekipmanlar da çok özeldir. Ekipmanların
yüksek özellikli ve otomasyona dayalı olması sonucu, çıktının miktarının değiştirilmesi çok
kolay olmamaktadır. İşgücü gereksinimleri düşüktür ve işgücü, genellikle ekipmanların
izlenmesi ve çalıştırılması görevlerini gerçekleştirmektedir. İşyeri düzeni, ürünün işlem
görme sırasını izlemekte ve çıktı oranı ekipman kapasitesi, akış ve karışım oranları ile kontrol
edilmektedir. Sabit maliyetler oldukça yüksektir. Önemli değişken maliyet; malzeme
maliyetidir. Değişken maliyet içerisinde işgücü maliyeti genellikle önemsizdir. Birim maliyet
düşüktür. Büyük sermaye yatırımları gerektirmektedir. Süreç esnek değildir.
Proje tipi üretim [Project production]: Köprü, gemi, uçak yapımı proje tipi üretime
örnektir. Proje tipi üretimde, üretim süresince veya üretimin tamamlanmasından sonra elde
edilen çıktının taşınması çok zor olmaktadır. Çıktının çok büyük olması ve gerçekleştirilen
faaliyetlerin karmaşık olması hareketsizliğe neden olmaktadır.
Proje tipi üretimde yapılan işler proje özelliği taşıdığından, işlerin hacmi oldukça
geniştir. Proje tipi üretimde, üzerinde çalışılan proje tamamlandığında üretim sona
ermektedir. Başka bir proje geldiğinde üretim işlemine yeniden başlanmaktadır.

Farklı zamanlarda farklı işçilere ve farklı ekipmanlara gereksinim vardır. Bu
kaynaklar, projenin gerçekleştirildiği yere getirilmektedir. Kaynakların planlanması ve
böylelikle gerekli olduğunda hazır olmalarının sağlanması önem kazanmaktadır. Birçok
projede uzmanlaşmış personele ve özel amaçlı ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Projenin
belirtilen zamanda tamamlanabilmesi için gerekli olan kaynakların ve faaliyetlerin planlaması
yapılmalıdır. Proje süresince oluşabilecek problemler karşısında hızla tepki gösterilebilmeli
ve projenin belirtilen zamanında tamamlanabilmesi için gerekli önlemler hızla alınabilmelidir.
Karma üretim [Hybrid production]: Birçok tesiste sınıflandırılan üretim
sistemlerinin iki veya daha fazlası aynı anda bulunabilir. Örneğin, bir tesiste hem parti tipi
üretim hem de montaj hattı görülebilir. Bu sıklıkla karşılaşılan üretim tipinde, bileşenler
partiler halinde üretilmekte ve bir hat üzerinde monte edilmeye hazır hale getirilmektedir.
Birçok araba bileşeni bir montaj hattı için küçük partiler halinde yapılmakta ve teslim
edilmektedir. Tesiste sürekli üretim ve montaj hattı üretim veya parti tipi üretim bir arada
bulunabilir. Hammaddeler sürekli üretim sürecinde üretilip, montaj hatlarında veya partiler
halinde paketlenebilir.
Kesikli üretim sistemi [Discrete production system]: Atölye tipi üretim ve parti tipi
üretim; kesikli üretim sistemleridir.
Tekrarlamalı üretim sistemi [Repetitive production system]: Montaj hattı üretimi,
tekrarlamalı üretim sistemidir.
Kişiselleştirme [Customization]: Her bir müşterinin benzersiz ürün ve hizmet
tasarımında değişiklikler yaparak karşılayabilme yeteneğidir.
Yığın Kişiselleştirme [Mass customizatıon]:Dünya genelindeki farklı müşterilere
çok yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş ürünler ve hizmetler sunabilme yeteneğini ifade
etmektedir. Yığın kişiselleştirmeyi desteklemek için çevik tedarik ağlarına gereksinim vardır.
Etkinlik ve esnekliğin birlikte geliştirilmesi amacı doğrultusunda yığın kişiselleştirme
stratejisi gelişmiştir.
Yığın üretim, yüksek hacimli standart ürünlerin üretilmesine odaklanan ölçek
ekonomisini vurgulamakta iken, yığın kişiselleştirme tek bir süreçten yüksek çeşitliliğe
odaklanan kapsam ekonomisini vurgulamaktadır. Kişiselleştirme her bir müşteri için çeşitli
ürünler üretmeyi nitelendirmekte iken yığın Kişiselleştirme, yaklaşık yığın üretim maliyetinde
olacak biçimde kişiselleştirmedir. Modüler üretim, siparişe göre montaj, siparişler arası sıfır
hazırlık süresi ve alternatiflerin geciktirilmesi yığın kişiselleştirme biçimlerine örnek olarak
belirtilebilir.
Hücresel üretim [Cellular production]: Atölye tipi üretimin avantajlarıyla montaj
hattı üretimin avantajlarını birleştirmektedir. Böylelikle çok çeşitli ürünlerin hızlı bir biçimde
ve düşük maliyetle üretilmesi amaçlanmaktadır. Benzer işlem gereksinimlerine sahip olan
parçalar, parça aileleri olarak nitelendirilmektedir. Parçalar aileler içerisinde
gruplandırıldıktan sonra, bu aileleri üretmek için ekipmanları ve işgücünü içeren hücreler

oluşturulmaktadır. Bir üretim hücresi, belirli bir grup parçanın üretimi için tasarlanmış ve
düzenlenmiş makinelerden oluşan bir gruptur. Parça ailesinin üretimi için gerekli makineleri
belirleyerek hücreler oluşturulmaktadır.
Önemli bir avantajı makine hazırlık sürelerinin düşmesidir. Atölye tipi üretimde bir
partinin işlem görmesi tamamlandığı zaman makine başka bir parti için hazırlanmaktadır.
Atölye tipi üretimde her bir bölümde çok çeşitli parçaların işlemden geçmesi nedeniyle bir
sonraki parti bir önceki partiden farklı olabilmektedir. Bu da işçilerin parti değişiminde
makineleri hazırlamak için önemli süre harcayacaklarını göstermektedir.
Hücresel üretimde ise her bir hücrede benzer hazırlık ve işlem gereksinimlerine sahip
olan parçaların üretilmesi nedeniyle makine hazırlık süreleri minimize edilmektedir.
Hazırlık sürelerinin azaltılması parçaların daha küçük partilerle üretilmesine de olanak
sağlamaktadır. Böylelikle de işletmenin esnekliği artmakta ve yarı mamul stokları
azalmaktadır. Parçaların tek bir hücrede üretilmesi, kontrolü kolaylaştırmaktadır. Parçaların
tek bir hücrede üretilmesi hareket mesafelerinin ve taşımaların da azalmasını sağlamaktadır.
Hücresel üretimde çapraz eğitimli işçiler, hücredeki ekipmanlardan herhangi birisini
işletebilmekte ve çıktıların performansının sorumluluğunu da almak. Hücresel üretimin, takım
çalışmasının da etkin olarak gerçekleşmesine ortam hazırladığı görülmüştür. Eğer, ürün
aileleri için talep değişkenlik gösteriyorsa, hücreler &da dengenin sağlanması önemli bir
problem olabilmektedir.

Uygulamalar
1) İşletmelerin küresel rekabeti karşılamada başvurdukları yollardan bazılarını
sayınız. (Kaynak 1)
2) İleri teknolojiye dayalı üretim araçları kullanılması (genellikle yabancı bir ülkede)
3) Kısmî zamanlı veya düşük ücretli iş görenler istihdam edilmesi (genellikle
yabancı bir ülkede)
4) İşlemlerin dünya sınıfı düzeylerine yükseltilecek şekilde iyileştirilmesi (örneğin,
toplam kalite yönetimi)
5) Günümüzde üretim sistemlerinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle ortaya
çıkan bazı önemli makro (ekonomik/sosyal) etkiler nelerdir? (Kaynak 1)
6) Dünyanın herhangi bir yeriyle anında İletişim (sesli ve veri aktarımlı)
7) Tedarikçilerin, üreticilerin ve müşterilerin bilgisayarla bütünleştirilmesi
8) İleri teknolojiye dayalı tesislerin gelişmiş ülkelerden daha az gelişmiş ülkelere
kayması
9) Düşük yetenekli işgücü bolluğu ve teknik eğitimli personel kıtlığı
10) İstihdamın sürekli olarak imalat faaliyetlerinden hizmet faaliyetlerine (ve bilgiye
dayalı faaliyetlere) kayması ve bu işlerin merkeze ve yabancı ülkelerdeki tesislere kayması

Uygulama Soruları
1) Soru: Adam Smith üretim sistemlerinin gelişimine ne şekilde katkı sağlamıştır?
2) Adam Smith’ in Ulusların Refahı (Milletlerin Zenginliği – The Wealth of Nations,
1776) isimli kitabında işbölümünün beceri geliştirme, zaman tasarrufu ve özel amaçlı
makinelerin kullanımı gibi yararları ortaya konmuştur.
3) Soru: Sterling Savings, bir saatte bir kasiyer tarafından hizmet verilen müşteri
sayısını işgücü verimliliğinin bir ölçüsü olarak kullanmaktadır. Geçen hafta içinde bu
işletmenin 5 kasiyeri toplam 2.395 müşteriye hizmet vermiştir. Çalışma saatleri 10.00 ile
16.00 arasındadır. İşletmede kasiyerlerin verimliliğini hesaplayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Üretim kavramı ve üretim sistemleri incelendi.

2. KİTLESEL ÜRETİM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. KİTLESEL ÜRETİM
2.1. Kitlesel Üretim ve Yalın İmalat
2.2. Kitlesel Üretimin Prensipleri
2.3. Arz ve Talep
2.4. Kitlesel Üretimin Matematiksel Modeli
2.4.1. Fiyatlandırma
2.5. Kitlesel Üretim Kapalı Devre Gösterimi ve Prensipleri
2.6. Kitlesel Üretim Maliyet Modeli

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ölçek ekonomisi ne demektir?
düşer?

2) Bir üründen çok yüksek adetlerde üretildiğinde birim maliyet nasıl ve neden

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Kitlesel Üretim
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içeriği ve nitelikleri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Anahtar Kavramlar


Kitlesel üretim

Giriş
Bu bölümde kitlesel üretim konusu tanıtılmıştır.

2.1. Kitlesel Üretim
Henry Ford’ un Model-T’ sini çok fazla sayıda insan için satın alınabilir yapma arayışı
kitlesel üretim paradigmasının doğmasına yol açmıştır. Bunu gerçekleştirmek için Ford,
imalat maliyetlerini önemli ölçüde azaltırken üretim miktarını da arttıran yeni bir üretim
metodu icat etmek zorunda kalmıştır. Hareket eden montaj hatlarına dayanan bu metot,
kitlesel üretim paradigmasının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kitlesel üretimin ürün fiyatı
üzerine etkisini görebilmek için Ford Motor Company’ nin geçmişine göz atmak yeterlidir:
1

Ford’ un ilk otomobil proptotipi

1

Ford Motor Co. Kuruluyor

1

ABD’ de 95 adet araba imal edildi

1

Model-T: 825$

896

903

905

909

Minimum ücret: 2$/gün
1

913

Ford ABD’deki otomobil üretiminin yaklaşık
%50’sini gerçekleştiriyor.
1

914

Ford’ un yürüyen montaj hatları ortaya çıktı.

Model T: 440$
Minimum ücret: 5$/gün

1909 ile 1914 arasındaki 5 yıllık süreç içerisinde işçilerin saat ücreti 2,5 kat artarken,
otomobilin fiyatı yarı yarıya azalmıştır.

Ford Model-T 1908. Siyah olduğu sürece her renkte araba isteyebilirsiniz. Henry Ford

2.2. Kitlesel Üretimin Prensipleri
Zanaata dayalı üretimde her bir ürünün birbirine benzemeyen parçaları ayrı ayrı imal
edildikten sonra birleştirilir. Kitlesel üretim ise değiştirilebilir parçalar olmadan düşünülemez.
Birbirleriyle Değiştirilebilir Parçalar: Birbirleri ile değiştirilebilir parçalar imal etme
fikri 1700’lü yılların başında saat çarklarının imalatı için düşünülmüş bir fikirdir. O yüzyılın
sonlarına doğru silahların üretimi ve bakımı için zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Askerlerin savaş sırasında silahlarının parçalarını kolaylıkla değiştirebilmeleri gerekmektedir.
Birbirleriyle değiştirilebilir parçalar konseptinin ilk gösterimi 1827 yılında Harpes Ferry
Arsenal tarafından içlerinde farklı parçalar olan kutulardan rasgele alınan parçalar ile
tüfeklerin montajının yapılması ve bu tüfeklerin sorunsuz bir şekilde çalıştıklarının
gösterilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmenin tüketici ürünlerine yansıması ise yaklaşık
100 yıl almıştır.
Zanaata dayalı üretim paradigmasında kusurlu ya da standart dışı parçalar ya düzeltilir
ya da kullanılmaz. Ancak büyük miktarlarda parça birbirleri ile aynı özelliklerde olursa Henry
Ford’ un kitlesel üretim düzeneği başarılı olacaktır. Parçalar bir istasyondan diğerine hareket
ederken işçilerin, herhangi bir ayar veya değişiklik gerekmeden parçaların montajını
yapabilmeleri gerekmektedir. Birbirinin yerine geçebilen parçalar fikri kitlesel imalat için
anahtar faktörlerden biridir.
Yürüyen montaj bantlarının katkısı aşağıdaki şekilde de görülmektedir. 10 yıllık bir
süre zarfında Ford’ un yıllık üretimi 8 kez katlanmış ve 2 milyon adede çıkmıştır. Bu basitçe
montaj işinin sıralı şekilde yeniden organize edilmesi ile gerçekleşmiştir. Montajı yapılan
arabalar sabittir ve işçiler bir arabadan diğerine geçerler, her bir grup bu sırada araba üzerinde
belirli bir işi yapar.

Ford’ un montaj düzeneği aslında küçük işçi takımları bir birim üzerinde birden fazla
işi yerine getirdiği paralel süreçlerin sıralı süreçlere dönüştürülmesidir. Burada işçiler sadece
küçük bir miktar işi gerçekleştirdikten sonra work-in-process’i sonraki işçi takımına
aktarırlar. Onlar da başka bir takım az sayıda işi yerine getirir.
Henry Ford, paralelden sıralıya geçiş yaptığı bu sistemi hareket eden montaj hatlarını
devreye almadan önce hayata geçirmiştir. Bu değişiklik işçilerin bir araba üzerinde harcadığı
ortalama süreyi 9 saatten 2,3 dakikaya indirmiştir. Hareket eden montaj hatları ile birlikte
arabalar, sabit duran işçilerin yanına gelmeye başlamış ve bu sayede araba başına işçilik
süresi 2,3 dakikadan 1,2 dakikaya düşmüştür.
Ford’ un ürettiği arabaların tümü birbirinin aynısıdır. Ford’ un meşhur Siyah olduğu
sürece istediğiniz rengi alabilirsiniz sözü sunulan araç çeşidindeki kısıtı göstermektedir.
Ancak o yıllarda müşteriler günümüzdeki gibi seçici olmadığından ve araba temel olarak
ulaştırma ihtiyacını gidermek için kullanıldığından bu durum bir sorun teşkil etmemiştir.
Henry Ford araba fiyatını 825$’dan 440$’a indirerek piyasanın büyümesini
sağlamıştır. Bu sayede pek çok kişi araba alabilir hale gelmiş, satışların artması ve maliyetin
düşmesi ile kar da artmıştır.
Hareket eden montaj hattının kapasitesi, paralel montaj metodu ile karşılaştırıldığından
önemli ölçüde yüksektir. Bunun yanı sıra maliyet avantajı da çok yüksektir.
Kitlesel imalat paradigmasının ana prensibi şu şekilde özetlenebilir:
Düşük çeşitlilikte standart ürünlerin düşük maliyet ile üretilmesi ile müşteri
talebinin ve pazarın büyütülmesi stratejisi.
Ford’ un stratejisinin ikinci ayağı ise çalışanların ücretlerini arttırmak olmuştur. Ford

mevcut 2$’lık minimum günlük ücret seviyesinin insanların otomobil almalarına
yetmeyeceğini düşünerek ücretleri birden fazla defa arttırarak 5$’ a çıkarmıştır. Sektörler
arasındaki ücret ilişkileri dolayısıyla bu artış yıllar içerisinde ekonominin diğer sektörlerini de
etkilemiş ve ülkede genel olarak ücretlerde artış yaşanmıştır. Bu aynı zamanda daha fazla
kişinin otomobil almasını sağlamıştır.
Kitlesel üretim çağı 1913’den 1980’lerin ortalarına kadar sürmüştür. ABD’de zirve
noktasını 1955’lerde görmüştür. Bu ürün çeşitliliği en düşük ve üretim hacmi en yüksek
seviyeye ulaştığı yıllardır.
Birim başına düşük fiyat kitlesel imalatın odak noktasıdır. Kitlesel imalat müşterinin
tercih ve ihtiyaçları ile fazla ilgilenmez. Kitlesel imalat paradigması ürün fiyatları düştükçe
daha fazla insanın piyasada alıcı konumuna geleceğini bu şekilde üretim ihtiyacının daha da
artacağını ve maliyetlerin daha da düşeceğini düşünür.
Kitlesel üretimde hem ürün hem de süreç değişiklikleri çok yavaştır. Ürün kısıtlı
çeşitlilikle tasarlanmış be üretim sistemi buna göre tasarlanmıştır.
Bir otomobil imalatında en pahalı iki bileşen güç ve aktarım elemanlarının imalatı ile
parçaların montajının yapıldığı montaj istasyonlarıdır. Otomobiller kitlesel üretim ile
üretilince bu makine sistemleri ve montaj sistemleri belli bir modeli üretmek için
ayrılmışlardır. Ve bu üretimi çok yüksek miktarlarda yaparlar. Kitlesel üretim ölçek
ekonomisi prensibine dayalıdır. Bu prensip uyarınca üretim miktarı her ikiye katlandığında
parça başına üretim maliyeti yaklaşık %15-25 aralığında azalmaktadır. Eğer sistem
planlanmış miktarda üretim yaparsa üretim maliyeti önemsiz hale gelmektedir. Bu da aslında
bu tip bir üretim modeli ile firmanın iş modeli arasındaki sıkı ilişkiyi göstermektedir.
Özet olarak düşük maliyetli kitlesel üretim hedefine ulaşmayı sağlayacak üç faktör


Birbirleri ile değiştirilebilir parçalar



Hareket eden montaj hattı



Adanmış makineler ve üretim sistemleridir.

2.3. Arz ve Talep
Arz ve talebin piyasada bir ürünün fiyatını nasıl etkilediği şekil 2.1’de görülebilir.

Şekil 2.1: Arz ve talep eğrileri
Arz ve talep eğrileri genellikle tek bir ürün için çizilir. Şekil 2.1’ de talep eğrisi α, eğer
ürün fiyatı AO’ya eşit olursa tüketicilerin bu üründen AC’ (veya OC) kadar almak
isteyeceklerini gösterir. Eğer fiyat BO’ya düşerse, tüketiciler tarafından talep edilen miktar
BD’ (veya OD)’e çıkar. Zira daha düşük fiyatta, daha fazla sayıda kişi ürünü alabilecektir.
Talep eğrisinden okunan miktar değeri belirtilen fiyattan o ürünün arzının gerçekleştirilip
gerçekleştirilemeyeceğini göstermez. Sadece tüketicilerin satın alma kapasitelerini yansıtır.
Şekil 2.1’de ayrıca arz eğrisi β’ da görülmektedir. Eğer fiyat AO’ya eşit ise AF’
miktarı arz edilmelidir. Eğer fiyat BO’a düşerse ürünü üretmez daha az çekici hale gelecek ve
üreticilerin arzı BE’ (veya OE)’e düşecektir. Bu miktarlar sadece arz edenin fikirlerini
yansıtır. Tüketicilerin satın almaya eğilimini içermez.
Piyasa denge noktası Q değeridir. Zira bu nokta talep edilen miktar ile üretilen
miktarın eşit olduğu tek noktadır.
Fiyat tabii ki üreticilerin satış yapması için tek etken değildir. Eğer ürünün maliyeti
artarsa daha az miktarda ürün üretilip satılacaktır. Bunun aksine teknoloji verimliliği
arttırdıkça ve üretim maliyetleri düştükçe fiyatlar da düşebilir ve tüm arz eğrisi β’ ya doğru
kayar. Bu durumda denge Q1 noktasındadır. Bu, daha düşük fiyat ile daha yüksek üretim
anlamına gelmektedir.
Alternatif olarak eğer alıcının satın alma gücü (örneğin geliri) artarsa tüm talep eğrisi
α’ ya doğru kayar. Bu durumda tüketiciler daha yüksek miktarda satın alır hale gelir. Bu
durumda denge noktası Q2 dedir.

Henry Ford bu prensipleri kullanarak karını arttırmıştır. Yürüyen montaj hatları
verimliliği artırmış ve arz-talep eşitliğini Q noktasından Q1 noktasına taşımıştır. Ardından
tüketicilerin satın alma gücünü arttırmış, bu da Q2 noktasının gerçekleşmesini sağlamıştır.

2.4. Kitlesel Üretimin Matematiksel Modeli
Kitlesel üretim modelinin orijinal matematiksel modeline göre kitlesel üretim pozitif
geri beslemeli bir kapalı devre sistemi gibi davranır. Bunu anlamak için öncelikle iki farklı
fiyat belirleme metodundan bahsetmek gerekir.

2.4.1. Fiyatlandırma
Bir ürünün fiyatının nasıl oluştuğu ile ilgili iki temel yaklaşım bulunmaktadır:


Gerçekleşen üretim maliyetlerine bir kar marjının eklenmesi



Piyasa tarafından

Birinci metodun hesaplanması daha çok kitlesel üretime uygundur, ikincisi ise yalın
üretim felsefesi ile ilgilidir.
Kitlesel üretim düşüncesinde firmalar, maliyetlerine bir miktar kar eklediklerinde
ürünün piyasadaki satış fiyatına ulaştıklarını düşünürler.
Ürün Satış Fiyatı = Kar + Sabit Maliyetler + Değişken Maliyetler
Sabit maliyetlere yatırım maliyeti (fabrika, makineler) ve diğer üretim hacmi ile
değişmeyen giderler dahildir. (çalışanların sağlık giderleri gibi). Değişken maliyet ise birim
başına doğrudan malzeme, işçilik, teçhizat, dağıtım vb. maliyetleri kapsar
Alternatif olarak, piyasa fiyatlandırması metodunda, ürünün fiyatını rekabet belirler:
Kar = Ürün Satış Fiyatı – Sabit Maliyetler – Değişken Maliyetler
Bu durumda karlılığı arttırmanın tek yolu üretim maliyetlerini azaltmaktır. Bu
genellikle değer katmayan aktivitelerin elimine edilmesi ile sağlanır.

2.5. Kitlesel Üretim Kapalı Devre Gösterimi ve Prensipleri
Kitlesel üretim modeli piyasanın şu iki koşulu sağlaması durumunda uygulanabilirdir:


Ürün az sayıda tedarikçi tarafından arz edilebilir



Tüketiciler homojen ürünleri almaktadır (ürün çeşitliliği yoktur)

Bu iki koşul altında bir pozitif geri dönüşlü döngü modeli kurulabilir:

Şekil 2.2: Kitlesel üretim süreci kapalı devre döngüsü olarak modellenmiştir.
Pozitif geri dönüşlü döngü şu dört prensibe sahiptir:


Daha yüksek üretim hacimleri birim üretim maliyetini düşürür.



Eğer maliyetler düşerse, ürün fiyatı da düşebilir.



Daha düşük ürün fiyatı piyasayı büyütür ve talebi arttırır.


dönülür.

Daha yüksek talep daha yüksek üretim hacimlerini doğurur-1. Maddeye geri

Pozitif geri besleme döngüsü ancak bir kısıt ile karşılaşırsa stabil hale gelir, bu örneğin
ürün fiyatının değişken maliyetinden daha düşük olmayacağı gibi bir kısıt olabilir.

2.6. Kitlesel Üretim Maliyet Modeli
Bir otomobil için düşünecek olursak;
Otomobil maliyeti=Her bir otomobil başına düşen sabit maliyet + her bir otomobilin
değişken maliyeti

Kitlesel üretimin matematiksel gösterimi için bir blok diyagramı
Yukarıdaki blok diyagramda;
K=1, fabrikanın üretim kapasitesinin yıllık otomobil siparişlerinin (u) üzerinde
olduğunu, ve dolayısıyla üretilen otomobil sayısı (n) u’ya eşit olur.
K<1 durumu, fabrikanın tam kapasite ile çalıştığını ve talebin tam olarak
karşılanamadığını gösterir. Burada geliştirilecek model için K=1 varsayımı kabul edilmiştir.
τ, siparişin verilmesi ile ürünün teslim edilmesi arasındaki süredir. Modelin basitliği
için τ=0 olarak kabul edilmiştir.
Otomobil maliyeti, y, yıllık sabit maliyet ve değişken maliyetlerin toplamıdır:

y = C1 +

C0
n

burada,

C0 =yıllık sabit maliyetler (yatırım maliyeti + bakım maliyeti vb.)
C1 =otomobil başına değişken maliyet
n=bir yılda üretilen otomobil sayısını
gösterir. Kitlesel üretim çağının başlangıcında makineler pahalı olduğu için (işçilik
ücretlerine kıyasla) C0 , değişken maliyete göre çok yüksekti. Ancak modelde C0 yıla bağlı
olduğundan, aynı ürün uzun yıllar boyunca üretildikçe C0 azalacaktır.
Yukarıdaki formül, otomobil fiyatını üreticinin bakış açısı ile değerlendirerek üretim
miktarının bir fonksiyonu olarak göstermektedir. Bu durum piyasa etkilerini göz ardı
etmektedir. Aşağıdaki şekilde üreticinin eğrisi görülebilir:

Şekil 2.3: Üreticinin eğrisi
Bir otomobilin fiyatı azaldıkça daha fazla sayıda insan otomobil alacaktır. Otomobil
alan insan sayısı (m)’ in otomobil fiyatı (z) ile arasında ters üstel bir ilişki olduğunu
varsayalım. (üstel katsayı a>=2).

C2
m= a
z
u, otomobil satın almak isteyen insanların sayısı (otomobil sipariş miktarı) ise bu
değer m’ e eşittir. (Kayıp satış olmayacağı varsayımı altında).
Kapalı devre döngü prensibi şunu öngörür:
n=Kxu=Kxm
m’i yerine koyarsak;
n=K´

y=z ise;

C2
za

n=K´

C2
C
(C1 + 0 ) a
n

K=1 olduğuna göre;

n=

C2
C
(C1 + 0 ) a
n

Verilen bir c0,c1, c2 ve a değeri için bu denklem matematiksel olarak çözülebilir. A=2
için bu denklem kuadratik hale gelir ve analitik olarak çözülebilir. Bu denklemin çözümü
şekil 2.3’de görülen iki kesişim noktasını ortaya çıkarır.
Şekil 2.3’de de görüldüğü gibi karlılığın sağlanması için üretim maliyeti piyasa
fiyatının altında olmalıdır. Maksimum kar noktası iki kesişim noktasının arasında bir
yerdedir. Eğer daha fazla sayıda ürün üretilirse her ne kadar birim başına kar azalsa da toplam
kar artacaktır. Dolayısıyla üretilmesi gereken optimum üretim miktarı sayısı maksimum kar
noktasının sağ tarafı olmalıdır.
Firmanın piyasadaki pozisyonunu değerlendirebilmek için şekil 2.3’ e bir de arz eğrisi
eklenmelidir. Eğer arz ve talep eğrilerinin kesişimi (piyasa denge noktası) sağdaki kesişim
noktasının solunda kalırsa firma pazarda lider konuma yükselir.
Eğer arz eğrisi talebi, talep ve üretim eğrilerinin sağ kesişim noktasının sağ tarafında
keserse firma rekabetçi değildir ve maliyetleri düşürmek, israfı azaltmak, verimliliği arttırmak
için önlemler almalıdır.

Uygulamalar
Bir imalatçı yüksek hacimlerde kitlesel üretim yapmaktadır.
1) Yıllık sabit maliyeti 3000 TL/yıl ve c1=6000 TL’dir. Otomobil fiyatı y=f(n)
grafiğini çiziniz.

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kitlesel üretim modeli incelendi.

3. MONTAJ HATLARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. MONTAJ HATLARI
3.1. Montaj Hatları
3.2. Matematik Modeli
3.3. Hat Dengeleme Yaklaşımlar
3.3.1. COMSOAL
3.3.2. Sıralı Pozisyon Ağırlıkları Prosedürü
3.4. Rasgelelik

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Montaj hatları kitlesel üretimde nasıl bir maliyet avantajı ortaya çıkarır?
2) Bir otomobil fabrikasında günde yaklaşık 2000 adet otomobil üretilmektedir. Bu
ise her bir kaç saniyede bir otomobilin sistemden çıkması demektir. Bu nasıl gerçekleşir?
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Montaj hattı dengeleme



COMSOAL

Giriş
Bu bölümde montaj hatlarının modellenmesi konusu incelenmiştir.

3.1. Montaj Hatları
Montaj hattı, genellikle birbirlerine bir malzeme taşıma sistemi ile bağlı bir dizi seri iş
istasyonundan oluşur. Bu hatlar, bileşenlerin birbirleri ile montajı için tasarlanmış ve son
mamulü üretmek için gerekli tüm operasyonların yerine getirildiği yerlerdir. Ürünün tüm
montaj faaliyetleri, CPU’nun ana karta yerleştirilmesi veya bir otomobilin ön camının monte
edilmesi gibi küçük iş elemanlarına ayrıştırılır. İş elemanı en küçük üretken işi temsil eder,
bu aktivite değer katıcı ve hemen ardından başka bir aktivite ile devam edilen bir unsurdur.
Montaj hatları temelinde birbirlerinin yerine geçebilen parçalar (interchangeability) ve
iş bölümü (devision of labour) prensiplerine dayalıdır. Bu ikisi birlikte kitlesel üretimi
mümkün kılarak bir yandan ürün yaşamını ve kalitesini arttırırken bir yandan da üretimini
daha kolay ve daha düşük maliyetli hale getirirler.
Aşağıdaki şekilde bir montaj hattının yerleşimi görülmektedir. Bir konveyör band
parçaları iş istasyonlarına yükleyip almakla sorumludur (İki yönlü akış için iki seviyeli
konveyör sistemi de kullanılabilir). Bu sistemin şematik modeli ise şekil 2’de görülmektedir.

Şekil 1: Örnek bir montaj hattı yerleşimi
Geleneksel olarak doğrusal hatlar yaygın olmakla birlikte, U şeklindeki hatlarında
yaygınlığı sürekli artmaktadır. Bu tip bir akış hem alandan tasarruf hem de iş gücünün daha
etkin kullanılmasını sağlar.

Şekil 2: Montaj hattının basit şematik modeli

Montaj hatlarının avantajlarının başında doğrudan işçiliğin (ya da otomatik
makinelerin) sürekli işler vaziyette tutulmasını sağlamak gelir. Bunun aksine, tipik bir atölye
tipi üretimde zamanın önemli bir kısmı makine ayarı gibi faaliyetler için boşta geçmektedir.
Montaj hatlarının temel özellikleri şunlardır:


Çoğu işe tekrarlı olduğundan ayar için ihtiyaç duyulan zaman kısadır.



İşler küçük iş elemanlarına ayrıştırıldığından öğrenme daha hızlı olur.

 Optimum montaj hattı tek bir çeşit üründen çok yüksek miktarlarda üretimin
yapıldığı hattır.


Hat üzerinde yüksek miktarda WIP kuyrukları oluşmaz.



Daha az WIP dolayısıyla daha az alan gereksinimi vardır (atölye tipi üretime



Üretim hızının talep hızına eşitlenmesi kolaydır.



Efekif parti büyüklüğü birdir.

göre).

Uygulamada çoğu ürünün talebi montaj hatlarının yüksek verimliliğine ulaşmaya
yetmez. Ancak bir ürün ailesinin ya da benzer ürünlerin toplam talebi buna yetebilir. Bu
durumda çok ürünlü hatlar kullanılır. Hat periyodik olarak durdurularak, ayar değişikliği
yapılır ve başka bir ürüne geçilir.
İşlerin iş istasyonlarına atanması problemi montaj hattı dengeleme problemi olarak
adlandırılır. Montaj hattı üretim planlama sürecinde tek bir iş istasyonuymuş gibi ele alınır.
JIT tekniklerine yönelim dolayısıyla günümüzde karma hatlar (mixed lines) denen aynı hat
üzerinde farklı iş istasyonlarında farklı ürünlerin olabildiği sistemler kullanılmaktadır. Bu
durumda montaj hattı için belirlenen ürün karmasının talep ile eşlenik olması gereklidir.
Hatta giren ürün çeşiti sıralamasının iş istasyonları arasındaki dengesizliği minimize edecek
şekilde belirlenmesi önemli bir üretim problemidir.

3.2. Matematik Modeli
Amaç birim montaj maliyetinin minimize edilmesidir. Montaj maliyeti faaliyetleri
yerine getirmek için kullanılan işçilik ile boşta kalma maliyetlerinin toplamıdır. Faaliyet
süreleri sabit olduğundan boşta kalma süresinin minimize edilmesi yeterli olacaktır.
Piyasa talebinin bizim zamanda P adet ürün üretmeyi gerektirdiğini ve m adet paralel
hattın kurulmak istendiğini varsayalım. Bu talebi karşılamak için her bir hat her m/P zamanda
bir ürün çıkarmalıdır (Hattan çıkan tüm ürünlerin kusursuz olduğu varsayılıyor). Bitmiş
ürünlerin bu çıkış hızına çevrim zamanı denir ve C=m/P olarak ifade edilebilir. i görevini
yerine getirmek için gereken süreye ti dersek, hiç bir işçiye atanan işlerin toplam süresinin C
yi geçmemesi gerekmektedir.

Çoğu zaman işlerin yapılış sırası önceden bellidir. Bunlar arasında bazen zorunlu
öncelikler olabileceği gibi bazen de öncelik önemsiz olabilir. IP kümesinin montaj sıralama
kısıtları kümesi olduğunu varsayalım. IP={(u,v):u görevi v görevinden önce olmalı}. IP
kümesinde yalnızca hemen önceki görevleri yazmak yeterlidir.
Güvenlik, yetenek veya ekipman gereksinimlerinden dolayı bazı görev çiftlerinin aynı
iş istasyonuna atanması gerekebilir. ZS kümesinin aynı iş istasyonuna atanması gereken görev
çiftlerinden oluştuğunu varsayalım. Öte yandan bazı görev çiflerinin ise aynı iş istasyonuna
atanmaması gerekebilir. Bir mikrodalga fırın montajını düşünelim; fırınlar, montaj hattında,
fırının önü, hattın akış yönünde olacak şekilde hareket ederler, bazı görevlerin fırının ön
tarafından bazılarının ise arka tarafından yerine getirilmesi gereklidir. Bu durumda bazı
görevlerin hattın spesifik tarafında yerine getirilmesi gerekecektir. ZD kümesi aynı iş
istasyonunda yerine getirilemeyecek işler kümesi olsun
Optimizasyon problemini formülize etmek için ikili karar değişkenleri kullanılır. Bu
değişkenler i görevinin k istasyonuna atanıp atanmadığını gösterir:

ìï 1 Eger i gorevi k istasyonuna atandiysa
X ik = í
ïî 0
aksi takdirde
K iş istasyonu sayısıdır. Boşta kalan zamanı minimize etmek için görevlerin en düşük
numaralı istasyona atanması zorlanmalıdır. Kullanılmayan istasyonlar ise iptal edilecektir.
Bunu yapmak için bir dizi maliyet katsayısı cikkullanılır.
Ncik £ ci,k+1;k =1,..., K - 1

Burada N görevlerin sayısıdır. Bu durumda fomülasyon şu hale gelir:
N

minimize å

K

å

cik X ik

i=1 k=1

Kısıtlar ise şu şekildedir:

K* herhangi bir çözüm sonucu elde edilmiş olan istasyon sayısı olsun. Alternatif
çözümleri birbirleri ile karşılaştırmak için kullanılabilecek bir performans kriteri şu şekilde
hesaplanır:

Bu kritere denge gecikmesi (balance delay) denir. Bu parametreyi boşta geçen
zamanın toplam zamana oranı olarak düşünebiliriz. Ancak bu durumda boşta geçen sürenin
tüm istasyonlara eşit ve dengeli bir şekilde dağıtılıp dağıtılmadığından emin olamayız. Üretim
hacmi esnekliği, ürün çeşidi esnekliği ve işçi morali açısından iş yükünün dengeli dağıldığı
çözümler daha uygundur.
Denklem 2.2 her bir istasyona atanan işlerin toplam süresinin çevrim zamanını
geçmemesini sağlar.
sağlar.

Denklem 2.3 her bir görevin mutlaka bir istasyona atandığından emin olunmasını

Bir sonraki denklem öncelik kısıtıdır. Eğer v görevi b istasyonuna atandı ise onun
önceli u, 1 ile b arasında bir istasyona atanmalıdır. Örneğin görev 2’nin görev 3’den önce
gelmesi gerektiğini düşünelim. Bu durumda şu üç kısıtı elde ederiz:

Görev 3 sadece bir istasyona atanabileceğinden bu üç denklemden sadece biri pozitif
olacak ve otomatikman diğerleri de sağlanmış olacaktır.
Son iki denklem ise birliktelik ve ayrılık kısıtlarıdır.
Yukarıdaki formülasyon ikili değişken kullanımı ve lineer olmayan yapısından dolayı
çözümü zor bir problemdir.
Ayrıca görev zamanlarının toplamının çevrim zamanına oranının yuvarlandığı üst
tamsayı da olabilecek minimum istasyon sayısını gösterir

3.3. Hat Dengeleme Yaklaşımlar
3.3.1. Comsoal
Hat dengeleme problemi N adet işin sıralanması problemidir. Bu şekilde N! Farklı
çözüm elde edilebilir. Tüm olası alternatifleri denemek çok fazla vakit alacaktır. COMSOAL
çok sayıda olası alternatifin hızlıca değerlendirilebilmesini sağlayan faydalı bir yöntemdir.
Örnek:
Bir oyuncak yaylı arabamın montajı aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. Part-time iş
arayan geniş bir işçi havuzundan faydalanmak için firmamız iki 4 saatlik vardiyada haftada 4
gün çalışmaktadır. Her bir vardiyada 10 dakikalık ikişer mola bulunmaktadır. Pazarlama
departmanı haftada 1500 adet üretim gerektiğini bildirmiştir. Montaj faaliyetleri, bunların
süreleri ve öncelik ilişkileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Görev

Aktivite

Montaj Süresi (sn.)

Önceki Görev

A

Ön aks ve tekerleği
tak

20

-

B

Fan çubuğunu tak

6

A

C

Fan çubuğu kapağını
tak

5

B

D

Arka aks ve tekerleği
tak

21

-

E

Kaportayı tak

8

-

F

Pencereleri yapıştır

35

-

G

Dişli montajını
yerleştir

15

C,d

H

Dişli ara ekipmanını
yerleştir

10

G

İ

Ön takımı sabitle

15

E,h

J

Motoru yerleştir

5

c

K

Üst kısmı yerleştir

46

F,i,j

L

Çıkartmaları ekle

16

K

Çözüm:
Öncelik ilişkileri kullanılarak öncelik diyagramı oluşturulur:

Burada her bir görev bir düğüm ile temsil edilmektedir. Düğümler arasındaki doğrular
öncelik ilişkisini göstermektedir. COMSOAL yaklaşımını uygulamak için öncelikle çevrim
süresi hesaplanır:
C=1 hafta/1500 adet x 4 gün/hafta x 2 vardiya/gün x 220 dakika/vardiya
C= 1,17 dakika/adet
Bu durumda talebin karşılanması için C=70 saniye olduğu hesaplanmıştır.
Öncelik diyagramına bakıldığında başlangıç için 4 potansiyel işin olduğu görülür:
a,d,e,f. 0 ile 1 arasında düzgün dağılmış bir rasgele sayı kullanarak başlangış işi belirlenir.
R=0,34 olsun. Bu durumda d işi seçilir. Aşağıdaki tabloca COMSOAL sonucu
görülmektedir:

202/70 değerinin yuvarlandığı üst tamsayı 3 olduğuna göre bu problem 3 iş istasyonu
ile çözülebilirdi. Bizim sonucumuzda ise 4 iş istasyonu çıktı. Dolayısıyla bu çözümün
geliştirilebileceği sonucuna varılır.

3.3.2. Sıralı Pozisyon Ağırlıkları Prosedürü
Ranked Positional Weight (RPW) tekniği en yaygın kullanılan sezgisel yöntemlerden
biridir.
Örnek:
Yukarıdaki oyuncak araba problemini RPW tekniği ile çözelim.
Çözüm:
Öncelikle pozisyon ağırlıkları hesaplanır. Son görev için, bu görevin PW değeri işin
kendi süresidir. Geriye doğru giderek, k işinin PW değeri, k işinin süresi ile PWlnin
toplamıdır. Ancak c görevi gibi görevlerin PW değeri hesaplanırken dikkat edilmesi gereken
hususlar vardır. Zira burada tk ve tl nin ikişer kez toplama girmesi engellenmelidir.
Hesaplanan pozisyon ağırlıkları şu tablodaki gibidir:

Sonraki adım görevleri olası istasyonlara atamaktır. Atama sırası yukarıdaki tabloda
yer alan sıralamada olmalıdır. Atamalar yapılırken öncelik diyagramı takip edilerek, öncelik
ilişkisinin korunduğu takip edilmelidir.

Yeni çözüm üç iş istasyonu ile sonuca ulaşmaktadır. Ancak RPW tekniği optimum
çözümü garanti etmez.

3.4. Rasgelelik
Modelimiz iş sürelerinin deterministik olması üzerine kuruluydu. Ancak görevlerin
sürelerinde bir miktar rasgelelik olması doğaldır.
i görevinin süresinin varyansının, σi2 , bilindiğini varsayalım. σij(ρij)’ de i ve j işlerinin
süreleri arasındaki kovaryans (korelasyon) olsun. Eğer görevlerin süreleri birbirlerinden
bağımsız ise σij=0’dır. Sk, k istasyonuna atanan işler kümesi olsun. sk ise k istasyonundaki,
rasgelelik de içeren, toplam zaman olsun. Temel istatistikten yola çıkarak;

E(sk ) = å ti ve V (sk ) = å s
iÎ Sk

2
i

iÎ Sk

olur. tinin normal dağılıma uygun olması yada Sk içerisinde yeterince fazla sayıda
görev olması durumunda merkezi limit teoremi geçerli olur ve sk normal dağılıma uygundur.
Genel bir yaklaşım olarak her bir iş istasyonuna atanan işlerin %99 olasılıkla
tamamlanması gerektiğini varsayabiliriz. Bu durumda hat dengeleme prosedüründe işleri,
istasyonlara atarken, işin istasyonda kalan zamana uyup uymadığına bakmak için bu işin şu
denklemi karşılaması gerekmektedir:

E(sk ) + 2,33V (sk )1/2 £ C
2,33 standart sapmaya izin verilmesi hattın problemsiz bir şekilde akmasını
sağlayacaktır. Ancak tüm iş istasyonlarında işlerin gereken zamanda tamamlanma olasılığının
bu durumda 0,99K olduğunu da unutmamak gerekir. Dolayısıyla çok uzun hatlarda daha fazla
gevşek zaman planlanarak rasgeleliğin absorbe edilmesinin sağlanması gerekir.

3.5. Yazılım Uygulamaları


Flexible Line Balancing



POM For Windows 4.0

Uygulamalar
Bir elektronik tesisinde çeşitli sayıda benzer hoparlör modellerinin üretimi için bir hat
kurulmaktadır. Bir endüstri mühendisi montaj işlemlerinin iş elemanlarını belirlemiştir.
Yaklaşık 30 adet montaj, test ve paketleme operasyonu gerekmektedir. Görev süreleri 5
saniye ile 36 saniye arasında değişmektedir. Gereken yetenek düzeyi ve makinelerin maliyeti
minimum düzeydedir. Eğer her bir vardiyada 750 adet hoparlör üretimi gerekiyor ise çevrim
süresini hesaplayınız.

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Montaj hatları ve montaj hattı dengeleme incelendi.

4. MONTAJ HATLARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. MONTAJ HATLARI
4.1. Karma Model

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir montaj hattından birden fazla modelde ürün üretilemez mi?
2) Günümüzde ürün çeşitliliğindeki artış baskısı firmaların kitlesel imalatın
avantajlarından faydalanma şansını gittikçe daha fazla azaltmaktadır. Bu durumda daha çok
çeşitte ürünün, yine yüksek miktarlarda üretilmesi gereklidir.
3) Bu konu ile bağlantılı olan tek parça akışı konsepti ile montaj hatları çalıştırılabilir
mi? Montaj hatlarında tek parça akışı nasıl sağlanır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Montaj hattı karma modeli Karma modelde montaj
hattının dengelenmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Anahtar Kavramlar


Karma model

Giriş
Bu bölümde montaj hatlarının modellenmesi konusu incelenmiştir.

4.1. Karma Model
Aynı hat üzerinde aynı anda birden fazla tipte ürünün montajının gerçekleştirildiği
hatlarda hat dengeleme problemi daha karmaşık bir hal almaktadır. Bu sistemlerin
performansının en önemli göstergesi hatta giren ürünlerin giriş sırasıdır. Bu sıranın iş
istasyonları arasında dengesizliği minimize edecek şekilde sıralanması gereklidir.
Karma Model için matematiksel model şu şekildedir:
qj, j ürün tipinin oranı olsun, j=1,....,P
tij, i görevinin j ürün tipindeki süresi olsun
Sk ise k iş istasyonuna atanan işlerin süresi olsun.
Tüm iş istasyonlarında ortalamada çevrim süresinin aşılmamasını şu şekilde
gösterebiliriz:
P

å å

q j tij £ C

k =1,...., K

iÎ Sk j=1

Bu denklem, uzun vadede, hiç bir iş istasyonunun çevrim süresinin üzerinde
yüklenmemesini sağlar.
Her bir j ürünü için her bir periyotta Qj adet üretim yapılmalı.
Bir k iş istasyonundaki iş yükü Ck, o iş istasyonuna atanmış işlerin sürelerini
toplamıdır. Darboğaz iş istasyonu kbise maksimum toplam iş yükü olan istasyondur:
kb=argmaxkCk
Amaç fonksiyonumuz:

Amaç fonksiyonu darboğaz iş istasyonuna atanan işlerin toplam yükünün, herhangi bir
anda, ortalama iş yükünden farkını minimize eder.
İteratif olarak çözülürken, her bir iterasyonda atama için seçilecek ürün tipi j şunu
minimize ederek bulunur:
n

å å

ti, j(n) - nck b

j=1 iÎ Sk b

Örnek:
Piyasaya sadece tek bir tür oyuncak araba çıkarmak çok mantıklı olmayabilir.
Çocuklar “ tüm takımı” toplamak isteyeceklerdir ve bu da satışları arttıracaktır. 4 farklı model
oyuncak araba için tahmini satış miktarları aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Model

Satış

%

2. İstasyondaki süre

Red Z

250

16,7

72

Blue Q

250

16,7

68

Black R

500

33,3

68

RWB American

500

33,3

66

Hatırlanacağı gibi darboğaz istasyon ikinci iş istasyonuydu ve bu istasyonun iş yükü
68 saniye idi.
Çözüm:
Karma hatta sıralamayı belirleyebilmek için her bir modelden bir çevrimde kaç adet
üretileceğini belirlemek gereklidir. Talebin OKEK’ i hesaplandığında her bir çevrimde
sırasıyla 1,1,2 ve 2 adet ve toplamda 6 adet oyuncak üretilmesi gerektiğini buluruz.
Başlangıçta tüm modeller seçilebilir. Siyah veya mavi modeli seçmek amaç
fonksiyonunda alt sınırda kalmayı sağladığından siyah ürünü seçerek başlayabiliriz.
Normalde birinci atama ile hattın 1/6’sını doldurmamız gerekirken, siyahı seçince
hattın 2/6’sı dolmuş oldu.

Toplam 6 üründen 1’I Red Z olacak.
Bu da toplam 6 adımın her birinde
1/6 Red Z üretme gerekliliği demek.
Eğer 1. adımda Red Z’yi seçmezsek
üretimde 1/6 geride kalırız.

Eğer ikinci adımda Red üretmezsek
2/6 geride kalırız. Red üretirsek bu
aşamaya kadar 2/6 üretmiş olmamız
gerekirdi, 1 ürettik, dolayısıyla 12/6=4/6 öne geçmiş oluruz.

Red Z’ yi bu aşamada
seçersek, 68 saniyelik iş
yükünün 4 saniye önüne
geçeriz, dengesizlik +4 sn.
olur.

İkinci adımda da Black üretirsek, normalde burada 4/6
üretmiş olmamız gerekirken 2 üretmiş oluruz ve 24/6=8/6 öne geçmiş oluruz. 8/6 değeri eşik değeri olan
0,9’un üzerindedir ve Black seçilmez.

Toplam 6 üründen 2’si Black R olacak. Bu da
toplam 6 adımın her birinde 2/6 Black R
üretme gerekliliği demek. Eğer 1. adımda
Black R’yi seçmezsek üretimde 2/6 geride
kalırız.

Eğer ilk adımda Blue’yu seçersek Blue üretimini
tamamlamış ve dolayısıyla Blue’da 5/6 öne geçmiş
oluruz. Black seçersek 2/6 üretmemiz gerekirken 1 adet
üretmiş olur ve 1-2/6=4/6 öne geçmiş oluruz.
DolayısıylaBlack seçmek daha az dengesizlik
doğuracaktır. (Çevrim süresi dengesizliği eşit
olduğundan)

Çevrim süresi dengesini bozmamak için Blue’yu seçeriz.
Eğer RWB’yi seçersek istasyonlar arası dengelemeden
ziyade üretim/talep kısıtına daha fazla önem vermiş
oluruz.

İkinci adımda RWB üretmezsek, normalda
buraya kadar 4/6 üretmiş olmamız gerekirdi.
Dolayısıyla üretmezsek 4/6 geride kalırız.
Eğer üretirsek 1-4/6=2/6 öne geçmiş oluruz.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Montaj hatları ve montaj hattı dengeleme incelendi.

5. MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİ
5.1. Malzeme Taşıma Sistemleri
5.2. Temel Ekipmanlar
5.2.1. Konveyörler
5.2.2. Vinçler
5.2.3. Otomatik Depolama/Alma Sistemleri (AS/RS: Automated Storage/Retrieval
Systems)
5.2.4. Karuseller
5.2.5. AGV (Automated Guided Vehicles)
5.2.6. Robotlar
5.2.7. Palet
5.2.8. Forklift ve istif makineleri
5.3. Malzeme Taşıma Prensipleri
5.4. Ekipman Seçimi
5.5. Büyük Hacimli Mal Kabul Durumu
5.6. Konveyör Analizi
5.7. Kapalı-Devre Konveyörler
5.8. Taşıyıcı Kapasitesinin Belirlenmesi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Malzeme taşıma sistemlerinin türleri nelerdir? Ne zaman hangisi seçilmelidir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Malzeme taşıma sistemleri

Malzeme taşıma
sistemlerinin tanıtılması, ne
zaman hangisinin
seçileceğinin belirlenmesi.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Anahtar Kavramlar


Malzeme taşıma sistemleri

Giriş
Bu bölümde malzeme taşıma sistemleri incelenmiştir.

5.1. Malzeme Taşıma Sistemleri
Malzeme taşıma sistemleri tesis yerleşimi planlanırken göz önüne alınan akış yolunda
fonksiyon gösteren sistemlerdir. Malzeme taşıma sistemleri parça akışının kontrolünün yanı
sıra hareketli kaynakların (alet, ekipman gibi) ve israfın da akışını kontrol eder. Akış hem
departman içi hem de departmanlar arasında gerçekleşir. Genellikle her departmanın kendi
içerisinde bir malzeme taşıma sistemi bulunur. Farklı departmanlardaki sistemler birbirleri
arasında otomasyon seviyesi ve genel üretim sistemi ile entegrasyon seviyesine göre farklılık
gösterebilir.

Yukarıdaki şekilde, A departmanında bir döngüsel konveyör bandı bulunurken, B
departmanında ise manuel taşıma yapılmaktadır.
Malzeme taşıma sistemlerinin esas görevi
Katma Değerli mi?
sistem içerisinde malzelemeleri bir noktadan
diğerine taşımak olduğuna göre, soz konusu olan
Gelişen teknoloji ile birlikte malzeme
şey malzeme taşıma sistemi ise daima daha az taşıma sistemlerinin fonksiyonları da
değişmektedir. Eskiden görevi şu partiyi
daha iyidir. Malzeme taşıma sistemlerinin yaptığı
departman X’e götürden ibaret olan
iş ürüne değer katmayan, katma değersiz bir
malzeme taşıma sistemleri artık taşınan
aktivitedir. Ancak teknolojidekide gelişmeler ile
parçaları doğru bir hizalama ile makinelere
birlikte malzeme taşıma sistemlerinin üretim
de yüklemektedir. Bu işi eskiden insanlar
sistemleri içerisinde önemi ve rolü gitgide
yapmaktaydı.
artmaktadır. Günümüzde malzeme taşıma
sistemleri, üretim sistemine doğrudan veri
sağlayan, ürün kalitesi ile bağlantılı fonksiyonlar içeren önemli bir unsurdur. Malzeme taşıma
sistemleri ile ilgili kararlar alınırken, minimum maliyet her zaman yegane amaç olmamalı,

bunun yanı sıra sistemin kendisinden beklenen fonksiyonları tamamıyla yerine getirip
getirmediği de sorgulanmalıdır.
Malzeme taşıma sistemleri taşıma işlemlerinde doğru malzemenin, doğru yere, uygun
şartlarda, doğru miktarda ve zamanında taşınmasını sağlamalıdır.

5.2. Temel Ekipmanlar

5.2.1. Konveyörler
Konveyörler yaklaşık olarak birbirine yakın büyüklükte ve ağırlıktaki malzemelerin

belirli iki nokta arasında orta ile yüksek sıklıkta sabit bir hat üzerinden taşınması için uygun
sistemlerdir.

5.2.2. Vinçler
Değişik ebat ve ağırlıklardaki malzemelerin belirli bir alan içerisinde taşınması için
kullanılırlar. Vincin kancası serbest tipte olabilir.

5.2.3. Otomatik Depolama/Alma Sistemleri (AS/RS: Automated
Storage/Retrieval Systems)
Ürün ve malzemelerin yüksek hızda depoya yerleştirilmesi ve depodan alınması
fonksyionlarını yerine getiren, çeşitli otomasyon seviyerlerinde olabilen sistemlerdir.

5.2.4. Karuseller
Depolama kutularının döngüsel olarak aktığı alternatif bir tasarımdır.

5.2.5. AGV (Automated Guided Vehicles)
İnsansız malzeme taşıyan sistemlerdir. Otomatik tanımlama sistemler, yapay zeka ve
sensör sistemlerindeki ilerleme ile birlikte yaygınlaşmışlardır.

5.2.6. Robotlar
Otomatik tanımlama sistemleri ile birlikte robotların depolama işlevlerinde kullanımı
artmaktadır.

5.2.7. Palet
Kaldırma sistemleri için altında yeterli boşluk bulunan platform.
Ahşap, plastik veya metal
Derinlik x Genişlik

48x40 inç (ABD)
1200x800 (Euro-Pallet)

Transpalet

5.2.8. Forklift ve İstif Makineleri
Forklift veya istif makinası seçilirken yakıt tipi (dizel, LPG, akü), tonajı, kaldırma,
dönme, rampa çıkış kapasiteleri, kullanılan alana göre lastik seçimi, günlük çalışma süresini

ve satış sonrası servis hizmeti dikkate alınmalıdır.

5.3. Malzeme Taşıma Prensipleri
Malzeme taşıma sistemlerinin tasarlanmasında veya modifiye edilmesinde göz önünde
bulundurulması gereken temel prensipler şunlardır:
1. Oryantasyon Prensibi: Olası problemleri, kısıtları ve hedefleri tanımlamak için
uygulamaya başlamadan önce sistemdeki ilişkileri incele.
2. Planlama Prensibi: Esnekliği sağlarken belirlenen ihtiyaçları da karşılayacak
şekilde plan yap
3. Sistem Prensibi: Mal kabul, muayene, depolama, üretim, montaj, paketleme ve
dağıtım sistemlerini koordine ve entegre et.
4.

Birim Yük Prensibi: Yeterince büyük ve pratik birim yükler kullan.

5.

Alandan Faydalanma Prensibi: Tüm 3 boyutlu alanı maksimum şekilde kullan.

6.

Standardizasyon Prensibi: Mümkün olduğunca standart ekipman ve metotlar

kullan.
7. Ergonomi Prensibi: İnsan fizyolojisinin limitlerini tanımla ve sistemi tasarlarken
insan-makine etkileşimine dikkat et.
8.

Enerji Prensibi: Enerji tasarrufuna önem ver.

9. Ekoloji Prensibi: Sonradan ortaya çıkabilecek çevresel etkileri göz önünde
bulundur.
10. Mekanizasyon Prensibi: Etkinliği arttırmak için ekonomik olduğu durumlarda
makineleri kullan.
11. Esneklik Prensibi: Farklı şartlar altında, farklı şekillerde çalışabilen esnek
ekipman ve metotlar kullan.
12. Basitleştirme Prensibi: Elleçleme adımlarını mümkün olduğunda basitleştir ve
elimine et.
13. Yerçekimi Prensibi: Yerçekimi bedava bir enerjidir. Kullan.
sağla.

14. Güvenlik Prensibi: Güvenli metotlar ve ekipmanlar kullan. İş güvenliği deneyimi

15. Bilgisayarlaşma Prensibi: Online bilgisayar sistemlerinin maksimum oranda
faydalan.

16. Sistem Akışı Prensibi: Veri ve malzeme akışını entegre et.
17. Yerleşim Prensibi: Farklı sıralama ve yerleşim alternatiflerini analiz et ve en
iyisini seç.
18. Maliyet Prensibi: Depoda işlem gören birim başına maliyet temelinde hareket et.
19. Bakım Prensibi: Ekipmanlar üzerinde önleyici bakım faaliyetleri yürüt.
20. Eskime Prensibi: Yaşam döngüsü maliyetini göz önünde bulundurarak ekipman
için ekonomik bir ömür belirle.

5.4. Ekipman Seçimi
Malzeme taşıma sistemleri tasarımında, her malzeme hareketi için bir ekipmanın
belrilenmesi gereklidir. Bu kadar temelde ekonomik bir karar olmakla birlikte yukarıda yer
verilen prensiplerin de gözetilmesi gereklidir. Kabul edilebilir şartları taşıyan alternatif
çözümler belirlendikten sonra nihai kararı vermek için ekonomik bir modelin kurulması çoğu
zaman en doğru yöntemdir.
M ekipman alternatifinin olduğunu varsayalım. N adet malzeme hareketi planlamıştır.
Her bir parça tipi için birim yüklerin bellidir ve farazi bir yerleşim bulunmaktadır. Bu
durumda her bir j, j=1,....,N hareketinin frekans ve uzaklığı da bilinmektedir. Karar
değişkenlerimiz:
1 Eğer ekipman i, taşıma j için kullanıldı ise
𝑋𝑖𝑗 = {
0
Aksi takdirde

Ayrıca, ekipman i için satın alınacak adet olan Yi de belirlenmelidir. Maliyet
parametreleri ve teknolojik katsayılar ise şunlardır:
cij = Ekipman i nin taşıma j yi gerçekleştirmesi için her bir dönemdeki toplam
değişken operasyon maliyeti
Ci = Ekipman i için dönemlik birim başına sabit maliyet
tij = i nin taşıma j yi gerçekleştirmesi için gereken birim süre
Ti = Ekipman i için bir dönemde elde bulunan zaman
Eğer ekipman i, taşıma j yi gerçekleştiremiyor ise cij veya tij ye büyük bir değer
verilmelidir. cij (hareket/dönem) x (uzaklık/dönem) x (maliyet/birim mesafe) çarpımı ile
hesaplanabilir.
Karar modeli şu şekildedir:
𝑵
𝑵
Minimize = ∑𝑴
𝒊=𝟏 ∑𝒋=𝟏 𝒄𝒊𝒋 𝑿𝒊𝒋 + ∑𝒊=𝟏 𝑪𝒊 𝒀𝒊

Kısıtlar:
∑𝑀
𝑖=1 𝑋𝑖𝑗 = 1 tüm j ler için

∑𝑁
𝑗=1 𝑡𝑖𝑗 𝑋𝑖𝑗 ≤ 𝑇𝑖 𝑌𝑖 tüm i ler için

Xij0 veya 1
Yitamsayı
Örnek:

Elektrik ile çalışan bir forkliftin satın alma fiyatı 25.000$’dır. Satın alma mühendisi
forklifte 3.000$’lık bir hurda getirisi ile 7 yıllık bir ekonomik ömür biçmiştir. Sürücünün
operasyon maliyeti ve bakım maliyetinin aylık 2.000$ olacağı ve forkliftin müsait zamanın
%75’inde kullanılabilir olacağı varsayılmıştır. Bu foprklift için sabit ve değişken maliyeti
hesaplayınız. Firma bu tür hesaplamalarda %10’ luk bir iç verim oranı kullanmaktadır.
Çözüm
%10’luk iç verim oranı ile 7 yıllık yatımın şu anki net getiri faktörü:
(1+0,10)-7 = 0,5132
Dolayısıyla forklifin hurda değerinin bugünkü değeri:
0,5132 x 3000 = 1.540$
Etkin forklift maliyeti:
25.000 – 1.540 = 23.460
Aylık faiz oranı r ile t ay boyunca aylık yatırımın geri dönüş faktörü şu formül ile
hesaplanır:

Aylık faiz oranı r = 0,008333

𝑟(1 + 𝑟)𝑡
[
]
(1 + 𝑟)𝑡 − 1

t = 84
Bu durumda yatırımın geri dönüş faktörü 0,0166 olur. Dolayısıyla:
Cforklift = 0,0166 x 23.460 = 389,50$ / ay olur.
Yapılacak taşımalar hakkında bilgi sahibi olunmadığından aylık değişken maliyet
2.000 / 0,75 = 2.666,7$ olarak belirlenir. Her bir j taşımasının değişken maliyeti, cforklift,jise j

için tahmini süre 2.666,7$ ile orantılanarak hesaplanabilir.
Örnek:
Departmanlar arasında gerçekleştirilecek 6 taşıma faaliyeti için üç alternatif arasında
karar verilecektir (el arabası, forklift, konveyör). Problem ile ilgili veriler aşağıdaki tabloda
yer almaktadır. Konveyor ile ilgili tüm maliyetler değişken maliyet kaleminde gösterilmiş ve
tij = 1 olarak alınmıştır. Tesisteki diğer ekipman ile çakıştığından konveyör bant sistemi 6
numaralı taşımayı gerçekleştirememektedir. Dolayısıyla burada büyük bir maliyet
belirlenmiştir. 3 numaralı taşıma çok kısadır ve forklift ile yapılması mantıklı değildir.
Konveyör maliyeti yıpranma ve yükleme/boşaltma operasyonlarının maliyeti ile
hesaplanmıştır. tij değerleri eldeki toplam zamanın yüzdesi olarak belirlenmiştir, dolayısıyla
Ti= 1’dir. Karar problemini modelleyerek en uygun seçimi belirleyiniz.

Çözüm:
Amaç fonksiyonu:

Kısıtlar:

En uygun çözümün maliyeti 3.327,83$/ay olarak hesaplanır. Görüldüğü gibi forkliftin
doluluk oranı %98’dir. Örneğin firmada doluluk oranının %90’ ın üzerinde olmaması şekilnde
bir karar alınabilir. Bakım ve arıza süreleri düşünülerek. Bu durumda modelin son kısıtında Y2
nin yanına 0,9 katsayısı konmalıdır.

5.5. Büyük Hacimli Mal Kabul Durumu
Sıklıkla karşılaşılan durumlardan biri de aynı aynda çok yüksek miktarda malzemenin
işlenmek üzere gelmesidir. Bu durum yükleme doklarında, depolarda veya bir iş istasyonunda
gerçekleşebilir. Eğer siparişler bir Poisson sürecine göre geliyor ise (üstel dağılan gelişlerarası
süre) ve her bir birim üstel bir işlem süresine gereksinim duyuyor ise bu durum analiz
edilebilir.
b: Her bir gelişteki yük miktarı (rasgele sayı)
λ: Sipariş geliş hızı
μ: Siparişlerin işleme hızı
L: İşlem görmeyi bekleyen ortalama yük sayısı
W: Bir siparişin gelmesi ile işlenmesinin bitmesi arasında geçen ortalama süre
Tek bir sunucu olduğunda sistem Mb/M/1/∞ kuyruk sistemidir:

Örnek:
Bir depoya stoklanmak üzere partiler halinde parçalar gelmektedir. Bir partideki palet
yükü miktarının ortalaması 5 ve varyansı ise 4’dür. Günde 10 parti gelmektedir. Yüklerin
stoklanması için bir adet sistem kullanılmaktadır. Bir yükün stoklanmasının ortalama süresi
üstel dağılıma uygun 0,01 gündür. Stoklanmayı bekleyen yük sayısı için beklenen değer
nedir?
Çözüm:
E(b)=5
V(b)=4
λ: 10
μ: 100

L=

10[4 + 25 + 5]
= 3, 4
2[100 - 10(5)]

Tabii ki ortalama bekleyen yük sayısından ziyade maksimum bekleyen yük sayısının
hesaplanması daha önemlidir. Zira bu değer depo alanı belirlenirken ihtiyaç duyulacak alanın
tahsisinde kullanılacaktır. Bu tip kuyruk sistemleri başka bir ders kapsamında incelenecektir.

5.6. Konveyör Analizi
Konveyör tasarımındaki standart karar değişkenleri;


Hız



Taşıyıcılar arasındaki boşluk



Bant uzunluğu



Taşıyıcı kapasitesi



Yükleme ve boşaltma istasyonu sayısı

olarak listelenebilir.

5.7. Kapalı-Devre Konveyörler
Kapalı-devre konveyörler sabit bir hat üzerinde sabit bir hızla hareket ederler.
Ml : Parçaların taşıyıcılara yüklendiği istasyon sayısı
Mu : Parçaların taşıyıcılardan boşaltıldığı istasyon sayısı
sayısı

Mw : Yükleme ve boşaltma istasyonları arasında parçaların işlendiği istasyonların
v : konveyör bandının hızı (m/dk)
N : Eşit aralıklı yerleştirilmiş taşıyıcı sayısı
c : Her bir taşıyıcının kapasitesi
Temel Model:


λ-1: Ürünlerin yükleme istasyonlarına geliş hızı (deterministik aralıklarla)



c=1



N=d

 Eğer yükleme istasyonuna gelen sıradaki taşıyıcı dolu ise ya da yükleme istasyonu
bir önceki yüklemeyi yapmak ile meşgul ise gelen ürün alternatif bir metotla işlenmek üzere
kenara ayrılır.


μ-1: Bir birimin boşaltılma hızı



Mu≥1



Eğer tüm Muistasyonları meşgul ise gelen ürün yükleme istasyonuna geri döner.

Eğer ürünler yüklenmelerinden daha yüksek bir hızda gelirler ise sistemde düzenli
aralıklarda tıkanma oluşacaktır. Bu durum λ>v/d ise, geliş hızı, birim zamanda yükleme
istasyonundan geçen taşıyıcı sayısından büyük ise oluşur.

Örnek:
100 metrelik bir konveyör bandının üzerinde her 10 metrede bir taşıyıcı
bulunmaktadır. Yüklenmek üzere, dakikada 2 parça gelmektedir. Yükleme işlemi çok kısa
sürmektedir. Tıkanma olmayacak şekilde konveyör bandı için minimum hızı hesaplayınız.
Çözüm:
v≥λxd olmalı. v≥2x10=20 metre/dakika

5.8. Taşıyıcı Kapasitesinin Belirlenmesi
Konveyor sistemlerinde önemli hususlardan bir diğeri de yeterli konveyör kapasitesine
sahip olmaktır. Taşıyıcı, tutucu bir sistem/alet/cihaz olabileceği gibi yükleme/boşaltma
istasyonunun tek seferde ulaşabileceği alan olarak da tanımlanabilir.
Deterministik bir model kurarak sistemi analiz edeceğiz. Deterministik bir modelde
yükleme/boşaltma işlemlerinin adedi ve süresi önceden bilinmektedir.
Aşağıdaki şekilde gösterilen konveyör bandında j’inci taşıyıcıya i’inci istasyondan
yüklenen malzeme miktarı fi(j) olsun. Negatif değerler ise boşaltma anlamına gelmektedir.
Döngüsel sistemin periyodu p ise:
fi(j)= fi(j+p)
Örnek olarak eğer bir yükleme istasyonu geçen her ikinci taşıyıcıya bir karton
yüklüyor ise p=2 dir. fi(j)={1,0}.
Her bir döngüde yükleme ve boşaltma sayıları birbirine eşit olması gerektiğinden:
𝑀

𝑝

∑ ∑ 𝑓𝑖 (𝑗) = 0
𝑖=1 𝑗=1

Ayrıca döngüde hareket eden taşıyıcılar aynı istasyonda tekrar geldiklerinde, toplam
taşıyıcı sayısına bağlı olarak, o istasyona farklı bir sırada gelmiş olacaklar.

Örnek:
Yukarıdaki iki istasyonlu konveyörde 17 eşit aralıklı taşıyıcı bulunmaktadır.
Yükleme/boşaltma çevriminin uzunluğu 6’dır. F1(j)={1,2,0,3,0,0}, f2(j)={-2,0,-2,0,-2,0}.
Taşıyıcı kapasitesi ne olmalıdır?
Çözüm:
Boş bir taşıyıcının birinci istasyona geldiğini düşünelim. 1 adet yük ile yüklenecektir.
Ardından ikinci istasyona ulaştığında yükü -2 artacak ve -1 olacaktır. 17 adet taşıyıcı
olduğundan, bu taşıyıcı tekrar birinci istasyona geldiğinde bu istasyon için altıncı sırada
olacaktır (Bu istasyon için 18. taşıyıcı gibi düşünüldüğünde; ya da 17 mod 6 = 5, yeni sıra
numarası 1+5=6). Bu durumda yükü değişmeyecek ve ikinci istasyona tekrar gidecektir. Bu
durum aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Pozisyon

Kümülatif Yükler (b)
İstasyon 1

İstasyon 2

1

1

-1

6

-1

-1

5

-1

-3

4

0

0

3

0

-2

2

0

0

Tablodaki en küçük değer ile en büyük değer arasındaki fark (1-(-3)=4). Bu durumda
taşıyıcı kapasitesi 4 olmalıdır. Yani ilk taşıyıcı birinci istasyona geldiğinde 4 adet yükle
yüklenmelidir. Bu durumda tablodaki tüm sayılar sıfır ve daha büyük sayılar haline
dönüşürken aşırı kapasite durumu da oluşmaz.

Uygulamalar

Uygulama Soruları
1) Neden en ucuz malzeme taşıma sistemi her zaman en iyi çözüm olmayabilir?
2) Malzeme taşıma ekipmanlarının temel tiplerini ve hangi ortamlarda uygun
olduklarını kısaca açıklayınız.
3) Bir forkliftin yıpranma maliyeti yıllık 2.500$’dır. Sürücü yılda 19.000$ ücret
almaktadır. Yıllık bakım ve diğer giderler 1.200$’dır. Bir iş etüdü çalışması neticesinde aracın
zamanının %30’unda yüklü halde hareket halinde olduğu, %25’inde boş halde hareket halinde
olduğu, %15’inde yükleri alma ve boşaltmak ile geçirdiği, %20’sinde boşta beklediği ve
%10’unda bakımda olduğu ortaya çıkmıştır. Aracın hızı saatte 3 km’dir. Forkliftin metre
taşıma başına maliyetini hesaplayınız.
4)Yedi farklı ürün taşıma işlemi için üç ekipman alternatifi değerlendiriliyor. Maliyet
ve kaynak verisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
TABLE 9.8
Ekipmanlar için birim başına bir dönemde sabit maliyet, sırasıyla, 125$, 348$ ve
21,50$’dır. Ekipman seçimi problemini bir matematiksel program olarak formülize ediniz.
5) Yukarıdaki problemi çözünüz.
6) Yukarıdaki problemde standardizasyon prensibine göre tüm taşımalar için aynı
metodun kullanılması gerektiğini varsayınız. Bu durumda hangi metot seçilmelidir?
7) Mal kabul dokuna günde 12 kamyon gelmektedir. Bir kamyonda 1 ile 20 arasında
herhangi bir sayıda yük olabilir. Tek bir ekip yükleri boşaltıp depolama işini
gerçekleştirmektedir. Günde 150 yük boşaltılabilmektedir. Sistemde boşaltılmayı bekleyen
ortalama yük sayısını ve ortalam süresini hesaplayınız.
8) Bir konveyör 500 metre uzunluğundadır ve her 2 metrede bir taşıyıcılar yer
almaktadır. Parçaların gelip hızı dakikada 3 parçadır. Yükleme süresi 15 saniyedir. Yığılma
ve tıkanma olmaması için bandın akış hızı ne olmalıdır?
9) Bir kapalı devre konveyör bandı saniyede 0,3 metre hız ile çalışmaktadır. Öndeki
yükleme istasyonu bir parçayı 12 saniyede yüklemektedir. Zıt yöndeki boşaltma istasyonu ise
12 saniyede bu işlemi gerçekleştirmektedir. Her bir parça metre uzunluğunda yer
kaplamaktadır. Yükleme ve boşaltma istasyonları iki vardiya halinde çalışmaktadır. 8 saatlik
birinci vardiyada dakikada 6 parça gelmekte, ikinci vardiyada ise dakikada 3 parça
gelmektedir.
a) Her bir vardiyada konveyör bandının hızı ne olmalıdır?
b) Birinci vardiyada yükleme istasyonunda ne kadar malzeme birikecektir?

c) Bu konveyör günlük iş yükünü kaldırabilecek şekilde tasarlanabilir mi?
10) Bir konveyör sisteminde 26 adet eşit aralıklı taşıyıcı bulunmaktadır. Üç adet
yükleme/boşaltma istasyonu döngüsel olarak işlev görmektedir. F1(j)={0,1,2,1,2}, f2(j)={0,1,-1,0,0}, f3(j)={-1,-1,0,-1,-1}. Buna göre taşıyıcı kapasitesini belirleyiniz.
11) Bir yükleme istasyonuna partiler halinde gelen malzemeler Poisson dağılıma
uygun şekilde saatte 3 kez ulaşmaktadır. Her bir parti yaklaşık 10 paletten oluşur. Bir işçi her
bir paleti bir konveyöre yerleştirip, paletin içeriğini bilgisayara girmektedir. Bu işlemin süresi
paletteki ürün sayısına göre değişmekte ancak ortalama olarak 1,5 dakika sürmektedir (üstel
dağılıma uygun). Bu istasyonu analiz ediniz.
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Bu bölümde malzeme taşıma sistemleri incelenmiştir..

6.1. AGV Sistemleri
Konveyörler sabit hat üzerinde noktadan noktaya malzeme taşıma sağlarken, insanlı
araçlar tam rota esnekliği sunarlar. Bu iki uç nokta arasında ise AGV’ler yer alır. Sistem
belirli sayıda nokta arasında malzeme taşıyabilir. Bu noktaların önceden sisteme tanıtılmış
olması gerekir. AGV sistemleri malzeme taşımanın yanı sıra muayene hizmeti de verebilirler.
Merkezi bir bilgisayar araçlara görevlerini atama işini yürütür.
Çoğu mevcut sistem inductive guidepath denilen araç üzerindeki antenin algıladığı bir
manyetik alan yayan, zemine yerleştirilmiş bir kablonun belirlediği hat üzerinde yollarını
takip edebilir. AGV’ler hem yükleme hem de boşaltma işlerini de yerine getirebilir. Bu
bölümde AGV sistemlerinin modellenmesi için şu parametereler tanımlanmıştır:


P : Alma noktalarının yerleri (pickup)



D : Verme noktalarının yerleri (drop-off)



P ve D noktaları arasındaki yollar



Sistemdeki araç sayısı

Rotaların düzeni ve noktaların yerleri bir tesis içi yerleşim problemi iken araç sayısı ve
rota kuralları operasyonel unsurlardır.

6.1.1. AGV Sistem Tasarımı
Bir AGV sisteminde koridorların kesişim noktaları ve yükleme boşaltma istasyonları
bir grafiğin düğüm noktaları (node) olarak tanımlanır. Bu düğüm noktaları arasında doğrudan
yaylar (arc) ile akışın yönü belirlenir. Amaç, toplam seyahat süresini minimize edecek şekilde
P ve D noktalarını birbirine bağlayan bir yaylar kümesi elde etmektir. Ana kısıtlar ise;
1. Eğer bir düğüm noktasına bir yay geliyor ise o düğüm noktasından başka bir yay
çıkmalıdır
2. Düğüm noktalarının seçimi herhangi bir düğüm noktasından bir diğerine gidişi
mümkün kılmalıdır.

6.1.2. Rota Tasarımı Kuralları
1.

Trafik çok az olmadığı müddetçe hareket iki yönlü olabilmelidir.

2.

Araç yükünü indirdikten sonra yeni yük alabilmelidir.

3. Bir segment üzerindeki her bir yükleme noktası için o segmentin başlangıcından o
yükleme noktasına kadar ki indirmelerin toplamı bu noktaya kadar ki yüklemelerin toplamına
eşit ya da daha büyük olmalıdır.

4.

P ve D noktaları az kullanılan segmentlere yerleştirilmelidir.

5. Operasyon sırasında, eğer boş araçlar yükleme için boş bir segmente girer ve
dururlar ise hiç bir araç o segmenti, elindekileri yükü indirdikten sonra, boş olarak terk
etmemelidir.
Örnek:
Aşağıdaki tabloda yer alan veri ışığında iki olası malzeme taşıma rotası hesaplayınız.
TABLE 9.3
FIGURE 9.7a
Çözüm:
FIGURE 9.7
Birinci çözümde rotanın toplam uzunluğu 950 metre, ikincisinde ise 800 metredir.
Ancak daha önemli olan her bir rota için ihtiyaç duyulacak araç sayısıdır.

6.2. Araç Sayısının Tahmin Edilmesi
Rotanın bilinmesi durumunda malzeme taşıma sistemini destekleyecek araç sayısının
nasıl belirleneceğini ele alacağız. Söz konusu problem arızalar, rasgele taşıma istekleri ve
araçların birbirlerinin yollarını tıkaması gibi sebepler ile aslen stokastik bir modeldir. Bu
bölümde daha basit deterministik bir model incelenecektir.
Bir aracın toplam faydalanma süresi şu beş bileşenden oluşur:


Yüklü halde seyahat süresi



Boş halde seyahat süresi



Tıkanma süresi



Yükleme süresi



Boşaltma süresi

Her bir P noktasında gerçekleşen yükleme sayılarını ve her bir D noktasında
gerçekleşen boşaltma sayılarını bildiğimizi varsayalım. Bunlar üretim planından elde
edilebilecek sayılardır.
tij: düğüm noktası i den j ye en kısa yolun süresi
vij: düğüm noktası i den j ye her bir periyotta taşınan yük miktarı

Ii , Ei: düğüm notkası i deki araçların başlangıç ve bitiş sayıları
Xij: karar değişkeni, düğüm noktası i den j ye yapılan boş taşımaların sayısı
Araç koruma kısıtları bu durumda şu ilişkiyi ortaya çıkarır:
EQ 9.4
Yukarıdaki denklem i düğüm noktasındaki araçların bitiş sayısının, başlangıç
durumundaki araç sayısı + boş ya da dolu olarak gelenlerin sayısı – boş ya da dolu olarak
ayrılanların sayısına eşit olduğunu gösterir.
Karar değişkenlerini ayırmak için formül yeniden şu şekilde yazılır:
EQ 9.5
Amaç fonksiyonu:
EQ 9.6
Kısıtlar ise:
EQ 9.7
Örnek:
Bir önceki örnekte yer alan veri göz önünde bulundurularak bir aracın her bir
yükleme/boşaltma işlemi için 30 saniyeye ihtiyaç duyduğunu ve hızının saniyede 5 metre
olduğunu varsayalım. Bu 30 saniye hızlanma ve yavaşlama için kaybedilen süreyi de
kapsamaktadır. Aracın günlük kullanım süresini hesaplayınız.
Çözüm:
Bir numaralı alternatif çözümü kullanarak P noktalarından D noktalarına olan
uzaklıklar matrisini elde ederiz. Aşağıdaki tablolarda departmanlardaki yükleme ve boşaltma
noktalarının koordinatları ve aralarındaki uzaklıklar görülmektedir.
Toplam kat edilen mesafe departmanlar arasındaki akış miktarlarının rotalar arasındaki
mesafeler ile teker teker çarpılıp sonuçların toplanması ile elde edilir. Buna göre toplam kat
edilen mesafe 159.925 metredir. Araç bir saniyede 5 metre yol alabildiğine göre bir araç
günde 8,88 saat çalışacaktır.
Ayrıca aracın günde 640 yük taşıdığı görülmektedir. 30 saniyelik yükleme/boşaltma
süresi ile bu 320 dakika veya 5,33 saat/gün olarak yükleme/boşaltma süresine dönüştürülür.
Örnek:
Birinci alternatif çözüm için boşta gezme süresinin alt sınır değerini hesaplayınız.

Çözüm:
Araç yerlerinde değişim olmayacağı için Ii=Ei=0. giise şöyle hesaplanır:
EQ 9.10
gideğerlerinin hesaplanması için satır toplamları ile sutun toplamları kullanılabilir.
Tüm departmanlar için gideğerleri şöyledir:
TABLO 9.10
gi değerlerine göre departman 1’e 150 boş araç ve departman 2’ye 45 boş araç
gönderilmelidir. Bu araçlar departman 3 (15 araç), 4 (175 araç) ve 6 (5 araç)’dan gelecektir.
Uzaklık tablosundaki veriyi kullanarak aşağıdaki tabloyu oluşturabiliriz:
TABLE 9.10
Buna göre 3’den 1’e 15 boş araç, 4’den 1’e 135 boş araç ve 4’den 2’ye 40 boş araç ile
6’dan 2’ye 5 boş araç gönderildiğinde optimum sonuca ulaşılmaktadır. Bunun ek mesafesi ise
toplam 19.950 metredir.
Ayrıca departman içinde yükleme ve boşaltma istasyonları arasındaki mesafe de buna
katılmalıdır. 1’den 6’ya kadar olan departmanlar için bu mesafe 10 metre ve 7. departman için
110 metre, 8. departman için 75 m., 9. departman için 55 metredir. Bu tipteki taşımaların
sayısı ise her bir departman için satır veya sütun toplamlarından minimum değer olan,
sırasıyla, 0, 45, 60, 25, 100, 60, 80, 15 ve 60’dır. Bu durum fazladan 16.125 metrelik bir kat
edilen mesafe ekler. Toplam boşta gezme mesafesi 36.075 metre olur. Saniyede 5 metreden
bu mesafe 2 saatlik bir doluluğa tekabül eder.
Bu durumda tıkanma olmadığı durumda yükleme, boşaltma, seyahat ve boşta gezme
süreleri toplamı:
5,33 + 5,33 + 8,88 + 2,00 = 21,54 saat
olur. Eğer firma günde 16 saat çalışıyor ve AGV araçları için kullanılabilir süre günde
12 saat ise (kalan zaman şarj ve bakım için harcanıyor); bu durumda iki adet araca ihtiyaç
olduğu sonucuna varılır.
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Bu bölümde ileri üretim tekniklerine kısa bir bakış ve son gelişmeler tartışılacaktır.

7.1. İleri Üretim Teknikleri
Geleceğin üretimi [Next Generation Manufacturing]: Geçmişte, işletmeerde büyük
miktarlarda standart üretimin gerçekleştirildiği yığın üretim yaygın olanakla birlikte,
günümüzdeki rekabet koşullarında müşteri isteklerine göre üretimde esneklik sağlanabilmesi
çok daha önem kazanmaktadır. İşletmeler, ürünlerini müşterilerin gereksinimlerini karşılamak
amacıyla müşterilere özel olarak üretmek zounda kalmaktadırlar. Ürün yaşam süreçleri hızla
kısalmasına bağlı olarak yeni ;riJnleri pazara sunma süreleri de kısalmaktadır. İşletmeler,
günümüzün rekabet koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için müşteri taleplerindeki
değişimler karşısında üretim miktarını ve ürün karmasını değiştirebilmelidirler. İşletmelerin
bulun:uğu çevre koşullarında belirsizlikler artmakta ve değişkenlik oldukça yüksek
ol'naktadır, Koşullardaki değişimlere hızlı tepki gösterebilen işletmeler, rekabette avantaj
sağlayacaklardır. Tedarik sürelerinin kısaltılması, işletmelerin rekabet önceııkleri arasında çok
daha önem kazanmakta ve işletmelerin üretim sistemleri, yığın üretimden yığın
kişiselleştirmeye doğru ilerlemektedir.
Nümerik kontrollü makineler [Numerically controlled machines-NC Machines]:
Nümerik kontrol, ne amaçla olursa olsun, bir işlem veya hareketin, birtakım numara ve
sembollerle denetlenmesini içermektedir (Baykasoğlu ve Dereli, 2006;57).
NC makineler, önceden programlanmış talimatları izleyerek, farklı boylarda ve
şekillerde çeşitli parçaları delmekte veya preslemektedirler.
Bilgisayarlı nümerik kontrollü makineler [Computer numerically controlled machinesCNC Machines]: Bu makinelerde, operatörün işle ilgili ayrıntılı talimatları makineye bağlı bir
bilgisayar sistemine girmesi ve çeşitli parça programlarının bilgisayar hafızasında saklanması
mümkün olabilmektedir.
Bilgi girişinden sonra, bilgisayar hafızasındaki parça programları kullanılarak makine
üzerindeki işlemler gerçekleştirilmektedir (Üreten, 2002; 224).
Bilgisayarla destekli tasarım [Computer aided design-CAD]: Bir tasarımın
yaratılmasını, değiştirilmesini ve analizini desteklemek amacıyla bilgisayar grafiklerini
kullanan yazılım sistemidir.
Bilgisayar destekli tasarım ile, yüksek maliyetli prototip hazırlamaya gerek
kalmamakta ve tasarımın bilgisayar ortamında tasarlanması ile tasarım süreci de hızlanmakta
ve tasarım maliyetleri düşmektedir.
Bilgisayar destekli üretim [Computer aided manufacturing-CAM]: Doğrudan üretim
işlemleri ile ilgilenen bilgisayarla bütünleşik üretimin bir bileşenidir. Programlanabilir bir
otomasyon ile makine araçlarını ve malzeme akışını kontrol etmede ve üretim süreçlerini
tasarlamada kullanılmaktadır (Krajewski ve Ritzman, 2002;232).
Bilgisayarla bütünleşik üretim [Computer integrated ıııanufacturing -CIM]: Tüm ileri
üretim teknolojilerini, çeşitli ürünleri, kalite, istikrar, maliyet ve teslim için gerekli olan

standartları başarmak için gerekli olan kaynakları optimize eden yenilikçi ve esnek bir süreç
boyunca üretim ve dağıtım yeteneğine sahip olan bir üretim sistemi içerisinde birleştiren bir
teknolojidir. Bilgisayarla bütünleşik üretimin amacı, mühendislik ve üretimden pazarlama ve
yönetime kadar işletmenin tüm fonksiyonel alanlarının etkileşimli bilgisayar sistemi
içerisinde bütünleştirilmesidir (Halevi, 2001)
Esnek üretim sistemleri [Flexible manufacturing systems]: Birden fazla tipteki parçayı
küçük veya orta hacimde etkin bir şekilde üretebilmek için tasarlanmış ve bilgisayar
tarafından kontrol edilen yarı bağımsız iş istasyonları ve malzeme taşıma sistemlerinden
oluşan otomatik bir üretim sürecidir. Esnek üretim sistemlerinin amacı, esnekliği yüksek
ancak etkenliği düşük atölye tipi üretimin ürün çeşitliliği avantajını yakalarken, aynı zamanda
verimliliği yüksek ancak esnek olmayan montaj hatlarındaki makine kullanım performansına
ulaşabilmektir (Atalay vd.,1998;20).
Esnek üretim sistemleri, karmaşık bileşenleri, küçük partiler halinde ekonomik
üretiminin sağlanması amacıyla kurulmakta olup, genellikle, merkezi bir bilgisayar tarafından
işlemleri kontrol edilen iş istasyonları ve malzeme taşıma sistemlerinin birleşiminde
oluşmaktadırlar. Böylelikle, tedarik süresi azaltılabildiği gibi üretim miktarı da
artırılabilmekte, endirekt işgücü gereksinimi azaltılabilmekte.
Makine kullanımı artırılabilmekte, yarı mamul düzeyi azaltılabilmekte ve esneklik
artırılabilmektedir.
Esnek üretim sistemleri, yığın üretimin etkinliği ile atölye tipi üretimin esnekliğini
birleştirmektedir. Esnek üretim sistemleri ile ürünlerin, küçük veya orta büyük lükteki partiler
halinde yığın üretimin etkinliği ile üretilmesine olanak sağlanmaktadır.
Esnek üretim sistemi kullanmanın amacı, faaliyetleri senkronize etmek ve sistemin
kullanımını maksimize etmektir. Otomasyon ile araçların hızla ayarlanması mümkün olmakta
ve dolayısıyla makineler için hazırlık süreleri düşmektedir Bu esneklik, başka bir makine
bakım nedeniyle durması söz konusu iken diğer bir makinenin işlemini gerçekleştirmesine
olanak sağlamakta, bir makine meşgul iken parçaları başka bir makinede planlamak suretiyle
darboğazları önlemektir (Krajewski ve Ritzman, 2002236).
Esnek üretim sisteminin üç bileşeni vardır;(Krajewski ve Ritzman, 2002236) - Birçok
işlemi gerçekleştiren CNC makineleri veya robotlar gibi çok çeşitli bilgisayar kontrollü iş
istasyonları,
- Makineler arasında malzeme ve parçaların hareketi için bilgisayar kontrollü taşıma
sistemi,
- Yükleme ve boşaltma istasyonları.
Çeviklik [Agility]: Bir işletmenin çevresindeki değişime tepki verebilme yeteneğini
ifade etmektedir.

Çeviklik; değişimlere uygun biçimde ve uygun süre içerisinde tepki verebilme,
dcğişimlerden yararlanabilme ve değişimleri fırsatlara dönüştürebilme olmak uzere iki temel
faktörü içermektedir (Kidd, 1995).
Çeviklik kavramı esneklik kavramına göre daha kapsamlıdır. Esneklik bir işletmenin
bir durumdan başka bir duruma hızla değişim gösterebilme yeteneğini :iade ederken, çeviklik
pazardaki fırsatlarda ve baskılarda planlanmamış ve ani değişikliklere hızla uyum
gösterebilme yeteneğidir (Tsourveloudis ve Valavanis, 2002)
Çeviklik pazarda ve müşterilerde tahmin edilemeyen değişimlerle ilgilenmesi ile
esneklik kavramından farklılık göstermektedir. Çeviklik kavramı kapsamında tüm işletmelere
uygulanabilecek standart bir prosedür mevcut değildir (Vokurka ve Fliedner, 1998).
Yalınlık, tüm israfların azaltılması için değer akışlarının geliştirilmesi anlamına
gelmekte iken, çeviklik çok değişkenli bir pazarda kârlı fırsatların sağlanmasında pazar
bilgilerini kullanma ve sanal işbirlikleri oluşturma anlamına gelmektedir (Naylor vd.,1999).
Çeviklik bir işletmenin hacim ve değişkenlik olarak talepteki değişimlere hızla tepki
verebilme yeteneğidir (Christopher, 2000).
Yalınlık, yüksek hacimli, düşük çeşitlilikte ve öngörülebilir koşullarda en iyi soııucu
sağlarken, çeviklik, çeşitlilik için gereksinimin yüksek ve talebin değişken olduğu daha az
öngörülebilir koşullarda gerekmektedir. Talebin değişken olduğu ve müşteri
gereksinimlerinin yüksek ölçüde çeşitlilik gösterdiği koşullarda çevik olmanın önemi
artmaktadır.Çok farklılıklar gösteren müşteri gereksinimlerini hızlı bir biçimde
karşılayabilmek için çevik olmak gerekmektedir.
Çevik üretim [Agile production]: Çevik üretimin, müşteriye sunulan değerin
.ıılırılması, rekabet gücünün artırılması için işbirliği, değişimin ve belirsizliğin üstesinden
gelmek için organizasyon ve insanın ve bilginin etkisinin artırılması olmak üzere dört stratejik
boyutu bulunmaktadır (Goldman vd.,1995).
Çevik üretim, küçük ölçekli sürekli değişimlerle değil, işlerin yapılma yöntemleııııde
tamamıyla farklılaşmaya gidilmesi ile başarılabilmektedir (Gunesakaran, 1099).
- Müşterinin sürüklediği yenilikler,
- Esnek üretim teknolojilerinin kullanılması,
- Öğrenen organizasyonlar,
- Çok becerikli ve esnek işgücü
Esnek üretim kavramı, ürün hacmi, ürün karması, makine çizelgelemesi vb. konularda
hızlı bir biçimde değişim yapabilme yeteneğini ifade etmektedir. Çeviklik ise, pazar veya
müşteri taleplerindeki tahmin edilemeyen değişimleri& ilgilenmeyi de içermektedir. Bu
nedenle, çeviklik kavramının, esneklik kavramından temel farklılığının, tahmin edilemeyen

pazar değişikliklerine de hızlı bir biçimde tepki verebilme yeteneği olduğu belirtilebilir.
Esneklik kavramında, önceden belirlenmiş usullerle bilinen değişimlere tepki verme yeteneği
ele alır:makta iken, çeviklik kavramında, tüm işletmelerin izleyebileceği standart bir model ve
usuller bulunmamaktadır (Vokurka ve Fleidner, 1998).
Tablo 6'da yığın üretim, yalın üretim ve çevik üretimin özellikleri karşılaştırılmıştır.
Tablo 6: Yığın Üretim-Yalın Üretim-Çevik Üretim Karşılaştırma
AMAÇLAR Organizasyonel iletişim düzeyi Müşteri taleplerine duyarlılık Kalifiye
çalışan ihtiyacı İşletmeler arası işbirliği düzeyi Ürün pazarlama gereksiniminin düzeyi
Kaynak: Hormozi, 2001
Öz örgütlenme [Self 0rganizati0n]: Öz örgütlenme sistemlerine ilişkin çalışma alanı,
1953 yılında Grasse'nin böcek topluluklarının davranışları üzerine çalışması ile ortaya
çıkmıştır. Doğada birçok sistem, gezegenler, hücreler, organizmalar ve topluluklar öz
örgütlenme göstermektedirler. Öz örgütlenme, biyoloji, kimya, jeoloji, sosyoloji ve bilgi
teknolojileri bilim dalları tarafından inceIenmektedir. Birçok yazılım sistemleri, öz
örgütlenmenin doğal yapısına bağlı olarak tasarlanmıştır (Serugendo vd.,2004).
Öz örgütlenme, bir sistemin (veya tek bir varlığın) dışsal bir ajan olmadan
çevresindeki geçerli olan koşullara kendini adapte edebilme yeteneği olarak ifade edilebilir
(Tharumarajah, 2003a).
Öz örgütlenme kavramı, kendi karakteristiklerini kendisi belirleyen sistemin niteliğini
belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Kararları verebilmede ve yapılması gereken faaliyetleri
gerçekleştirmede esnekliği ifade eden özerklik, kendi kararlarrını verebilmenin önemli bir
koşuludur. Bununla birlikte, birimlerin özerkliği, bireylerin oluşturduğu toplumun amacını
olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Eğer, tüm birimler, kendi görevlerini mükemmel olarak yapsalar da, uyumlu
birbbütünü oluşturacak biçimde koordine edilmezlerse, sonuç düzensizlik olacaktır.
Her birimin kendi özerkliğini sağlarken, birimlerin toplamının tek bir birim gibi
aksiyon göstermesine güzel bir örnek olarak biyolojik yapılar belirtilmektedir (Harumarajah,
2003b).
Îraktal üretim, holonik üretim ve biyonik üretimde temel birim, özerk ve dinamik :
rimlerdir. Bu birimler sırasıyla fraktal, holon ve hücre olarak belirtilmektedir.
îraktal, holonik ve biyonik üretim sistemleri, esnekliği yüksek ve dinamik üretim
sistemlerinin tasarlanmasına dayanmakla birlikte, yapısal ve fonksiyonel boyutlarda
farklılıklar göstermektedirler.
Biyonik üretim [Bionic manufacturing]: Biyolojik bakış açısı üretim ile yakın
paralellikler göstermektedir. Örneğin, atölyedeki üretim birimleri, biyolojideki hücreede

benzerlikler gösterebilir. Biyolojik olarak bir hücre, malzemelerin giriş ve çıkış yaptığı bir zar
ile dışarıdan ayrılmıştır. Bir hücrenin içinde bu hücrenin fonksiyonelleri yaratan yapı vardır.
Hücreler kimyasal olan bir çevre içerisinde bulunmaktadır.
Maddeler içeriye bu çevreden alınmaktadır. Bu, hücre içerisinde işe neden olmakta ve
bunu da hücre işlemleri izlemektedir. Bu işlemlerin çıktıları tekrar çevreye gönderilmektedir.
Bununla birlikte bir içsel çevre de bulunmaktadır ve hücre işlemleri içsel ve dışsal çevre ile
(kimyasal) bilgi değiş tokuşu yapmaktadır. Bir hücre kendi işlemeri ile kendi koşullarını
değiştirebilmekte ve çoklu ve farklı işlemler gerçekleştirebil'rıektedin Bu özellikler, özerk
olarak işlem gören üretim birimleri ile yakın benzerliker göstermektedir. Bu birimler gerekli
girdiyi fabrika katından almakta ve işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu işlemlerin çıktıları
tekrar çevreye verilmektedir. Bu işlemler ;sel ve dışsal koşullardan bilgiyi gerektirmektedir.
Çok çeşitli dağılmış birimler özerk bir tavırla faaliyet gösterdiğinde, topluluk davranışlarında
çatışmalar ve sonuçta bölünmeler olacaktır. Bu nedenle bir koordinasyon türü gereklidir.
Biyolojik sistemlerde bu fonksiyon, hücrelerin faaliyetleri arasında uyumu sağlamada bir
«atalizör olarak faaliyet gösteren enzimlerle yerine getirilmektedir. Benzer şekilde, :iyonik
üretimde de işlevsellik özerk birimlerin fonksiyonlarını bütünleştiren koordiwatörler ile
sağlanmaktadır. Yaşam formları, gerekli yaşam bileşenlerini oluşturmak için hücrelerin
tekrarlı bölünmesi ile gerçekleşmektedir. Bölünen hücreler, organlar:a veya diğer bileşenler
içerisinde gelişmektedir. Bu, bölünen hücrelerin genlerinde kopyalanan DNA tipi bilgi ile
gerçekleşmektedir. Benzer biçimde, üretim fonksiyonarının modelleri de bölünen bileşenlerin
gerekli fonksiyonelliğini geliştirmek için bilginin yayılması ile oluşturulmaktadır
(Tharumarajah vd.,1996).
Biyolojik hücre bir üretim sistemi olarak görülebilir. Hücreler, çevresiyle uyumlu bir
biçimde etkileşime geçmesine yardımcı olacak birçok bileşen üretmede girdiler kümesini
kullanır ve sonuçta da kendini tekrar üretir. Hücreler, bu üretimibirçok biyokimyasal
reaksiyonun gerçekleştiği karmaşık bir ağda gerçekleştirir.
Üretimde olduğu gibi, hücre metabolizması da hammaddelerin son ürünlere
dönüşmesini belirten akış diyagramları ile gösterilebilir. Biyokimyasal yollar, üretim hatları
ve enzimler, hücrelerin makineleri olup her bir işlemin belirli bir kapasitesi bulunmaktadır.
Her bir aşamadaki üretim miktarı sinyallerle doğrudan ve malzeme akışını sınırlandırarak
dolaylı olarak kontrol edilmektedir. Binlerce biyokimyasal reaksiyonları ve yüksek sayıda
akış bağlantıları ile hücre üretim süreci, gözlemlenebilen en karmaşık üretim ağıdır. Hücreler,
değişime çok hızlı tepki göstermektedir. Üretim sistemi, değişen koşullara hızla uyum
gösterebilmekte, yüksek ölçüde bir özerklik göstermektedir. Çevresel koşullara da hızla uyum
sağlayabilmek (ısıdaki ve besin arzındaki değişim) yaşamını sürdürmesini sağlamaktadır. Bu
üretim işletmeleri için de doğrudur. Pazardaki değişime uyum gösterebilmek işletmelerin
yaşaması için şarttır (Deemester vd.,2004).
Biyonik üretimde, biyolojik bakış açısı ile üretim sistemleri organlar olarak ve
sistemdeki ekipmanlar ve bileşenler de hücreler olarak görülmektedir.
Fraktal üretim [Fractal manufacturing]: Fraktal terimi, matematikte tekrarlı olarak

kendi-kendine benzer geometrik şekilleri tanımlamada kullanılır. Üretim sistemlerinde de
aynı özelliğin mevcudiyeti gözlemlenerek Warnecke tarafından geliştirilmiştir. Fraktal
üretimde, her bir üretim ünitesi fraktal olarak nitelendirilir. Her bir fraktal diğer fraktala servis
sağlar. Fraktallar dışarıdan bakıldığında birbirine benzer yapıda görünmekle birlikte iç
yapılarını kendi amaçlarını en iyi sağlayacak şekilde organize edebilirler ve bunda da
tamamen bağımsızdırlar. Fraktalların kendi amaçlarını sağlarken sistemin genel amaçlarını da
sağlamaları için bir amaç oluşturma mekanizmaları vardır (Baykasoğlu ve Dereli, 2006;8788).
Holonik üretim [Holonic manufacturing]: Holon kavramı; Arthut Koestler tarafından
türetilmiş bir kavram olup, hiyerarşilerin karakteristiklerini kapsayacak biçimde bir kavram
olarak ileri sürülmüştür. Yunanca bütün anlamına gelen holos ile netron, proton da olduğu
gibi “on" ekini eklemek yoluyla türetmiştir. Holonik üretim sistemi dağıtık üretim sistemleri
geliştirmede bir yaklaşım sunmaktadır.
Holonlar, holonik üretim sistemlerinin yapı bloklarıdır. Her bir holon bilgiyi
değiştirebilir, transfer edebilir, depolayabilir veya onaylayabilir. Bir holon, bilgi işlem
sürecinin ve üretim sürecinin bir parçasıdır. Holon tek başına bulunabildiği gibi holonik
üretim sisteminin de bir parçası olabilir. Holonik üretim sistemi işbirliği kurallarının ve
holonların özerkliğinin olduğu bir hiyerarşi içerisinde organize olmuştur.
Holonik üretim sistemi holonlardan oluşur. Holonlar; parçalar, makineler, ürünler,
çalışanlar, bölümler ve benzerleri olabilir. Holon; eşzamanlı olarak bir bütün ve bir bütünün
parçası olmak demektir. Holonik üretimde holonların görevleri holonlar arasında diyalog
sonucunda yapılan iş paylaşımı ve koordinasyon sonucunda belli olur. Holonik üretim
sistemini oluşturan holonlar, özerk, yardımlaşmacı ve bazen zeki özellikler göstermektedir
(Baykasoğlu ve Dereli, 2006;89)
Organik organizasyon [Organic organization]: Sosyal ve biyolojik sistemlerin belirli
özelliklerini taklit etmek üzere yapılandırılmış organizasyonlardır.
Ajan (Etmen) [Agent]: Kişi veya kuruluşlar adına özerk olarak hareket edebilen
bilgisayar programlarıdır. Ait olduğu kişinin işlerini yapabilirler ve bilgisayara' arasında
hareket edebilirler. Her ajan görevini kendi içsel kararlarına göre yerine getirir ve kendi
çalışma sürecine sahiptir.
Çok ajanlı üretim kontrol sistemleri [Multi agent manufacturing control systemsj:
Yazılım ajanları üretim ortamında yer alan her bir makine ürünle ilişkilendirilir. Her bir
makine veya ürün ajanı uygun dağıtık kontrol sstemi algoritmaları kullanarak çizelgeleme,
kaynak tahsisi, önceliklendirme; bir kendi üretim kontrol kararını verebilir (Üstündağ ve
Korkmaz).
Çok ajanlı sistemler, ajanlar olarak bilinen çoklu ve birbirleriyle etkileşim içerisindeki
yazılım bileşenlerinden oluşan sistemlerdir. Bu sistemlerde yer alan &fanlar; bir bireyin kendi
başına çözemeyeceği problemler için, bir araya gelerek çözüm üretmektedirler. Çok ajanlı

sistemler, kullanıcı tarafı ile sınırlı kalmayıp, her biri bir taraf adına hareket etmekle birlikte,
etkileşimli bir şekilde bir sürecinde yer alan bir grup ajanı ifade etmektedir (Karaca ve Engin,
2008 içinde (arataş: 2001).
Dağıtık akıllı üretim kontrol sistemleri [Distributed intelligent manufacturing control
systems]: Dağıtık akıllı üretim kontrol sistemlerinde, kararlar yazılım ajanları tarafından
verilmektedir. Yazılım ajanları, bağımsız olarak karar verebilen ve çevre elemanları ve diğer
ajanlardan kaynaklanabilecek değişimlere cevap verebilen farklı yazılım birimleridir. Dağıtık
akıllı üretim kontrol sistemlerine çok ajanlı ve holonik kontrol yaklaşımları belirtilebilir.
Dağıtık akıllı üretim kontrol sistemlerinde, kontrol sistem kararları birden fazla karar verici
tarafından verilmektedir ve tüm karar verme elemanları üretim ortamındaki fiziksel
elemanlarla (makineler, ürünler, parçalar ve müşteri siparişleri) bağlantılıdır (Üstündağ ve
Korkmaz).
Sanal fabrika [Virtual factory]'. Üretim faaliyetlerinin tek bir merkezde değil de,
stratejik ortaklıklarla veya daha geniş tedarik zincirleri ile tedarikçilerle ve üye işletmelerle
birlikte birçok merkezde gerçekleştirilmesidir (Chase vd.,2006).
Sanal fabrika, üretim işlemlerinin tüm önemli boyutlarını tasarlamak ve geçerliğini
desteklemek için simülasyonun kapsamlı olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Sanal
fabrika gerçek fabrikada olan tüm önemli alt sistemleri modellemek için tasarlanmıştır.
Bütünleşik yaklaşım sayesinde alt sistemler arasında ki ilişkiler anlaşılabilecek ve fabrika
holistik bir bakış açısıyla incelenebilecekti' Geleneksel fabrikalarda yapı, hiyerarşik iken ve
odak kaynak, sermaye iken sanal fabrikalarda yapı, ağlardan oluşmaktadır ve odak kaynak,
bilgi, ilişkiler ve teknoloji yönetimi olmaktadır.
Sanal işbirlikleri [Virtual corporation]: işletmeye özgü yetenekleri katlanılan
maliyetleri paylaşmak ve diğerinin pazarına da ulaşabilmek amacı; birbirinden bağımsız
işletmelerin, bilgi teknolojileri aracılığıyla bağlanmaları oluşturdukları geçici ağdır. Örneğin,
ürün tasarım işletmesi ne üretileceğice karar verebilir, üretim işletmesi bu ürünü üretir ve
pazarlama işletmesi de oürünü satabilir. Böylelikle işletmeler en iyi yaptıkları ile diğer
işletmelerin güçle rini birleştirmektedirler. Sanal işbirlikleri ile pazar beklentilerini karşılayan
yüksekaliteli ürünler hızla pazara ulaştırılabilmektedir (Finch ve Luebbe, 1995).
Sanal işbirlikleri ile işçiler ve binalar olamadan bir ürün ve hizmet üretilmekteci
Tasarımı yapan, üretimi gerçekleştiren ve dağıtımı sağlayan işletmeler arasıncs işbirliğini
içermektedir. Sanal işbirliklerinde hızlı bir biçimde ortaklıklar kurulat mekte ve gereklilik
sona erdiğinde de hızlı bir biçimde bu ortaklıklar sona erdirilebilmektedir (Schroeder,
2004,200)
Sanal organizasyon [Virtual organization]: Sanal organizasyon müşteriye ürün veya
hizmetin sulması gibi değer katan bir işi gerçekleştirmek amacıyla farklı organizasyonlardan
üyelerin oluşturduğu geçici ortaklıktır. Sana organizasyonalrın yaşam süresi sınırlı olup,
belirli bir işi gerçekleştirme amaıcıyla ağ üzerinde kurulmakta ve iş tamamlanınca da sona
ermektec (Kürümlüoğlu vd.,2005; 11).

Pazar fırsatlarına daha iyi tepki gösterebilmek için kuruluşların becerilerini ve
kaynaklarını paylaşmak amacıyla geçici olarak kurdukları ortaklıklardır. Müşterilerine ortak
taahhütlerde bulunabilen birçok işletmeden oluşmaktadır. İşletmeler arasında kurulan
işbirlikleri sıkı olmakla birlikte, işletmeler özerkliklerini de korumaktadırlar. Sanal kuruluşlar,
birçok işletmeye çok çeşitli bilgi kaynaklarına ulaşabilme olanağını sağlamaktadır.
Sanal kuruluşların özellikleri şunlardır; (GreasIey,2009; 401 içinde Kraut vd.,1998;Süreçler tek bir yapının sınırlarını aşmakta ve tek bir kuruluşun hireraşisi ile kontrol
edilememektedir,
- Üretim süreçleri farklı tarafların farklı zamanlarda katılımı ile esnektir, - Tek bir
ürünün üretilmesi için katılan taraflar genellikle çoğratik olarak farklı yerlerdedir,
- Koordinasyon, büyük ölçüde, telekomünikasyona ve veri ağlarına dayalıdır.
Üretim faktörlerinden sadece işgücü ve sermayeyi kullanan işletmelerdir. Fiziki bir
görüntüleri mevcut değildir. Sanal organizasyonlar, tüm fonksiyonların dış yaptırım ile
gerçekleştirildiği ve organizasyonun, sadece, bu birimleri birleştiren varlık olarak mevcut
olduğu, dış yaptırımın uç noktası olarak değerlendirelebilir. (Vernon,2001; 214).
Etkin sanal organizasyonlar tasarlarken geleneksel organizasyonların tasarımında
benzer bileşenler gerekmektedir. Sanal organizasyonların paylaşılan amaçlarına ulaşılabilmesi
için teknolojik, kültürel ve güven, bilgi paylaşamı vb.
Örgütsel faktörler başarılı bir biçimde bütünleştirilmelidir ( Rezgui vd., 2005; 188) EÜretim [E-Manufacturing]: İnternet ve elektronik İşletmecilik teknolojileri'iin üretim
işletmelerinde kullanılması ile ilgilidir.
Sanal üretim [Virtual manufacturing]: Fonksiyonelliği ve performansı, sistem
bileşenleri arasındaki fiziksel uzaklıktan bağımsız olan üretimdir (Halevi, 2001).
Sanal üretim, gerçek bir üretim ortamında gözlenebilecek bir üretim sistemi yapısı,
durumu ve davranışı hakkında bilgi üretebilme yeteneğine sahip bir bilgisayar sistemi olarak
tanımlanabilir. Sanal üretim sistemi, malzeme ve fiziksel Jrünler gibi çıktılar üretmez,
malzeme ve fiziksel ürünler hakkında bilgi üretir.
Gerçek üretim sisteminin işleyişini fiziksel ve mantıksal bir çerçevede temsil eden
bütünleşik bilgisayar bazlı bir modeldir. Bu sistem, gerçek üretim ortamındaki nesneler ve
işlemler yerine modeller ve simülasyonlarla ilgilenerek üretim faaliyetlerini bilgisayar
ortamına taşımaktadır (Baykasoğlu ve Dereli, 2006;29).
Sanal tedarik zinciri [Virtual supply chain]: Tedarik zincirinde tüm faaliyetleri
koordine eden en az bir sanal işletmenin bulunduğu tedarik zinciridir.
Sanal tedarik zincirinde hiçbir işletme tüm tedarik zincirine sahip olmamakta ancak
diğer işletmelerle gerçekleştirilen sözleşmeler ve üyeliklerle ürünlerin tasarımını ve tedarik

zinciri boyunca malzemelerin hareketini kontrol edebilmektedir (Schroeder, 2004;200).
Bilgi yönetimi [Information management]: Rekabet üstünlüğünü artırmak için bilgiyi
yaratma, elde etme ve harekete geçirmeye yönelik stratejiler ve süreçler bütünüdür
(Özgener,2002).
Yönetim bilgi sistemleri [Management information systems]: Örgütün amaçlarına en
etken ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak; insan, makine ile sermaye unsurları
arasında karşılıklı ilişkileri rn uygun biçimde düzenleyecek olan karar organlarına doğru,
zamanlı ve anlamlı bilgi sağlayan bir yönetim destek sistemidir (Tekin vd., 2007;190).
Bilgi sistemi [Information system]: organizasyonda karar vermeyi, koordinasyonu,
kontrolü ve analizi desteklemede bilginin toplanması, işlenmesi ve organizasyon boyunca
yayılması için birlikte çalışan ve birbirleriyle bağlantılı olan bileşenlerdir (Laudon ve Laudon,
2003; 7).
Bilgi teknolojisi [Information technoIogy]: Daha etkin kararların verilebilmesi için
bilginin elde edilmesi, işlenmesi ve ilgili kişiler arasında alışverişin sağlanması amacıyla
kullanılan teknolojidir. Bilgi teknolojisinin boyutları; donanım, yazılım, Veritabanları ve
telekomünikasyondur (Krajewski ve Ritzmar 2002;196).
Yapay zeka [Artificial intelligence]: Dil öğrenebilme, fiziksel görevleri
gerçekleştirebilme, algısal düzenek kullanabilme yetenekleri ile insan davranışlar gösterebilen
ve insan uzmanlığını ve karar vermesini taklit edebilen bilgisayar temelli sistemlerdir
(Laudon ve Laudon, 2003; 330).
Öğrenme, gerekçeleme, problem çözme, yabancı bir dili anlama vb. gibi insanoğlunun davranışlarını gösterebilen sistemlerle ilgilenen bilgisayar bilimidır Yapay zekanın
temel amacı insanların davranışlarının ve sezgisel yeteneklerinin bilgisayar üzerinde
benzetimidir (Dereli ve Baykasoğlu, 2003;75) Yapay zeka, makinelere insan zekasının
karakteristiklerinin öğretilme çabasıdır Yapay zeka tekniklerinin başlıcalarını; yapay sinir
ağları, bulanık mantık, uzmar sistemler ve genetik algoritmalar olarak belirtilebilir.
Yapay zekanın amacı insanın zekasını bilgisayar aracılığı ile taklit etmek, bir anlamda
belli bir ölçüde bilgisayarlara öğrenme yeteneği kazandırabilmektir. Birşekilde yapay zeka
çoğunlukla insanın düşünme yeteneğini, beynin çalışma modelini veya doğanın biyolojik
evrimini modellemeye çalışan yöntemlerden oluşur (Tektaş vd.,2002).
Uzman sistemler [Expert systems]: Yapay zeka sistemlerinin bir türü olan uzman
sistemler, her biri belli bir konuda uzmanlık bilgisine sahip olacak şekilde tasarlanmış
bilgisayar programlarıdır (Ureten, 2002116).
Uzman sistemler, karar analizlerinde önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir.
Uzman sistemler ile konusunda uzman kişiler tarafından çözülebilen probIemler
çözülebilmektedir.

Başarılı bir uzman sisteminin geliştirilmesi iyi planlanmış faaliyetler kümesinl
gerektirmektedir. Problem alanının tanımı aşamasından bilgi temelinin kurulmasına ve
sistemin uygulanması ve doğrulanması aşamasına kadar sistematik bir yaklaşımın
uygulanması gerekmektedir (Metaxiotis ve Psarras, 2003).
Uzman sistemler kısaca bir kural tabanlı sistem olarak nitelendirilebilir. Burada
oluşturulan kurallar bir uzmanın görüşü veya tecrübesine dayandırılarak oluşturulur.
Oluşturulan bu kurallardan, insanın neden-sonuç ilişkisine bağlı kalarak bir sonuca varması
gibi mantıksal işlemler sonucunda bir çıkarım yapılır (Tektaş vd.,2002).
Yapay sinir ağları [Neural networks]: Sinirsel ağlar çeşitli yollarla bağlı birimlerden
oluşmuş topluluklardır. Her birim iyice basitleştirilmiş bir nöronun niteliklerini taşır. Nöron
ağları sinir sisteminin parçalarında olup biteni taklit etmekte, işe yarar ticari cihazlar
yapmakta ve beynin işleyişine ilişkin genel kuramları sınamakta kullanılmaktadır (Tiftikçi,
2003).
Yapay sinir ağları, özellikle öğrenme üzerinde odaklanmış olup, doğrusal olmayan
sistemlerde veya sisteme ait bilginin tam olmadığı, hatalı olduğu sistemlerde çözüme ulaşmak
için uygundur (Tektaş vd.,2002).
İnsan sinir hücresinin öğrenme ve sinyal transferi fonksiyonlarının modellenmesi
çabası ile ortaya çıkmıştır. Doğrusal olmayan veriler arasındaki ilişkileri öğrenebilme
yeteneğinden dolayı, benzer teknik ve klasik yöntemlere göre birçok alanda başarıyla
uygulanmıştır. Yapay sinir ağları, verilere tamamen bağlı olmamakta, eksik kısmen hatalı ve
gürültülü veriyi başarıyla değerlendirebilmektedir.
Yapay sinir ağları, karmaşık ilişkileri öğrenebilir, genelleyebilir ve bu sayede daha
önce hiç karşılaşmadığı sorulara kabul edilebilir bir hatayla cevap bulabilir.
Genetik algoritma [Genetic aIgorithm]: Genetik algoritma yöntemi gene. tik
mühendisliği ve biyoloji alanında yapılan çalışmalar sonucunda ortaya atılmış bir teknik olup,
canlıların çevreye uyum ve genetik özelliklerinin araştırılmasıyla geliştirilmiştir. Genetik
algoritma, doğadaki evrim yöntemlerini kullanan bir arama yöntemi olup, önceki çözümlerin
genetik kombinasyonlarına dayalı olarak olası çözümleri belirlemektedir. Genetik algoritma,
seçim, çaprazlama ve mutasyon olmak üzere üç temel işlemden meydana gelmektedir.
Bulanık mantık [Fuzzy logic]: İnsanların her gün kullandığı ve davranışlarının
yorumlandığı yapıya ulaşmasını sağlayan matematiksel bir disiplindir (Tektaş vd.,2002).
Bulanık mantığın sağladığı en büyük yarar, "insana özgü tecrübe" ile öğrenme
olayının kolayca modellenebilmesi ve belirsizlik kavramlarının matematiksel olarak ifade
edilebilmesine olanak sağlanmasıdır (Tiftikçi, 2003).
Bulanık mantık, bir kural tabanlı sistem olarak düşünülebilir. Ancak, burada
nitelendirmeler, uzman sistemlerden farklı olarak kesin değildir. Bir insanın günlük hayatta
yaptığı nitelemelerin büyük çoğunluğu da kesin değildir. Bulanık mantık bu şekilde kural

tabanının günlük hayatta kullanılan kesin olmayan kelimelerle oluşturulmasına imkan sağlar.
Beynin öğrenme kapasitesi nöronlar ve bunların birbiri ile olan bağlantısına bağlıdır (Tektaş
vd.,2002).
Bulanık mantık, kesin terimlerle açıklanamayan problemleri ele almak için bir
yöntemdir. Bulanık mantıkta, insanların yaptığına benzer bir biçimde problemler
tanımlanmaktadır. Bulanık mantık, bir süreç tanımlanırken niceliksel terimler yerine niteliksel
terimlerle düşünülmesine olanak sağlamaktadır.
İlk defa Zadeh tarafından 1960'lı yıllarda ortaya atılan bulanık mantık kavramı,
araştırmacının daha önceleri yaptığı çalışmalarda doğrusal olmayan, karmaşık çeşitli
problemlerle karşılaşması sonucunda; bu problemlere çözüm araması ile ortaya çıkmıştır.
Bulanık mantık klasik küme yaklaşımının genişletilmiş bir yapısı olarak kabul edilmektedir.
Bulanık mantık ilkelerinin klasik kümelerden temel farkı, bir elemanın herhangi bir kümeye
ait olması konusunda verilecek yanıtın klasik kümelerdeki gibi 'evet' ya da 'hayır' gibi keskin
olmayıp, bu elemanın ilgili kümeye ait olma olasılığının 0 ile 1 arasında değerler alabilen
sürekli bir üyelik fonksiyonu ile ifade edilmesidir. Herhangi bir elemanın üyelik
fonksiyonundan
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Bu bölümde esnek imalat sistemleri anlatılmıştır.

8.1. Esnek İmalat Sistemleri


“Esneklik” olası pek çok ortama uyum sağlama yeteneğinin ölçüsüdür.

 Esneklik dinamik, olasılıksal, bireysel bir dünyada, rekabete karşı ayakta
kalabilmek için gereklidir.
 Flexible Manufacturing Systems (FMS) - Esnek İmalat Sistemleri, bir dizi
Computer Numerically Controlled (CNC) makine, bunların aparatları ve bunları destekleyen
merkezi bir bilgisayar tarafından işletilen, birbirlerine otomatik malzeme taşıma sistemleri ile
bağlı iş istasyonlarından oluşur.
 FMS, transfer hatlarının ötesine atılmış bir adımdır. Artan müşteri talebi ve
ürün çeşitliliği ile başetmek için bir çözümdür.


FMS’ nin ana elemanları:



Otomatik yeniden programlanabilir makineler



Otomatik aparat dağıtımı ve değiştirme

 Parçaların hem makineler arasında taşınırken, hem
yüklenirken/sökülürken kullanılan otomatik malzeme taşıma sistemleri


de

makineye

Koordine control

 Pek çok farklı tipte parça sisteme yüklenebilir, zira makinelerin bunları herhangi
bir sıra ile işleyecek esnekliği vardır. Parçalar istasyonlara herhangi bir sıra ile gelebilir.
 Parçanın üzerindeki kod okunarak, parça tanınır; makinenin belleğinden bu
parçaya uygun işlem sıralaması yüklenir.
 Bu tip bir sistem 20 kadar makine içerebilir. Daha küçük (1-2 makine) makineden
oluşan sistemlere esnek hücre denir.
Bir FMS sisteminde 10 farklı esneklik tanımlanmıştır:
1.
yelpazesi
2.

Makine: Çok az ayar değişikliği ile bir makinenin gerçekleştirebileceği işlemler
Malzeme taşıma

3. Tasarım: Bir parçayı üretmek için birden farklı alternatif üretim yolunun
seçilebilir olması
4.

Süreç: Aynı ayar ile farklı tipte parçalar üretebilmek

5. Rota: Bir ürünü farklı makinelerde işleyebilme serbestliğidir. Bu sayede arıza
veya darboğaz oluşması gibi durumlarda esneklik sağlanır
6.

Ürün: Sistemin yeni bir ürün karmasının üretimi için kolayca ayarlanabilmesi

7.

Hacim: Firma karlılığının üretim hacminden fazla etkilenmemesi

8.

Genişleme: Kapasite ekleme kolaylığı

9.

Üretim: Çok büyük sermaye yatırımı gerekmeden üretilebilen ürün çeşitliliği

10. Pazar


Mikroprosesör üretimi, esnekliğin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır.

 Esneklik, sistemdeki değişkenliği ortadan kaldırmasa da, geniş ve değişken
ihtiyaçlara yönelik daha verimli çalışma imkanı sağlar.
 Bir sistem; yeterli bir süre boyunca, düşük hazırlık zamanları ile belirli bir ürün
karması ile çalışabilir ise


eşzamanlı, çoklu, orta-hacimli üretime ekonomik bir alternatif oluşturur.

 FMS’ ye atanan parça tiplerinin talepleri otomasyonu çekici kılmaya yeterli
olmalı ancak üretim hattının tek bir ürüne atanmasını gerektirecek kadar da yüksek
olmamalıdır.
 FMS’ nin başlangıcı 1960‘lardaki bağlantı-hatlarıdır. Konveyörler ile bağlı NC
tezgahları ile parti tipi imalat yapılması amaçlanıyordu.
 CNC, AGV ve robotların gelişmesi ile FMS konsepti uygulanabilir hale geldi.
Parçaların makinelere bağlanma süreleri ve ayar süreleri saniyeler mertebesine indi. Böylece
tek parça akışı ekonomik hale geldi.


FMS pahalıdır, ancak önemli kazançlar sağlar.



Ekipman kullanım oranı %85‘ler civarına çıkar.



Daha az sayıda personel ile günde 3 vardiya üretim yapılabilir.



Daha az sayıda makine gerekir (ancak daha pahalı makineler).



Alan ihtiyacı 1/3 oranında azalabilir.



JIT üretim daha kolay olur.



Tek parça akışı ile WIP azalır, akış artar.



Direkt işçilik maliyetleri azalır: 1 işçi 1‘den fazla makineyi takip edebilir.



Değişken maliyetin azalması ve akışın artması ile rekabet gücü artar.



CNC’ler online kalite kontrol sağladığından kalite artar.

 Makinelerin sürekli kullanımı performansı standardize eder. Makine başlama
evresi ortadan kalkar.
FMS kullanımının en önemli nedeni termin tarihlerini aşmamak, ikinci öncelik ise
makine kullanım oranını arttırmaktır.

8.2. FMS Bileşenleri
1.

MAKİNELER:

 FMS sisteminin bel kemiğini katma değerli aktiviteleri gerçekleştiren makineler
oluşturur. Çoğu FMS ya prizmatik ya da dönel parçaların imalatı için kurulmuştur.
 Prizmatik parçalar, motor blokları gibi belirli bir şekli olamayan nesnelerdir.
Sabitleme usulü ile imal edilirler.
 Dönel parçalar simetrik yapıda, operasyon sırasında merkez doğrultusunda sabit
tutulabilen parçalardır.
2.

PARÇA TAŞIMA SİSTEMLERİ

3.

DESTEK İSTASYONLARI



Yükleme istasyonları



Yıkama istasyonları



CMM’ler (Coordinate Measuring Machines)

4.

SİSTEM KONTROLCÜSÜ
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Bu bölümde kitlesel bireyselleştirme kavramı tanıtılmıştır.

9.1. Kitlesel Bireyselleştirme (Mass Customization)
1980’li yıllarda otomobiller ile başlayan kitlesel bireyselleştirme çağı günümüzde
tüketici ürünlerini de (örneğin mutfak eşyaları, bilgisayarlar ve ofis mobilyaları gibi)
kapsayacak şekilde gelişmektedir. Kitlesel üretim ile karşılaştırıldığında (1955 civarında tepe
noktasına ulaşmıştı) kitlesel bireyselleştirmede her bir üründe çeşitlilik yüksek ve hacim
göreceli olarak daha küçüktür. Tüketicilerin alım gücündeki artış devam ettikçe daha fazla
çeşitlilik yönündeki trend devam edecek gibi gözükmektedir.

9.2. Kitlesel Bireyselleştirme nedir?
Küresel rekabet çoğu tüketici ürünü için arzın talebin çok üzerinde olduğu bir piyasa
doğurmuştur. Bu piyasa koşulları tüketicilerin satın alma kararlarında daha seçici olmalarına
yol açarken, firmaların da rekabet avantajı sağlayabilmek için yeni yollar aramalarına yol
açmıştır. Daha düşük maliyetli kitlesel bireyselleştirme bu rekabet avantajını sağlamanın
yollarından biridir. Kitlesel bireyselleştirmeye uyan ürünlerin listesinde bisikletler, tekerlekli
sandalyeler, skooterlar, saatler, sırt çantaları, otomobiller, mobilyalar, oyuncaklar, kıyafetler,
beyaz eşya, bilgisayar, klavye, klima, kozmetik ürünler, ayakkabılar gibi pek çok ürün yer
almaktadır.

Yukarıdaki tabloda 1970’lerin başı ile 20. Yüzyılın sonu arasında ürün çeşitliliğinde
nasıl bir artış olduğu açıkça görülmektedir.

Ürün

1970’lerin başı

1990’ların sonu

Araç modelleri

140

260

SUV modelleri

8

38

TV ekran büyüklükleri

5

15

Mc Donald’s menü sayısı

13

43

Kahvaltılık gevrekler

160

340

Süt çeşitleri

4

19

Koşu ayakkabısı çeşitleri

5

285

Bisiklet modelleri

8

31

Ağrı kesiciler

17

141

Kitlesel bireyselleştirmenin amacı düşük fiyatları sürdürürken müşterilerin spesifik
beğeni ve ihtiyaçlarına uygun ürün çeşitliliğini sağlayarak ürünlerin müşteri değerini
arttırmaktır.
Benzer fonksiyonlara sahip olan kitlesel bireyselleştirilmiş ürünlere ürün ailesi, benzer
şekil ve fonksiyonlardaki kitlesel bireyselleştirilmiş parçalara da parça ailesi denir.

Kitlesel bireyselleştirmede imalatçılar büyük miktarlarda üretmeye devam ederler
ancak aynı ailedeki ürünlerde çeşitlilik vardır. Bunu yaparken kitlesel üretimin rekabetçi
maliyetlerine yakın maliyetler ile çalışırlar.
KB’ nin ekonomik olarak uygulanabilir olması için ürün ailesi konsepti çok önemlidir.
Tek bir üretim sisteminde bir ürün ailesinin birden fazla üyesi üretilebildiğinde ölçek
ekonomisi yaratılabilir. Yeniden ayarlanabilir üretim sistemleri ürün ailesinin tüm bireylerinin
tüm özelliklerinin üretimini yerine getirebilecek şekilde ayarlanabilen sistemlerdir.
KB metodolojisinin tanımı şu şekilde yapılabilir:
Rekabet avantajı sağlama stratejisi çerçevesinde kitleselem üretimin etkinliğine yakın
seviyelerde bireyselleştirilmiş ürünlerin geniş bir çeşitlilikte üretimi. Daha fazla ürün
çeşitliliği talebi ve satışları arttırır.

9.3. Kitlesel Bireyselleştirme Stratejisi
KB için geliştirilecek olan tüm iş modellerinde şu iki husus için çözüm üretilmelidir:
 Çeşitlilik Yönetimi: Üretici ürün çeşitliliği ile nasıl baş edecek ve ürün
çeşitliliğinin ekonomik üst sınırı nedir?
 Hızlı Cevap Verebilme: Üretici, alıcının bireyselleştirilmiş siparişini hızlı, isabetli
ve düşük maliyetli bir biçimde nasıl karşılayacak?
Bunun için geliştirilen çeşitli stratejilere aşağıda değinilmiştir.

9.3.1. Strateji 1: Stokta Mevcut Ürün Çeşitliliği
KB için uygulanabilecek en basit yaklaşımlardan biri stokta hazır ürün çeşitliliği
sunmaktır. Ürünler mağazalara dağıtılır ve doğrudan müşterilere satılır. Müşteriler kendi
ihtiyaçlarına en uygun ürünü satın alır.

Bu tür ürün çeşitliliği için yaygın örnekler, kahvaltılık gevrekler, ayakkabı, kot
pantolon vb. Gibidir. Çeşitlilik esas olarak mağaza alanı ve üretim maliyetleri ile
kısıtlanmıştır. Kısıtlı çeşitlilikten dolayı müşterilerin ihtiyaç duydukları net

spesifikasyonlardan maliyet ve bulunabilirlik adına vaz geçmeleri gerekebilir. Yeterli talebi
görmeyen ve satılmayan ürünler ise üreticiye geri döner.
Strateji 1 ile ulaşılmaya çalışılan KB aslında kitlesel üretimden KB’ye geçiş
aşamasıdır ve İtme Tipi İş Model’ini temsil eder. Ürünler üretilir, mağazalarda raflara
yerleştirilir ve doğrudan müşteriye sunularak bir itme sistemi hayata geçirilmiş olur.
Müşterinin tek rolü raftaki ürünler arasında seçim yapmak veya yapmamaktır. İdeal olarak
KB’de bir ürün satın alındığında, mağaza hemen yeni biri ürün için sipariş verir. Böylece stok
her zaman müşteri talebini karşılayacak düzeyde kalırken, üretici de müşteri davranışı ile ilgili
hızlı bir geri bildirim almış olur. Kitlesel üretimde bu hızlı bildirim söz konusu değildir.
Strateji 1’ in iki avantajı şunlardır:


Ürün fiyatı, çok daha fazla bireyselleştirilmiş ürünlere göre daha düşüktür



Sevkiyatta bekleme süresi sıfırdır, tüm ürün gamı aynı anda ve aynı yerde sunulur.

9.3.2. Strateji 2: Ürünlerde Çok Fazla Seçenek İmkânı
Strateji 2 gerçek KB’yi temsil eder. Bu stratejide, müşteriler kendi tercih ve
ihtiyaçlarına uygun olan ürünü sipariş ederler ve ardından ürün üretilir. Örnek olarak pizza,
bilgisayar veya arabalar verilebilir. Üreticiler opsiyon paketleri ve türleri hakkında gerekli
kararları verirler. Bu noktada itme modeli bakış açısı hakimdir. Ancak üretim açısından ele
alındığında çekme modeli söz konusudur. Zira her bir ürün ancak onaylanmış bir müşteri
siparişi neticesinde üretilir. İtme ve çekme modellerinin bir karışımı ortaya çıkar. Strateji 2
itme-çekme tipi iş modeli olarak adlandırılır. Tasarla-Sat-Yap sıralaması ile süreçler işletilir.
Finansal girdi (sat) ürün üretilmeden önce gerçekleşir. Strateji 2’nin ürünleri strateji 1’e göre
daha pahalıdır.
Dell’ in masaüstü ve laptop bilgisayar sistemi önemli örneklerden biridir.

9.3.3. Strateji 3: Dağıtım Noktasında Kişiselleştirme
Standartlaştırılmış ürünler, müşterinin satın alması sırasında özelleştirilir. Mağazalarda
müşterinin ölçülerine göre müdahale edilen kıyafetler, otomobil satışı sırasında otomobile
eklenen sis lambaları, park sensörleri, DVD playerlar gibi örnekler verilebilir.
Üreticiler müşterilerin talep edebileceği kişiselleştirme unsurlarını <çeker>. Ardından
üretici ürünleri bu kişiselleştirme seçenekleri ile <iter>.
Yapılan değişikliklerin maliyeti ve satış noktasındaki montaj/üretim işlerinin
karmaşıklığı sebebiyle yüksek maliyetli bir stratejidir.

9.3.4. Strateji 4: Kişiselleştirilmiş Ürünler
Strateji 2’ de üretici ürün opsiyonlarını tasarlar ve müşteriler önceden belirlenmiş
<paket>lerden satın alır. Çoğu zaman bir paketin içerisindeki özelliklerden bir ya da birkaçı
müşteri için gereksiz olabilir. Kişiselleştirilmiş ürünler konseptinde ise alıcı opsiyon paketini
kendi tasarlar. Strateji 4 üretim aşamalarında kişiselleştirilmeye müsait ürün ve üretim
sistemlerine ihtiyaç duyar. Burada üretim sistemlerinin çok esnek ve ayarlanabilir olması,
aynı zamanda cevap verme süresinin çok kısa olması gereklidir. Bu stratejideki ürünler diğer
stratejilerdekilerin hepsinden daha pahalıdır.
Strateji 4 çekme sistemini temsil eder. Burada arz, talebe göre kendi kendine ayarlanır.
Bu artan maliyete rağmen, israfın olmaması demektir. Burada üreticilerde istenmeyen stoklar
bulunmaz. Satılmayan ürünler yoktur. Çoğu zaman firmalar strateji 2’de çok fazla sayıda
opsiyon paketi sunarak, müşterilerin strateji 4’deki gibi hissetmelerini sağlamaya çalışırlar.
Örneğin kişiselleştirilebilir sırt çantaları üreten bir fabrika için müşterinin sırt
ölçülerini alan ve bunu internet üzerinden üreticiye bildiren bir sistem gereklidir. Bazı
otomobil üreticileri, alıcının vücut ölçülerini alarak üretici fabrikaya bildirirler.

9.4. Ürün Çeşitliliği ve Teslimat Süresi
Müşteriye sunulan ürün çeşitliliğinin seviyesi arttıkça ürünün teslimat süresi de uzar.
Ayrıca ürünün fiyat aralığı da artar.

Teslimat süresinin kısalması için üretim yapılan tesisin yerinin talep noktasına yakın
olması, üretim tesisinin günlük bazda sipariş alabilecek kapasitede olması gereklidir.

9.5. Üretim Sisteminin Karakteristikleri
Üretim tesislerinin iki ana girdisi üretim hacmi ve ürün karmasıdır. KB’de ürün
karması yüksektir ve sıklıkla değişir. Üretim hacmi ise kitlesel üretime göre daha küçüktür.

9.5.1. Ölçeklenebilirlik ve Dönüştürülebilirlik:
Dönüştürülebilirlik, ürün karmasında esnekliği ifade eder: Farklı türlerde ürünler
üretebilmek için sistem fonksiyonlarının değiştirilebilme yeteneğidir.
Ölçeklenebilirlik: Hacim esnekliğini ifade eder: Farklı hacimlerde üretim yapabilmek
için sistem kapasitesinin değiştirilebilme yeteneğidir.
Dönüştürülebilirlik sistem yazılımının, parçaları tutan bağlantı aparatlarının (fixture)
ve ekipmanın (el araçları, kesme araçları, kıskaç vb.) hızla değiştirilebilmesi ile sağlanır. KB
paradigmasına uygun bir üretim sisteminin ölçeklenebilir, dönüştürülebilir ve tercihen
yeniden ayarlanabilir olması gereklidir.

9.6. Design Manufacturing Systems for Delayed Differentiation
KB’ye uygun bir üretim sistemi bir ürün ailesinin birkaç bireyini üretebilir. Bir ürün
ailesi içerisinde çoğu temek fonksiyon ve özellik birbirine benzer olduğundan önce bu ortak
noktaların üretilmesi ve ardından ürün çeşitliliğini sağlayan özelliklerin üretilmesi çoğu
zaman üretim maliyetlerinde düşüş sağlar.
Örneğin Dell’de tek tip klavye stoku vardır. Üretilen bilgisayarın gideceği bölgeye
göre uygun karakter seti imalatın son aşamalarına doğru klavyeye lazer ile işlenir.
Farklılaşma noktalarının sona doğru ötelenmesi için ürünün ve üretim sürecinin buna
uygun tasarlanması gereklidir.
Çoğunlukla ortak fonksiyonlar ve özellikle için gereken işlemler üretim sürecinin
başlangıcında yerine getirili. Farklılaşma ve çeşitlilik sağlayan özellikler ise sürecin son
aşamalarında yerine getirilir. Bu şekilde ilk aşamalarda adanmış makineler kullanılabilir ve
sonraki aşamalar için esnek, yeniden ayarlanabilir ekipman ve daha yetenekli personel
kullanılır. Farklılaşma yaratan süreçler de kendi içlerinde önce daha popüler değişiklikler
sonrasında daha ender olanlar yapılarak sıralanabilir.

LG’nin buzdolabı üretiminde karşılaştığı durum şudur. ABD’ de çoğu evde mutfağın
salonun içerisinde yer alması müşterilerin salon mobilyasına uygun renkte buzdolabı talep
etmelerine neden olmuştur. Bunun üzerine LG üretim süreçlerini değiştirerek, buzdolabının iç
kısımlarını komple ürettikten sonra, özelleşmiş bir müşteri siparişi geldiğinde, gelen siparişin
rengine göre buzdolabının dış kısmını üreterek bu ikisini monte etmektedir.

Uygulamalar
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Bu bölümde kitlesel bireyselleştirme kavramı tanıtılmıştır.

10.1. Ürün Çeşitliliğinin Ekonomisi
Bir firma ne kadarlık bir ürün çeşitliliği sunduğunda halen kar marjını maksimize
etmeye devam edebilir? Daha çok çeşitlilik daha fazla müşteri demek, ancak daha fazla
çeşitliliğin getirdiği maliyetler de mevcut: üretim maliyeti, elde bulundurma maliyeti, alan
maliyeti vb.

10.1.1.

Tradeoff (Ödünleşim)

Bir yanda daha fazla ürün çeşitliliği sunuldukça firma daha fazla ürün satacak ve daha
çok sayıda müşteri tam olarak istedikleri ürünü alarak tatmin olacaklar, ancak öte yanda çok
fazla ürün çeşitliliği çok pahalı olabilir zira;


Üretimin karmaşıklığı artar



Ürün geliştirme kaynakları daha hızlı tüketir



Satış noktasında stok kontrol ve elde bulundurma maliyetleri artar



Satış sonrası destek daha karmaşık hale gelir.

Dolayısıyla,
Optimum seviyede ürün çeşitliliği kararı üretim maliyetleri ile müşteri memnuniyeti
arasında bir ödünleşim (tradeoff)’dir.
Örnek: KB ile t-shirt’ler 5 ölçüde satılmaktadır: S, M, L, XL, XXL. Aynı zamanda 4
renk tercihi vardır. Mağazanın elde bulundurması gereken ürün sayısı 5*4=20’dir. Mağaza bu
t-shirtleri sergilemek için 20 adetlik raf alanına ihtiyaç duyar.
10 farklı bel ölçüsü, 6 farklı uzunluk ölçüsü ve 4 farklı modelde kot pantolonlar için
ise 10*6*4=240 farklı çeşit söz konusudur. Mağazada 240 adetlik raf alanına ihtiyaç vardır.
Tabii ki bu kadar yüksek miktarda çeşitliliğin sergilenmesi ve bulundurulması çok zordur.
Dolayısıyla firmalar ne kadar çeşitlilik sunmaları gerektiğine karar verirler. Aşağıdaki yöntem
Strateji 1’i uygulayan firmalar için optimum çeşit sayısını belirlemede kullanılan bir
yöntemdir.
Örnek: Mağazada Pantolon Satışı
Tüm pazarın sadece 30 ile 36 arasındaki bel ölçülerinde pantolon istediğini kabul
edelim. Uzunluk önemsizdir zira terzide ayarlanabilir. Tek bir üretici olduğunu ve ürün
çeşitliliğinin de v ile ifade edildiğini kabul edelim.
Eğer sadece bel ölçüsü:32 mevcut ise v=1’dir. Aşağıdaki şekilde 32 bel ölçülü
pantolonu kullanabilecek müşteriler için dağılım yer almaktadır:

Dağılım modeli potansiyel müşterilerin %50’sinin ürünü alacağını zira bu ölçünün
onlara tam olarak uyduğunu göstermektedir. Müşterilerin %40’ ının daha küçük ölçü
istediğini ancak 32 beden ölçüsünü alıp kemer kullanmayı kabulleneceklerini varsayalım.
Geri kalan %10 ise kendilerine uymayan küçük ebadı almak zorundadırlar.
Eğer m satılan toplam pantolon sayısı ise m=100 olduğunu varsayalım. Bu durumda
kendilerine tam olarak uygun pantolon alanların sayısı 50’dir. Ancak bizim modelimiz tek
ölçü içindi. Toplamda ise 7 farklı ölçü olduğuna göre, kendisine tam olarak uyacak ölçüde
pantolon alabilecek 7x50=350 müşteri vardır. Biz en çok 100 adet pantolon satabiliriz (sadece
32 beden satıyorsak), dolayısıyla 100/350=%29 ‘ luk bir potansiyel pazar payına ulaşabiliriz.
Örneğe bel ölçüsü 35’i de ekleyip devam edelim. Şimdi v=2. Dağılım ise şu şekilde
olur:

Üst üste gelen 33 beden ölçüsü değerlendirildiğinde bunların daha çok 35 beden alıp
kemer kullanacaklarını varsayabiliriz. Dolayısıyla eklenen yeni ürün çeşidi ek olarak 90
kişiye daha satabilmemizi sağlar. Şimdi satışlar 190 oldu.
Dolayısıyla yeni bir çeşit eklendiğinde satış potansiyelinin yeni ölçü ile mevcut ölçüler
tarafından kapsanan kişiler arasındaki fark kadar olduğu görülmektedir.
Diğer ölçüleri de eklediğimizde sonuç şu şekilde olur:

Koyu renkli satır maksimum karın elde edileceği optimum noktadır.
Elde Bulundurma Maliyeti: Gelirler (z) satılan potansiyel pantolon sayısını gösterir. Y
ise elde bulundurma maliyetidir. Bu sabit bir maliyet ile miktar başına değişken maliyetin
toplamıdır. Yukarıdaki örnekte;
Y=30 + 30v
Maksimum Kar: v=5 durumunda en yüksek kara ulaşılmıştır. Kapsanan pazar
büyüklüğü ise %85’dir. Bunun ötesinde çeşitlilik eklendiğinde gelirler nispeten artsa da net
kar düşmektedir.
Aşağıdaki şekilde, yukarıdaki tablodaki veri grafik olarak görülmektedir. Görüldüğü
gibi gelir ile gider eğrileri arasındaki fark en yüksek seviyesine v=5 noktasında çıkmaktadır.
Ardından bu fark azalmaktadır.

Kapsanan potansiyel market payı

Grafikteki gelir eğrisi şu üstel fonksiyon ile ifade edilebilir (eğri uydurma):

z = 350(1- e- 0,3v )
Bu üstel eşitlik aşağıdaki birinci seviye diferansiyel eşitliğin çözümüdür:

Dm
@ (350 - m).a
Dv
bu örnekte α=0,3 olur. Daha büyük α daha az sayıda çeşitlilik ile pazarın daha büyük
kısmının kapsanabileceğini işaret eder.
Bir sonraki soru ürün çeşitliliğinin piyasaya sunulduğu sıranın α değerinde bir
değişiklik yapıp yapmadığı ve dolayısıyla optimal kar noktasını hareket ettirip ettirmediğidir.
Örneğin çoğu mağaza erkek pantolonlarında sadece çift sayılı bedenlere yer verir: 30,32,34 ve
36

Beden ölçünün bir fonksiyonu olarak kapsanan pazar payı yüzdesi.
Şekildeki 4 beden büyüklüğü ile kapsanan pazar payı %79’dur.
Eğer ek olarak 31 beden eklenirse, dağılım aşağıdaki şekildeki gibi olur. Kapsanan
pazar payı şimdi %86’dır. Ortaya çıkan ilave elde bulundurma maliyeti kar artışından daha
fazla olduğundan 31 bedeni sunmak ile elde edilen %7’lik pazar payı artışı ekonomik değildir.
Bununla ilgili hesaplama aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Beş beden ölçüsü için Pazar payı yüzdesi

Tablodaki durumun grafiği ise aşağıdaki şekildeki gibidir:

Çeşitlilik adedinin bir fonksiyonu olarak kapsanan Pazar payı yüzdesi
Şekilde de görüldüğü gibi maksimum kar v=4 noktasındadır. Dolayısıyla, sadece çift
sayılı bedenleri tutarak, mağazaların doğru bir uygulama yaptıkları sonucuna varılır. Bu
durumda diferansiyel denklem şu şekildedir:

Dm
@ 0,35(350 - m)
Dv
Burada α=0,35’dir. İlk örnekteki gibi beden ölçüleri farklı bir sıra ile sunulduğunda ise
α=0,30 olmuştu. Bu durumda daha az çeşitlilik ile daha büyük Pazar payına ulaşıldığı
görülmektedir.
Dolayısıyla firma karlılığının ürün çeşitliliğinin hangi sıra ile piyasaya sunulduğu ile
de ilgili olduğu görülmektedir.

10.2. KB’nin Matematiksel Analizi
Bu bölümde maliyet ile ürün çeşit sayısı arasındaki ilişkinin matematiksel analizini
yaparak bir firmanın satışlarını nasıl arttıracağını ele alacağız.

10.2.1.

Çeşitlilikle Bağlantılı Karmaşıklık Maliyeti

KB ile artan ürün çeşitliliği pazarı ve satışları arttırır. Ancak ürünlerin
kişiselleştirilmesi firmadaki işlerin karmaşıklığını da arttırır ve karmaşıklık maliyet demektir.

Ürün çeşitliliğinin maliyetleri arttırması şu sebeplerle gerçekleşir:


Artan çeşitlilik ürün geliştirme maliyetlerini arttırır.

 Daha küçük parti büyüklükleri, bir üründen diğerine geçiş sırasında kaybolan
hazırlık zamanı, daha fazla çeşitlilikten dolayı son montajda artan hatalar, esnek makinelerin
daha pahalı olması gibi sebeplerle üretim maliyetleri artar.
 Pazarlama, lojistik ve dağıtım maliyetleri artar. Daha fazla çeşitte kullanım
kılavuzu, daha fazla sergileme alanı, daha fazla koordinasyon çabası gereklidir.
 Daha fazla çeşitte ürüne satış sonrası hizmet sağlamak için daha yetenekli
personel ihtiyacı doğar. Bu da daha maliyetlidir.


Demontaj maliyeti artar.

10.2.2.

Maksimum Kar için Çeşit Sayısının Hesaplanması

En basit haliyle çeşit/maliyet modeli üretin maliyetlerinin ürün çeşitliliği arttıkça
lineer olarak arttığını varsayar. Ayrıca toplam Pazar büyüklüğü için de bir üst sınır
tanımlanmıştır (m=%100). Bu modele göre optimum bir nokta hesaplanabilir.
Optimum noktanın ötesinde gelirler her ne kadar artmaya devam etse de üretim ve
elde bulundurma ile ilgili ekstra maliyetler üretim kar marjının üzerindedir ve bu bulunan
optimum noktanın üzerinde çeşitlilik sunmak ekonomik değildir.
En yüksek kara sebep olacak çeşitlilik sayısı (v) aşağıdaki basitleştirilmiş
matematiksel model ile hesaplanabilir:

Kar=C(1- e- a v ) - A- Bv
Burada α parametresi sunulan çeşitliliğin türü ve alıcıların buna karşı tutumlarına
bağlıdır. C, sınırsız çeşitlilik durumunda ulaşılabilecek maksimum potansiyel gelir (Pazar
büyüklüğü), A ve B ise üretim ve elde bulundurma ile ilgili maliyetlerdir. Optimum ürün
çeşitliliği vm ;

vm = (1/ a )ln(a C / B)
formülü ile hesaplanır.
Optimum ürün çeşitliliğinin hesaplanması önemli bir işletme kararıdır.

Uygulamalar
Dishes and Silverware Company (D&S) popüler tabak takımları için çeşit sayısını
belirlemek istiyor. Tabaklar 4 farklı ebatta olabiliyor: 6’, 8’, 10’ ve 12’. Her ebat için talep
eşit ve 100 adet. Tabak başına gelir ise 10$’dır. Müşterilerin %60’ ı eğer istedikleri ebatta
tabak bulamazlarsa bir büyük ebatta almayı kabul ederken, geri kalan %40 ise bir küçük ebat
almayı tercih edecektir. Çeşit sayısından bağımsız olarak sabit maliyetler 750$ ve sunulacak
her bir çeşit için ek maliyet 500$’dır. Firmanın sunması gereken tabak çeşitlerini belirleyiniz.
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Çevik imalat



Yeniden ayarlanabilir imalat

Giriş
Bu bölümde üretim sistemlerinde yeni yaklaşımlar incelenmiştir.

11.1. X Üretim Sistemleri
11.1.1. Çevik İmalat Sistemleri (Agile Manufacturing System-AMS)
Çevik imalat sistemleri, pazardaki değişiklikleri bir rutin olarak yönetebilme
kabiliyetine sahip sistemlerdir. Bir AMS, hızla (kısa termin süreleri ile), düşük maliyetli ve
yüksek kalitede, müşteriye uyarlanmış (customized) ürünleri, değişik hacimlerde üretebilir.
Çevikliğin bir ölçüsü bir ürün karakteristiğinden diğerine geçiş için ihtiyaç duyulan
süredir. İkinci ölçüt ise talep karakteristiği değiştiğinde gereken yatırım tutarının, ilk yatırım
tutarına oranıdır. Yani ilk yatırımın yeniden kullanılabilirlik oranıdır.
Çevik imalat sistemleri genellikle çoğu firmanın kapasitesinin ötesinde kaynaklara
ihtiyaç duyar.
AMS’ nin diğer bir karakteristiği ise, bu firmaların, tüm sistemlerinin etkinliğinin
arttırmak amacı ile müşterilerine ve tedarikçilerine yakın durmaları, onlarla birlikte ortak
projeler geliştirmeleridir. Bu projeler genellikle;


Üretim süreçlerini iyileştirecek teknik projeler,



Ürün karakteristiklerini yada kalitesini iyileştirecek teknik projeler



İç fonksiyonları iyileştirecek organizasyonel projeler

olabilir.

11.2. Çevik vs. Yalın
Yalın imalat sistemleri belirli talebi hızla ve düşük maliyet ile karşılayabilir. AMS ise
buna ek olarak talep karakteristiğindeki ve hatta ürün tiplerindeki değişikliklere de kendisini
kolayca adapte eder. AMS ile Yalın imalat sistemleri arasındaki temel farklılık, piyasa
değişikliklerinin, sistemin tasarımı seviyesinde ele alınıp alınmadığıdır.

11.3. Çevik vs. Esnek
FMS, tasarım seviyesinde öngörülebildiği sürece bir işten diğerine hızla geçiş
yapabilir. AMS ise öngörülmemiş piyasa değişikliklerine de hızla cevap vermek üzerine
kurulmuştur. Dolayısıyla, FMS sınırlı sayıda işi kapsarken, AMS’ de sınırsız sayıda iş kapsam
altındadır. AMS bu bağlamda proaktiftir.

11.4. Reconfigurable Manufacturing Systems (RMS)
Son on yıllarda piyasalarda pek çok temel değişiklik gözlenmiştir:


Küresel rekabet



Bilgi sahibi ve daha yetenekli müşteriler



Üretim teknolojilerinde süregelen hızlı ilerleme



Yeni ürünlerin geliştirilmesi



Çevre, güvenlik ve işçi sağlığı konularındaki hükümet düzenlemeleri



Yeni malzemeler

En temel kitlesel imalat, adanmış üretim hatlarıdır (dedicated manufacturing linesDML) Amaç düşük maliyet ile çok yüksek hacimlerde üretim yapmaktır. Ancak bu durum
yukarıda sayılan karakteristiklerle uyuşmamaktadır.
Yalın imalat sistemi, kitlesel üretimin gelişmiş halidir. İsrafın ortadan kaldırılması,

kalitenin iyileştirilmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesini hedefler. Esnekliğe fazla önem
verilmemesinden dolayı, yalın imalat da yukarıdaki gereksinimlerin tümüne yanıt veremez.
Esnek imalat sistemleri ürün karmasındaki ve iş emirlerindeki değişiklikleri kolayca
yönetebilir. Ancak bu tür bir sistem ile üretilebilecek ürünlerin türleri önceden belirlenmiştir
(tek bir ürün ailesine aittir) ve çoğu zaman, sistemin yeniden tasarımı yapılmadan,
genişletilemez. FMS, çok kesin yazılım ve donanım mimarilerine sahiptir. RMS ise, daha
önce de açıklandığı gibi, FMS’nin yazılım ve donanım mimarileri açısından esnekliğe
kavuşturulmuş halidir.
Çevik imalat sistemleri, yeni bir üretim yaklaşımından ziyade bir yönetim felsefesidir.
Düşük maliyetin dürüdürlebilmesi, yüksek kalite ve hızlı cevap verebilme özellikleri için
ortaklıklar (sanal üretim sistemleri) geliştirilir. Çevik imalat, RMS ile yarışmaz, bundan
ziyade, RMS‘ yi yönetsel olarak tamamlayan bir yaklaşımdır.

11.4.1. RMS Karakteristikleri:
1. Modülerlik: RMS’nin yazılım ve donanım komponentleri modülerdir.
2.Entegrasyon Yeteneği: Komponentler “tak ve çalıştır” özelliğine sahiptir. Aynı
zamanda komponentlerin yeni teknolojiyi entegre etme özelliği de vardır.
3.Dönüştürülebilirlik: Bir üretim aktivitesinden diğerine hızlı geçiş yeteneğidir.
4.Teşhis Yeteneği: Kalite problemlerinin kaynağını hızla ve kolaylıkla tespit edebilme
yeteneğidir.
5.Kostümizasyon

Avantajları

Sınırlamaları

Yüksek üretim hacmi

Esneklik yok (tek parça üretilir)

DML Düşük üretim maliyeti
İyi kalite
Yüksek üretim hacmi
Düşük üretim maliyeti
LMS

Düşük israf
Yüksek kalite
Ürün karmasında ve üretim çizelgesinde
hızlı değişiklik yapabilme

FMS

Maliyet-etkin üretim
Yüksek kalite

Ölçeklenebilir değil
Kısıtlı kapasite

Kısıtlı ürün çeşitliliği
Kısıtlı kapasite
Ölçeklenebilir değil

Pahalı tasarım ve uyarlama
Düşük akış
Kısıtlı ürün çeşitliliği

-Yönetim FelsefesiYüksek ürün çeşitliliği
AMS Yüksek kalite
Kısa tedarik süresi
Düşük üretim maliyeti

Farklı yönetim odaklarının koordinasyonunun zorluğu

Temel yazılım ve donanım modüllerinin
ilişkilendirilmesi ile oluşturulur
RMS

Tasarım ve uyarlama maliyeti

Modüller piyasa koşullarına göre ayarlanır Piyasa öngörülemesi ile RMS’nin etkinliği arasındaki
ilişki
Yeni teknolojilerin hızlı entegrasyonu

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde üretim sistemlerinde yeni yaklaşımlar incelendi.
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Giriş
Bu bölümde Little’ ın kanunu ve temel fabrika dinamikleri incelenmiştir.

12.1. Fabrika Dinamikleri
Akış (TH - throughput): Bir prosesin birim zamanda ortalama çıktısı.
Çevrim Süresi (CT): Bir işin sistemde kaldığı ortalama süre.
Work-In-Process (WIP): Bir sistemin başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki stok

12.2. Little’ ın Kanunu
WIP=TH x CT
Little’ın Kanunu tüm üretim hatları için geçerlidir. Bir sistemin iki parametresinin
bilinmesi halinde üçüncüsü hesaplanabilir.
Örnek:
Bir havalimanı güvenlik noktasında ortalama kuyruk uzunluğu 17,5 yolcudur.
Havalimanına saatte ortalama 600 yolcu gelmektedir. Bu durumda;
WIP=17,5
TH=600 yolcu/saat = 10 yolcu/dakika
WIP=THxCT
CT=WIP/TH=17,5/10=1,75 dakika (bir yolcunun kontrol noktasında geçirdiği
ortalama süre)
Örnek:
Bir fast-food restoranında haftada ortalama 5000 kg. Hamburger satılmaktadır. Soğuk
hava deposundaki ortalama et stoku 2500 kg’dır. Bu durumda;
TH=5000
WIP=2500
CT=WIP/TH=2500/5000=0,5 hafta (Hamburger etleri taze midir?)
Örnek:
Bir sigorta firması İstanbul ofisi yılda ortalama 10000 başvuruyu işlemektedir.
Ortalama işlem süresi bir dosya için 3 haftadır. Herhangi bir anda kaç adet dosya üzerinde
işlem yapılmaktadır? (Ofis yılda 50 hafta çalışmaktadır).
TH=10000 dosya/yıl=200 dosya/hafta
CT=3 hafta

WIP=THxCT=200x3=600 dosya
Örnek:
Bir çelik fabrikası yılda 600 milyon$’lık demir filizi işlemektedir. Fabrikanın ortalama
stoku 100 milyon$ değerindedir. Bu durumda;
TH=600 m$/yıl
WIP=100 m$
CT=WIP/TH=100/600=1/6 yıl=2 ay (“Bir dolar”ın sisteme girmesi ile sistem çıkması
arasında geçen süre 2 aydır. Dolayısıyla sisteme bağlanan her bir dolar iki ay sonra geri
dönmektedir)
Örnek:
Bir kafe gecede ortalama 60 müşteriye hizmet etmektedir. Tipik bir akşamda kafe 10
saat çalışmaktadır. Herhangi bir anda kafede ortalama 18 müşteri olmaktadır. Bu durumda;
TH=60 müşteri/gece=6 müşteri/saat
WIP=18 müşteri
CT=WIP/TH=18/6=3 saat (bir müşterinin kafede geçirdiği ortalama süre)
Örnek:
Auto-Moto Finansal Hizmetler firması yeni otomobil ve motorsiklet alacak kişiler için
kredi sağlamaktadır. Firma hizmet performansı için bir değerlendirme yapmıştır. Auto-Moto
ayda ortalama 100 başvuru almakta ve kabul/red kararını her bir başvuru üzerinde detaylı bir
inceleme neticesinde vermektedir. Geçen yıla kadar Auto-Moto her bir başvuruyu ayrı ayrı
değerlendirmekteydi. Ortalamada başvuruların %20’si kabul edilmekteydi. Bir iş denetim
neticesinde herhangi bir anda sistemde incelenmekte olan 500 başvuru olduğu tespit
edilmiştir. Müşteri şikayetlerini azaltmak için firma karar verme süreçlerinde yeniden
yapılandırmaya gitmiştir. Bir ön değerlendirme takımı tüm başvuruları alıp ön işleme tabi
tutmaya başlamıştır. Her bir başvuru 3 kategoriye ayrılır: A (iyi gözüküyor), B (daha detalı
değerlendirme gerekli), C (kötü gözüküyor). Her bir alt grup, ardından, kendi içerisinde
değerlendirilerek başvurular için karar verilmektedir. İç denetim neticesinde, herhangi bir
anda, ön inceleme takımında ortalama 200 başvurunun aktif olarak incelendiği görülmüştür.
Ayrıca, ortalama olarak, A grubunda 25, B grubunda 150 başvuru incelenmektedir. Yeni
sürecin performansını analiz ediniz.

Çözüm:
Geçen seneye kadar:
TH=1000 başvuru/ay
WIP=500 başvuru
CT=0,5 ay=15 gün
Yeni süreç:
TH=1000 başvuru/ay
WIP=200+150+25=375 başvuru
CT=375/1000=0,375 ay=11.2 gün (Başvuruların ortalama inceleme süresi kısalmıştır)

12.3. Finansal Kayıtlar Vasıtasıyla Finansal Akışın İzlenmesi
Nakit akışı bir şirketin sürdürülebilir olmasının en önemli unsurlarından biridir.
MBPF Inc. Prefabrik garajlar inşa etmektedir. Üretim tesisi sac metal levhaları satın
alıp, son mamül olarak montajını yapmaktadır. Her bir garajın bir çatı ve bir tabana ihtiyacı
vardır. MBPF Inc.’ in üç finansal kaydı incelendi: gelir tablosu, bilanço ve detaylı satılan
malın maliyeti tablosu. Amacımız harcanan her bir doların gelire dönüşmesi için gereken
sürenin belirlenmesidir.

TH=175,8 m$/yıl
WIP=50,6 m$
CT=WIP/TH=50,6/175,8=0,288 yıl=14,97 hafta
Dolayısıyla fabrikaya yatırılan her bir dolar yaklaşık 15 hafta içerde kalıp, son mamul
olarak fabrikadan çıkmaktadır. Bir başka deyişle fabrikaya giren her bir doların müşteriye
faturalandırılması 15 hafta sürmektedir.
Şimdi de müşteriye faturalandırılan her bir doların, ödeme olarak kasaya girmesinin ne
kadar sürdüğünü hesaplayalım. Bunun için firmanın gelir tablosu ve bilançosu kullanılır.
GelirTablosu:

Bilanço:

TH=250 m$/yıl
WIP=27,9 m$
CT=27,9/250=0,112 yıl=5,8 hafta
Başka bir deyişle bir satış gerçekleştikten sonra MBPF, paranın kasasına girmesi için
ortalama 6 hafta beklemektedir.
MBPF’nin satınalma süreci ile ilgili olarak;
MBPF hammaddeye yılda 50,1 m$ ve satın alınan parçalara yılda 40,2 m$
harcamaktadır. Dolayısıyla yıllık net akış 50,1 + 40,2 = 90,3 m$.
Bilançoya göre ortalama satınalma stoku 11,9 m$’dır.
WIP=11,9 m$
CT=11,9/90,3=0,13 yıl=6,9 hafta
Başka bir deyişle MBPF’nin tedarikçisine faturasını ödemesi ortalama 6,9 hafta
sürmektedir.

12.4. Nakitten-Nakite Çevrim Performansı
Bir doların sisteme girmesi ile kasaya geri dönmesi arasında geçen süre 21 haftadır
(15+6). Ancak MBPF satın aldığı parçalar için 6,9 hafta sonra ödeme yapmaktadır.

Dolayısıyla firmanın “nakitte-nakite” çevrim süresi: 21-6,9=14,1 haftadır.

12.5. Temel Fabrika Dinamiklerinin İncelenmesi
Sac metal ürünler üreten bir atölyenin havalandırma kanalları üreten bir hattı var.
Yüksek talepten dolayı ikinci bir hat kuruyorlar. İkinci hatta daha yüksek kapasiteli otomatik
ekipman kullanılıyor. İkinci hatta her istasyonda 1 makine var. İlk hatta paralel çalışan
makineler var.

Son 3 ayda eski hatta 315 parça/gün çıktı var. 1 günde 8 saat çalışılıyor. Ortalama WIP
400 parça. Yeni hat günde ortalama 680 parça çıkarıyor. Ortalama WIP 350 parça. Eski hat
daha yüksek WIP seviyesi ile daha düşük TH çıkarıyor, yönetim memnun değil. Analiz ve
önerilerinizi yapınız.
Örnek Üretim Hattı: Penny Fab I

Yukarıda ardışık 4 proses sonucu üretimi yapılan bir parça ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Burada her bir işin tamamlanması 2 saat sürüyor.
rb: darboğaz hızı: 1 saatte 0.5 parça
rb=0.5 parça/saat
T0: Bir işin boş bir hatta üretim süresi
T0=8 saat
W0=rbxT0
Kritik WIP=W0=0.5x8=4 parça (Maksimum akış için gerekli WIP seviyesi)

Şimdi yukarıda seri şekilde çalışan sistemi hızlandırmak için bu sisteme ek makineler
yerleştirelim.
Örnek Üretim Hattı: Penny Fab II

Görüldüğü gibi WIP miktarı 8’e çıkmıştır. Kritik WIP, bir sistemden alınabilecek
maksimum akışı elde etmek için içeride bulunması gereken ürün sayısıdır. Bu değer
hesaplanırken darboğaz göz önüne alınır. Sistem içerisinde kritik WIP’ nin üzerinde
ürün/parça olması sistemdeki çıktıyı arttırmaz.
Penny Fab I örneği farklı WIP seviyeleri için incelendiğinde aşağıdaki tablo elde
edilecektir:

Görüldüğü gibi WIP seviyesi 4’e ulaştığında akış maksimum değerdedir. Bunun
ötesine geçildiğinde parçaların sistemde bulunma süreleri artmaktadır.

Yukarıdaki durum en iyi durum senaryosu olarak adlandırılır. WIP=4 seviyesi ile
sistemden bir saatte 0,5 parça çıkmaktadır.
En Kötü Durum Senaryosu
Belirli bir WIP seviyesi için en kötü durum: Bir forkliftin parçaları istasyonlar
arasında taşıdığını varsayalım. Ancak forkliftin başka görevleri de olduğundan her istasyonda
4 parça da işlenince toplu olarak taşıma yapılıyor.

Bu durumda T0, hat boş iken sistemde kalma süresi 32 saate çıkar.
Pratikteki En Kötü Durum Senaryosu
Bir üretim sisteminin “durumu” istasyonlarındaki iş sayısı ve bu işlerin ne kadar
süredir işlendikleri ile belirtilir. Bazı özel şartlar altında gereken tek bilgi her bir istasyondaki
iş sayısıdır. Bu özel şartlar altındaki sistemin durumunu bir vektör ile gösterebiliriz.
Örneğin 4 istasyon ve 3 işten oluşan bir sistem için 20 farklı durum söz konusu
olabilir:

En iyi durum senaryosunda bunlardan (1,1,1,0) (0,1,1,1) (1,0,1,1) (1,1,0,1) olabilir. En
kötü durum senaryosunda (3,0,0,0) (0,3,0,0) (0,0,3,0) (0,0,0,3) olabilir.
Ancak pratikte “rasgelelik”ten ötürü diğer durumlar da oluşabilir. Maksimum
rasgelelik senaryosunda 20 durumun olasılığı eşittir. Bir sistemin maksimum rasgelelik
durumunda çalışması için şu özel şartların gerçekleşmiş olması gereklidir:
1) Hat dengeli olmalı (tüm istasyonların ortalama işlem süresi eşit)
2) Paralel işleme olmamalı (tüm istasyonlarda 1 makine var)
3) İşlem süreleri rasgele ve üstel dağılıma uygun olmalı
Üstel dağılım “hafızasızlık” özelliğine sahip tek dağılımdır. Bunun anlamı şudur: Eğer
bir makinedeki işlem süresi üstel dağılmış ise bir parçanın ne kadar süredir işlemde olduğu
bilgisi, işin ne zaman biteceği ile ilgili bir anlam ifade etmez. Örneğin bir makinedeki bir işin
ortalama işlem süresi 1 saat ise ve;
Şu anki iş 5 saniyedir işleniyor ise: Beklenen kalan süre 1 saattir
Şu anki iş 1 saattir işleniyor ise: Beklenen kalan süre 1 saattir
Şu anki iş 900 saattir işleniyor ise: Beklenen kalan süre 1 saattir
Sanki makine geleceği tahmin ederken, geçmişte yaptığı işi unutmuş gibidir. Üstel
dağılım,



Rötarlı uçuşların kalkışa kalan süresi



Bazı ustaların ev tadilatında kalan süresi



Otobüs bekleme

gibi olaylarda görülebilir.
Pratikteki en kötü durum (PWC) senaryosunda N istasyon, her bir istasyondaki
ortalama işlem süresi t ve sistemde w adet iş olduğu varsayılır.
T0=Nt : Bir işin boş bir hatta üretim süresi
rb=1/t : darboğaz hızı
Biz w işten biri olalım. Bu durumda PWC senaryosunda diğer w-1 işin N istasyona eşit
olasılıkla dağıldığını görürüz. Herhangi bir istasyona geldiğimizde, orada:
w-1 / N adet iş vardır.
Bu durumda geldiğimiz istasyonda şu kadar bekleriz:

Burada o anda işlemekte olan parçanın işinin bir kısmının bitmiş olabileceğini ihmal
ediyoruz. Bunu üstel dağılımın hafızasızlık özelliği sayesinde yapabiliyoruz. Bu durumda;
Ortalama Çevrim Süresi:

Little’ın kanunu uyarınca: WIP= TH x CT

Bu iki formül gerçek üretim sistemlerini incelememizi sağlayacak. Zira pratikte
olabilecek senaryoların tümüne eşit olasılık veriyor.
Örneğin WIP’yi 1 alırsak CT=T0 olur
WIP’yi artı sonsuz alırsak, TH=rb olur.
Bu da yüksek değişkenlikteki sistemlerde kapasiteye yakın akış elde edebilmenin
yolunun yüksek WIP olduğunu gösterir. Böylece darboğazın aç kalmaması sağlanmış olur.
Ancak yüksek WIP, yüksek CT doğurur.
Bir sistemdeki ortalama WIP, akış ve CT (aslında little’ın kanunudan dolayısıyla ikisi
yeter) bilgisi toplanır ise sistemin en iyi ile en kötü arasında nerede olduğu anlaşılabilir.
PWC’den daha iyi durumda olanlar (Verilen bir WIP seviyesi için daha yüksek akış ve
daha düşük CT): lean, yalın, iyi
PWC’den daha kötü olanlar ise kötü,şişman’dır.
İyileştirme çalışmaları kötü hatlarda yoğunlaştırılmalıdır.
3 varsayım ile yola çıkıldı:


Dengeli hat



Tek makineli istasyonlar



Üstel işlem süreleri

Bunlar rasgeleliği maksimum kılmak için kullanıldı. Bunlar iyileştirildiğinde
performans da iyileşir.
1) İstasyonlara kapasite ekleyerek dengezisleştirmek: Tüm istasyonların
kapasitelerini artırırsak akış artar. Ama sadece darboğaz olmayanları da artırsak bile
rasgelelik azalır (20 durumun ortaya çıkma olasılıkları değişir) ve akış/WIP grafiğinde daha
az WIP ile aynı akışın alınması sağlanır.
Her ne kadar kulağa doğru gelmese de hattı dengesizleştirmek iyi olabilir.
2) Tek makine yerine paralel makineler kullanımı: Birinci madde ile aynı etkiyi
yapar. Ayrıca toplam kapasite değişmeden daha fazla makine olursa: kuyrukta daha az
beklenecek, aynı WIP seviyesi için CT kısalacaktır.
3) Dağılım daha sonra incelenecek.
Penny Fab II için:

Örnek:
4 tek makineli istasyonun olduğu bir sistemde ilk 3 istasyondaki iş 10 dk. sürüyor.
Dördüncü istasyonda ise 15 dk. sürüyor (darboğaz).
rb=4 parça/saat (TH)
T0=45 dk. (CT)
W0=rb*T0=4/60*45=3 parça (WIP)
Eğer dördüncü istasyon hızlandırılır ve süre 10 dk.’ya inerse: (Dengeli Hat)
rb=6 parça/saat
T0=40 dakika
W0=6/60*40=4 parça
Darboğaz hızlandırılınca akış arttı. Ancak pratik durumda darboğazın
hızlandırılmasıyla elde edilen akış artışı, optimum değere, dengesiz hattın pratik durumuna
göre daha uzak. Zira dengeli hatta darboğaz daha çok aç kalır. Kapasiteye ulaşmak için daha
fazla WIP gerekir.

İlk 3’ü 5 dk, Döndüncüsü 15 dk.’da kalsın:
rb=4 parça/saat
T0=30 dakika
W0=4/60*30=2 parça
Küçük WIP seviyelerinde Akıştaki artış, darboğazı hızlandırmaktan daha fazla. 6‘dan
çok WIP’de (yüksek WIP) darboğaz çözümü daha iyi. Önce darboğaz ama diğerlerini
arttırmak da işe yarayabilir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Little’ ın kanunu incelendi.
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Bu bölümde Little’ ın kanunu ve temel fabrika dinamikleri incelenmiştir.

Örnek:
HAL, PCB üreten bir fabrikadır. Üretim süreci şu şekildedir:
1) Bakır ve fiberglas parça preslenir
2) İstenilen boyutta kesilir
3) Kimyasal işlemle bakır hatlar devreyi oluşturur.
4) Optik test ve tamir
5) Delik delme
6) Çok katmanlı panellerde delikler içindeki bakır hatlar bağlanır
7) Koruyucu katman
8) Son boyut verilir
9) Elektrik testi
Mühendisler sürekli olarak hattı gözlemliyor. Toplanan bilgi şu şekilde:

Paralel makinelerin kullanılması ve batch’ler halinde üretimden dolayı iki süre
arasında orantı yok. Bu değerler ortalama: farklı PCB modelleri ve farklı rotaları kapsıyor.
Arızalar, hazırlık süreleri, operatör performansının etkisi de dahil.
“İşlem süresi” tipik bir panelin süresi, kuyrukta beklemeyi kapsamıyor.

İşletmenin performans kriterleri: TH,CT,WIP,SL (Servis Seviyesi: Zamanında teslim
adedi oranı)
Son aylar için:
TH=1400 panel/gün=71.8 panel/saat
WIP=47000 panel
CT=34 gün = 816 saat
SL=%75
SORU: HAL’ in durumu nedir?
Cevap:
Birincisi, firma, %75 SL’den memnun değil. Hedef: %90
rb=114 panel/saat
T0=33,9 saat
Kritik WIP=W0=114x33,9=3869 panel
Little’ın Kanunu ile Kontrol:
WIP=THxCT=1400*34=47600 panel

THPWC=47000/(3869+47000-1)*114=105,3 parça/saat
Gerçekleşen TH=71,8 parça/saat. PWC’den kötü: Fırsat var.
Bölüm başındaki sorunun cevabı (Sac metal üreten firma):

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Little’ ın kanunu incelendi.
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Giriş
Bu bölümde Tam Zamanında kavramı, Toyota Üretim sistemi ve Yalın Operasyonlar
incelenmiştir.

14.1. JIT, TÜS ve Yalın Operasyonlar
Toyota Motor Corporation, yıllık 220 milyar $’lık araba ve kamyon satışı ile dünyanın
en büyük araç üreticisidir. Firmanın ikinci dünya savaşı sonrasındaki büyüme sürecinde iki
teknik, Tam Zamanında Felsefesi (JIT) ve Toyota Üretim Sistemi (TÜS) etkili olmuştur.
Geniş yelpazedeki araç çeşitliliği ile Toyota, ABD ve Avrupa’daki başarılı ve uzun geçmişe
sahip şirketler ile başa baş rekabet ederken, firmanın eski başkanlarından, Taiichi Ohno,
verimliliğin arttırılması hususunda dünyanın en fazla tartışılan sistemlerinin, JIT ve TÜS’nin,
temel çerçevesini yaratmıştır. Yalın operasyonların temel dayanağını bu iki kavram sağlar:
JIT’ın merkezinde sürekli problem çözme felsefesi yer alır. Uygulamada JIT, yalnızca
ihtiyaç duyulanı, ihtiyaç duyulduğu zaman yapmaktır. JIT problemlerin tespiti ve çözümünde
mükemmel bir araçtır, zira gevşekliği olmayan bir sistemde problemleri tespit etmek kolaydır.
Aşırı stok ya da aşırı üretim bertaraf edildiğinde kalite, yerleşim, çizelgeleme ve tedarikçiler
ile ilgili problemler apaçık ortaya çıkacaktır.
TÜS’ in merkezinde öğrenen çalışanlar ve ürünlerin ideal şartlar altında üretilmesine
yönelik sürekli bir çaba yer alır. İdeal şartlar, ancak tesislerin, makinelerin ve insanların israf
oluşturmadan bir araya getirilerek değer katmalarının sağlanması ile oluşabilir. İsraf,
kaynakların, aşırı stok, gereksiz işleme ve düşük kaliteye aktarılması sebebiyle verimliliği
düşüren bir etmendir. Yetkilendirilmiş çalışanların insana saygı, geniş kapsamlı eğitim,
çapraz eğitim ve iş standartlaştırma uygulamaları ile israfı ortadan kaldırmaya odaklanmaları
TÜS için esastır.
Toyota’nın en son TÜS ve JIT uygulamalarından biri, firmanın ABD’deki en büyük
otomobil montaj fabrikası olan San Antonio fabrikasında gerçekleşmektedir. İlginç bir
şekilde, yıllık 200.000 adetlik Tundra kamyonet üretim kapasitesine rağmen, bina, kendi
endüstrisinin en küçük örnekleri arasındadır. Modern otomobillerde 30.000 parça yer alırken,
Toyota’ da, bağımsız tedarikçiler bu parçaların çoğunu alt-montaj parçaları şeklinde
birleştirirler. Bu tedarikçilerden yirmi bir tanesi San Antonio tesisinin kendi yerleşkesindedir
ve ilgili bileşenleri montaj hattına JIT’a dayalı olarak transfer ederler. Yeni San Antonio
tesisindeki bu ve benzeri uygulamalar, Toyota’nın kalitede en yüksek noktaya yakın bir
konumda iken aynı zamanda da endüstrinin en düşük işçilik montaj saatine sahip
olabilmesinin sebebidir.

14.2. Just -in-Time, Toyota Üretim Sistemi ve Yalın Operasyonlar
Şirket Profilinde de anlatıldığı gibi Toyota Üretim Sistemi (TÜS), Toyota Motor
Corporation’da birinci sınıf operasyonların gerçekleştirilebilmesini sağlar. Bu bölümde JIT,
TÜS ve yalın operasyonları birinci sınıf operasyonlara giden yol olan sürekli iyileştirme
yaklaşımları olarak ele alacağız.
Tam zamanında felsefesi (JIT) akış ve azaltılmış stok odaklı bir sürekli ve zorunlu
problem çözme yaklaşımıdır. Toyota Üretim Sistemi (TÜS), sürekli iyileştirme, insanlara
saygı ve standart iş uygulamaları vurgusu ile özellikle montaj hatlarına uygundur. Yalın

operasyonlar müşteriye, tam olarak istediği şeyi tam istediği zamanda israf ortaya
çıkarmaksızın sürekli iyileştirme ile sunar. Yalın operasyonlar, müşteri siparişinin "çekmesi"
ile başlayan bir iş akışı ile yürütülür. Kapsamlı bir operasyon stratejisi olarak uygulandığında,
JIT, TÜS ve yalın sistemler, rekabet avantajının sürdürülmesini ve genel olarak kazancın
artmasını sağlarlar.
JIT, TÜS ve yalın operasyonlar arasında eğer bir ayrım yapılmak istenirse:


vurgular.


JIT zorunlu problem çözmeyi vurgular.
TÜS öğrenen çalışanlar ve montaj hattında çalışanların yetkilendirilmesini
Yalın operasyonlar müşteriyi anlamayı vurgular.

Ancak, uygulamada farklılıklar çok azdır, çoğu zaman kavramlar birbirlerinin yerine
kullanılır. Öncü organizasyonlar, kendilerine mantıklı gelen yaklaşımları ve teknikleri
kullanırlar. Bu bölümde, yalın operasyonlar terimini bütün ilgili yaklaşım ve teknikleri
kapsayacak şekilde kullanacağız.
Yaklaşımdan ve etiketlerden bağımsız olarak, OY yöneticileri operasyonların
iyileştirilmesinin üç asli unsuru olan israfın ortadan kaldırılması, değişkenliğin azaltılması ve
akışın arttırılması hususları üzerinde dururlar. Şimdi bu üç konuyu tanıtıp, JIT, TÜS ve yalın'
ın en önemli niteliklerini tartışacağız. Son olarak, yalının hizmet sektörüne uygulanmasını
inceleyeceğiz.

14.3. İsrafın Ortadan Kaldırılması
Yalın imalatçıların ufuklarında mükemmellik vardır: sıfır hatalı üretim, sıfır stok,
sadece katma değerli aktiviteler ve sıfır israf. Müşterinin gözünde değer katmayan her türlü
aktivite israftır. Ürünün değerini müşteri belirler. Müşterinin para ödemek istemediği her şey
birer israftır. Taiichi Ohno, israfın 7 kategorisini tanımlamıştır. Bu kategoriler yalın
organizasyonlarda popülerlik kazanmış ve organizasyonların israf ettiği ya da para
kaybettikleri çoğu konuyu kapsamaktadırlar. Ohno'nun yedi israfı şunlardır:
 Aşırı Üretim: Müşteri siparişinden daha fazla üretmek veya daha önce üretmek
(talep edilmeden önce) bir israftır. Her türlü stok genellikle israftır.


Kuyruklar: Boşta geçen zaman, depolama ve bekleme israftır (değer katmazlar).

 Taşıma: Malzemenin tesisler arasında veya iş merkezleri arasında hareketi ve
bunun birden fazla kez tekrarlanması israftır.

israftır.

Stok: Gereksiz hammadde, yarı mamul, bekleyen bitmiş ürünler değer katmaz ve



Hareket: Ekipman ya da insanların değer katmayan her türlü hareketi israftır.



Aşırı İşlem: Ürüne uygulanan ancak değer katmayan işler israftır.



Kusurlu Ürün: Geri dönen, yeniden işlenen ve hurda parçalar israftır.

Daha geniş bir perspektifte enerji, su ve hava gibi diğer kaynakların da israf
edilmemesi; sürdürülebilir üretimin, girdileri minimize ederken, israf etmeden, çıktıları
maksimize etmek olduğu unutulmamalıdır.
Bir yüzyıldan uzun süredir, yöneticiler israfı azaltmanın bir yolu olarak daha temiz,
daha düzenli ve daha etkin bir iş yeri için “işyeri düzenlemesi” yapmaya çalıştılar. Operasyon
yöneticileri, işyeri düzenlemesini, beş S (5S) adı verilen bir kontrol listesi ile daha da
iyileştirdiler. İlk 5S uygulamalarını Japonlar başlatmıştı. 5S uygulamaları, yalın operasyonlar
için uygulanabilir bir kontrol listesi olmasının yanı sıra, yine yalın operasyonlar için sıklıkla
gerekli olan kültür değişiminin de sağlanmasında yardımcı bir araçtır. 5S şunlardır:
Sınıflandır: Gerekli olanları sakla ve geri kalan her şeyi uzaklaştır. Değer katmayan
nesneleri belirle ve onları da uzaklaştır. Bu nesnelerden kurtulmak daha fazla yer açarken,
çoğu zaman iş akışını da iyileştirecektir.
Sistemli Ol: Metot analizi araçlarını kullanarak (7. ve 10. bölümler) israfa yol açan
hareketleri azalt ve iş akışını iyileştir. Uzun ve kısa vadeli ergonomik hususları dikkate al. İş
alanında ihtiyaç duyulan nesneleri kolay kullanım için etiketle ve görünür yap.
Sil: Günlük temizlik yap; iş alanındaki her tür kirliliği ve karışıklığı ortadan kaldır.
Standartlaştır: Standart operasyon prosedürleri ve kontrol listeleri geliştirerek
süreçlerdeki değişkenliği azalt. İyi standartlar, normal olmayan unsurların görünür olmasını
sağlayacaktır. Ekipman ve takımları/aletleri standardize etmek çapraz eğitimin süresini ve
maliyetini azaltacaktır. Çalışanları eğiterek, değişkenlik ortaya çıktığında bunu kolaylıkla fark
edebilmelerini sağla.
Sürdür/Öz Disiplin: Ortaya konan çabayı görebilmek için periyodik olarak gözden
geçirme ve ilerlemenin sürdürülebilmesi için motivasyon sağla. Daha iyi iletişim için
mümkün olan durumlarda görsel panoları kullan.
ABD'deki yöneticiler genellikle yalın bir işyerinin sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi
için iki ek S daha kullanırlar:
Güvenlik (Safety): Yukarıdaki beş aktivite için iyi güvenlik uygulamaları geliştir
Destek/Bakım (Support/Maintenance): Değişkenliği, plansız duruşları ve maliyetleri
düşür. Günlük temizlik faaliyetlerini ve koruyucu bakımı birbirine entegre et.
5S sürekli iyileştirme için tüm çalışanların kolaylıkla kanıksayacağı bir araçtır.
Operasyon yöneticilerinin kıyaslama için iyi işleyen bir acil servis ya da bir itfaiye

departmanının temizliğini düşünmeleri yeterlidir. Ofisler, mağazalar ve fabrikalar israfı
ortadan kaldırma ve yalın operasyonlara geçme çabaları kapsamında 5S uygulamalarını
başarılı bir şekilde kullanmışlardır. “Her şey için bir yer” ve “her şey kendi yerinde” iyi idare
edilen bir ofiste gözle görülür fark yaratacaktır. Mağazalar 5S'i yanlış yerde bulunan ürünlerin
azaltılması ve müşteri hizmet düzeyinin artması için kullanmışlardır. Düzenli bir iş yeri israfı
azaltır ve böylece işletmenin kaynakları daha verimli amaçlar doğrultusunda kullanılabilir
hale gelir.

14.4. Değişkenliğin Ortadan Kaldırılması
Yöneticiler hem iç hem de dış faktörlerden kaynaklanan değişkenliği ortadan
kaldırmaya çalışırlar. Değişkenlik, her zaman ve tam zamanında hatasız ürünü veren en uygun
süreçten herhangi bir sapmadır. Değişkenlik, problemler için kullanılan kibar bir kelimedir.
Bir sistemde daha az değişkenlik olması, sistemde daha az israf olmasını sağlar. Değişkenlik
çoğunlukla israfın tolere edilmesinden ya da kötü yönetimden kaynaklanır. Değişkenliğin pek
çok sebebi vardır. Bunlardan bir kaçı:
 Çalışanların veya tedarikçilerin uygun olmayan miktarlarda veya geç ya da
kusurlu ürünler üretmesine izin veren zayıf üretim süreçleri


Bilinmeyen müşteri talepleri



Eksik ya da hatalı çizimler, spesifikasyonlar ve ürün reçeteleri

JIT yoluyla stokların azaltılması değişkenliğin sebeplerinin tespit edilmesi için de
etkin bir yöntemdir. Tıpkı stokların azalmasının değişkenliği gün yüzüne çıkarması gibi JIT'ın
hassas zamanlaması değişkenliği belirgin hale getirir. Değişkenliğin ortadan kaldırılması
yöneticilerin zamanında kusursuz üretim yapmalarına, üretimin her adımında değer
yaratabilmelerine, maliyetleri aşağı çekebilmelerine ve yeni siparişler almalarına olanak
sağlar.

14.5. Akışın Arttırılması
Akış, parçaların bir üretim süreci boyunca hareket ettikleri hızdır. Ürünlerin üretimin
içerisinde kaldıkları her dakika maliyetler birikmekte ve rekabet avantajı kaybolmaktadır.
Vakit nakittir. Bir siparişin üretimde geçirdiği süreye imalat çevrim süresi denir. Bu
hammaddenin sisteme girmesinden bitmiş ürünün sevkiyatına kadar geçen süredir. Örneğin
telefon sistemleri üreticisi Northern Telecom'da malzemeler doğrudan tedarikçilerden
çekilerek montaj hattına gelmektedir. Bu çaba Northern' in üretiminin bir bölümündeki imalat
çevrim süresini 3 haftadan 4 saate indirmiştir. Giriş muayene ekibi 47 kişiden 24'e inmiş ve
kusurlu malzemeden kaynaklanan problemler de %97 oranında azalmıştır. İmalat çevrim
süresini kısaltmak akışta önemli bir iyileşme sağlar.
Akışı arttırma tekniklerinden biri de çekme sistemidir. Çekme sisteminde ürünler
ihtiyaç duyuldukları anda ihtiyaç duyuldukları yere çekilirler. Çekme sistemleri yalının

standart aracıdır. Çekme sistemleri üretim talebi için sinyalleri kullanarak tedarikçi
istasyonlardan üretim kapasitesinin elverişli olduğu istasyonlara sevkiyatı sağlar. Çekme
konsepti hem ardışık üretim süreçlerinde hem de tedarikçiler ile kullanılır. Sistemde
malzemenin çok küçük partiler ile çekilmesi israfın ve stokların da azalmasını sağlar. Stoklar
düştükçe dağınıklık azalır, problemler gözle görülür hale gelir ve sürekli iyileştirmeye vurgu
artar. Stok tamponunu kaldırmak stoka yatırımları azaltır ve imalat çevrim süresini kısaltır.
“İtme “ sisteminde siparişler akıştaki bir sonraki iş istasyonuna, zamanlamaya ve kaynakların
elverişliliğine bakılmaksızın gönderilir. İtme sistemleri yalının antitezidir. İtme
sistemindekine zıt bir şekilde malzemenin üretim sürecinde ihtiyaç duyulduğu anda çekilmesi
maliyetleri düşüren, çizelge performansını ve müşteri memnuniyetini arttıran bir yaklaşımdır.

14.6. Tam Zamanında Felsefesi (JIT)
Hızlı akış ve düşük stok odaklı yaklaşımı ile JIT operasyonların iyileştirilmesinde
güçlü bir strateji olarak öne çıkmaktadır. JIT ile malzemeler yalnızca ihtiyaç duyuldukları
zaman ihtiyaç duyuldukları yere ulaşırlar. Eğer ihtiyaç duyulduğunda hatasız bir birim
ulaşmaz ise bir "problem" tespit edilmiş olur. JIT'ın çok güçlü olmasının sebebi budur,
problemlere odaklanmasıdır. İsrafı ve gecikmeyi azaltarak JIT, stokları düşürür, değişkenliği
azaltır ve akışı iyileştirir. Malzemenin elde tutulduğu her an değer katan bir aktivite
gerçekleştiriliyor olmalıdır. Şekil 16.1'de de görüldüğü gibi JIT çoğunlukla rekabetçi bir
avantaj sağlar. Etkin JIT anlamlı bir alıcı-tedarikçi ortaklığı gerektirir.

14.7. JIT Ortaklıklar
Bir tedarikçi ile bir alıcı arasında açık bir iletişimin olduğu ve bu yolla israfın
azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi amacının paylaşıldığı bir birlikte çalışma durumuna
JIT ortaklık denir. JIT'ın başarısı için yakın ilişkiler ve güven kritik önemdedir. Şekil 16.2 JIT
ortaklıkların karakteristiklerini göstermektedir. JIT ortaklıklarının belirli bazı hedefleri
şunlardır:
 Mal kabul, giriş kalite kontrol, teklif verme, faturalandırma ve ödeme ile ilgili
evrak işleri gibi süreçlerde gereksiz aktivitelerin ortadan kaldırılması.
 Gerekli olduğu anda doğrudan kullanım noktasına küçük partiler ile yapılan
sevkiyatlar ile tesis içi stokların ortadan kaldırılması.
 Tedarikçilerin yakına yerleşmelerinin teşvik edilmesi ve sık ve küçük sevkiyatlar
ile taşıma halinde olan stokun ortadan kaldırılması. Kaynak hattı boyunca malzeme akışı ne
kadar kısa olursa stok da o kadar az olacaktır. Stok ayrıca konsinye denilen bir teknik ile de
azaltılabilir. Konsinye stok (Cessna uçaklarında yalın imalat kutusuna bakınız) tedarikçinin
yönettiği stokun (11. bölüm) bir türüdür. Kullanılana kadar stokun tedarikçinin malı olduğu
anlamına gelmektedir.
 Uzun vadeli sözleşmeler, iletişim ve işbirliği ile daha iyi kalite ve güvenilirliğin
sağlanması.

Önder organizasyonlar tedarikçilerini kendilerinin bir uzantısı olarak görürler ve onlardan da
ilerlemeye yönelik tam bir taahhüt beklerler. Bu tip bir ilişki hem tedarikçi hem de alıcı tarafında
yüksek derecede saygı gerektirir. Tedarikçilerin kaygıları önemli olabilir.

Tedarikçilerin Kaygıları Bu kaygılar şunları kapsar:
1. Çeşitlilik: Tedarikçiler uzun vadeli sözleşmeler ile tek bir müşteriye bağımlı kalmak
istemezler. Tedarikçinin bakış açısına göre müşteri çeşitliliği sağlamak riskleri azaltacaktır.
2. Çizelgeleme: Çoğu tedarikçinin, müşterilerinin düzgün koordine bir çizelgeyi yerine
getirme konusunda kabiliyetleri olduğuna dair inancı yoktur.
3. Termin süresi: Mühendislik değişikliklerinde, tedarikçilerin gerekli değişiklere
uyum sağlamaları için yeterli termin zamanlarının olmaması JIT'a zarar verebilir.
4. Kalite: Tedarikçinin sermayesi, süreçleri veya teknolojisi ürün ve kalitedeki
değişikliklere uyum sağlamasını güçleştirebilir.
5. Parti Büyüklükleri: Tedarikçiler, sık ve küçük partiler ile yapılan taşımaları,
müşterinin elde bulundurma maliyetlerini tedarikçilere yıkmaları olarak görebilir.

14.8. JIT Yerleşim
JIT yerleşim bir diğer israf türü olan hareketin ortadan kaldırılmasını sağlar.
Malzemenin fabrikada hareketi (ya da kâğıtların ofiste) değer katmayan aktivitelerdir.
Dolayısıyla yöneticiler hem insanların hem de malzemenin hareketini azaltacak esnek
yerleşim planlarını tercih ederler. JIT yerleşimde malzeme doğrudan ihtiyaç noktasına
yerleştirilir. Örneğin bir montaj hattında malzeme geliş noktaları hattın yanında olmalı ve
böylece malzeme önce bir mal kabul bölümüne gidip oradan sonra tekrar hareket etmemelidir.
VF Corporation'ın Kuzey Carolina, Greensboro'daki Wrangler biriminde yapılan da aynen
budur. Kot kumaşı doğrudan hatta teslim edilmektedir. Toyota bir adım daha öteye giderek
bileşenleri montaj hattında ilerlemekte olan her bir aracın şasesinin içine yerleştirmektedir. Bu
Toyota'nın, montaj hattının çevresinde daha önceden raflar tarafından işgal edilen alanların
açılarak, alandan kazanmasını sağlamıştır. Bir yerleşim uzaklıkları azalttığında firmalar çoğu
zaman işçilikten ve alandan kazanç sağlarken istenmeyen stokların biriktiği potansiyel
alanların ortadan kalkması ile fazladan fayda da sağlayabilirler. Tablo 16.1'de JIT yerleşim
için bazı taktikler görülmektedir.
Uzaklığın Azaltılması Uzaklığın azaltılması iş hücrelerinin, iş merkezlerinin ve
odaklanmış fabrikaların (9. bölüm) esas katkısıdır. Uzun üretim hatlarının, devasa ekonomik
partilerin ve tek iş yapan heybetli makinelerden geçen parçaların devri çoktan kapanmıştır.
Firmalar günümüzde çoğunlukla U şeklinde düzenlenmiş olan iş hücrelerini kullanıyorlar. Bu
U hattında birkaç adet makine farklı operasyonları yerine getirir. Bu iş hücreleri genellikle
grup teknolojisi temeline dayalıdır (5. bölümde incelenmişti). Grup teknolojisi benzer
karakteristikteki bileşenlerin tanımlanabilmesini ve bunların aileler altında gruplanabilmesini
olanaklı kılar. Bu aileler bir kez tanımlandığında, bunlar için iş hücreleri tasarlanır. Ortaya

çıkan sonuç küçük bir ürün odaklı fabrika olarak düşünülebilir. Buradaki "ürün" ise aslında
birbirine benzer nitelikte olan bir dizi üründür (ürün ailesi). Hücre her seferinde bir adet ürün
üretir ve ideal olarak bu birimleri sadece müşteri siparişinin hemen ardından üretir.
Daha Fazla Esneklik Modern iş hücreleri üretim hacmindeki değişikliklere, üründeki
iyileştirmelere ve hatta yeni tasarımlara kolayca ayak uydurabilecek şekilde tasarlanır.
Yerleşim esnekliğindeki bu konsept ofis ortamları için de geçerlidir. Çoğu ofis mobilyasının
hareket edebilir olmasının yanı sıra ofis duvarları, bilgisayar bağlantıları ve iletişim araçları
da hareket edebilir niteliktedir. Ekipman modülerdir. Yerleşim esnekliği, sürekli iyileştirme
felsefesinden kaynaklanan kaçınılmaz ürün ve süreç iyileştirmeleri neticesinde ortaya çıkan
değişimin gerçekleşmesine yardımcı olur.
Çalışanlar Üzerinde Etki JIT yerleşim, çapraz eğitilmiş personelin iş hücresine
esneklik ve etkinlik getirmesini sağlar. Birlikte çalışan kişiler birbirlerine problemler
hakkında ve iyileştirme fırsatları hakkında bilgi verir. İşçiler her defasında bir adet ürün
ürettiklerinde her bir ürünü veya bileşeni üretimin ardışık safhalarının her birinde test
edebilirler. Kendi kendine test yapabilen poka-yoke fonksiyonuna sahip makineler iş
hücresinde hataları fark edip otomatik olarak durabilirler. JIT'dan önce kusurlu ürünler
stoktan yenilenirdi. Ancak JIT'da fazladan stok tutulmadığı için bu tür bir tampon yoktur ve
bu durumda ilk defasında doğru yapmak çok daha önemli olmaktadır.
Daha Az Alan ve Stok JIT yerleşim ulaşım mesafelerini kısalttığından aynı zamanda
stok için kullanılabilecek alanları da azaltarak stokları azaltmış olur. Çok küçük bir alan
ayrıldığında stok çok küçük partiler ile hatta tek parça akışı ile hareket etmelidir. Depolama
olmadığı için ürünler sürekli hareket halindedir. Örneğin Security Pacific Corporation'ın
bankacılık merkezi her ay 7 milyon çeki sıralar, 5 milyon beyanı işler ve 190.000 müşteri
beyanını postalar. JIT yerleşim ile posta işleme süresi %33 ve alan ihtiyacı %50 düşmüş,
kuyrukta bekleyen işler %75 ile %90 arasında azalmıştır. Raf ve çekmece gibi depolama
alanları ortadan kalkmıştır.

14.8.1. JIT Yerleşim Taktikleri


Küçük bir alanda çok sayıda operasyon gerçekleştir.



Uzaklıkları minimize et



Stok için dar alanlar tasarla



Çalışanların iletişimi geliştir.



Poka-yoke cihazları kullan



Esnek veya hareket edebilen ekipman kullan



Çalışanları esneklik için çapraz eğit

14.9. JIT Stok
Üretim ve dağıtım sistemlerinde "bir şeylerin ters gitme ihtimaline karşı" stok
bulundurulur.
"Ekstra" stok değişkenliğin ya da problemlerin üstünü örtmek için kullanılır. Ancak
etkin stok yönetimi "her ihtimale karşı" yerine "tam zamanında" yaklaşımını gerektirir. JIT
Stok kusursuz bir sistemin çalışması için gerekli olan en az düzeyde stoktur. Tam zamanında
stok ile tamı tamına ihtiyaç duyulan miktarda malzeme, ihtiyaç duyulduğu anda, ne bir dakika
erken ne de bir dakika geç, temin edilir. Bazı kullanışlı JIT Stok teknikleri tablo 16.2' de
görülmektedir.
Stoku ve Değişkenliği Düşür Operasyon yöneticileri JIT'e doğru gitmek için ilk önce
stoku azaltırlar. Temel fikir, üretim sisteminde stok tarafından gizlenen değişkenliğin ortadan
kaldırılmasıdır. Stokları azaltmak şekil 16.3(a)'da gösterilen "kayaların" ortaya çıkmasını
sağlar. Bu "kayalar" tolore edilen problemleri ve değişkenliği temsil etmektedir. Daha az stok
ile yönetim ortaya çıkan problemlerin üzerine gidebilir. Suyun seviyesi azaldıkça, yöneticiler
stokları daha da azaltır ve ortaya çıkan yeni problemleri ortadan kaldırırlar [Şekil 16.3(b,c)].
Nihai olarak sistemde adeta ne stok ne de problem (değişkenlik) kalacaktır.
Dell teknolojideki hızlı değişimin, her hafta, stok değerinin %0,5 ile %2'sine mal
olduğunu düşünmektedir. Toyota JIT sisteminin eş geliştiricisi Shigeo Shingo "Stok
kötülüktür." der. Doğru söylediği muhakkaktır. Eğer stokun kendisi kötülük değilse bile
büyük bir maliyetle kötülüğü gizlemektedir.

14.9.1. JIT Stok Taktikleri


Stoku hareket ettirmek için çekme sistemi kullan



Parti büyüklüklerini azalt



Tedarikçiler ile tam-zamanında teslimat sistemleri geliştir



Doğrudan kullanım noktasına teslimat yap



Çizelgele



Hazırlık süresini düşür



Grup teknolojisi kullan

Parti Büyüklüklerini Azalt Tam zamanında felsefesi ayrıca stoklara yapılan
yatırımların azaltılması ile israfın ortadan kaldırılması anlamına da gelmektedir. JIT'ın
anahtarı küçük parti büyüklükleri ile kusursuz ürünler üretmektir. Yığın büyüklüklerini
azaltmak stokların ve stok maliyetlerinin azaltılmasında çok önemli bir fayda sağlayabilir. 12.
bölümde de incelediğimiz gibi stok kullanımı sabit iken ortalama stok seviyesi en yüksek stok

seviyesi ile en düşük stok seviyesinin toplamının yarısına eşittir. Şekil 16.4 sipariş
büyüklüğünü azaltmanın sipariş sayısını arttıracağını ancak stok seviyelerini düşüreceğini
göstermektedir.
İdeal JIT ortamında sipariş büyüklüğü birdir. Birbirine ardışık her süreç birbirinden
tek bir birim malzeme çeker. Daha gerçekçi olarak ele alındığında ise parti büyüklüğünün
belirlenmesinde sürecin, taşıma süresinin ve taşıma için kullanılan kutuların büyüklüğü analiz
edilir. Bu tip bir analiz genellikle birden büyük olan ama eskisinden daha küçük partilere
ulaşılmasını sağlar. Parti büyüklüğü belirlendikten sonra ESM üretim sipariş miktarı modeli
kullanılarak gereken hazırlık süresi hesaplanabilir. 12. Bölümde de gördüğümüz gibi üretim
sipariş miktarı modeli şöyledir:
2DS
Qp* = A H [1 - (d > p)]
burada

(16-1)

D = Yıllık talep

d = Günlük talep

S = Hazırlık maliyeti p = Günlük üretim
H = Elde bulundurma maliyeti
EN UYGUN HAZIRLIK SÜRESİNİN BELİRLENMESİ
Crate Furniture, Inc. rüstik mobilya üreten bir firmadır. Daha küçük parti
büyüklükleri ile çalışmak isteyen firmanın ürün analisti Aleda Roth, iki departman arasında 2
saatlik bir imalat çevriminin uygun olacağını belirlemiştir. Ardından iki saatlik çevrim
süresine uygun olacak şekilde bir hazırlık süresinin belirlenmesi gerektiği sonucuna varmıştır.
YAKLAŞIM c Roth aşağıdaki veriyi elde etmiştir. En uygun hazırlık süresinin
belirlenmesi için analitik yöntem şu şekildedir:
D = Yıllık talep = 400.000 adet
d = Günlük talep = Her 250 gün için 400.000 = Her gün 1.600 adet
p = Günlük üretim hızı = Her gün 4.000 adet
Qp = İstenen ESM = 400 (2 saatlik talebe eşittir.)
H = Elde bulundurma maliyeti = Birim başına yılda 20
S = Hazırlık maliyeti (belirlenecek)
ÇÖZÜM c Roth, ekipmanı ayarlamanın bir saatlik maliyetinin 30$ olduğunu
belirlemiştir. Her bir hazırlıkta ortaya çıkan maliyet ise

2DS
Qp = A H(1 - d > p)
Q2 = 2DS
H(1 - d > p)
(Q2)(H)(1 - d > p)
S =

(16-2)

2D
(400)2(20)(1 – 1.600 > 4.000)
=

2(400,000)

(3.200.000)(0.6)
=

800.000

= +2,40

Hazırlık süresi = +2,40 > (saatlik işçilik ücreti)
= +2,40 > (+30 saat başına)
= 0,08 saat, veya 4.8 dakika
Düşük parti büyüklüğü ile malzeme akışının sağlanabilmesi için sadece iki
değişikliğin yapılması yeterlidir. İlk olarak malzeme taşıma ve iş akışı iyileştirilmelidir. Daha
kısa imalat çevrimleri ile bekleme süreleri çok aza indirilebilir. Malzeme taşımanın
iyileştirilmesi ise genellikle basit ve kolay bir adımdır. İkinci değişiklik ise daha zorlu bir
adım olan ayar zamanlarında radikal bir düşüşün sağlanmasıdır.
Hazırlık Maliyetlerini Düşür Hem stok hem de stok bulundurmanın maliyeti, yeniden
sipariş miktarı ve maksimum stok seviyesi düştükçe azalır. Ancak stokun, tekrarlanan bir
sipariş ya da hazırlık maliyeti doğurmasından ötürü yöneticiler daha büyük miktarlarda sipariş
verme (ya da üretme) eğilimi içerisindedirler. Daha büyük siparişler ile üretilen ya da sipariş
edilen her bir birim ürünün toplam hazırlık maliyetindeki payı daha küçük olacaktır.
Dolayısıyla parti büyüklüklerini ve stokları azaltmanın yolu hazırlık maliyetlerini düşürmektir
ki bu da optimum sipariş büyüklüğünün azalmasına sebep olacaktır.
Daha düşük hazırlık maliyetinin toplam maliyet ve parti büyüklüğüne olan etkisi şekil
16.5'de görülmektedir. Dahası, küçük partiler daha az problemi gizler. Çoğu ortamda hazırlık
maliyeti hazırlık süresi ile orantılıdır. Bir üretim tesisinde hazırlık çoğunlukla önemli bir
miktar ön hazırlık gerektirir. Bu hazırlığın büyük bir kısmı makine ya da süreç durdurulmadan
önce yapılabilir. Bu durumda hazırlık süreleri şekil 16.6'da da görüldüğü gibi önemli miktarda
düşecektir. Örneğin Kodak'ın Meksika fabrikasında bir rulmanın hazırlık süresi 12 saatten 6

dakikaya düşürülebilmiştir. Bu birinci sınıf üreticilerde sıklıkla karşılaşılan tipik bir
ilerlemedir.
Hazırlık maliyetleri düşürüldüğü gibi siparişin hazırlanması sürecinde hazırlık süreleri
de düşürülebilir. Siparişlerin ofisteki hazırlığının 2 hafta sürdüğü bir işletmede fabrikadaki
hazırlık süresini saatlerden dakikalara düşürmek çok büyük fayda sağlamayacaktır. Bu durum
JIT konseptlerinin fabrikalarda olduğu kadar ofislerde de uygulama alanı bulabileceğini
unutan işletmelerin genellikle başına gelen bir durumdur. Hazırlık süresini azaltmak stokları
azaltmanın ve verimliliği arttırmanın en iyi yollarından biridir.

14.10. JIT Çizelgeleme
Hem organizasyon içerisinde hem de dış tedarikçiler ile paylaşılan etkili çizelgeler JIT'
i destekler. Daha iyi çizelgeleme müşteri siparişlerinin karşılanması yeteneğini geliştirir, daha
küçük parti büyüklükleri ile stokları düşürür ve üretimdeki yarı mamulü azaltır. Örneğin Ford
Motor Company bazı tedarikçilerini son montaj çizelgesine bağlamıştır. Ford çizelgelerini
tampon imalatçısı Polycon Industries ile paylaşır. Çizelgeleme sistemi son montaj hattında
akmakta olan her bir araç için gereken tamponun modelini ve rengini tanımlar. Sistem bu
bilgiyi, Polycon depo personelinin el terminallerine aktarır.
Onlar da tamponları yürüyen bantlara yükleyerek sevkiyat dokuna gönderirler.
Ardından tamponlar Ford'un tesisine doğru 80 km. boyunca kamyon ile taşınır. Toplam süre 4
saattir. Ancak, bölüm açılışındaki Küresel Şirket Profilinde gördüğümüz gibi Toyota kendi
koltuk tedarikçilerine yeni kurduğu Tundra tesisinin içerisinde yer vermiştir; Bu tedarik
süresini daha da kısaltmıştır.
Tablo 16.3'de bu hedef ulaşma hususunda katkısı olabilecek çeşitli unsurlar
sunulmuştur ancak iki teknik (çizelgelerin paylaşımı dışında) çok önemlidir. Bunlar düzey
çizelgeler ve kanban'dır.

14.10.1. Jıt Çizelgeleme Taktikleri


Çizelgeleri tedarikçilere bildir



Düzey çizelgeleme yap



Çizelgenin bir parçasını dondur



Çizelgeleme yapmaya çalış



Tek-parça üret ve tek parça taşı’yı amaçla



İsrafı ortadan kaldır Küçük partilerle üret Kanbanları kullan



Her bir operasyonun hatasız bir parça üretmesini sağlar.

Düzey Çizelgeler Düzey çizelgeler az sayıda büyük yığınlar yerine sık, küçük yığınlar
kullanır. Şekil 16.7' de geleneksel büyük parti yaklaşımı kullanan büyük yığınlar ile çok
sayıda küçük parti kullanan JIT düzey çizelgeleme arasındaki fark betimlenmiştir. Operasyon
yöneticisinin görevi düzey çizelgelemenin ekonomik olması için küçük partileri
oluşturmaktır. Partiler küçüldükçe, kısıtlar değişebilir ve gittikçe daha zorlayıcı hale gelebilir.
Bir noktada, bir ya da iki adet birimi işlemek makul olmayabilir. Kısıt, birimlerin nasıl
satıldığı ve sevkiyatlarının nasıl yapıldığı (bir kutuda 4 adet gibi) veya pahalı bir boya
değişikliği (otomobil montaj hattında) veya sterilizatörde bulunması gereken birim sayısı
(konserve gıda üretimi) ile ilgili olabilir.
Çizelgeleyici, çizelgenin termin tarihine en yakın kısmının dondurmanın üretim
sisteminin çalışmasını ve çizelgeye uyulmasını sağladığını görebilir. Dondurmak, çizelgenin o
kısmında değişikliklere izin vermemek demektir. Operasyon yöneticileri çizelgenin hiç bir
sapma olmadan gerçekleşmesini beklerler.
JIT Düzey Malzeme Kullanımı Yaklaşımı
AA BBB C AA BBB C AA BBB C AA BBB C AA BBB C AA BBB C AA BBB C
AA BBB C
Büyük Parti Yaklaşımı
AAAAAA BBBBBBBBB CCC AAAAAA BBBBBBBBB CCC AAAAAA
BBBBBBBBB CCC
Kanban Küçük parti büyüklüklerine ulaşmanın bir yolu da stokların yalnızca
gereksinim duyulduklarında üretimin içerisinde hareket ettirilmesidir. Burada sonraki iş
istasyonuna stokların itilmesi ve buradaki personelin bunun için hazır olup olmadığına
bakılmaması söz konusu değildir. Daha önce de belirtildiği gibi stoklar sadece gereksinim
duyulduklarında hareket ettirildiğinde, çekme sistemi olarak adlandırılan sistem ortaya çıkar
ve burada ideal parti büyüklüğü birdir. Japonlar bu sisteme kanban der. Kanban bir iş
istasyonuna gelişlerin proses süresi ile eşleşmesini (yaklaşık olarak da olsa) sağlar.
Kanban kart kelimesinin Japoncasıdır. Stokları azaltma çabaları kapsamında Japonlar
iş istasyonlarından stoku "çeken" sistemler kullanmaya başlamışlardır. Çoğunlukla bir "kart"
kullanarak yeni bir kutu malzemeye ihtiyaç duyduklarının sinyalini verirler. Bu karta kanban
denmiştir. Kart, yeni malzemenin üretimi için bir onaydır. Tipik olarak gelecek olan her bir
kutu malzeme için bir kanban sinyali mevcuttur. Her bir kanban ile yeni bir kutu için sipariş
verilir ve üreten departmandan veya tedarikçiden bu kutu "çekilir". Bir dizi kanban ile
malzeme tesis içerisinde "çekilir".
Sistem pek çok tesiste uygulanmaktadır ve her ne kadar kanban dense de kartın
kendisi mevcut değildir. Bazı durumlarda yerdeki bir alanın boş olması yeni kutuya
gereksinim duyulduğunun yeterli bir göstergesidir. Bazı durumlarda ise bayrak ya da lamba
gibi bir tür sinyal sonraki kutu için alarm vermektedir.

Üretici ile kullanıcı arasında görsel temas olduğu durumlarda süreç şu şekilde işler:
1. Kullanıcı standart büyüklükteki bir parça kutusunu şekil 16.8'de gösterildiği gibi
küçük bir depolama alanından alır.
2. Depolama alanındaki sinyal, üretici departman tarafından görülür. Bu sinyal
depolama alanındaki stokun yenilenmesi için bir onay anlamına gelir. Optimum parti
büyüklüğü söz konusu olduğundan üretici departman bir seferde birkaç kutu üretim yapabilir.
Kanban sistemi mahallenizin süpermarketindeki stok yenileme işine benzer. Müşteri
satın alır; görevli rafı gözlemler veya gün sonu satış listesinden yola çıkarak stoku yeniler.
Marketin deposundaki limitli miktarda stok tükendiğinde, çoğunlukla aynı gün, bir "çekme"
sinyali depoya, toptancıya ya da üreticiye gönderilir. Bu işi karmaşıklaştıran nokta, üretici
firmada fiili olarak üretimin ne kadar süre aldığıdır.
Kanbanlarla ilgili bazı faydalı ek bilgiler şunlardır:
Üretici ile kullanıcının görsel temasının olmadığı durumlarda kart kullanılabilir, ya da
bir lamba veya bayrak veya yerdeki boş bir slot yeterli olacaktır.
Genellikle, her bir kart belirli bir miktar parçayı kontrol eder. Eğer iş hücresi farklı
bileşenleri üretiyor ise ya da parti büyüklüğü taşıma büyüklüğünden farklı ise çoklu kart
sistemleri kullanılır.

Kanban kartları hücreler arasındaki yarı mamul miktarında doğrudan kontrol sağlar.
Eğer bir koltuk ambarı alanı mevcut ise, iki kart sistemi kullanılabilir. Bir kart
kullanıcı ile depolama alanı arasında ve diğeri de depolama alanı ile üretim alanı arasında
dolaşır.

Kanban Kartlarının ya da Kutu Sayısının Belirlenmesi Kanban kartlarının ya da
kutuların sayısı izin verilen stok miktarını belirler. Kullanım alanı ile üretim alanı arasında
ileri ve geri hareket eden kutuların sayısının saptanması için yönetim ilk önce her bir kutunun
büyüklüğünü belirler. Bu, üretim sipariş miktarı modeli gibi bir model kullanılarak parti
büyüklüğünün belirlenmesi ile yapılır. Kutu sayısının belirlenmesinde (1) bir kutu parçanın
üretilmesinin tedarik süresi ve (2) sistemdeki değişkenlik ve belirsizliğe karşı bulundurulacak
güvenlik stokunun miktarı etkilidir. Kanban kartlarının sayısı şöyle hesaplanır:
Kanban (kutu) sayısı =
Tedarik süresi boyunca talep + Güvenlik Stoku
(16-3) Kutu büyüklüğü
Örnek 2, gereken kanban sayısının nasıl hesaplanacağını göstermektedir.
KANBAN KUTULARININ SAYISININ BELİRLENMESİ
Hobbs Bakery marketlere gönderilen pastalar üreten bir firmadır. Firmanın sahibi, Ken
Hobbs, kanban sistemi kullanarak stokları azaltmak istiyor. Aşağıdaki veriyi elde etmiş ve
sizden projeyi bitirmenizi istemiştir.
Günlük talep = 500 pasta
2 gün

Üretim tedarik süresi = Bekleme süresi + Malzeme yükleme süresi + İşlem süresi =
Güvenlik stoku = 1 gün
Kutu büyüklüğü (ESM tabanlı üretim sipariş büyüklüğü ile belirlenmiş) = 250 pasta
Tedarik süresi boyunca talep =
Tedarik süresi * Günlük talep = 2 gün * 500 pasta = 1,000
Güvenlik stoku = 1 * Günlük talep =

250

Gereken kanban (kutu) sayısı =
Tedarik süresi boyunca talep + Güvenlik stoku
Kutu büyüklüğü

=

1,000 + 250
250 = 5
Kanban'ın Avantajları

Kutular tipik olarak çok küçük, bir kaç saatlik üretimi

karşılayacak kadardır. Böyle bir sistem sıkı çizelgeler ve günde birkaç kez küçük adetlerde
üretim yapılmasını gerektirir. Kalite ve tedarik süresinde çok küçük değişkenlik olmalı, süreç
pürüzsüzce işlemelidir. Zira herhangi bir elde bulunmama durumu tüm sistemi etkileyen
sonuçlar doğuracaktır. Kanban, çizelgelere uyulması, hazırlık süreleri ve maliyetlerinin
düşürülmesi ve ekonomik malzeme taşıma konularına daha fazla vurgu yapılmasını sağlar.
Tesis içi kanban sistemleri sıklıkla belirli miktarların taşınmasını sağlayan
standartlaştırılmış, yeniden kullanılabilir kutular kullanır. Bu tip kutular ayrıca tedarik
zincirlerinde de kullanılabilir. Standart kutular ağırlığı ve elden çıkarma maliyetini düşürür,
daha az alanın boşa gitmesini sağlar ve paketleme, paket açma ve hazırlık aşamalarında daha
az işçiliğe ihtiyaç duyulmasını sağlar.

14.11. JIT Kalite
JIT ve kalite arasındaki ilişkinin üç boyutu vardır. İlk olarak, JIT iyi kaliteye
ulaşmanın maliyetini düşürür. Bu tasarruf, stokun içine gömülü olan hurda, yeniden işleme,
stok yatırımı ve hasar maliyetlerinden kaynaklanır. JIT daha az stoka zorlarken, bu sayede
daha az kusurlu üretim yapılır ve daha az yeniden işleme gerekir. Kısaca, stok kötü kaliteyi
gizler, JIT ise bunu apaçık ortaya çıkarır.
İkinci olarak, JIT kaliteyi arttırır. JIT, kuyruklar ve tedarik süresi küçüldükçe, ortaya
çıkan hataların güncel kalmasını sağlarken potansiyel hata kaynaklarının sayısını da azaltır.
JIT, kalite problemleri için bir erken uyarı sistemi yaratır, böylece daha az kusurlu ürün
üretilirken, geri besleme de hemen yapılabilir. Bu avantaj hem firma içerisinde hem de firma
dışındaki tedarikçilerden alınan ürünler üzerinde etkili olur.
Son olarak, daha iyi kalite daha az tampona ihtiyaç duyulması demektir. Bu sayede
daha iyi, daha kolay bir JIT sistemi işlerlik kazanabilir. Çoğunlukla stok bulundurmanın
amacı kalitedeki güvensizliğe/değişkenliğe karşı bir koruma sağlamasıdır. Eğer istikrarlı bir
kalite sağlanırsa, JIT, firmaların stok ile ilgili tüm maliyetlerinin azalmasını sağlar. Tablo 16.4
JIT ortamında kalitenin bazı gereksinimlerini özetlemektedir.

14.11.1. JIT Kalite Taktikleri


İstatistiksel kalite kontrolü kullan



Çalışanlara yetki ver



Hata önleme metodları kullan



(poka-yoke, kontrol listeleri, vd.)



Küçük parti JIT ile kötü kaliteyi ortaya çıkar



Anlık geri dönüş sağla

14.12. Toyota Üretim Sistemi (TÜS)
Toyota Motor’un Toyota Üretim Sistemi (TÜS)’nin adı Eiji Toyoda ve Taiichi Ohno
ile anılır. TÜS’nin üç ana bileşeni sürekli iyileştirme, insana saygı ve standart iş
uygulamalarıdır.

14.12.1. Sürekli İyileştirme
TÜS çatısı altında sürekli iyileştirme, ilerlemenin her çalışanın işinin ayrılmaz bir
parçası olduğunun ve süreçlerin iyileştirilebileceğinin vurgulandığı bir değer sisteminin
insanlara aşılandığı bir organizasyon kültürü yaratmaktır. Bu süreç TÜS' de, Japonca iyi bir
şey için değişim ya da daha genel olarak bilinen haliyle sürekli iyileştirme anlamına gelen bir
kelime olan, kaizen ile şekillendirilir.
Uygulamada, mükemmeli aramak için küçük veya artımlı değişiklikler yapmak
anlamına gelir. Sürekli iyileştirme mantrasının aşılanması işe alım sürecinde başlar ve geniş
kapsamlı ve sürekli eğitim ile devam eder. Sürekli iyileştirmenin Toyota’ da işe yaramasının
nedenlerinden biri de, unutmamalıyız ki, Toyota’nın bir başka temel değeri olan Toyota’nın
insana saygısıdır.

14.12.2. İnsana Saygı
Toyota' da insanlar işe alınır, eğitilir ve onlara bilgi işçileri olarak davranılır. Agresif
bir çapraz eğitim ve az sayıda iş sınıflandırması ile desteklenen TÜS, operasyonların sürekli
iyileştirilmesi gibi zor bir görevde, çalışanların zihinsel ve fiziksel kapasitelerini ortaya
koymalarını sağlar. Çalışanlar yetkilendirilmişlerdir. İyileştirme yapmak için, kalite
problemleri ortaya çıktığında makineleri ve süreçleri durdurmaları için yetkilendirilmişlerdir.
Doğrusu, yetkilendirilmiş çalışanlar TÜS'nin önemli bir gereksinimidir. Toyota, çalışanların,
kendi işleri hakkında diğer herkesten daha fazla bilgiye sahip olduklarını görmüştür. TÜS,
çalışanlara hem kendi işlerini hem de yaşamlarını zenginleştirmeleri fırsatını vererek onlara
saygı göstermektedir.

14.12.3. Standart İş Uygulamaları
Toyota’ da standart iş uygulamaları şu prensipler üzerine kurulmuştur:


İş içerik, sıralama, zamanlara ve çıktı olarak tanımlanmıştır.

 İç ve dış müşteri-tedarikçi bağlantıları, personeli, metotları, zamanlamayı ve
miktarı tanımlayan doğrudan bağlantılardır.
 Ürün ve hizmet akışları basit ve doğrudan olmalıdır. Ürünler ve hizmetler belirli
bir kişiye ya da makineye yönlendirilmelidir.
 Sistemdeki iyileştirmeler, organizasyondaki olabilecek en alt seviyede ve
"bilimsel yöntem"e uygun olarak yapılmalıdır.

TÜS, problemlerin sinyalini verebilmeleri için aktivitelerin, bağlantıların ve akışların
kendi iç testlerini yapacak şekilde tasarlanmalarını ister. Japonlar, bir kusur oluştuğunda
üretimi durdurma uygulamasına jidoka der. Toyota' da çalışanların eğitimi ve sistemin
problemlere cevap verebilirliği, dışarıdan çok katı olarak gözüken sistemin esnek ve değişen
şartlara adapte olabilen bir yapıya kavuşmasını sağlar. Sonuç, güvenilirlikte, esneklikte,
güvenlikte ve verimlilikte süregelmekte olan ilerlemedir.

14.13. Yalın Operasyonlar
Yalın operasyonlar iyi yürüyen bir OY fonksiyonunun nihai sonucu olarak görülebilir.
Yalın operasyonlar, müşteri değerinin, ürünü üretmek için gerekli olan tüm aktivitelerin
analiz edilmesi ve sonrasında tüm prosesin müşterinin bakış açısına göre optimize edilmesi
yoluyla tanımlanmasıdır.
Yalın Bir Organizasyon Kurmak
Öğrenmenin, yetkilendirmenin ve sürekli iyileştirmenin birer norm olduğu bir
organizasyon kültürü kurmak zor bir süreçtir. Buna rağmen JIT, kalite ve çalışan
yetkilendirmesi odaklı organizasyonlar sıklıkla yalın üreticilerdir. Bu tip firmalar müşteri
gözünde değer katmayan aktiviteleri ortadan kaldırırlar. United Parcel Service, HarleyDavidson ve tabii ki Toyota gibi liderler bu firmalar arasındadır. Louis Vuitton gibi
geleneksel el emeğine dayalı organizasyonlar dahi yalın operasyonlar ile verimliliklerini
arttırmışlardır. Yalın operasyonlar sürekli öğrenme, yaratıcılık ve takım çalışması yoluyla
mükemmeli zorlayarak israfı azaltma felsefesini uygulamaya geçirir. Şu ortak özellikleri
paylaşırlar:


Tüm stokları elimine etmek için JIT tekniklerini kullanın.



Çalışanların her defasında kusursuz ürün üretmelerine yardımcı olan sistemler



Kat edilen mesafeleri kısaltarak alan ihtiyacını azaltın.

kurun.

 Tedarikçiler ile onların nihai müşterinin ihtiyaçlarını anlamalarında yardımcı olan
ortaklıklar geliştirin.
 Nihai müşterinin ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunu almaları doğrultusunda
tedarikçileri eğitin.
 Değer katan aktiviteler dışındaki tüm faaliyetleri elimine edin. Malzeme taşıma,
muayene, stok ve yeniden işleme en muhtemel hedeflerdir zira bunlar son mamule değer
katmazlar.
 İş tasarımını, eğitimi, çalışan bağlılığını, takım çalışmasını ve yetkilendirmeyi
sürekli arttırarak çalışanları geliştirin.

 Sorumluluğu mümkün olan en alt seviyeye kadar iterek işleri meydan okuyucu
hale getirin.


Çapraz eğitim ve iş sınıflandırmasını azaltarak işçi esnekliğini sağlayın.

Başarı, yöneticilerin, çalışanların ve tedarikçilerin tam taahhüt ve katılımını gerektirir.
Ödüller ise son derece cezbedicidir. Yalın üreticiler sıklıkla kıyaslama örnekleri haline
gelirler.

14.14. Uygulamada OY Louis Vuitton’da Yalına Geçiş
LVMH dünyanın en büyük lüks ürün üreticilerinden biridir. Firmanın gelirlerinin
yarısını sağlayan Louis Vuitton birimi lüks ve pahalı el çantaları yapmaktadır. Yaklaşık 7
milyar$'lık bir satış rakamına ulaşılmıştır. Yatırımın geri dönüşü mükemmeldir ancak satışlar
daha da fazla olabilir: firma çoğu zaman yeni bir ürünün satış hızını yakalayacak üretimi
gerçekleştirememektedir. Moda endüstrisinde her şey pazara çıkış hızı ile ilgili olduğundan bu
firma için kötü bir haberdir ve çok geniş çaplı bir gözden geçirme başlayacaktır.
Fabrika seviyesinde değişiklikler bu gözden geçirmenin anahtarıdır. Firmada
geleneksel yaklaşım parti tipi imalat üzerine kurgulanmıştır. Zanaat, kısmi olarak
tamamlanmış çantalar üzerinde çalışma, kesme, yapıştırma, dikiş ve montaj gibi özelleşmiş
işler yapılmaktadır. Yarı bitmiş el çantalarını taşıyan arabalar, yığınları bir sonraki iş
istasyonuna taşır. Bir el çantasını yapmak 20 ile 30 arasında işçinin 8 gününü alır. Kusurlar
fazladır. Yalın imalat olası en uygun çözüm gibi durmaktadır.
Zanaatkarlar küçük, U şeklindeki iş hücrelerinde birden fazla görevi yerine getirecek
şekilde eğitilir. Her bir iş hücresi 6 ile 12 arasında çapraz eğitilmiş işçi, gerekli dikiş
makineleri ve tezgâhları barındırır.
Tek parça akışına uygun şekilde işler hücre boyunca işçiden işçiye aktarılır. Sistem
stokları azaltırken işçilerin hataları daha erken tespit edebilmelerini sağlar. Eski sistemden
yeniden işlem bazen %50 gibi yüksek oranlara çıkabilmekte ve kayıplar %4'e
ulaşabilmekteydi. Geri dönüşler üçte iki oranında azalmıştır. Sistem yalnızca verimliliği ve
kaliteyi arttırmakla kalmamış ayrıca Louis Vuitton'un, haftalık yerine günlük çizelgeleme ile,
pazara daha hızlı cevap verebilmesini de sağlamıştır

14.15. Yalın Sürdürülebilirlik
Yalın ve sürdürülebilirlik bir elmanın iki yarısı gibidir. İkisi de kaynakları maksimize
etmeyi ve ekonomik verimliliği hedefler. Ancak eğer yalın öncelikle süreç ve sistem odaklı
olur ise yöneticilerin firmanın ötesindeki sürdürülebilirlik hususlarını gözden kaçırma
olasılığı ortaya çıkmaktadır. Ek 5'de de bahsedildiği gibi sürdürülebilirlik firmanın ve
hissedarlarının yer aldığı sistemlerin incelenmesini gerektirir. Bu yapıldığında hem yalın hem
de sürdürülebilirlik daha yüksek başarım seviyelerine ulaşacaktır.
Yalın israfı ortadan kaldırır zira israf müşteri için hiçbir değer katmamaktadır.
Sürdürülebilirlik de israfı ortadan kaldırır zira israfın çevre üzerinde olumsuz etkileri vardır.
Yalın sürdürülebilirlik israfın önlenmesi zemini üzerine kurulmuştur.

14.16. Hizmet Sektöründe Yalın Operasyonlar
Yalın operasyonların özellikleri diğer sektörlerde olduğu gibi hizmet sektöründe de
uygulanabilir niteliktedir. Burada hizmet sektöründe tedarikçilere, yerleşime, stoklara ve
çizelgelemeye uygulanmasının bazı örnekleri incelenecektir.
Tedarikçiler Daha önce de bahsettiğimiz gibi tüm restoranlar tedarikçileri ile JIT
temelinde bir ilişki kurarlar. Böyle yapmayanlar ise genelde başarısız olanlardır. Burada,
atılan yiyecekler ve müşterilerin şikayet etmesi ya da rahatsızlanması gibi israflar çok
aşikardır.
Yerleşimler Soğuk yiyeceklerin soğuk ve sıcakların sıcak servis edilmesi gereken
restoran mutfaklarında yalın yerleşim gereklidir. Örneğin McDonald’s üretim sürecini
saniyeler ölçeğinde kısaltabilmek için büyük maliyetler ile mutfak yerleşimini yeniden
düzenlemiştir. Yeni süreç ile hamburger üretimi 45 saniye sürmektedir. Yerleşim, ayrıca,
müşterilerin valizlerini tam zamanında istedikleri, havayolu bagaj teslim sürecinde de fark
yaratmaktadır.
Stok Hisse senedi piyasasında stok hemen hemen her gün sıfır düzeyine kadar iner.
Çoğu alış ve satış emirleri anlık olarak gerçekleştirilir zira gerçekleşmeyen bir emir müşteri
tarafından kabul edilemez. Yerine getirilmemiş bir emrin olması durumu aracıları ciddi
manada sıkıntıya sokar. Benzer şekilde McDonald’s sadece birkaç dakikalık bitmiş ürün
stoku bulundurarak stok israfını düşürmeye çalışır. Bu süre geçtikten sonra stok çöpe atılır.
Arnold Palmer hastanesi gibi hastaneler de JIT stok ile ve düşük güvenlik stoku ile çalışır.
Hatta tıbbi ilaçlar gibi kritik malzemeler bile, topluluk ağları yedekleme sistemleri
olarak kullanılarak, en düşük seviyede tutulmaya çalışılır. Bu manada, eğer bir eczanede
ihtiyaç duyulan ilaç biterse ağın bir diğer üyesi sonraki günün siparişi gelene kadar gerekli
tedariki sağlar.
Çizelgeleme Havayolu bilet gişelerinde müşteri talebine uyum sağlamak önemlidir.
Ancak stok bulundurma zorunluluğundan ziyade talep, personel bulundurma ile karşılanır.
Detaylı çizelgeleme ile personel müşteri talebinin en yüksek olduğu anlarda iş başı yapar.

Başka bir deyişle "bir şeyler" stoklanmaktansa personel çizelgelenir. McDonald's ve
Walmart'ta personel çizelgeleri 15 dakikalık aralıklarla düzenlenecek kadar detaylıdır. Burada
firmanın talep tahminindeki gücü de yardımcı olmaktadır. Kısaca hem personel hem de
üretim belirli bir talebi karşılamak için çizelgelenir. Yalın organizasyonlarda çizelgeleme
anahtar faktörlerden bir tanesidir. Mükemmel tahmin bu çizelgelerin temel taşıdır. Bu
tahminler çok hassas, mevsimlik, günlük ve hatta havayolu gişesinde olduğu gibi, saatlik
bileşenler içerebilir.
Sürekli değişen talep dahilinde müşterilere mal ve hizmet sağlamak için tedarikçilerin
güvenilir olması, stokların yalın, çevrim sürelerinin kısa ve çizelgelerin çevik olması
gereklidir. Yalın bir bakış, çalışanları motive ederek ve yetkilendirerek müşterinin değer
algısının yaratılmasını ve gelişmesini sağlarken bu amaca hizmet etmeyen her türlü unsurun
ortadan kalkmasını sağlar. Yalın teknikler hem ürün hem de hizmet üreten firmalarda yaygın
olarak kullanılmaktadır.

14.17. Etik İkilem
Yalın operasyonların dünyasında elleçleme maliyetlerini düşürme, teslimatı
hızlandırma ve stokları azaltma çabası ile perakendeciler, tedarikçilerini, çapraz sevkiyat
depoları, belirli mağazalara doğrudan sevkiyat ve raf sunumu gibi konularda sürekli daha
fazlasını yapmaları doğrultusunda zorlamaktadırlar. Dekoratif akvaryum ürünleri üreten
küçük bir imalatçı olan firmanız zor bir durum ile karşı karşıyadır. Mega-Mart sizden ilk
olarak barkod teknolojisini uygulamanızı ve sonrasında özel paketleme ve ardından her bir
mağaza için barkodlanmış küçük tekil sevkiyatlar yapmanızı istedi. (Bu şekilde ürün depoya
girdiğinde çapraz sevkiyat ile hızlıca doğru kamyona ve mağazaya ulaştırılacak ve rafa
yerleştirmeye hazır hale gelecektir.) Şimdi Mega-Mart RFID kullanmanızı istiyor. Ve bunu
hemen yapmanızı istiyor.
Mega-Mart teknolojiye ayak uyduramayan tedarikçileri ile iş ilişkisini keseceğini açık
bir şekilde dile getirdi.
Önceleri barkod sistemleri ile ilgili uzmanlığınız yok iken kredi kullanarak bir firma
ile teknolojinin geliştirilmesi ve sevkiyat elemanlarınızın eğitilmesi için anlaşma yapmıştınız.
Bunun yanı sıra özel paketleme ihtiyaçlarını karşılamak sizi birkaç ay boyunca zarara
uğratmış ve geçen yılı zarar ile kapatmıştınız. Şu anda da söz konusu RFID talebini
karşılamanız imkansız gibi gözükmektedir. En iyi şartlar altında dahi işiniz alt sınırda bir
karlılıktadır ve bankanın size tekrar kredi vermesi zor görünmektedir. Yıllar boyunca MegaMart sizin ana müşteriniz haline geldi ve şu anda onlar olmadan satış yapmanız mümkün
değil. Burada etik hususlar nelerdir ve ne yapacaksınız?
Tartışma Soruları
ÇÖZÜMLÜ PROBLEM VE ÖRNEKLER DE VAR.

Uygulamalar
1) JIT Nedir?
2) Yalın üretici nedir?
3) TÜS Nedir?
4) Düzey çizelgeleme nedir?
5) JIT, değer katmayan gecikmeleri ortadan kaldırmaya çalışır. Bu durumda JIT hava
şartları ve bunun mahsul kaldırma ve taşıma süreleri üzerindeki etkisi ile nasıl baş eder?
6) JIT ve kalite arasındaki ilişkinin üç yönü nedir?
7) TÜS, rekabet avantajına nasıl katkıda bulunur?
8) Tedarikçiler nazarında tam zamanında işbirliklerinin karakteristikleri nelerdir?
9) Kart kelimesinin Japonca karşılığının JIT çalışmalarında nasıl uygulama
bulduğunu tartışınız.
10) Standartlaştırılmış, yeniden kullanılabilir kutuların sevkiyatta belirgin faydaları
vardır. Bu donanımın tesis içerisindeki kullanım amacı nedir?
11) Yalın üretim hizmet sektöründe işe yarar mı? Bir misal veriniz.
12) Hangi yalın teknikler hem üretim hem de hizmet sektörlerinde işe yarar?

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
JIT, Toyota Üretim Sistemi ve Yalın operasyonlar incelendi.

