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ÖNSÖZ
Endüstriyel yönetim sistemlerinin tarihçesine bakıldığında, sanayi devrimi sonrasında
fabrika sistemlerinin ortaya çıkmasıyla sanatkâr ağırlıklı üretimden (bir kişinin bir işin tüm
işlemlerini yapması) işbölümü ağırlıklı üretime geçildiği görülmektedir. 1770’li yıllarda
yaşanan bu gelişmeden sonra, bilim sürekli olarak malzeme, makina, donanım, işçilik vb.
üretim kaynaklarından oluşan ve sürekli olarak karmaşıklaşan üretim sistemlerinin daha etkin
ve daha verimli yönetilebilmesi için yeni yöntem ve ilkeler geliştirmeye çalışmıştır ve bu
çalışmalar günümüzde de artan bir hızla sürmektedir. Endüstri mühendisliği ve bilimsel
yönetim alanında geliştirilen bu yeni ilke ve yöntemlerin temel amacı, üretim kaynaklarını
verimli bir şekilde kullanarak işletmelere rekabet üstünlüğü kazandırabilmektir.
İşletmelerin rekabet üstünlüğü avantajını yakalayabilmesinin önde gelen üç noktası
vardır: Yüksek kalite, düşük mâliyet ve yüksek verimlilik/performans
İşletmelerde tedarik sürelerinin (tasarım, tedarik-üretim-dağıtım) düşürülmesi, sürekli
değişen müşteri taleplerine uygun üretimin gerçekleştirilmesi, tedarik zinciri içinde yer alan
tedarikçi firma, üretici firma, satıcı firma ile müşteriler arasında istenen düzeyde iletişimin
sağlanması faaliyetlerinin, etkinlik, verimlilik ve performans ilkelerine uygun olarak
yapılabilmesi için Kurumsal Kaynakların Planlanması (ERP: Enterprise Resources Planning)
yaklaşımının kullanılması gerekmektedir.
Bu ders notunda sırası ile Üretim Sistemleri, Üretim Yönetimi, Kaynak Planlama, Ana
Üretim Çizelgeleme, Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP), Ana Üretim Çizelgesi,
Kapasite Planlaması, Üretim Kaynaklarının Planlaması (MRP II), Dağıtım Kaynaklarının
Planlanması (DRP) ve Kurumsal Kaynakları Planlanması (ERP) konularına değinilecektir.
Ders notunun son iki kısmında ise uygulamaya yönelik olarak MS Dynamics NAV yazılımı
ile ilgili kullanım bilgileri mevcuttur.
Bu ders notunun İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Endüstri
Mühendisliği Lisans Programı öğrencilerine teorik ve uygulama açısından katkıda
bulunmasını dileriz.

DOÇ. DR. MURAT BASKAK / DOÇ. DR. EMRE ÇEVİKCAN
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1. ÜRETİM SİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Üretim Kavramı
1.2. Üretim Sistemi
1.3. Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Üretim nedir?



Üretim sistemi bileşenleri nelerdir?



Üretim Sistemleri hangi unsurlara göre nasıl sınıflandırılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Üretim

Üretim Sistemleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Üretim
kavramını Ders notları, sorular ve
öğrencinin yapacağı ilgili
tanımlayabilmek
literatür araştırması
Üretim
Sistemlerinin Ders notları, sorular ve
bileşenleri ve aralarındaki öğrencinin yapacağı ilgili
literatür araştırması
ilişkiyi kavrayabilmek

Sistemlerinin Ders notları, sorular ve
Üretim
Sistemlerinin Üretim
Sınıflandırılması
Sınıflandırma
faktörlerini öğrencinin yapacağı ilgili
öğrenerek, her faktöre göre literatür araştırması
çeşitlendirebilmek
Çağdaş Üretim Sistemleri

Tam Zamanında Üretim, Ders notları, sorular ve
Hücresel Üretim Sistemleri, öğrencinin yapacağı ilgili
Bilgisayarla
Bütünleşik literatür araştırması
Üretim Sistemleri ve Esnek
Üretim
Sistemleri
kavramlarını öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Üretim



Üretim Sistemleri



Geleneksel Üretim Sistemleri



Çağdaş Üretim Sistemleri
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Giriş
Bu ders kısım kapsamında öncelikle üretim kavramı açıklanacak, ardından üretim
sistemi ve girdi ve çıktılarından söz edilecektir. En son ve geniş kısımda ise üretim
sistemlerinin geleneksel ve çağdaş sınıflandırma şekilleri, çeşitli örnekler ile anlatılacaktır.
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1.1. Üretim Kavramı
En genel bakış açısı ile üretim “ekonomik değeri olan mal veya hizmetlerin
oluşturulmasını sağlayan faaliyetler bütünü”, en yalın tanımıyla da “yaratılan değer” olarak
tanımlanabilir. Burada önemli olan üretim sonunda ortaya çıkan mal veya hizmetin ekonomik
bir değerinin olması ve/veya bir yarar yaratmasıdır. Örnek vermek gerekirse otomobil
üretmek, ekonomik değeri olan bir faaliyet olup, üretim kapsamı içinde düşünülür. Buna
karşılık bir ağacın dallarını, salt zevk için koparmak, yâni koparılmış dalları ekonomik bir
faaliyette (örneğin mobilya sektörü için) kullanmamak, üretim kapsamında düşünülemez.
Üretim sözcüğü yalnızca bir ürünün ortaya çıkması ya da oluşturulması amacıyla
yapılan faaliyetler için değil, aynı zamanda bir ürüne değer katmak ve/veya değerini arttırmak
amacıyla yapılan faaliyetler için de kullanılır. Bu anlamda mal ve hizmetleri kullanıcılara
sunmak amacıyla yapılan her türlü çabaya üretim denir.
Üretim kavramı ekonomistler ve mühendisler tarafından ayrı biçimlerde tanımlanır.
Ekonomistler üretimi “yarar yaratmak” şeklinde tanımlarlar. Mühendisler ise, fiziksel bir
varlık üzerinde onun değerini arttıracak bir değişiklik yapmayı veya hammadde ya da yarı
ürünleri, kullanılabilir bir ürüne dönüştürmeyi üretim sayarlar. Sonuç olarak üretim; temel
amacı topluma değer yaratmak olan ve insan gereksinimlerinin, doğa tarafından tam olarak
karşılanmaması sonucu ortaya çıkan ve insanlar tarafından geliştirilen bir etkinliktir.
Üretim sistemleri salt fiziksel ürün üretimlerini içeren îmalat sistemleri olarak
algılanmamalıdır. Hizmet üreten sistemlerde (eğitim, dağıtım, ulaşım, konaklama vb.)
girdilerin fiziksel veya kimyasal durumunda bir değişiklik sözkonusu olmamakla birlikte yine
topluma bir değer yaratılmaktadır; dolayısıyla bu sistemler de üretim sistemi olarak
düşünülürler [Acar, 1998]. Dolayısıyla üretim sistemleri temelde mal ve hizmet üretimi
olarak ikiye ayrılmaktadır.
Üretim, başlıca dört yolla gerçekleştirilir:
1.

Biçim değişikliği yoluyla (ağaçtan sandalyeye, kumdan sıvaya vb.)

2.

Yer değişikliği yoluyla (nakliye vb.)

3.

Zaman değişikliği yoluyla (soğuk hava depoculuğu, bankacılık vb.)

4.

El değiştirme yoluyla (ticaret)

Söz konusu bu sınıflandırmada yeri tam olarak belli olmayan yazılım programı
geliştirme gibi üretimler, bir şekilde biçim değişikliği yoluyla yapılan üretim şeklinde
yorumlanabilir (verilerin bir program aracılığıyla bilgi hâline dönüştürülmesi).

7

1.2. Üretim Sistemi
Sistem, amacı doğrultusunda birbirleri ve çevresi ile, süreçlere dayalı etkileşimi olan
öğeler topluluğudur. Üretim sistemi açık bir sistem olup girdiler, dönüştürme süreçlerinden
geçirilerek çıktılar hâline getirilir. Girdiler, temel olarak üç ana başlık altında toplanmaktadır:
1.

Doğa (toprak, madenler, su, hava)

2.

Emek (işgücü)

3.

Sermaye

Üretim Yönetimi açısından ise girdileri beş madde hâlinde ifâde etmekteyiz:
1.

Malzeme

2.

İşgücü (beyaz ve mavi yakalılar)

3.

Sermaye (arsa, bina, donanım, demirbaşlar)

4.

Enerji

5.

Diğer (Patent, imtiyaz hakkı, hizmet, yazılım vb.)

Çıktılar; ürün, yarı ürün, yan ürün, hizmet ve artıklardır. Örneğin bir şeker fabrikası
için küp veya toz şeker ürün için, bu ürünlerin üretilmesi sırasında oluşan küspe yan ürün için,
bir otomobil fabrikasında yedek parça amacıyla üretilen şaft yarı ürün için, verilen eğitim
hizmet için ve metal, ahşap, sıvı ve gaz atıklar ise artıklar için örnek verilebilir. Bunlardan
artıklar, istenmeyen çıktı olarak tanımlanabilir.
Üretim süreçleri, üretim ve hizmet çıktılarının elde edilmesi için gerçekleştirilen
dönüştürme süreçleridir. Süreç; işlem, taşıma, kontrol ve stoklama gibi faaliyetlerden
oluşmaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1. Genel bir üretim sistemi
Üretim sistemleri sürecinde insanlar, malzeme, enerji ve makinalar kullanılarak bir
dönüşüm gerçekleştirilir. Bu dönüşüm, metalin işlenmesi ya da ahşabın kesilmesi şeklinde
olabileceği gibi, bilginin işlenmesi şeklinde de olabilir. Üretim Sisteminin gerek öğeler arası
ve gerekse çevre ile olan ilişkilerinde sürekli bir değişim yaşanacağından sistemde bir geri
besleme yapısı oluşturulması ve sistemin amacı doğrultusunda yönetsel önlemlerin zamanında
alınması sözkonusudur.
Üretim sistemi, şirket organizasyonel yapısının bir parçasıdır ve pazarlama, satış,
finansman, insan kaynakları, satınalma gibi firmanın diğer işlevsel alanlarında verilen
kararlardan etkilenir. Çeşitli dış çevresel etkiler de, şirketin tüm işlevlerine etki etmektedir.
Beş önemli çevresel etmen vardır: Ekonomik Koşullar, Yasal Koşullar, Rakipler ve Rekabet
Koşulları, Teknolojik Gelişmeler, Doğa Koşulları.

1.3. Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması
1.3.1. Genel Bilgi
Üretim sistemleri temelde iki sınıfa ayrılmaktadır:
1.
Geleneksel Üretim Sistemleri: Bu sistemler; uygulanan stok politikasına göre,
ürün çeşidi ve miktarına göre, ürün sürecine göre ve ürün cinsine göre sınıflandırılmaktadır.
2.
Çağdaş Üretim Sistemleri: Bu sistemler ise 1970’li yıllarda ortaya çıkan PostFordist yaklaşıma dayalı hücresel üretim, tam zamanında üretim, esnek üretim ve bilgisayar
destekli üretim gibi daha yüksek kalite, çeşitlilik ve hıza dayalı üretim sistemleridir.
Üretim sistemleri,
sınıflandırılabilir.

tarihsel

gelişimi

gözönüne

alınarak

Şekil

2’deki

gibi
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ÜRETİM SİSTEMLERİ

GELENEKSEL ÜRETİM SİSTEMLERİ

ÜRÜNE
UYGULANAN
STOK

ÜRÜN ÇEŞİDİ ve
ÜRETİM
MİKTARINA GÖRE

ÇAĞDAŞ ÜRETİM SİSTEMLERİ

ÜRETİM
SÜRECİNE GÖRE

ÜRÜN CİNSİNE
GÖRE

Tam Zamanında Üretim
Sistemi (JIT)

Hücresel Üretim Sistemi

POLİTİKASINA
GÖRE
Stok İçin Sevkiyat

Proses Tipi Üretim

Sipâriş Tipi Atölye

Demir-Çelik Üretimi

Stok İçin Üretim

Kitle Üretimi

Akış Tipi Atölye

Lastik Üretimi

Sipârişe Göre Son İşlemler

Parti Üretimi

Sabit Konumlu Atölye

Çimento Üretimi

Sipârişe Göre Üretim

Proje Tipi Üretim

Melez Üretim Sistemleri

Bilgisayarla Bütünleşik
Üretim Sistemleri

Metal Eşya Üretimi

Esnek Üretim Sistemleri

Sipârişe Göre Tasarım
Sipârişe Göre Konfigürasyon

Kitlesel Özel

Sipârişe Göre Satınalma

Üretim
Dinamik Üretim Sistemleri

Şekil 2. Üretim sistemlerinin sınıflandırılması
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1.3.2. Geleneksel Üretim Sistemleri
Ürüne Uygulanan Stok Politikasına Göre Sınıflandırma
Firmanın ürettiği ürüne uyguladığı stok politikası, onun üretim tipini belirler. Stok
politikasını bir işlev olarak ele alırsak, ürünün teslim süresi ve müşterinin ürün üzerinde
istediği özelleştirme, bu işlevin değişkenleri olacaktır.
Ürüne uygulanan stok politikası açısından üretim tipleri aşağıdaki şekilde
sınıflandırılmaktadır:
1.

Stok İçin Sevkiyat (STS: Ship To Stock)

2.

Stok İçin Üretim (MTS: Make To Stock)

3.

Siparişe Göre Son İşlemler (ATO: Assemble To Order, FTO: Finish To Order)

4.

Siparişe Göre Üretim (MTO: Make To Order, BTO: Built to Order)

5.

Siparişe Göre Tasarım (ETO: Engineer To Order)

6.

Siparişe Göre Konfigürasyon (CTO: Configure To Order)

7.

Siparişe Göre Satınalma (BTO: Buy To Order)

Stok İçin Sevkiyat: Ürünler standarttır ve pazara sunulmuştur; dağıtım kanalının her
aşamasında güvence stokları bulundurularak müşteri talepleri hemen karşılanır. Kanaldaki
güvence stoklarını karşılayacak şekilde üretim yapılır. Müşteri eğer ürünü perakende olarak
hemen almak istiyorsa, bu durum stok için sevkiyat’a uygundur.
Stok İçin Üretim: Ürünler standarttır ancak dağıtım kanalının farklı aşamaları için her
zaman güvence stoğu bulundurmak gerekli değildir. Ürün talebi çok değişken değildir ve
tahmin edilebilir. Müşteri eğer ürünü üretim tesisinden hemen almak istiyorsa, bu durum stok
için üretim’e uygundur. Çünkü ürün müşterinin sipariş talebinden bağımsız olarak daha önce
üretilmiş olacak ve sipariş ânından hemen sonra stoktan teslim edilecektir. Ancak böyle bir
durumda müşteri, ürün üzerinde bir özelleştirmeden sözedemez. Ayrıca bu tür bir üretim tipi
firmaların içinde bulundukları sektör veya pazar için riskli olabilir, çünkü ürüne sürekli ve
düzgün bir talebin olması gerekir. Bu tür üretimler; civata, somun gibi çok sık kullanılan
parçaların üretiminde veya çimento, kömür vb. ürünlerin üretiminde görülmektedir.
Siparişe Göre Son İşlemler: Genelde standart bir üretim aşamasından sonra ürünlere
ait son işlemler müşteri isteklerine göre yapılır. Bu üretim tipinde ana parçalar, alt montaj
grupları (özellikle farklı ürünlerde kullanılabilir olanlar) ve opsiyonel (isteğe bağlı) parçalar
üretilir veya satın alınarak stoklanır. Bu sâyede bir sipariş geldiğinde müşterinin bekleme
süresi, son işlemler (paketleme, sarım, aksesuar montajı vb.) süresi ile sınırlanmış olur ve
müşterinin siparişine daha kısa sürede yanıt verilmiş olur. Bu stok politikası, model farklılığı
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olan benzer ürünleri sipariş üzerine yapan firmalarda kullanılır. Aksesuarları ve isteğe bağlı
parçaları ile milyona varan çeşit yaratan takı üretimi, bu tip için iyi bir örnek oluşturabilir.
Müşteriden gelen varyasyonlara göre takılara son işlemler uygulanır.
Siparişe Göre Üretim: Bâzen müşteri ürün üzerinde mutlaka bir özelleştirmeye
gereksinim duyuyor olabilir ve üretim için geçecek toplam süreyi beklemeyi göze alabilir. Bu
durumda yapılabilecek üretim, siparişe göre üretim olup, özel ve çoğunlukla düşük miktarlı
ürün üretimi, sipariş alındıktan sonra gerçekleştirilir. Satın alınan hammaddeler ve parçalar
aynıdır ancak ürünler müşteri isteklerine göre geniş bir yelpazede çeşitlendirilebilir. Bu
üretim tipinde elde salt hammadde stoğu bulunur ve ilk önce bunlar işlenir. Daha sonra bu
parçalar birleştirilerek veya bir şekilde biraraya getirilerek üretim tamamlanır. Sonuçta tam
anlamıyla müşterinin gereksinimi olan ürün üretilmiş olur. Bu tür üretim için verilebilecek
örnek terzilik olabilir. Müşteriden gelen istek doğrultusunda, istenilen renkte ve kalınlıkta
kumaş kesilir ve daha sonra bunlar dikilir. Ürünün son şekli müşterinin tam olarak istediği
görünümde ve bedenine uygun tipte olur. Bunun dışında farklı otomobil şirketleri için orijinal
parça üreten yan sanayi işletmeleri, siparişe göre üretim sistemi ile çalışır.
Siparişe Göre Tasarım: Müşteri spesifikasyonlarına göre tasarlanan özel (standart
olmayan), görece karmaşık, uzun îmalat sürelerine sahip, diğer ürünlerden farklı malzeme
listesi ve rotaları olan ürünlerin üretildiği üretim tipidir. Siparişe Göre Üretim’in yapısıyla
benzerlik göstermekle birlikte, özel, eşi olmayan ve karmaşık ürünlere yöneliktir.
Siparişe Göre Konfigürasyon: Siparişte belirtilen parametrelere (renk, boy, ölçü vb.)
göre ürünün tanımlandığı ve bu konfigürasyona göre üretiminin gerçekleştirildiği üretim
tipidir.
Siparişe Göre Satınalma: Müşteriler tarafından istenen ürünler ve bu ürünlere ait
hammaddeler de çok özeldir. Ürün çeşitliliği çok fazladır. Dolayısıyla müşteri siparişi
alındıktan sonra bu siparişe ait malzemeler tedarik edilir ve üretim gerçekleştirilerek ürünler
teslim edilir.
Bu üretim tiplerinin, ETO ve CTO’nun siparişe göre üretim kapsamında olduğu
düşünülerek stok ayrıştırma noktasına göre şematik gösterimi, Şekil 3’de görülmektedir.
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Şekil 3. Stok politikasına göre üretim tiplerinin karşılaştırmalı gösterimi
Bir firmanın üretim sistemi yukarıdaki sınıflandırmalardan salt bir tanesine
girmeyebilir, iki veya daha çok sınıfa girebilir. Ayrıca, bir firma ürün bazında da farklı stok
politikaları uygulayabilir. Bâzı ürünlerinde stok için üretim, bâzılarında ise siparişe göre
üretim politikasını seçebilir. Bu karar, Ürün Konumlandırma Stratejisi (Product
Positioning Strategy) olarak adlandırılmaktadır.
Ürün Çeşidi ve Üretim Miktarına Göre Sınıflandırma
Üretim, ürünün çeşit ve miktarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:
1.

Proses Tipi Üretim (Process Type Production)

2.

Kitle Üretimi (Mass Production)

3.

Parti Üretimi (Lot/Batch Production)

4.

Proje Tipi Üretim (Project Type Production)

Proses Tipi Üretim: Îmalat sürecini oluşturan malzemenin akışkan olduğu üretim
şeklidir. Standart ürünler olduklarından, üretim stok için yapılır ve müşteri istekleri stoktan
karşılanır. Birkaç çeşit benzer ürünün büyük miktarlarda üretildiği, ürün çeşidinin çok az ve
üretim hacminin yüksek olduğu durumda kullanılan bir üretim tipidir. Bu tür üretim yapan
firmalarda genelde Üretim Planlama Birimi bulunmaz, çünkü talep oldukça düzgündür ve
çeşit azdır. Hızlı olması amacıyla özelleşmiş ve bu nedenle yatırımı yüksek olan donanım
kullanılır. İşler küçük öğelerine ayrılarak işçilere atanmış olduklarından ve ayrıca takımlar ve
yöntemler işe özel olduğundan verimlilik yüksektir. Genelde nitelikli işgücü gerekli değildir.
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Bu üretim tipi için; kimyasal ürünler (deterjan vb.), sıvı ürünler (meşrubat, bira,
zeytinyağı vb.), çimento, kağıt ve tel ürün üretimleri örnek olarak verilebilir. Çünkü bu gibi
ürünlerin talep miktarları çok yüksektir ve sürekli olarak fazla miktarlarda üretilirler.
Kitle Üretimi: Üretilen ürünler için üretim hatlarının/bantlarının kurulduğu, aynı tip
ürünün kitleler hâlinde çok büyük miktarlarda üretildiği üretim şeklidir. Buradaki üretim
hatlarındaki makinalar ve tezgâhlar özeldir ve üretimin amacı, hızlı ve çok sayıda ürün
üretmektir. Üretim Planlama Birimi’nin bu üretim tipinde önemi daha fazladır. Kitle
Üretimi’nde ürün çeşidi, proses tipi üretime göre daha fazladır. Ürünler tek tek birimler
hâlinde, birbirini izleyen iş istasyonlarından -genellikle otomasyon kullanılan bir transfer
sistemiyle- geçerler ve bunlara akış hatları adı verilir. Her iş istasyonunda iş bir diğerinden
bağımsız olarak yürütülür ve aynı sürede (çevrim süresi) tamamlanır. Bu tür üretim genellikle
yüksek talep hacmi olan standart ürünler için uygulanır. Bu ürünlerin yıl içindeki talep
miktarları süreklidir ve kestirilebilir. Ön planlama evresi büyük önem taşır, çünkü genellikle
donanıma ait yatırım mâliyetleri, parti üretimine ve proje tipi üretime göre oldukça yüksektir.
Bunun nedeni, belirli işleri yüksek verimlilik ve hızla yapabilecek özel donanımlar
kullanılmasıdır. Örneğin bir parçayı işi biten istasyondan alıp bir sonraki istasyona uygun
şekilde besleyen bir transfer donanımı gibi. Bu nedenle üretim hatlarının esnekliği, ileride
sözedilecek diğer yöntemlere göre düşüktür. Diğer özelliklerinin arasında; sabit ve esnek
olmayan malzeme taşınması, görece düşük hammadde ve süreç içi stoklar sayılabilir. Kitle
üretiminin kritik sorunları şunlardır:


Üretim hattının iyi dengelenmesi


Hat tezgâhlarının güvenilirliği ve bakımı (bir tezgâhın durması bu tip üretimde
tüm hattı etkilemektedir)


Zamanında hammadde gelmesi



Uygun ara stok miktarının belirlenmesi

Bu üretim tipi için; otomobil, elektronik eşya, beyaz eşya ve sayaç üretimleri örnek
olarak verilebilir. Çünkü bu tip ürünler, yüksek talebi olan standart ürünler olmasına rağmen,
farklı müşteri beğenisi, kullanım boyutları ve özellikleri nedeni ile her farklı tip için kitleler
hâlinde üretilirler.
Parti Üretimi: Bu üretim tipinde kısıtlı miktarlarda üretim sözkonusudur ancak çok
ürün çeşidi veya aynı ürünün çok farklı seçenekleri vardır. Bu durumda her partide aynı tür
ürün üretilir, ürün tipi değiştiği zaman başka bir partinin üretimine geçilmiş olur. Böylece
üretim hattı sıra ile farklı ürünlere ayrılır. Üretim Planlama Birimi’nin bu üretim tipinde
önemi daha da fazla artar. Üretilen ürün çeşidi arttıkça ve üretim miktarları azaldıkça, üretim
partiler hâlinde yapılacaktır. Ürünlerden standart olanlar için bir miktar üretim, stoğa yönelik
yapılabilir. Üretilecek miktar, o ürüne ilişkin bir kitle üretimi hattının geliştirilmesine yol
açacak büyüklükte değildir. Bu nedenle genel amaçlı donanımdan ve bunları kullanabilecek
nitelikli işgücünden yararlanılarak değişik ürünler üretilebilir. Bu durumda operasyon ve
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hazırlık mâliyetleri artacak ancak ürüne özel donanım alınmasına gerek kalmayacaktır. Parti
hacmi büyüdükçe parti üretiminden kitle üretimine geçiş sözkonusudur. Bu üretim tipinde
parti miktarını belirlemek önemlidir ve parti miktarının belirlenmesinde hazırlık süresi,
hazırlık ve stok mâliyetleri önemli rol oynar. Önce işlerin değişik bölüm veya tezgâhlara
atanarak yüklenmesi, sonra da işçilere ve tezgâhlara yüklenen işlerin önceliklerinin
belirlenerek iş sıralaması yapılması gereklidir. Bu çerçevede; belirli bir parti üretimi yapmak
için gerekli olacak bölümler, bu bölümlerde çalıştırılacak tezgâhlar ve bunların alternatifleri,
malzeme ve takımlar, her işlemin operasyon ve hazırlık süreleri ve ekonomik parti miktarları
belirlenir. Her partinin ayrı teslim zamanları olabileceğinden bunların öncelik sırasının da
belirlenmesi gereklidir. Parti üretiminde malzeme taşımaları yüksektir ve zaman zaman
partiler, üretimin farklı evrelerinde aynı bölümden yeniden geçebilirler. Tezgâhlar arasındaki
bu geliş-gidişin yüksek olması, ara stok miktarlarının da yüksek olmasına yol açar. Bu
nedenle stok için ayrılan alan büyüktür. İşletmede otomasyon çok düşük olmasına rağmen
esneklik yüksektir ve talep dalgalanmalarına daha kolay ayak uydurulabilir. Hazırlık
sürelerinin yüksek olması, malzeme ve yarı ürün taşımalarının bolluğu nedeniyle parti
üretiminde verimlilik yâni katma değerli zaman yüzdesi düşüktür.
Bu üretim tipi için; radyatör fanı, döküm ve dövme parça, pompa ve redüktör
üretimleri örnek olarak verilebilir. Çünkü her partide farklı özelliklerde ve farklı firmalara ait
parçalar, anlaşmalara ve siparişlere göre üretilirler.
Proje Tipi Üretim: Bu tip üretimde üretilecek ürün, genelde yer değiştirmez. Ürün
tasarımı tümüyle müşterinin isteği doğrultusunda gerçekleşmiştir. Gerekli malzeme, ekipman
ve tezgâh, üretim alanına getirilir. Tüm malzeme ve iş akışı, sözkonusu ürün etrafında döner.
Gantt Diyagramları, CPM (Critical Path Method) veya PERT (Program Evaluation and
Revision Technique) tipi bir üretim planlama sözkonusudur. Bu tip üretimin temel özelliği,
özellikleri belirlenen ürünün üretiminin bir veya birkaç kereye özgü olmak üzere yapılması ve
talebin önceden kesin olarak bilinmekte olmasıdır. Üretim miktarları, parti ya da kitle
üretimine göre çok daha düşüktür ve dolayısıyla ürün başına mâliyetleri daha yüksektir.
Bu üretim tipi için; gemi, köprü ve inşaat üretimleri, yazılım programı hazırlama, yeni
ürün tasarımı ve piyasaya sürülmesi örnek olarak verilebilir. Çünkü bunlar, genelde müşteri
talebine bağlı olarak bir kereye özgü olarak yapılan üretimlerdir.
Proses tipi üretimden proje tipi üretime doğru bu üretim tiplerini sırasıyla bir aşama
olarak düşünebiliriz. Örneğin ürün çeşidi proje tipi üretime doğru gidildikçe artar. Bu üretim
tiplerinin karşılaştırılması Şekil 4’de görülmektedir.
Bir işletmede birden fazla üretim tipi sözkonusu olabilir. Örneğin bir bütünleşik tekstil
işletmesinde iplik ve kumaş kitleler hâlinde üretilirken, giysiler partiler hâlinde üretilebilir.
Literatürde ürün çeşidi ve üretim miktarına göre üretim tiplerinin sınıflandırılması
konusunda düşünce birliği bulunmamasına rağmen, proses tipi üretim ve kitle üretimi ile parti
üretimi ve proje tipi üretim kesinlikle birbirinden ayrılmıştır. Proses tipi üretim ile kitle
üretimi sürekli üretim, parti üretimi aralıklı üretim, proje tipi üretim ise sipariş tipi üretim
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olarak da adlandırılmaktadır. Kesikli üretim, aralıklı üretim ve sipariş tipi üretimi
kapsamaktadır.
ÜRETİM TİPLERİ
Proses Tipi
Yüksek

Kitle Tipi

Parti Tipi

Proje Tipi

Üretim Miktarı

Düşük

Az

Ürün Çeşidi

Fazla

Düşük

Birim Maliyet

Yüksek

Pek Değişmez

Üretim Etmenleri

Sık Değişir

Kısa

Üretim Süresi

Uzun

Özel
Az
Az

Aparat ve Ölçüm Aygıtları
Esneklik
Îmalat Hazırlık Süresi

Genel
Fazla
Fazla

Ürüne Göre

Donanım Yerleşimi

İşleve Göre

Dengeli

İşçi, Makina Yükleri

Dengesiz

Özel Amaçlı ve
Otomatik
Düşük
Az
Az

Makinalar

Genel
Amaçlı

İşgücü Kalitesi

Yüksek

İş Tâlimatları
Hammade ve Yarı Ürün Hacmi

Fazla
Fazla

Fazla

Malzeme Nakil Hızı

Az

Az

Nakil ve Depolama Alanı
Gereksinimi

Fazla

Fazla

Bakımın Önemi

Az

Fazla

İlk Yatırım

Az

Kolay
Stoğa

Üretim Planlama ve Kontrol
Üretim

Zor
Siparişe

Şekil 4. Ürün çeşidi ve üretim miktarına göre üretim tiplerinin karşılaştırmalı gösterimi
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Sürekli (Serî) Üretim: Yüksek miktarlarda üretilen ama düşük düzeyde çeşitlilik
gösteren ürünler için uygulanan üretim şeklidir. Sürekli üretimde, birbirinden farklı operasyon
sıralarına ve yardımcı üretim araçlarına gereksinim duyan değişik ürünlerin üretiminde
yaşanan zorluklar yoktur. Ana özelliği; ürün akışı (ürünün sürekli hareket hâlinde olması) ve
tesislerin üretilecek ürüne göre tasarlanmasıdır. Sürekli üretim, proses tipi üretim ve kitle
üretimi olmak üzere iki türlüdür. Kitle üretimine bâzen kesikli serî üretim de denilmektedir.
Yukarıda belirtildiği üzere, proses tipi üretimde, işlenen hammadde ve ürünler, yapıları
itibariyle kendiliğinden akarlar. Çimento, şeker, petrokimya ve süt ürünleri üretimi gibi. Kitle
üretiminde ise ürün, tek tek birimler hâlinde, ancak birbirini izleyen iş istasyonlarındaki
gerekli işlemlerin sürekli bir şekilde yapılmasıyla oluşur.
Aralıklı Üretim: Bu tip üretim sistemlerinde belirli bir siparişi ya da sürekli talebi
karşılamak için benzer veya aynı cinsten ürünler, partiler hâlinde üretilir. Bu sistemlerin en
büyük özelliği, bir parti üretimi tamamlanmadan diğer partinin üretimine geçilmemesidir.
Ayrıca talep süreklidir ve sipariş tipi üretimde olduğu kadar değişken değildir. Bu sistemlerde
iki ana sorun; parti büyüklükleri ve parti adetlerinin saptanması ve partilerin sıralanmasıdır.
Parti büyüklükleri ve parti yinelemeleri arttıkça kazanılan deneyim, üretimin
planlanması, planın uygulanması ve kontrolundaki en önemli zorluklardan biri olan
belirsizliği azaltır. Parti tipi üretimde çoğunlukla siparişe göre üretim gerçekleştirilmektedir.
Üretim için gerekli etmenler, partinin büyüklüğüne göre hazırlanır. İşlemlerin yinelenmesi
sonucunda atölye düzeyinde beceri artar. Partinin belirli ya da belirsiz aralıklarda üretilmesi
de planlama çalışmalarını zorlaştırabilir [Acar, 1998].
Genelde sipariş tipi üretim ile parti üretiminin bir kısmı (bir kerelik parti üretimi ve az
sayıda belirsiz aralıklarda parti üretimi) kesikli üretim olarak tanımlanır.
Parti üretiminde belirli aralıklarda, sık sık yinelenen büyük partilerin üretilmesi, bu tip
üretimi sürekli üretim sınıfına yaklaştırır [Acar, 1998].
Öte yandan, küresel rekabet koşullarında yeni teknoloji sistemleri ile geleneksel serî
üretimden, çok ürünlü parti üretimine geçiş sözkonusudur. Örneğin; otomobil fabrikalarındaki
modeller gibi.
Sipariş Tipi Üretim: Düşük miktarlarda üretilen ama yüksek düzeyde ürün
çeşitliliğini içeren ve belirli siparişleri karşılamak üzere yapılan üretimdir. Bu sistemlerde,
birçok değişik işlemi yapabilen çok işlevli tezgâhlar kullanılır. Esnek üretim yapısı ile daha
nitelikli elemanlara gereksinim duyulur. Sipariş ve ürün değişkenlikleri nedeniyle üretim
yönetimi çalışmalarında bâzı zorluklarla karşılaşılır. Uzay ve havacılık endüstrisi, makina
takım ve özel aparatları, sipariş tipi üretimin örnekleridir. Bu üretim tipinde, yüksek düzeyde
îmalat ara stokları ile düşük düzeyde tezgâh ve işçi kapasitesi kullanımı ve daha yavaş iş akışı
ile denetim güçlükleri yaşanabilmektedir. Sipariş tipi üretim, talep yapısına bağlı olarak, üç
şekilde gerçekleştirilir:
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1.
Ürünün bir kez sipariş üzerine üretilmesi (Proje tipi üretim olarak bilinen bu
sistemlerde, üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmaların yararı çok
kısıtlıdır, standart üretim yöntemlerinin ve standart işlem sürelerinin olmaması, üretim
planlamayı zorlaştırır)
2.

Çeşitli ürünlerin, düşük miktarlarda, belirli aralıklarla sipariş üzerine üretilmesi

3.

Çeşitli ürünlerin, düşük miktarlarda, belirsiz aralıklarla sipariş üzerine üretilmesi

Son iki tip uygulamada, üretimde yinelemenin getirdiği bâzı kolaylıklar vardır.
Ürünlerin daha önceden yapılması, bunların tanınmasını ve üretim sırasında karşılaşılabilecek
zorlukların önceden görülmesini sağlar. Özellikle ürün siparişleri, önceden saptanabilen
belirli aralıklarla geliyorsa, ÜP çalışmaları daha etkin bir şekilde yapılır [Acar, 1998].
Yukarıda yapılan çeşitli sınıflandırmalar, Şekil 5’deki gibi ilişkilendirilebilir.

Ürün Çeşidi ve Üretim Miktarına Göre
Sınıflandırma
Kesikli Üretim
Sürekli Üretim

Proses
Tipi
Üretim

Kitle
Üretimi

Aralıklı
Üretim

Sipâriş
Tipi
Üretim

Parti
Üretimi

Proje
Tipi
Üretim

Şekil 5. Ürün çeşidi ve üretim miktarına göre olan sınıflandırmalar arasındaki ilişki
Üretim Sürecine Göre Sınıflandırma
Sipariş Tipi Atölye (Job Shop): Bu tip üretimde daha çok genel amaçlı takım
tezgâhları kullanılır. Sisteme giren farklı siparişler, seçenek makinalardan boş olanlarda veya
boş yoksa makinalar arkasında kuyruğa alınmak yoluyla üretime sokulur. Sipariş tipi atöye
sisteminde makinalar için sözkonusu olan bu durum yüksek makina kullanım süresi
verimlerine ulaşılmasını sağlar. Karmaşık iş akışı ise, uzun üretim süresi, büyük süreç içi
stoklar, yüksek taşıma değerleri ve kalite sorunları şeklinde üretime yansır (Şekil 6).
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1
2

M1

M4

2

2

1 2
M3

1

M6

M5

2
3

1

2
3

2
3

M2

Şekil 6. Sipariş tipi atölye sistemi (M: Makina)
Akış Tipi Atölye (Flow Shop): Bu sistemde, sisteme giren işler, ardışık olarak aynı
sıradaki operasyonlar ile üretilirler. Bir yandan üretim hattına hammadde ve yarı ürün olarak
alınan malzemeler, işlemleri tamamlanmış veya ürün durumuna gelmiş olarak hattan ayrılır.
Üretim sırasında her tezgâhın işlemi için belirli bir süre ayrılmıştır. Bu nedenle duraklama ve
ara bekleme süreleri en aza indirilmiştir. Hat üretiminde boş beklemeler, gecikmeler ve ara
depolardaki yığılmaları önlemek için üretim hattı dengelemesi yapılır (Şekil 7).

İŞLER

M1

M2

M3

MN

Şekil 7. Akış tipi atölye sistemi
Sabit Konumlu Atölye: Bu sistemde ürün sabit olup her türlü üretim etmeni ürünün
yanına getirilir ve üretim bu noktada gerçekleştirilir. Gemi, yol, köprü ve tünel gibi inşaat
işleri bu tür üretime örnektir. Uçak, lokomotif, kule, büyük tank gibi ürünlerin üretimi, belirli
üretim aşamasından sonra sabit konumlu atölye düzeninde tamamlanır (Şekil 8).
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M1

M2

M3

M4

M5

M6

İŞ

Şekil 8. Sabit konumlu atölye sistemi

1.3.3. Çağdaş Üretim Sistemleri
M7
M8
…
MN
1.3.3.1. Tam Zamanında Üretim Sistemi (JIT: Just-in-Time Production Systems)
Tam Zamanında Üretim (TZÜ) terimi, Japon Toyota firmasının düzgün üretim akışı
sağlamak amacıyla geliştirdiği yaklaşıma verilen addır. Bu yaklaşımda amaç, ürün ya da
süreçte sürekli iyileştirmeler yapma çabasının yerleştirilmesidir. Özellikle stok düzeylerinin
azaltılması Japonlar için sürekli bir amaç olarak benimsenmiştir. Japon yöneticiler, stokları,
içi kayalarla dolu bir göle benzetirler. Göldeki suyun kayaları sakladığı gibi, stoklar da
işletmedeki sorunları gizlerler. Stoklar sistemli olarak azaltıldığında, esas problemler su
yüzüne çıkmaya başlar ve böylece sorunun çözülmesi olanaklı olur [Acar, 1998].
TZÜ’de önemli hedeflerden biri, yarı ürün stoğunun azaltılmasıdır. Yüksek yarı ürün
stoğu, üretimdeki birçok sorunun üzerini örter. Makina bozulmaları, uzun hazırlık süreleri,
geciken malzemeler, hatalı üretim nedeniyle yeniden işlemeler, işyerinin düzensiz olması
nedeniyle yitirilen zamanlar, uzak noktalara parça taşınması ile harcanan mesai saatleri gibi
birçok sorun, bâzı zamanlarda sürekli olarak yarı ürün beklendiğinde göze çarpmaz. Yarı ürün
stoklarının azaltılması ise bu sorunlara çözüm bulunmasını zorunlu kılacak ve böylece isrâflar
azaltılacaktır.
Amaç, gereksiz mâliyetlerden kaçınmak, bunu gerçekleştirmek için katma değer
yaratmayan faaliyetleri ortadan kaldırmaktır. Bu çerçevede sıfır stok, sıfır hata, sıfır hazırlık
süresi, sıfır arıza, sıfır taşıma, sıfır bekleme süresi gibi ideallere yaklaşılmaya çalışılır.
TZÜ için gerekli alt sistemler aşağıda belirtilmiştir:
1.

Hücresel Üretim Sistemi

2.

Hazırlık ve tip değiştirme sürelerinin en aza (1 dakikadan az) indirilmesi

3.
Hatasız üretim için Toplam Kalite Yönetimi uygulaması (KAIZEN [Sürekli
Geliştirme] felsefesinin yerleştirilmesi)
4.

Küçük Îmalat Partileri ile Üretim (İdeal değer = 1)

5.

Tam Zamanında Satınalma Sistemi
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6.

Kanban Sistemi

TZÜ, itme odaklı değil, çekme odaklıdır. Bir sonraki iş istasyonu, kendisinden önceki
iş istasyonundan gereksinimlerini ister; yâni çeker. Bu şekilde sondan başa doğru bir bilgi
akışı, baştan sona doğru ise bir malzeme akışı vardır. Bu sâyede en sondaki istasyonun
siparişten haberdâr olması yeterlidir. Bu adem-i merkeziyeetçi yaklaşım, üretim planlama
faaliyetlerinde büyük kolaylık sağlamaktadır. Bilgi akışını Japonlar’ın kanban adını
verdikleri kartlar sağlar. Günümüzde kanban sistemi bilgisayarlaştırılmış ve etkinliği
arttırılmıştır.

1.3.3.2. Hücresel Üretim Sistemi
Hücre (Cell), bir ürün/parça için operasyon adımlarının birbirine ardışık olarak
yerleştirildiği alandır. Böylece ürünler/parçalar, sürekli akışa çok benzer bir şekilde ya her
seferinde bir adet, ya da küçük parti büyüklüklerinde işlenebilirler. Genellikle U şeklinde bir
yerleşim kullanılarak, operatörler için yürüme mesafesi en aza indirilir ve değişik görevleri
üstlenmeleri sağlanır. U şekli, süreç içindeki ilk ve son operasyonların aynı operatör
tarafından gerçekleştirilmesini de kolaylaştırır [YED, 2007].
Sipariş tipi atölye sisteminin işleme göre düzenleme ve akış tipi atölye sisteminin ise
ürüne göre düzenleme yapılarının belli özelliklerinden yararlanılarak, farklı bir sentez olan
Hücresel Üretim Sistemi geliştirilmiştir. Hücresel Üretim Sistemleri, sistem içinde benzer
îmalat karakteristiklerine sahip belirli parça gruplarının (parça ailelerinin) ayrı yerlerde
(hücrelerde) îmalatı için işlem, insan ve makina gruplarının oluşturduğu sistemlerdir.
Hücredeki tüm birimler, hücreye giren tüm parçaları kendi kendine yeter bir düzeyde imâl
etmek üzere organize edilmiştir. Bu yaklaşım, küçük bir sistemin etkin ve denetlenebilir olma
özelliğini, büyük bir sisteme yansıtmak amacını taşır. Stok düzeyi daha etkin kontrol edilir.
Süreç kalite kontrolu hücre içinde yapılır. Hücrelere ait tezgâhların ve donanımın planlı
bakımı kolaylaşır.
Grup teknolojisi, parçaların birbirine benzer özellikleri olduğundan hareketle, benzer
parçaları bulan ve böylece elde edilen gruplar için hücreler oluşturan bir tekniktir. Grup
teknolojisinin özelliği, işlevsel düzenlemeye göre iş akışını basitleştirmekte; tezgâh süresi ve
verimlerinde büyük dengesizliklere neden olmadan akış tipi îmalata izin vermektedir.
Geleneksel sipariş tipi atölye sistemi ile hücresel üretimin farkı şudur: Geleneksel
sistemde üretim yapısının temel özellikleri; genel amaçlı tezgâhlar, nitelikli işgücü, yüksek
miktarda malzeme taşınması, hazırlık sürelerinin uzunluğu ve esnekliktir. Bu sistemde, genel
amaçlı tezgâhlar kullanılarak elde edilen esnekliğin bedeli düşük tezgâh hızları, uzun hazırlık
süreleri, yüksek yarı ürün stoğu ve bunların getirdiği mâliyet olarak ödenmektedir. Oysa
hücresel üretimde benzer yapıda parçaların işlendiği tezgâhlar biraraya toplanmakta ve
böylece fabrika içinde ürün/parça benzerliklerine ya da ürün ağaçlarına dayalı bir
gruplandırma oluşmaktadır. Hücresel üretimin getirdiği üstünlükler şu şekilde sıralanabilir:
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1. Benzer parçaların işlendiği tezgâhlar bir arada tutulacağından, tezgâhlardaki hazırlık
süreleri çok büyük farklılıklar göstermeyecek, böylece hazırlık süreleri düşecektir.
2. Bir parçaya ilişkin tüm işlemler bir hücreye toplandığında, malzeme taşınmasına harcanan
zaman ve para azalacaktır.
3. Benzer tezgâhların kullanımından sorumlu işçiler, geleneksel sistemdeki kadar nitelikli
olmak zorunda değildir.
Hücresel gruplandırmaya örnek olması açısından bir parça-makina matrisi, Tablo 1’de
görülmektedir. Örnekte kullanılan yöntem işlem sıralarını gözönüne almamaktadır.
Bu makinalar, en basit yöntemlerden biri olan Derece Sırası Algoritması ile
gruplandırıldığında Tablo 2’deki çözüm elde edilecektir. Makinalar 1-4-8-2, 3-6-7 ve 10-5-9
olmak üzere üç hücrede gruplandırılmıştır. Bu gruplandırmaya göre 1-6-3 no.lu parçalar 1.
hücrede; 8-5-2 no.lu parçalar 2. hücrede; 7-4 no.lu parçalar ise 3. hücrede işlem görecektir.
Böylece malzeme ve parça taşıma mâliyetleri azalacaktır. 8 ve 2 no.lu parçalar bir işlem için
farklı hücrelere gittiğinden bunlara istisnai eleman adı verilir ve hücreler arası hareketin
olabildiğince az olması istenir. Bu durumda parçaların işlem görebileceği alternatif makinalar
araştırılır veya o makinadan hücreye bir tane alınmasının daha yararlı olup olmayacağının
mâliyet analizleri yapılır. Hücre oluşturmak için geliştirilmiş birçok sezgisel yöntem vardır ve
bunların bir kısmı parçaların makinalara gidiş sıralarını ya da işlem sürelerini de gözönüne
alır.
Tablo 1. Parça-makina matrisi
1
M01

1

M02

1

3

4

1

7

1

8
1

1
1

1
1

1
1

M06
M07
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

M09
M10

6

1

M05

M08

5

1

1

M03
M04

2

1
1
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Tablo 2. Gruplandırılmış parça makina matrisi
1

6

3

8

M01

1

1

1

1

M04

1

1

1

M08

1

1

1

M02

1

1

5

2

M03

1

1

1

M06

1

1

1

M07

1

1

M10

1

7

4

1

M05

1

1

M09

1

1

Şekil 9’da ve Şekil 10’da ise işyeri düzeni şeklinde bir gruplama görülmektedir
[Satoğlu, 2008].
Tornalama Bölümü

Frezeleme Bölümü

Delme Bölümü

Taşlama Bölümü

Montaj

Teslim Alma ve Sevkıyat

MO

MO

MO

MO

Şekil 9. Sipariş tipi atölye sistemi için bir örnek
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Tasarruf
Edilen
Alan

Gereksiz Makinalar

Şekil 10. Üç hücreli bir hücresel üretim sistemi

1.3.3.3. Melez Üretim Sistemleri
Melez üretim sistemleri, hücresel yerleşim ile sipariş tipi atölye yerleşimin bir arada
bulunduğu üretim sistemleridir (Shambu ve Suresh, 2000). Bu nedenle sisteme “melez” adı
verilmiştir.
Miltenburg’un da belirttiği gibi bir üretim sisteminde üretilen çeşitli ürünler, yaşam
çevrimlerinin farklı aşamalarında olabilirler. Yâni, bâzı ürünler henüz yaşamının başlangıç
aşamasında olduklarından sipariş tipi atölye yerleşimine göre yerleştirilmiş makinalarda
üretilirler. Bunlar arasında numûne parçalar da bulunmaktadır. Bununla birlikte düşük talepli
ve talebi değişken olan parçalar da sipariş tipi atölye üretim alanında üretilebilir. Talep düzeyi
daha yüksek olan ürünler ise hücrelerde veya hatlarda üretilebilir [Miltenburg, 2001]. Bu
nedenle reel sektörde melez üretim sistemleri ile sıkça karşılaşılmaktadır. Şekil 11’de böyle
bir sistem gösterilmiştir.
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Hücresel
Üretim
Alanı

Sipâriş Tipi
Atölye Alanı

Şekil 11. Bir melez üretim sistemi örneği
Sipariş tipi atölye üretim alanındaki makinalar hücrelere dağıtılırsa, yine Şekil 10’daki
hücresel yapı elde edilir. Ayrıca literatürdeki pek çok çalışmada sipariş tipi atölye üretim
sisteminden hücresel üretim sistemine bir kerede geçmek yerine, belli ürünler için, aşamalı
olarak hücrelerin kurulduğu ve bu dönüşümün tavsiye edildiği belirtilmektedir [Satoğlu,
2008].
Günümüzde üretim sistemlerinin tasarımı konusunda ürün çeşitliliğinin artması, her
üründen üretilen adetlerin azalması vb. nedenler ile ürün talepleri oldukça düzensiz duruma
gelmiştir. Sistemin bu koşullara ayak uydurabilmesi için, talebe hızlı yanıt verecek şekilde
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Hücrelerde üretimine başlanan bâzı parçaların son
işlemleri, sipariş tipi atölye alanında tamamlanabilir. Şekil 11’de görüldüğü gibi, hücrelerdeki
işlemler bittikten sonra taşlama ve montaj işlemleri için parçalar, sipariş tipi atölye alanına
gönderilmektedir. Sistemdeki hücrelerde tek parça akışının ve sipariş tipi atölye alanında ise
parti üretimi uygulanması amaçlanmıştır. Buna kısmî tek parça akışı adı verilmektedir.

1.3.3.4. Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Sistemleri
Bilgisayarla Bütünleşik Üretim (CIM), tüm îmalat işlevlerinin bilgisayar aracılığı ile
bütünleştirilmesidir. CNC (Bilgisayar Sayısal Kontrol), CAD (Bilgisayar Destekli
Tasarım)/CAM (Bilgisayar Destekli Îmalat), Robot, CAE (Bilgisayar Destekli Mühendislik),
CAQ (Bilgisayar Destekli Kalite) gibi birçok gelişmiş îmalat teknolojisini içermesinin
yanısıra, salt yeni ve gelişmiş bir teknoloji değil, tüm îmalat süreci için yeni bir irdeleme
yaklaşımıdır. Bilgisayarla Bütünleşik Üretimin en önemli kavramı veritabanıdır. Firma için
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ilişkisel, sürekli ve anında güncellenebilen hızlı bir veritabanı bilgisayarla bütünleşik üretime
geçişte en önemli koşuldur. Bilgisayar Destekli Üretim (CAM), üretimde kullanılan CNC
tezgâhlarda işlem görecek parçaların işleme programlarının yapılması ve bu programların
sözkonusu tezgâhlara aktarılması amacına yönelik donanım ve yazılım sistemidir. Hazırlanan
parça işleme programları tezgâhlara şerit, kaset veya disket ile gönderilebileceği gibi
doğrudan da (DNC: Direct Numeric Control) gönderilebilir. CNC teknolojisi tezgâhların
yanısıra robotlarda, taşıma ve depolama donanımlarında, her türlü hız ve konum kontrolu
yapılan makina ve donanımlarda kullanılabilmektedir. CAM’in öğelerinden biri olan NC
(Sayısal Kontrol) Programlama, NC tezgâhlar için işleme programlarının hazırlanmasıdır. İlk
kez 1954 yılında A.B.D.’deki M.I.T Üniversitesinde elektronik devreler kullanılarak NC
tezgâhı geliştirilmiştir. 1970 sonrasında ise elektronik devrelerin işlevlerini birkaç
mikroişlemciye yükleyen CNC tezgâhlara geçilmiştir. CNC birimleri Programlanabilir Lojik
Devreler (PLC) ile bütünleştirilerek her türlü îmalat ve montaj işlemleri Bilgisayar Kontrollu
olarak yapılabilir duruma gelmiştir.
Teknolojik gelişmeler, üretim sistemini etkileyen ana etmenlerdir. Gelişmeler
halkasına sayısal kontrollu tezgâhların girmesiyle üretim sisteminde yeni düzenlemeler
gerekmiştir. İşletmelerde ürün geliştirme, ürün tasarımı, Üretim Planlama ve Kontrol, üretim
ile ilgili verilerin toplanması ve bakım işlevlerinde bilgisayar destekli sistemler gelişmiş ve
bilgisayarla bütünleşik üretim sistemleri kurulmuştur. Bilgisayarla Bütünleşik Üretim
Sistemleri modüllerinden bâzıları aşağıda verilmiştir. Bu modüllerin bütünleştirilmesi ile
Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Sistemi kurulur.


CAD (Computer Aided Design) : Ürün Tasarımı



CAE (Computer Aided Engineering) : Yöntem Geliştirme



CAM (Computer Aided Manufacturing) : Parça İşleme Programları



Transfer Lines : Transfer Hatları



Robotics : Robotlu Üretim



CAQ (Computer Aided Quality) : Kalite Konrol


Kontrolu

ERP (Enterprise Resource Planning) : Tüm Kaynakların Planlanması ve



FMS (Flexible Manufacturing System) : Esnek Üretim Sistemi



MIS (Management Information System) : Yönetim Bilişim Sistemi



CAMP (Computer Aided Maintenance Planning) : Bakım Planlama
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1.3.3.5. Esnek Üretim Sistemleri (FMS: Flexible Manufacturing
Systems)
Esnek Üretim Sistemleri, bir merkezî kontrol sistemi ile birbirlerine bağlanmış bir
grup sayısal kontrollu tezgâh ve otomatik taşıma ve depolama donanımı ile yapılan üretim
sistemidir. Değişik bir parça işlendiğinde her seferinde hazırlık süresini (setup time) en aza
indirmek, esnek üretim sistemlerinin ana karakteristiğidir.
Esnek Üretim Sisteminin kullanılmasının iki temel amacı vardır:
1.
Rastlantısal sipariş üretimini sağlamak, kısaca belirli bir zaman içinde parçaların
istenen bir karışımını sorunsuz üretmek.
2.
Tezgâh önlerindeki beklemeyi azaltarak küçük parti üretiminde tezgâhtan elde
edilen yararı arttırmak.
Otomasyon ilkeleri doğrultusunda düzenlenmiş bir esnek üretim sisteminde,
bilgisayarların, operatörlerin ve her ikisinin gördüğü işlevler aşağıdaki gibidir [Fogarty vd.,
1991]:
1.

Bilgisayar
a.

Takım uçlarını birleştirmeyi kontrol eder.

b. Malzeme taşıma ekipmanlarını birleştirmeyi kontrol eder.
c. Malzeme taşıma ekipmanları ile takım uçları arasındaki işlemleri
birleştirmeyi kontrol eder.
2.

Operatörler
a.

Acil ve önleyici bakımı yapar.

b. Veri girişi yapar (bölüm numarasını girmek gibi).
3.

Operatörler veya bilgisayar kontrollu ekipmanlar
a.

Malzemeleri malzeme taşıma ekipmanlarına yükler.

b. Tamamlanmış parçaları malzeme taşıma ekipmanlarından indirir.
c. Değişik makinaların takım ucu haznelerine yeni takım uçlarını ekler veya
eskilerini çıkarır.
Buradaki malzeme taşıma ekipmanları ifadesiyle hem fiziksel taşıma ekipmanları hem
de malzemeyi sabitleme fikstürleri kastedilmektedir. Esnek üretim sistemleri; tezgâh
operasyonlarının planlama ve kontrolünü, bilgisayara dayalı bütünleşik kontrol sistemleri ile
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birleştirmeyi amaçlar. Bu bütünleşik kontrol veri sistemlerinin içinde, üretim programlama
modülleri, parça program modülleri, parça, âlet ve aparatlar için aktarım program modülleri
ve stok kontrol program modülleri yer almaktadır. Parça program modüllerinde ise, üretim
partileri için alternatif çizelgeleme, istatistiksel kalite kontrol, montaj operasyonlarının
dengelenmesi gibi alt programlar bulunmaktadır. Bu veri sistemleri, îmalat süreçlerine ilişkin
yükleme, boşaltma, stoklama, takım ve aparat değiştirilmesi, besleme ve veri işleme
işlevlerini birbiriyle koordineli üretim merkezleri düzeyinde birleştirirler. Temelde bu
sistemler, küçük veya orta boy tam otomatik üretim hatları olarak da düşünülebilirler. Esnek
üretim sistemleri, tezgâh verimliliğinin yükseltilmesine ilişkin önlemleri içerir. Endüstri
düzeyinde genel amaçlı tezgâhlardan yararlanma oranı %6-30 arasında değişir. Bu sistemler
ise tezgâh kullanım oranlarını %80-90 düzeyine çıkarmayı amaçlarlar [Acar, 1998]. Esnek
üretim sistemlerinde birincil derecede önemli bileşenler özel tezgâhlar, otomatik malzeme
depolama ve verme sistemi, otomatik kumandalı araçlar (Automatic Guided Vehicle) ve tüm
sistemi denetim altında tutan merkezî bilgisayar ağıdır. İkinci dereceli bileşenler ise NC
işleme teknolojisi, kalem uçları, fikstürler ve operasyon yönetimidir. Tam bir esnek üretim
sistemi için tüm bu etmenler dikkate alınmalıdır.

1.3.3.6. Optimum Üretim Teknolojisi (OPT: Optimized Production
Technology)
Optimum Üretim Teknolojisi, bir işletmedeki tüm iş merkezleri için öncelik ve
kapasite kısıtlarını gözönüne alarak optimuma yakın iş çizelgelerini hazırlar. Bu sistemde
amaç, kritik (darboğaz) tezgâhların kullanımını enbüyükleyerek üretim miktarını arttırmak,
buna karşılık süreç içi stok düzeyleri ile tezgâh hazırlık sürelerini enazlamaktır. OPT, toplam
üretim miktarının darboğaz makinalar tarafından kısıtlandığı görüşü üzerine geliştirilmiştir.
Bu görüşe göre darboğaz tezgâhların verimli kullanımı ile çıktının arttırılması olanaklıdır. Bu
nedenle OPT sistemi atölyedeki tezgâhları, darboğaz tezgâhlar ve darboğaz olmayan tezgâhlar
olmak üzere ikiye ayırır ve bu iki grupta işlerin çizelgelenmesi için farklı yaklaşımlar kullanır.
OPT yaklaşımında parti büyüklüklerinin hesaplanması, bugüne kadar kullanılan klasik
yöntemlerden farklıdır. OPT sistemi bugüne kadar üretimde istenilen artışın elde
edilememesini de bu yöntemlerdeki klasik varsayımlara bağlar. OPT sisteminde partiler
transfer partisi (bir operasyondan diğerine taşınan miktar) ve süreç partisi (atölyeye çıkarılan
toplam miktar) olarak tanımlanır. Ayrıca bu parti büyüklükleri değişkendir. Bir operasyondan
diğerine farklı değerler alabilirler. OPT sistemi bu farklı parti miktarlarını kendi hesaplar ve
darboğaz tezgâhlar için zaman içinde ileriye doğru çizelgeleme yaklaşımını kullanarak üretim
miktarını enbüyükler. Sistem özel bir veritabanı gerektirmeden çalışır [Acar, 1998].
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Üretim kavramı ekonomistler ve mühendisler tarafından ayrı biçimlerde tanımlanır.
Ekonomistler üretimi “yarar yaratmak” şeklinde tanımlarlar. Mühendisler ise, fiziksel bir
varlık üzerinde onun değerini arttıracak bir değişiklik yapmayı veya hammadde ya da yarı
ürünleri, kullanılabilir bir ürüne dönüştürmeyi üretim sayarlar. Sonuç olarak üretim; temel
amacı topluma değer yaratmak olan ve insan gereksinimlerinin, doğa tarafından tam olarak
karşılanmaması sonucu ortaya çıkan ve insanlar tarafından geliştirilen bir etkinliktir.
Üretim sistemleri sürecinde insanlar, malzeme, enerji ve makinalar kullanılarak bir
dönüşüm gerçekleştirilir. Bu dönüşüm, metalin işlenmesi ya da ahşabın kesilmesi şeklinde
olabileceği gibi, bilginin işlenmesi şeklinde de olabilir. Üretim Sisteminin gerek öğeler arası
ve gerekse çevre ile olan ilişkilerinde sürekli bir değişim yaşanacağından sistemde bir geri
besleme yapısı oluşturulması ve sistemin amacı doğrultusunda yönetsel önlemlerin zamanında
alınması sözkonusudur.
Üretim sistemi, şirket organizasyonel yapısının bir parçasıdır ve pazarlama, satış,
finansman, insan kaynakları, satınalma gibi firmanın diğer işlevsel alanlarında verilen
kararlardan etkilenir. Çeşitli dış çevresel etkiler de, şirketin tüm işlevlerine etki etmektedir.
Beş önemli çevresel etmen vardır: Ekonomik Koşullar, Yasal Koşullar, Rakipler ve Rekabet
Koşulları, Teknolojik Gelişmeler, Doğa Koşulları.
Üretim sistemleri temelde iki sınıfa ayrılmaktadır:

Geleneksel Üretim Sistemleri: Bu sistemler; uygulanan stok politikasına göre,
ürün çeşidi ve miktarına göre, ürün sürecine göre ve ürün cinsine göre sınıflandırılmaktadır.

Çağdaş Üretim Sistemleri: Bu sistemler ise 1970’li yıllarda ortaya çıkan PostFordist yaklaşıma dayalı hücresel üretim, tam zamanında üretim, esnek üretim ve bilgisayar
destekli üretim gibi daha yüksek kalite, çeşitlilik ve hıza dayalı üretim sistemleridir.


Tam Zamanında Üretim Sistemi (JIT: Just-in-Time Production Systems)



Hücresel Üretim Sistemi



Melez Üretim Sistemleri



Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Sistemleri



Esnek Üretim Sistemleri (FMS: Flexible Manufacturing Systems)



Optimum Üretim Teknolojisi (OPT: Optimized Production Technology)
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Bölüm Soruları
SORU-1
Mal ve hizmet üretimini, girdiler ve çıktılar açısından inceleyip yorumlayınız.
SORU-2
Geleneksel üretim sistemleri “ürüne uygulanan stok politikasına” göre nasıl
sınıflandırılır? Her birini birer örnek ile açıklayınız.
SORU-3
Tam zamanında üretimin temel felsefesini ve yararlarını açıklayınız.
SORU-4
Aşağıdaki tabloda verilen parça-makina matrisini kullanarak, hücresel üretim
mantığına göre sezgisel gruplandırma yapınız.
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SORU-5
Otomobil üretimi, yağ üretimi, mobilya üretimi, heykel yapımı, baraj yapımı ve ampul
üretimini; hem ürüne uygulanan stok politikasına göre, hem de ürün çeşidi ve üretim miktarı
sınıflandırmasına göre değerlendirip yorumlayınız.
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2. ÜRETİM YÖNETİMİ VE KAYNAK PLANLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Üretim Yönetimi Kavramı
2.2. Üretim Yönetimi Sisteminin Alt Sistemleri
2.3. Üretim Planlama ve Kontrol
2.4. Üretim Planlama Faaliyetlerinin Dönemsel Bazda Sınıflandırılması

32

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Üretim Yönetimi nedir?



Üretim Yönetiminin performans göstergeleri nelerdir?



Üretim Yönetimi kapsamında hangi faaliyetler yürütülür?



Üretim Planlama ve Kontrol nedir?



Üretim Planlama ve Kontrol faaliyetlerinin hiyerarşik yapısı nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi'nin tanımı
ve alt sistemleri

Üretim
Kontrol

Planlama

ve Üretim Yönetimi faaliyetleri,
hiyerarşik yapısı ve kısaorta-uzun dönemli planlama
faaliyetleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders notları, sorular ve
öğrencinin yapacağı ilgili
literatür araştırması
Ders notları, sorular ve
öğrencinin yapacağı ilgili
literatür araştırması
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Anahtar Kavramlar


Üretim Yönetimi



Üretim Planlama ve Kontrol
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Giriş
Bu bölüm kapsamında önce üretim yönetimi kavramından ve üretim yönetimi
sisteminin alt sistemlerinden (sistemin tasarımına, yürütülmesine ve kontroluna ilişkin alt
sistemler) söz edilecektir. Ardından üretim planlama ve kontrol kavramı tanımlanacak, ön
planlama ve planlama çalışmaları ile bunlara bağlı kaynak öğeleri anlatılacaktır. Bölümün son
kısmında ise üretim planlama çalışmaları; uzun, orta ve kısa dönemli planlama faaliyetleri
başlıkları altında irdelenecektir.
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2.1. Üretim Yönetimi Kavramı
Üretim Yönetimi; ürünün, istenilen kalitede, istenilen miktarda, istenilen zamanda ve
en düşük mâliyetle üretiminin gerçekleşmesini sağlayacak biçimde bir işletmenin elinde
bulunan malzeme, makina, işgücü vb. üretim kaynaklarının planlanması, üretimin
gerçekleştirilmesi, kontrol edilmesi ve geliştirilmesidir. Üretim yönetimi, miktar, kalite,
zaman ve mâliyet parametrelerini optimize etmeye çalışır.
Şekil 12’de bir üretim sistemi tüm öğeleriyle birlikte görülmektedir. Buradaki en
önemli öğelerden biri geri beslemedir. Üretim süresince oluşan verilerin işlenmemesi veya
üretimin planlama kısmına bu verilerin aktarılmaması; yâni geri beslemenin çalışmaması,
zaman içinde üretimin fiziksel kısmının kontrol altına alınamaması sonucunu doğuracaktır.
Üretim sistemlerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorun geri besleme mekanizmasının
aksamasıdır.

Şekil 12. Üretim sisteminin yönetimi
Yönetimin en önemli işlevleri; planlama, uygulama ve kontrol etmedir. Bu süreçler
sonrasında sağlanan geri besleme ile de gerekli önlemler alınır. Geri beslemenin aksaması
şirketin en önemli damarlarından birinin kesilmesi demektir. Çünkü sistemin geliştirilmesi
olanaklı olmaz. Tüm üretim sistemlerinin ortak amaçlarına ulaşmak için uymak zorunda
oldukları ortak nokta ise kaynakların verimli kullanılmasıdır. Temelde tüm üretim sistemleri,
ürün veya hizmet oluşturulması için gerekli dönüşüm süreçlerini içerirler ve bu sistemlerin
tasarımı, planlanması, yönetimi ve kontrolunda karşılaşılan sorunlar ve bunları çözmede
kullanılan yöntemler benzerlik gösterirler [Acar, 1998].
Genel olarak üretim yönetiminin amacını, şirketin hedefleri çerçevesinde, uygun
miktarda kâr sağlayacak (veya öngörülen başka amaçları gerçekleştirecek) şekilde işletmenin
içine, içinde ve dışında olan kaynak akışını planlamak, gerçekleştirmek ve kontrol etmek
olarak ifâde edebiliriz. Bu nedenle üretim yönetimi; müşteri talebini, sermaye durumunu,
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üretim kapasitesini, insan ve makina gücünü vb. üretim kaynaklarını sürekli olarak ölçen ve
kontrol altında tutan bir işlevdir. Bu yalnız, yukarıda sayılan etmenlerin varolan durumlarını
gözönüne almak şeklinde değil, aynı zamanda bu etmenlerin gelecek için planlanması
şeklinde de olmalıdır.
Üretim yönetiminin birincil amaçları aşağıda sıralanmıştır:
1. Tüketici taleplerinin fiyat, zaman, miktar ve kalite açısından en iyi şekilde
karşılanması
2. Stok düzeyinin olabildiğince düşük tutulması veya stok devrinin arttırılması
3. İşletmenin

insangücü

ve

makina

kaynaklarından

yararlanma

derecesinin

yükseltilmesi
Üretim yönetimi, örgütlü çalışmanın tüm biçimlerine uygulanabilir. Üretim yalnızca
îmalat ile sınırlı değildir. Mal ve hizmetlerin üretilebilmesi için gerekli tüm faaliyet sistemleri,
üretim yönetiminin bir parçasıdır. Çağdaş üretim yönetiminde ilgi ve dikkat tek tek işlemlere
yöneltilmemekte ve bunlar bağımsız birer bütün olarak ele alınmamakta; işleme yönelik
etkinlik ölçülerinin yanısıra sürece yönelik olan ve sistem niteliğine ağırlık veren etkinlik
ölçüleri de kullanılmaktadır. Üretim Yönetimi faaliyetleri, her firmanın yapısına, üretim
sistemine ve hattâ ürünlere bağlıdır. Bununla birlikte üretim yönetiminin temel işlevleri
şunlardır:


Ürünün Pazardaki Yeri ve Ürünlere Olan Toplu Talebin Belirlenmesi



Yatırım Analizi



Ürün Bazında Talep Planlama



Ana Üretim Çizelgeleme ve Üretim Olanaklarının Planlanması



İşgücü Planlama



Malzeme Gereksinim Planlaması ve Stok Planlama



Operasyon Planlama (Rotalama)



Satınalma (Tedârik)



Tezgâh Yükleme ve Çizelgeleme



İşlerin Dağıtımı



İş Tâkibi



Depolama ve Sevkiyât



Kalite Kontrol



Bakım-Onarım



Girdi ve Çıktıların İzlenmesi (Kontrol)
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2.2. Üretim Yönetimi Sisteminin Alt Sistemleri
Üretim Sistemi çoğunlukla iki ana alt sistem içinde toparlanabilen çeşitli alt
sistemlerden oluşmaktadır. Birinci grupta, üretim sisteminin tasarımına ilişkin alt sistemler,
ikinci grupta üretim sisteminin yürütülmesine ve kontroluna ilişkin alt sistemler yer
almaktadır. Bu sistemler ve ilgi alanları şu şekilde sıralanmaktadır:
A. Sistemin Tasarımına İlişkin Alt Sistemler:
Ürün Tasarımı: Ürünün tasarlanması, ürünün niteliklerinin belirlenmesi,
standardizasyon, yeni ürünler üzerine uygulamalı araştırma, deneme ve geliştirme
çalışmalarının planlanması, organizasyonu, yönetimi ve denetimi.
Üretim Mühendisliği: Üretim makinaları, taşıma ve bağlama araç ve gereçleri,
yardımcı âletler, çeşitli donanım ve tesislerin değerlendirilmesi, seçim ölçütlerinin
belirlenmesi, üretim sürecinin tasarlanması, îmalat yöntemlerinin analizi ve seçimi.
İş Tasarımı: İş yöntemleri ve iş standartlarının belirlenmesi, iş analizi, iş ve işçi
değerlendirme, ücret sistemleri, iş etüdü, verimlilik, işyeri düzenleme, iş tasarımı, iş
zenginleştirme ve iş genişletme.
Tesis Planlama: Kuruluş yeri seçimi, arazi içi yerleşim, malzeme taşıma, iş
akışlarının planlanması, fabrika içi yerleşim düzeninin belirlenmesi.
Üretim Planlama: Satış tahminleri, kapasite analizi, toplu üretim planını oluşturma,
üretim kaynak gereksinimlerinin belirlenmesi, îmalat ve tedarik parti miktarlarının
belirlenmesi, hat dengeleme.
B. Sistemin Yürütülmesine ve Kontroluna İlişkin Alt Sistemler:
Üretim ve Stokların Kontrolu: Rotalama, üretim çizelgeleme, iş yükleme ve
sıralama, iş dağıtımı, işi başlatma, stok kontrol, ambarlama, verimlilik izleme.
Kalite Kontrol: Kalite standartları, kabul örneklemesi, kalite kontrolda kullanılan
şemaların ve araçların belirlenmesi, üretim sırasında ve sonrasında kontrol.
Maliyetlerin Kontrolu ve Geliştirilmesi: İşçilik, malzeme, genel ve idarî
mâliyetlerin denetimi, birim, ortalama ve marjinal mâliyetler, değer analizi.
Bakım-Onarım: Arızî bakım, planlı bakım, yenileme, revizyon.

2.3. Üretim Planlama ve Kontrol
Üretim Planlama ve Kontrol (ÜPK), üretilecek ürünü belirlemek, üretim için donanım
gereksinimini saptamak ve ürünlerin istenen kalite ve mâliyette, istenen sürede, doğru
zamanlarda ve istenen miktarlarda oluşumunu sağlayacak çizelgeleme çalışmalarını yapmak
gibi faaliyetlerden oluşan bir üretim yönetimi etkinliğidir. ÜPK, üretimden sorumlu
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yöneticilere, kısa zamanda ve yüksek verimde hedefe ulaşması için yol gösteren önemli bir
araçtır.
ÜPK, işletmelerin temel amaçları olan, toplam kârın enbüyüklenmesi, siparişlerin
zamanında karşılanması, eldeki kaynakların (makina, işgücü, donanım, malzeme vb.) en
verimli şekilde kullanılması gibi amaçlara önemli ölçüde katkıda bulunur. Genel anlamda
ÜPK, belirli miktar ve kalitedeki ürünlere olan talebi veya siparişleri karşılamak için varolan
olanakları en uygun şekilde kullanan ve işletme amaçlarına olumlu yönde katkıda bulunan bir
faaliyetler kümesidir. ÜPK iki temel faaliyetten oluşmaktadır. Üretim planlama; ne zaman, ne
miktarda, nerede ve hangi olanaklar ile üretimin yapılacağını belirler. Ancak planlama
genellikle iş istasyonları ve vardiya bazında yapılmaz. Bu ölçekteki planlama, üretim kontrol
işlevi içinde düşünülmelidir. Üretim kontrol ise, fiili üretimin, planlanan üretime
uygunluğunu denetler, eldeki olanaklardan en iyi şekilde yararlanmaya ve aksaklıkları
gidermeye çalışır. Üretim planlama daha önceden, üretim kontrol ise üretim sırasında veya
üretimin hemen öncesinde yapılan faaliyetlerdir. Bu nedenle bu iki faaliyet bir bütün içinde
değerlendirilmelidir.
Üretimi planlamak için başlangıç noktası, satış tahminleri ve kabul edilen siparişlerdir.
Bu satış tahminleri ve siparişlerin sözkonusu olduğu dönem veya dönemler için üretim
planlaması yapılır. Üretilecek ürünlerin özellikleri ve varolan olanaklar değerlendirilir.
Ürünlerin îmalat ve montaj süreçleri, alternatif süreçler, süreçteki işlemlere ilişkin standart
süreler, üründen üretilecek miktar vb. bilgiler sağlanır. Ayrıca sözkonusu satış planını
gerçekleştirecek üretim planını desteklemek amacıyla, işgücü, makina, malzeme ve finansman
planları yapılır veya bu planları yapacak kısımlara gerekli bilgiler sağlanır. Daha sonra adı
geçen planlar ile uyumlu ve varolan makina, donanım, işgücü, malzeme ve sermaye
kaynaklarını en verimli şekilde değerlendiren üretim planı hazırlanır. Üretim planında
değerlendirilen diğer bir konu, satış planında bulunan ürünlerden hangisinin veya bu ürünlerin
hangi parçalarının işletmede, diğer hangilerinin ise dışarıda yaptırılacağına karar verilmesidir
(make or buy). Dışarıda yaptırma kavramı yaygın olarak fason üretim adıyla bilinir. Ayrıca
üretim planının beklenmedik değişikliklere yanıt verecek şekilde esnek olması istenir.
Planlama, hedeflenen ve hedeflere ulaşmak için gerekli görevlerin, araçların sistemli
bir biçimde araştırılıp belirlenmesidir. Plan, uyulup uyulmadığı kontrol edilebilen, öngörülen
verileri içerir. Bir işletmenin kuruluşunda, satış planları, personel planları, mâli planlar,
bütçeler, iş planları gibi birçok plan vardır. ÜPK, işletmenin üretim tipine, îmalat
atölyesindeki iş akış şekline, planlamanın içerdiği dönemin süresine son derece bağımlıdır.
ÜPK’nın önemi aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı daha da artmıştır:
1. Küresel rekabetin hızlı bir şekilde artması
2. Üretim sistemlerinin faaliyet yoğunluğunun ve karmaşıklığının artışı
3. İşletme içi faaliyetlerin koordinasyon zorluğu
4. İşletmeler arası ilişkilerin yoğunlaşması
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5. Talebin büyümesi ve çeşitlilik kazanması
6. Tedârik ve dağıtım faaliyetlerinin geniş bir alana yayılması
7. Kalite, fiyat ve hizmet rekabetinin yoğunlaşması
8. Etkinliğin sağlanması amacıyla malzeme, makina zamanı ve işgücü kayıplarını en
az düzeye indirme çalışmaları
9. Çok işlevli yapıya geçiş [Barutçugil, 1988]
Üretim planlama, planlanan dönem için gerçekleştirilecek faaliyetlerin genel
durumunu gösterir. Üretim planlama, sözkonusu faaliyetler için eldeki kaynakların yeterli
olup olmadığını belirler. Bu faaliyetlerin ne zaman ve nerede yapılacağı, üretim
çizelgelemenin görevidir. Sonuç olarak üretim planlama, elde bulunan kaynakların çeşitli
üretim gereksinimlerine genel bir şekilde ayrılmasıdır.
Üretim planlamanın girdileri; talep tahmini değerleri, îmalat sırası (rota), standart
işlem süreleri ve hazırlık süreleri gibi mühendislik çalışmalarıyla elde edilecek bilgiler ile
parasal sınırlar ve bütçe sınırlamalarıyla ilgili bilgilerdir. Bundan sonra stok planlaması ile
gerekli hammadde, yarı ürün ve montaj parçaları belirlenir.
Üretim sistemlerinde girdi olan etmenler değişkenlik gösterirler. Talep miktarları tüm
dönemler için kesin bir şekilde belirlenebilir değildir. Gereksinim duyulan malzeme ve
hammadde, anında ve istenilen miktarda sağlanamaz. İdeal işgücü varsayımı da tümüyle
geçersizdir. Artan talebi karşılamak için gerekli nitelikli işgücüne ulaşmak her zaman olanaklı
değildir. Arızalar ve işçi performanslarındaki değişimler üretimi ve ürün kalitesini sürekli
etkiler. Tedârik süreleri ve yarı ürün kalitesi değişkendir. Bu sayılan etmenler arasındaki
değişimlerin büyüklüğü karşısında temel sorun bu belirsizliklere karşın en uygun (örneğin en
düşük mâliyetli) üretim programını düzenlemektir. Bu doğrultuda aşağıda belirtilen kapasite
dengeleme seçenekleri değerlendirilir:
 Sabit üretim hızı ile çalışmak, talebin yoğun olacağı dönemler için stoğa çalışmak
ve/veya müşteri siparişlerini bekletmek
 Vardiya sayısını değiştirmek
 Fazla mesai yapmak veya âtıl kapasite ile çalışmak
 Fason üretim yaptırmak
 İşgücü düzeyini değiştirmek (işçi alma-çıkarma, geçiçi işçi kullanımı)
Bu stratejiler arasında ideal denge belirlenerek fabrikaya en az mâliyeti getirecek olan
plan benimsenmelidir.
ÜPK temel işlevleri aşağıda belirtilmiştir:
Planlama, üretilecek olan ürünler ve üretim kaynakları hakkındaki verilerin analizi ile
başlar. Bu veriler sâyesinde belirlenmiş olan hedeflere en iyi şekilde ulaşmak üzere firma
kaynaklarının kullanımı, bir program hazırlanarak ana hatları ile verilir. Operasyonlar
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sırasıyla üretim planında saptanmış ayrıntılara göre yerine getirilir. Öte yandan kontrol,
hedeflere ulaşılması için, geri besleme yolu ile operasyonları başlatır ve denetler. Kontrol
aşamasında ana hedeflere ulaşılmasını garanti altına almak için kısım hedeflerinin yeniden
düzenlenmesi veya düzeltilmesi gerekebilir.
ÜPK öğeleri iki ana başlık altında incelenebilir: Ön planlama, planlama (kaynaklara
yönelik planlama, üretime yönelik planlama)
Ön Planlama: Ön planlama çalışmaları aşağıdaki konuları içerir:
 Tüketici Araştırması, Satış Tahminleri: Varolan pazardaki gelişimlerin ve yeni
pazarların araştırılması, müşteri gereksinim ve beklentilerinin karşılanması için yapılması
gerekenlerin belirlenmesi, belirli periyotlar bazında satış tahminlerinin yapılması gerekir.
 Ürün Tasarımı ve Geliştirme: Küresel rekabet koşullarında müşteri gereksinim ve
beklentilerini en iyi düzeyde karşılayacak ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesi.
 Tesis Yatırım Politikası: Uzun dönemli planlama çalışmalarında talebi karşılamak
için yeterli kapasitenin oluşturulmasıdır. Üretimi gerçekleştirecek, makina ve tesis
yatırımlarının belirlenmesi çalışmalarıdır.
 İşyeri Düzeni: İş akışının düzgün ve etkin olması için işyerinde tezgâh, donanım
ve diğer ekipmanların düzenlenmesidir.

Planlama: Planlama çalışmaları iki ana konuda yapılır:
 Kaynaklara Yönelik Planlama: Malzeme, yöntem, makina, insangücü, finansman
planlaması.
 Üretime Yönelik Planlama: Rotalama, zaman etüdü, operasyon çizelgeleme,
üretim kontrolu, iş dağıtımı ve işi başlatma, kalite güvence ve kontrol.

Kaynaklara Yönelik Planlama Öğeleri
 Malzeme Etüdü: Üretimin çeşitli aşamalarında gerekli hammadde, yarı ürün, parça
gibi girdilerin istenilen miktar ve zamanda hazır olması gerekir. Malzeme planlaması
çalışmaları, malzeme kalitelerinin saptanması, gerekli miktar ve tedarik koşulları,
standardizasyon, dışalım, muayene gibi konuların belirlenmesi işlerini içerir.
 Metot Etüdü: Bu planlama öğesinin işlevi alternatif üretim yöntemlerinin
incelenmesi ve bunlardan varolan üretim olanakları çerçevesinde en iyisinin seçilmesi ve
standart hâle getirilmesidir. Yöntem tasarımında gereksinim duyulan donanımın satın
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alınması, malzemeden son ürüne kadar, iş istasyonlarında parçaların en az mâliyetle nasıl
taşınacağının belirlenmesi çalışmalarıdır.
 Makina ve İnsangücü Etüdü: Üretim için gerekli makina, yardımcı âlet ve
donanımın, istenilen anda ve yeterli miktarda hazır olma çalışmaları da bu planlamanın
içeriğine dâhildir. Yeterli sayıda ve istenilen nitelikte işgücünün, gerektiği zaman, gereken
yerde bulundurulması da önemli bir kaynak planlama çalışmasıdır.
 Otomasyon ve Yüksek Teknoloji Etüdü: Hangi süreçlerde otomasyonun gerekli
olduğunun ve bunun mâliyetinin saptanması, gelecekteki talepleri karşılamak için üretilecek
ürünler ve stratejik kararlarda teknolojik yapının değerlendirilmesi çalışmalarıdır.
 Depolama ve Dağıtım Faaliyetleri Etüdü: Hangi ürünlerin nerede üretileceği,
stok yönetimi politikası ile depolama çalışmaları, satış noktalarına nasıl dağıtım yapılacağı
vb.’nin belirlenmesidir.
 Finansman Etüdü: Satış ve üretim planına göre gelirler ve giderlerin durumunun
saptanması, finansman açığı veya fazlası olacak dönemlerde yapılacak faaliyetlerin
belirlenmesi ve şirket nakit akışının planlanmasıdır.
Üretime Yönelik Planlama Öğeleri
 Rotalama (Yönlendirme): Yönlendirme çalışmaları üretim tesisi içindeki iş
akışının belirlenmesi çalışmalarını içerir. Bu çalışmaların sonunda, tezgâhlar bazında
yapılacak işler, gerekli yardımcı âletler belirlenir ve iş pusulaları hazırlanır.
 Zaman Etüdü: Bu planlama elemanı, yapılacak işlerin sürelerinin belirlenmesine
yönelik çalışmaları içerir. Zaman etüdü teknikleriyle belirlenen standartlar, üretim planının
zaman boyutunu oluşturduğundan bu standartların doğru bir şekilde saptanması şarttır.
 Operasyon Çizelgeleme: Çizelgeleme çalışmaları, yükleme, sıralama ve bunların
zaman ekseni üzerinde gösterilmesi öğelerinden oluşur. Yükleme, tezgâhlara iş dağıtımı
çalışmalarını içerir. Yükleme öğesinin temel amacı, iş yükünü tezgâhlar arasında eşit olarak
dağıtmak ve sonuçta dengeli bir iş akışı sağlamaktır. Yükleme çalışmalarını tâkiben
çizelgeleme öğesi devreye girer ve her tezgâhta işlenecek olan parçaların, zaman bazında
tezgâhlara dağıtımı çalışmaları tamamlanır. Bu çalışmalar sonunda, her tezgâhta hangi işin ne
zaman başlayıp biteceği ve onu tâkiben hangi işin devreye gireceği ayrıntılı olarak belirlenmiş
olur [Acar, 1998].
 Üretim Kontrolu: Üretim kontrolu öğeleri; işlerin dağıtımı, izlenmesi ve
değerlendirilmesi olarak tanımlanır. Önemli olan, programdan sapmaların hızla belirlenmesi
ve gerekli önlemlerin alınmasıdır.
 İş Dağıtımı ve İşi Başlatma: Üretim planında belirlenen işlerin tezgâhlara ve iş
merkezlerine dağıtılıp gerekli malzeme, âlet ve donanımın gerekli yerlere, istenilen zamanda
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ulaştırılması çalışmaları dağıtım öğesini oluşturur. İzleme öğesi ise dağıtımı yapılan işlerin
zamanında tamamlanıp, gecikmelerin önlenmesi çalışmalarını içerir.
 Kalite Güvence ve Kontrol: Kaliteli ürünlerin üretilmesi için malzeme, süreç,
makina ve donanımlarda kalite kontrol çalışmalarının gerçekleştirilmesi, önleyici ve
değerlendirici çalışmaların gerçekleştirilmesidir. Değerleme, geleceğe yönelik planlama
çalışmalarına ışık tutması açısından önemlidir. Değerleme, planlama ve kontrol aşamaları
arasında önemli bir iletişim mekanizmasıdır. Değerleme çalışmaları sonunda, uzun veya kısa
vâdeli önlemlerin olması gerektiği ortaya çıkmaktadır [Acar, 1998].
Yönetim işlevinin; Planlama, Uygulama ve Kontrol olarak tanımlanan üç temel
boyutundan birincisi olan Planlama; en genel olarak, işletme amaçlarını gerçekleştirmek için
“Üretim kaynaklarının en etkin bir şekilde kullanılmasına ilişkin karar verme faaliyetlerinin
tümü” olarak tanımlanabilir. Üretim Planlama; satış tahminleri ve siparişlerle başlayan ve
atölye düzeyinde işlerin çizelgelenmesi ve kontrolu ile çevrimini tamamlayan hiyerarşik bir
yapıdır. Bu yapı aşağıdaki şekilde maddeleştirilebilir:
1. Bir yıldan daha uzun süreli yapılan ve ürün aileleri bazında yapılan uzun dönemli
İşletme Stratejik Planlaması
2. Genellikle bir yıllık dönem için ürün ailesi bazında yapılan Toplu Üretim Planlama
3. Bir yıldan daha kısa süreli ve genellikle dönerli üç aylık olmak üzere sipariş ve
ürün bazında yapılan Ana Üretim Çizelgeleme
4. Ana Üretim Çizelgesinden genellikle haftalık bazda elde edilen Malzeme
Gereksinim Planlaması
5. Atölye düzeyinde ve makina bazında, çalışma saatleri boyutunda hazırlanan, işlerin
tezgâhlara yüklenme ve sıralanma şeklini içeren Üretim Çizelgeleme
Planlama hiyerarşisindeki her bir basamak şirketlerin farklı organizasyonel
düzeylerince gerçekleştirilir.
Özet olarak Üretim Planlama; toplu değerlerden başlayarak giderek ayrıntıya inen bir
yapıda, üretim hedefleri koyan, bu hedefleri gerçekleyecek kapasitenin nasıl kullanılacağına
ilişkin politikaları belirleyen, iş emirleri ve satınalma isteklerinin hazırlanmasını sağlayan ve
iş merkezlerindeki iş çizelgelerinin oluşturulmasıyla biten hiyerarşik bir süreç oluşturmaktadır
(Şekil 13).

44

2.4.
Üretim
Sınıflandırılması

Planlama

Faaliyetlerinin

Dönemsel

Bazda

2.4.1. Uzun Dönemli Planlama Faaliyetleri
Planlanan dönemin uzunluğuna göre planlama faaliyetleri de farklılık gösterecektir.
Buna göre planlamayı üçe ayırabiliriz: Uzun dönemli, orta dönemli, kısa dönemli.
Uzun dönemli planlama, şirketin stratejik kararlarına ışık tutan planlamadır. Ürün veya
ürünlere olan talep sürekli artmakta ve eldeki tüm olanaklar ile bu talep karşılanamamakta ise
yeni bir tesis kurma, genişletme (tevsii) yatırımına gitme, varolan makinaları yenileyerek
otomasyona geçme gibi planlar yapılabilir. Tersi durumda ise varolan tesisin tasfiyesi ya da
başka yeni bir ürün üretimine uygun hâle getirilmesi düşünülebilir. Çeşitli yatırım seçenekleri,
başabaş noktası analizleri, karar ağaçları ya da mühendislik ekonomisi teknikleri ile
karşılaştırılarak en uygun olanı belirlenmeye çalışılır. Ürün üretimi politikalarının
belirlenmesi, tesis yeri seçimleri, dağıtım ve müşteri servis politikaları uzun dönem
planlamaya dâhildir. Uzun dönem kavramı göreceli bir kavramdır. Bir gıda işletmesindeki
uzun dönem, bir demir-çelik işletmesi için daha kısa bir dönem olarak alınabilir.

Şekil 13. Üretim planlama hiyerarşisi
Uzun dönemli planlama süreci, firmanın geleceğine yön verecek olan ürün çeşitleri,
dağıtım kaynaklarının planlanması, kapasite arttırımı gibi stratejik konuları içerir. Bu planlar
genelde 5-10 yıllık bir dönem için yapılsa da bu süre firmadan firmaya, işletmenin ürettiği
ürün veya hizmetin özelliğine ve çevresel etmenlere bağlı olarak değişir.
Talep Tahminleri (Forecasting): Talep tahminleri büyük ürün grupları için yapılan ve
üst yönetimin sorumluluğunda bulunan bir faaliyettir. İşletme tahminleri ürün taleplerini
45

etkileyebilecek her türlü ekonomik, politik, teknolojik ve sosyolojik gelişmeleri değerlendirir.
Tahmin yöntemlerinin dayandığı nokta, geleceğe ilişkin talep değerlerinin belirlenmesi için
geçmiş dönem değerlerinin kullanılmasıdır. Talebi etkileyecek çok sayıda etmenin bulunması,
tam doğru bir talep tahmininde bulunulmasını güçleştirmektedir. Burada önemli olan, birçok
yöntemin denenerek en az hata veren yöntemin kullanılmasıdır. Yöntemlerin üstünlüğünün,
verilerin yapısındaki değişimlere bağlı olarak da değişebileceği gözönünde bulundurulmalıdır.
İşletme Stratejik Planı (Business Strategic Plan): Stratejik Planlama,
organizasyonlarda uzun vâdeli hedeflerin, politikaların belirlenmesi çalışmalarıdır. İşletme
Stratejik Planı, temelde üç stratejiden oluşmaktadır: Pazarlama ve satış stratejisi, tasarım
stratejisi, üretim stratejisi. Pazarlama ve Satış Stratejisi; müşteri gereksinim ve beklentilerini,
yeni pazarları ve yeni ürünlerin özelliklerini belirler. Tasarım Stratejisi; müşteri gereksinim ve
beklentilerini karşılamak, rekabet koşullarında üstünlük sağlamak amacıyla sahip olunan
değerlerin etkin kullanılmasını sağlama ve geliştirme çalışmalarıdır. Üretim Stratejisi; tasarım
spesifikasyonlarını yerine getirmek için, ürün ve hizmetlerde firmaların kaynaklarının nasıl
kullanılacağını belirleyen parametreleri oluşturur.
Şirket stratejilerinde, pazarlama ve tasarım gibi uzun döneme yönelik stratejiler, üst
yönetim tarafından ele alınır. Operasyonel stratejiler de, kısa dönemdeki hedefleri
gerçekleştirmeleri açısından uzun dönemli hedefler için önemli stratejilerdir. Operasyon
stratejisi, üretim stratejisi olarak da nitelendirilmektedir. Şirketler, en iyi üretim stratejisini
belirlemek, amaç ve hedeflerine ulaşmak için varolan durumu değerlendirir. Aradaki farklar
ve iyileştirme faaliyetleri belirlenir ve stratejik üretim planını oluşturmada alternatif stratejiler
ve planlar değerlendirilir. Üretim stratejisinin geliştirilmesindeki adımlar şunlardır:
1. Varolan ve yeni pazarların gelişiminde, ürün stratejilerinde, rekabet ortamında
oluşan etmenleri değerlendirmek
2. Ürün, pazar ve üretim yöntemleri ile stratejik üretim birimlerini belirlemek
3. Rekabet ortamında başarı kazanmak için üretim hedeflerini belirlemek
4. Teknolojik yapıyı, fabrikanın varolan kaynaklarını ve operasyon kontrol
politikalarını değerlendirmek
5. Kapasite kullanımı, operasyon mâliyeti, kârlılık, verimlilik, kalite ve esnek yapıya
sahip olma gibi iç ve dış performans ölçütlerini belirlemek
6. Varolan performansı ölçmek ve hedeflerle arasındaki farkı belirleyerek, geliştirici
faaliyetleri düzenlemek
7. Uzun dönemde rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için mâliyet, kârlılık, taşıdığı risk
ve belirsizliklere göre seçenekleri değerlendirmek
Satış ve Üretim Planlaması (Sales and Operation Planning): Üretim hatlarına ve
pazara yönelik stratejiler doğrultusunda hazırlanan iş planlarıdır. Bu planların kısa
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dönemlerde değiştirilmeleri neredeyse olanaksızdır. Temel amacı büyük ürün grupları bazında
satış ve üretimin planlanmasıdır.
Kaynak Planlaması (Resource Planning): Uzun dönemli planlama faaliyetleri
genelde oldukça karmaşıktır. Ürün satış ve üretim planlama faaliyetleri kaynak (yatırım)
planlaması ile sıkı bir etkileşime sahip olmalı, yapılacak planlarda tesis, donanım ve işgücü
kaynakları gerçekçi bir biçimde hesaplanmalıdır. Kaynak planlaması, işletme planlaması
sâyesinde yürütülen kapasite planlamasıdır. Uzun dönemli kapasite düzeylerinin ve
sınırlarının kurulması, ölçülmesi, ayarlanması işlemidir. Kaynak planlaması, genelde üretim
planına dayanır. Uzun zaman periyodunda elde edilecek kaynakları ifâde eder. Kaynak
planlaması her zaman üst düzey yönetimin onayından geçer.
Finansal Planlama (Financial Planning): Yapılan planların uygulanma
mâliyetlerinin de planlanması gereklidir. Planların uygulanmasında finansman gereksinimi
doğurabilecek ek yatırımlar yapmak gerekebilmektedir. Üretim faaliyetleri ile işletme
sermayesi harcanırken satışlar ile gelir elde edilir. Planlama çalışmaları sırasında finansman
gereksinimi belirlenmeli ve işletme kaynaklarıyla karşılanıp karşılanamayacağı kontrol
edilmelidir. Ek finansman sağlama konuları yine üst yönetim tarafından karara bağlanmalıdır
[Fogarty vd., 1991].

2.4.2. Orta Dönemli Planlama Faaliyetleri
Orta dönemli planlama; girdi olarak toplu üretim planını alır ve talepleri karşılamak
amacıyla üretim miktarını arttırma ya da azaltma, stok hedeflerini belirleme ve bunları izleme,
işgücü düzeyini ayarlama ve satınalma politikalarından oluşur. Uzun dönemli planlama süreci
sonunda işletme genel politikası ve kaynak kısıtları belirlenir. Bu genel politika ve kısıtlar
çerçevesinde üç ay ilâ bir yıllık bir planlama dönemi gözönünde tutularak orta dönemli
kararlar verilir. Bu kararların verilebilmesi için tahminler, işgücü planlaması, üretim
planlaması gibi ön çalışmaların yapılması gereklidir [Acar, 1998]).
Kullanılan üretim teknolojisine bağlı olarak genellikle bir ay ilâ bir yıllık süreleri
içeren planlardır. ÜPK kavramındaki üretim planlama teriminin içerdiği süredir. Ürüne olan
talepteki değişimi karşılamak için işgücü miktarını, üretim hızını, stok miktarını, fason üretim
miktarını değiştirerek, üretim miktarını arttırma ve azaltma kararlarını içerir. Eldeki tesis ve
donanımın kapasitesini bu sürede arttırmak genelde olanaksızdır. Bu dönemin üretim
planlama kararları, uzun dönemli planlamanın belirlediği kısıtlar altında verilir. Bu tip
planlamadaki temel amaç, hangi üründen ne kadar üretilmesi gerektiği sorusuna yanıt
bulmaktır. Ürün karmasının saptanmasında doğrusal programlama yöntemi, toplu üretim
planının belirlenmesinde ise adı geçen yöntemin yanısıra transportasyon ve dinamik
programlama yöntemleri ile toplu üretim planlama yaklaşımları kullanılabilir. Toplu üretim
planı, bütçelemede temel girdi olarak kabul edilir. Ayrıca bu plan esas alınarak yıllık bazda
malzeme, makina, işgücü ve fason üretim planlaması yapılabilir.
Toplu Üretim Planı (Aggregate Production Plan) tek tek ürünlerin her birini değil,
üretim hatlarında üretilen her ürünü içerir. Toplu Üretim Planı hedeflenen satış düzeylerini
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karşılamak için yapılması gereken üretim hacmini ve planlanan stok düzeylerini tanımlar.
Toplu Üretim Planına girdi oluşturan veriler; organizasyon amaçları, işletme tahminleri, ürün
ve satış planlaması, kaynak gereksinimleri planlaması ve finansal planlama sonucunda oluşur.
Orta dönemli planlar, uzun dönem için hazırlanan üretim hedeflerine nasıl erişileceğini
gösteren yolların ortaya konduğu taktik planlardır. Orta dönemde oluşturulan toplu plan
ürünlere ayrıştırılarak Ana Üretim Çizelgesi (AÜP) (MPS: Master Production Schedule)
hazırlanır. Toplu planda aylar olarak ele alınan zaman dilimleri, Ana Üretim Çizelgesinde
hafta boyutuna indirgenir.
Uzun dönem için hazırlanan üretim hedeflerine, işletme genel politikası ve kısıtlar
altında nasıl ulaşılacağını gösteren taktik planlardır. 1 ay ilâ 1 yıllık dönemi içerir. Orta
Dönemli Toplu Plan ve Ana Üretim Çizelgesi hazırlanır. Toplu Üretim Planlama, üretim
hızının ve işgücü düzeyinin belirlenmesi ve tamamlanmış ürün stok düzeyinin ve talebi
karşılamak üzere fazla mesai veya fason îmalat gereksiniminin belirlenmesidir. Bu planda
planlama periyotları hafta boyutuna indirilmektedir. Ana üretim çizelgesinin uygulanabilmesi
için varolan kapasitenin yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi ve gerekirse değiştirilmesi
gerekir. Bu amaçla yapılan planlamaya Kaba Kapasite Planlama (Rough Cut Capacity
Planning) denmektedir. Ayrıca dağıtım gereksinimi planlaması, ürünlere ilişkin ayrıntılı talep
tahminlerinin yapılması ve sipariş üretimi ortamı için son montaj programının yapılması ile
ana üretim çizelgesi son hâline getirilir.
Üretim hedeflerini gerçekleştirmek için, ürünü oluşturan tüm parça ve malzeme
siparişlerinin, programa uygun olarak ve zaman fazlı çıkarılması için Malzeme Gereksinim
Planlaması (Materials Requirement Planning) yapılır. Bu plana göre, üretimin istenilen süreler
içinde gerçekleşmesi için gerekli kapasitenin belirlenmesi ve kapasite yetersizliği durumunda
gerekli düzenlemelerin yapılması için Kapasite Gereksinim Planlaması (Capacity
Requirements Planning) yapılır.
Dağıtım Gereksinimleri Planlaması (DGP) (DRP: Distribution Requirements
Planning): Bir işletmenin dağıtım depolarındaki stokların tedarik gereksinimini tanımlama
fonksiyonudur. Zaman fazlı sipariş noktası yaklaşımı kullanılır. Burada depolardaki
planlanmış siparişler MRP mantığı doğrultusunda aşağı doğru yayılır ve tedarik kaynağının
kaba gereksinimini oluşturur. Çok katmanlı dağıtım ağı durumunda, bölgesel depoların (Ana
depo, fabrika deposu vb.) değişik katmanlarında aşağıya doğru ilerlenir ve toplu üretim
planına girdi oluşturur. Tedârik kaynaklarına olan talep bağımlı olarak tanımlanır ve standart
MRP mantığı uygulanır. Durumuna göre, zaman fazlı sipariş noktası yerine kullanılan
kadar tedarik et ya da periyodik sipariş miktarı gibi yöntemler de kullanılır.
Dağıtım Kaynakları Planlaması (DKP) (DRP II: Distribution Resources
Planning): DRP, dağıtım merkezlerinin ürün gereksinimlerini belirler. Bu gereksinimleri
karşılamak üzere dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde planlanması ve kontrol
edilmesi sistemi DRP II olarak adlandırılır. DRP’de dağıtım merkezleri ile üretim işletmesi
arasında hızlı ve güvenilir bir bilgi akışının olması gerekir. DRP II müşteri taleplerinin satış
bölümüne erişimini, eldeki tüm dağıtım kaynaklarının optimum kullanımını düzenler,
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gereğinden fazla stok tutmayı engeller. Teslim sürelerine uyulmasını sağlayan zaman fazlı bir
çizelgeleme tekniğini de içerir.
Sipariş Yönetimi (Order Management): Sipariş Yönetimi planlama dönemi için
toplam siparişi hesaplar. Sipariş Yönetimi çıktıları, sözkonusu dönemdeki ürün veya ürün
gruplarına gelen toplam sipariş miktarlarını göstermektedir. Bu sipariş miktarları, talep
tahminlerini, o ana kadar gelen siparişleri, dağıtım sisteminden gelen talepleri, promosyonları,
güvence stoğu gereksinimlerini ve yedek parça için gerekli miktarı içermektedir.
Ana Üretim Çizelgesi (AÜÇ) (MPS: Master Production Schedule): Planlamacının
sorumluluğuna verilmiş parçalar için yapılmış tahmin yapılı bir programdır. Planlamacı bu
programın uygulanmasını sağlar. Ana üretim çizelgelemenin iki temel hedefi vardır:
İşletmenin üretim gereksinimlerini sağlamak ve firmanın kaynaklarını verimli bir şekilde
kullanmak. Ana üretim çizelgesini oluşturmak, işletmenin üretim için gereksinimi olan
kaynakların planlanmasını sağlar ama süreç sırasındaki kaynakların verimsiz kullanımı
sözkonusu olabilir. AÜÇ, kapsamlı kaynak gereksinimlerini planlama yetenekleri ile
planlamacıya büyük olanaklar sağlar.
Ana üretim çizelgesi, kaynak, ana kapasite ve rota gereksinimlerini her bir kaynak için
zaman fazlı kapasite gereksinimleri analizlerini yapmak amacıyla kullanılır. AÜP, kullanıcıya
özet bir kapasite ve yük durumu çizelgesi ve ana planlama tarafından tahmin edilen fazla ve
az yükleme durumlarını gösterir. İstenilen kaynak, ölçü birimi ve zaman periyotlu
gruplamalar kullanıcı tarafından belirlenir. AÜP ile fazla veya az yükleme yapılmış olan iş
istasyonları ve bu iş istasyonlarında hangi periyotlarda ayarlama yapılması gerektiği
belirlenir.
Plan, zaman içinde Malzeme Gereksinim Planlamasını yönlendirecek planlanmış
miktarlar matrisine dönüşür. Program, özel tanımlamalar, miktarlar ve tarihler vasıtasıyla ne
üretileceğine ilişkin firma planlarını temsil eder. Ana üretim çizelgesi talebin doğurduğu bir
satış tahmini değildir. Ana üretim çizelgesi içinde tahmin, üretim planı ve güvence stokları,
malzeme tedarik edilebilirliği, kapasite kullanılabilirliği, yönetim amaç ve politikaları gibi
diğer önemli konular da yer almalıdır.
Kaba Kapasite Planlama (KKP) (RCCP: Rough Cut Capacity Planning): KKP,
AÜP’nin
onaylanmasından
önce
işletmenin
bu
planları
gerçekleştirip
gerçekleştiremeyeceğini, darboğaz yaratacak iş merkezleri bazında kontrol eden sistemdir.
KKP, aşağıdaki sorulara yanıt aramaktadır [Fogarty vd., 1991]:
 Nakit akışını karşılamak için yeterli işletme sermayesi var mı ?
 Üretim tesisi ve donanımın kapasitesi yeterli mi ?
 Ana tedarikçilerin kapasitesi bu planı uygulamak için yeterli mi ?
Eğer gerekli kapasite yoksa AÜP kapasite kısıtlarına uyacak şekilde değiştirilir ve
olurlu bir AÜP elde edilene dek bu süreç sürer
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Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP) (Materials Requirement Planning): Bu
modül, AÜP’nda belirtilen her ürünün üretilmesi için ürün ağaçlarını ve stok kayıtlarını da
kullanarak, malzeme gereksinimlerini her bir bileşen ve/veya yarı ürün başına, zaman fazında
veren sistemdir. Böylece stok düzeylerini düşürmek, daha iyi müşteri ilişkileri oluşturmak,
talebe zamanında uyabilmek, ana üretim çizelgesini yenilemek (revize etmek), hazırlık ve âtıl
kapasite mâliyetlerini düşürmek, yöneticilere programa göre uygulamadaki ilerlemeleri en
etkin bir şekilde gösterebilmek olanaklı olacaktır. MRP, Ana Üretim Çizelgesinde listelenmiş
olan ürünlerin üretimi için gerekli olan malzeme gereksinim ve alt montaj parçalarının kesin
miktarlarını, üretim zamanlarını ve gereksinim planlarını hesaplar.
Kapasite Gereksinim Planlaması (KGP) (CRP: Capacity Requirement Planning):
KGP, KKP’in aksine MRP sisteminden sonra işletilir, AÜP’ndaki ve o an askıda bulunan tüm
üretimi gözönüne alarak her bir iş merkezi için oluşacak iş yüklerini zaman fazında belirler.
Ortaya çıkan iş yükleri için kapasite yeterli değilse fazla mesai ve fason üretim yoluyla
kapasite arttırımı, alternatif rotaların saptanması gibi düzeltici çalışmalar yapılır. Kapasite
yine de yeterli değilse AÜP değiştirilir ve planlama süreci baştan işletilir. MRP sistemi
emirleri, parça rutinlerinin ve standart zamanların kullanımıyla, belli bir zaman periyodu
içinde iş merkezlerinin çalışma saatlerine çevrilirler. Bu inceleme, MPS’in kabulünü
oluşturur. KKP uyarınca AÜP yürütmek için gerekli kapasitenin olduğu belirlenmiş olsa da
KGP, belli bir zaman periyodu için kapasitenin yetersiz olduğunu gösterebilir. Eğer AÜP
kabul edilirse KGP her iş istasyonu için beklenen iş yükü miktarlarını belirler. Tablo 1.’de
Üretim Yönetimi ile Kapasite Yönetimi İlişkisi görülmektedir.
Tablo 3. Üretim yönetimi ile kapasite yönetimi ilişkisi
ÜRETİM
YÖNETİMİ

PERİYOT

AMAÇ

Üretim Planı

3 Yıllık, Yıllık

Şirket Amaç ve
Stratejilerini Destekleme

Ana Üretim
Çizelgesi

Yıllık, 3 Aylık,
Aylık

Malzeme Gereksinim
Planlaması

3 Aylık, Aylık,
Haftalık

Üretim Programı

Haftalık,
Günlük, Saatlik

Üretim Planına Uyma,
Siparişleri Karşılama,
Kapasiteyi Kullanma
Ana Üretim Çizelgesine
Uyma, Stokları
Değerlendirme
İş Merkezlerinin
Yüklemesi, Mesailerin
Planlanması

KAPASİTE
YÖNETİMİ
Kaynak
Gereksinim
Planlaması
Kaba Kapasite
Planlaması
Kapasite
Gereksinim
Planlaması
İş Yükleme, İş
Sıralama, Girdi
Çıktı Analizi

2.4.3. Kısa Dönemli Planlama Faaliyetleri
Kısa dönemli planlamada kararlar haftalık, günlük ya da vardiyalık olarak alınır.
Üretim çizelgeleme, fazla mesai kararları, satınalma emirlerinin verilmesi, iş tahsisleri kısa
dönemli planlara örnek olarak verilebilir. Üretim Kontrolu veya Üretim Çizelgeleme adı
verilen planlamadır. Kararlar, vardiyalık, günlük, haftalık süreler için alınır. Gerçekleşen
talepteki âni değişiklikler, yeni gelen acele siparişler, sipariş iptalleri, âni makina arızaları vb.
nedenlerle üretimin artması veya düşmesi durumlarında alınan fazla mesai yaptırma, iş
sıralarını değiştirme, işlerin işçilere ve tezgâhlara dağıtım programını değiştirme ya da işçileri
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vardiyalara göre yeniden düzenleme kararlarıdır. Bu tür planlama problemlerinin çözümünde,
tezgâh yükleme ve sıralama yöntemleri kullanılır.
Genel olarak üretim çizelgeleme, üretim planlarının zaman ekseni üzerinde
gösterilmesidir. Özellikle kısa dönemli üretim planlama, üretim çizelgeleme veya tezgâh
yükleme olarak adlandırılır. Kısa dönemli planlama faaliyetleri taktik planlamanın son
aşamasıdır. Daha üst düzey planlamalarla çizilen hedeflerin gerçekleşmesi büyük ölçüde
üretimin başlangıç noktasını oluştururken malzeme teminleri ve parça îmalatının planlanan
şekilde uygulanmasına bağlıdır. Bu aşamada tezgâh yüklemeleri, işlerin sıralanması, satın
almaların planlanması, günlük ve hatta saat boyutunda yapılan ayrıntılı planlama
faaliyetleridir. Bu faaliyetlerin kontrolu çok önemlidir çünkü bu aşamadan sonra Ana Üretim
Çizelgesinin değiştirilmesi çok zordur ve bu, gerçekleştirilmesi bâzen olanaksız bir durumdur.
Bu planlama faaliyetleri, operasyonel planlamadır ve ana planın temelini
oluşturmaktadır. Daha üst düzeydeki hedeflerin gerçekleşmesi için üretimde hangi
operasyonların gerekli olduğu, bu operasyonların hangi iş merkezlerinde yapılacağı, bu
operasyonların sıraları ve malzeme terminleri belirlenir. Makina yüklemeleri, işlerin
sıralanması, satın almaların planlanması, günlük ve saat boyutunda planlama faaliyetleri
gerçekleştirilir.
Üretim kontrolun amacı, şirketin hedefleri çerçevesinde, optimum kâr sağlayacak
şekilde işletmenin içine ve dışına olan malzeme akışını planlamak ve kontrol etmektir. Üretim
kontrol çalışmaları, müşteri talebinin, sermaye durumunun, üretim kapasitesinin, insangücü
vb. çalışmaların planlama faaliyetlerine uygunluğunun kontroludur. Üretim kontrol
çalışmaları sonucunda, planlardan sapmalar sözkonusu ise gerekli düzeltme faaliyetleri
gerçekleştirilir.
Üretim kontrol işlevi üretimden hemen önce başlayan ve üretim anında sürmekte olan
bir çalışmadır. Bu işlevin büyüklüğü ve karmaşıklığı, üretim yönteminin özelliklerine
bağlıdır. Genelde üretim sistemlerinde kontrol çalışmaları beş ana aşamada yürütülmektedir:
 İşleri başlatma (Tezgâha yükletme)
 İşlerin ilerleyişlerini kaydetme
 İlerlemeyi program ile karşılaştırarak inceleme
 Kontrol (programları düzeltme veya incelemelerin sonuçlarına göre değiştirme)
 Gelecekteki ÜPK çalışmalarını gerçekleştirecek
tamamlanmış üretimlerin analizi [Acar, 1998]

bilgileri

sağlamak

için

Son Montaj Programı (FAS: Final Assembly Schedule): Son montaj programları,
sipariş için üretimde müşteri siparişleri cinsinden, stoğa üretimde tahminlere göre hazırlanır
ve genelde AÜP’na göre ürün ağacının daha üst düzeylerinde ayrıntılandırılmıştır. Bitirme
programı olarak da adlandırılır. Çünkü son sözcüğü salt son montaja dâhil olan operasyonları
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içermemektedir, ayrıca boya, ambalaj, paketleme vb. faaliyetleri de içerebilir. Son montaj
programları, müşteri siparişleri formatında, teslim tarihlerine göre nihai ürün üretim
programını gösteren planlardır.
Bakım Planları (Maintenance Plans): Üretim çizelgelemesi yapılırken tezgah bakım
planları dikkate alınır. Üretim ve bakım önceliklerine göre çizelgeleme yapılır.
Üretim Çizelgeleme: Kısa dönemli planlama çalışmalarında atölye bazında ekipman
ve operatörlerin planlanması çalışmalarıdır. Daha önceden belirlenmiş zaman çizelgesine göre
yerleri ve kaynakları ele alır. Atölye Kontrol Sistemi’nde iş merkezlerinde, üretim planlarını
karşılamak doğrultusunda ekipman ve operasyonel faaliyetlerin kontrolu yapılmaktadır. Kısa
dönemli ve ayrıntılı planlama faaliyetleri gerçekleştirilir ve yapılacak işler için sıralama ve
çizelgeleme faaliyetleri yapılır. Kısa Dönemli Planlama Faaliyetlerinde Atölye Kontrol
Sistemi önemlidir.
a. İş Sıralama: İşlerin hesaplanan öncelik değerlerine, “İlk giren ilk çıkar (FIFO)”
ilkesine veya termini (teslim tarihi) yakın olanlara göre düzenlenmesidir. Örneğin, bir
tezgâh boşaldığı zaman tezgâha yüklenecek iş, daha önceden yapılan iş sıralamasına
göre seçilir.
b. İş Çizelgeleme: İş çizelgesinde işlerin bir tezgâhta hangi zamanlarda başlaması ve
bitirilmesi gerektiği planlanır [Acar, 1998]. İş sıralamaya ve iş çizelgelerine göre
tezgâhlara iş yüklenir.
Üretim Kontrolu (Production Control): AÜP sonucu üretime verilen siparişlerin
teslim sürelerinin, iş merkezlerinde oluşan kuyruk uzunluklarının kontrolunu ve planlardan ne
kadar sapıldığını gösteren faaliyettir. Kapasite kısıtları gözönüne alınarak üretim planlama
süreci, sipariş teslim programlarının hazırlanması aşamasına getirilir. Sipariş teslim
programları, atölyedeki iş durumunu, üretim zamanlarını ve malzeme akışını kontrol
etmektedir. Üretim Kontrolu; siparişlerin önceliklerinin yerine getirilmesi, performans
raporları ve düzeltici işlemlerden oluşur. Bölümler bazında çıktı raporları sâyesinde varolan
kapasite ve geç bitirme zamanı değerlerini gösteren, bu sâyede yönetime süreci kontrol etme
olanağı sağlayan planlama ve kontrol faaliyetidir. Siparişlerin önceliklendirilmesi, performans
raporları ve düzeltici faaliyetlerden oluşmaktadır. Bölümler bazında çıktı raporları, varolan
kapasite ve en geç bitirme zamanı değerlerini gösterdiğinden geri besleme rolü
üstlenmektedir.
Satınalma Çizelgeleme ve Kontrol (Purchase Planning and Control): Satınalma
Planlama ve Kontrol, Girdi/Çıktı Kontrolunun satın alınan parçalar için uyarlanmış hâlidir.
Satın alınan parçaların teslim sürelerini, miktarları ve tedarikçi performansını ölçen planlama
ve kontrol faaliyetidir. Verimlilik raporlarının, dolayısıyla herhangi bir faaliyette başarı
ölçeğinin en önemli girdilerindendir.
Üretim Planlama ve Kontrol faaliyetleri, genel olarak Şekil 14’te gösterildiği şekilde
etkileşim içinde bulunur.
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Şekil 14. Üretim planlama ve kontrol faaliyetleri
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Üretim Yönetimi; ürünün, istenilen kalitede, istenilen miktarda, istenilen zamanda ve
en düşük mâliyetle üretiminin gerçekleşmesini sağlayacak biçimde bir işletmenin elinde
bulunan malzeme, makina, işgücü vb. üretim kaynaklarının planlanması, üretimin
gerçekleştirilmesi, kontrol edilmesi ve geliştirilmesidir.
Yönetimin en önemli işlevleri; planlama, uygulama ve kontrol etmedir. Bu süreçler
sonrasında sağlanan geri besleme ile de gerekli önlemler alınır. Geri beslemenin aksaması
şirketin en önemli damarlarından birinin kesilmesi demektir.
Üretim Sistemi çoğunlukla iki ana alt sistem içinde toparlanabilen çeşitli alt
sistemlerden oluşmaktadır. Birinci grupta, üretim sisteminin tasarımına ilişkin alt sistemler,
ikinci grupta üretim sisteminin yürütülmesine ve kontroluna ilişkin alt sistemler yer
almaktadır.
Üretim Planlama ve Kontrol (ÜPK), üretilecek ürünü belirlemek, üretim için donanım
gereksinimini saptamak ve ürünlerin istenen kalite ve mâliyette, istenen sürede, doğru
zamanlarda ve istenen miktarlarda oluşumunu sağlayacak çizelgeleme çalışmalarını yapmak
gibi faaliyetlerden oluşan bir üretim yönetimi etkinliğidir. ÜPK, üretimden sorumlu
yöneticilere, kısa zamanda ve yüksek verimde hedefe ulaşması için yol gösteren önemli bir
araçtır.
Üretim planlamanın girdileri; talep tahmini değerleri, îmalat sırası (rota), standart
işlem süreleri ve hazırlık süreleri gibi mühendislik çalışmalarıyla elde edilecek bilgiler ile
parasal sınırlar ve bütçe sınırlamalarıyla ilgili bilgilerdir. Bundan sonra stok planlaması ile
gerekli hammadde, yarı ürün ve montaj parçaları belirlenir.
Planlama, üretilecek olan ürünler ve üretim kaynakları hakkındaki verilerin analizi ile
başlar. Bu veriler sâyesinde belirlenmiş olan hedeflere en iyi şekilde ulaşmak üzere firma
kaynaklarının kullanımı, bir program hazırlanarak ana hatları ile verilir. Operasyonlar
sırasıyla üretim planında saptanmış ayrıntılara göre yerine getirilir. Öte yandan kontrol,
hedeflere ulaşılması için, geri besleme yolu ile operasyonları başlatır ve denetler. Kontrol
aşamasında ana hedeflere ulaşılmasını garanti altına almak için kısım hedeflerinin yeniden
düzenlenmesi veya düzeltilmesi gerekebilir.
ÜPK öğeleri iki ana başlık altında incelenebilir: Ön planlama, planlama (kaynaklara
yönelik planlama, üretime yönelik planlama)
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Bölüm Soruları
SORU-1
Unlu ürünler gıda üretimi için üretim yönetimi sisteminin alt sistemleri kapsamında
neler gerçekleştirileceğini yorumlayınız.
SORU-2
Uzun, orta ve kısa dönemli planlama faaliyetleri arasındaki temel farkları açıklayınız.
SORU-3
Kaynaklara ve üretime yönelik planlama öğeleri nelerdir ? Maddeler hâlinde yazınız
ve her birini açıklayınız.
SORU-4
Dağıtım Gereksinimleri Planlaması ve Dağıtım Kaynakları Planlaması arasındaki farkı
örnek vererek açıklayınız.
SORU-5
Üretim planlama ve kontrol sistematiğini bir şekil çizerek, ana adımları itibariyle
açıklayınız.
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3. KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE
ANA ÜRETİM ÇİZELGELEME (MPS)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.

Kaynak Planlama Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi (Bağımlı Talep Durumu)
Ana Üretim Çizelgeleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Kaynak Planlama Sistemleri zaman içerisinde yapısal ve içerik olarak nasıl
gelişme göstermiştir?


Ana Üretim Çizelgesi niçin hazırlanır?



Ana Üretim Çizelgesi'nin çalışma sistematiği nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kaynak
Planlama
sistemlerinin
gelişimi
hakkında bilgi edinmek
Ana Üretim Çizelgesi'nin
işlevini kavramak
Ana
Üretim
Çizelgesi
hazırlama
yetkinliğini
kazanmak
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Anahtar Kavramlar



Kaynak Planlama Sistemleri
Ana Üretim Çizelgeleme
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Giriş
Bu bölüm kapsamında önce kaynak planlama sistemlerinin 1950’li yıllardan
günümüze kadar olan tarihsel gelişiminden söz edilecektir. Onu tâkiben ana üretim
çizelgeleme kavramı ve önemi açıklanacak, ERP yazılım programlarında kullanıldığı şekliyle
ana üretim çizelgesinin nasıl oluşturulduğu ve kısa vadeli üretimlerde üretim miktarlarının
nasıl hesaplandığı anlatılacak, en son aşamada ise çok ürünlü ana üretim çizelgelemenin nasıl
yapılacağı ve bu aşamada kapasite kontrolüne neden dikkat edileceği ifade edilecektir.
.
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3.1. Kaynak Planlama Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi
Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP: Materials Requirement Planning), yoğunlukla
malî ve idarî işler bölümünde kullanılan bilgisayarların üretim yönetiminde de etkin bir
şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Bunun sonucunda zamanın büyük bilgisayar donanım ve
yazılım sistemi üreticileri, MRP kuramının gelişiminde aktif rol oynamışlardır [Luscombe,
1993].
1960’lı yıllara kadar klasik stok kontrol modelleri (order point: sipariş noktası) ile
yürütülen malzeme gereksinimlerinin karşılanması probleminde, MRP’ye geçişteki ilk
basamak, ürün ağacı işlemcilerinin geliştirilmiş olmasıdır. Bunlar, bir ürün ve ürünün yapısına
katılan tüm alt-montajlar, bileşenler ve malzemeler arasındaki bağlantıyı düzenleyen
programlardır. Ürün ağacı işlemcileri, ürün binlerce farklı kalemden üretilmiş bile olsa, bir
parti için gerekli tüm malzeme gereksinim miktarlarını çok kısa bir sürede
hesaplayabilmekteydi.
MRP, bu işlemcilere üç daha ileri işlevin eklenmesiyle geliştirilmiştir:
 Net gereksinimlerin belirlenmesi (Netting)
 Bir malzemeye duyulan tüm gereksinimin belirlenmesi (Batching)
 Gereksinimlerin zaman boyutunun belirlenmesi (Time Phasing)
1960’ların sonunda MRP Amerika’da yaygın olarak kullanılırken, Avrupa’da ise yeni
yeni görülmeye başlanmıştır. Bir malzeme yönetim sistemi olarak MRP şirketlere çok yararlı
olmaktaydı; ancak kapasiteye duyarsız oluşu en büyük handikapıydı. Bu yetersizliğin
üstesinden Kapalı Döngülü MRP’nin geliştirilmesi ile gelindi. Kapalı Döngülü MRP (Closed
Loop MRP), hem malzeme hem de kapasite yönetimi için tam bir yönetim sistemi sunuyordu.
Etkin olmayan manuel sistemlerle boğuşan şirketler, kapasite planlama karmaşıklığının
üstesinden gelebilecek böyle bir sistemi büyük coşkuyla karşıladı.
1970’ler ilerledikçe Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II: Manufacturing Resources
Planning) ifâdesi Kapalı Döngülü MRP’yi aşan bir kavram için kullanılmaya başlandı. Ancak
gelişen, salt bizim MRP II teknikleri konusundaki anlayışımız değil, aynı zamanda bilgisayar
teknolojisi olmuştur. 70’lerin sonundaki önemli bir gelişme de biriktirerek (batch) veri
işlemenin yerini on-line işlemlere devretmesiydi. MRP ve MRP II aslında, temelde
farklıdırlar ve bu farka rağmen oluşan ad benzerliği pek çok karmaşaya neden olmuştur.
Önceleri MRP, biriktirerek veri işleme döneminde sistemde yapılacak değişimlere karşı
müdahelenin zorluğu açısından çok esnek değildi; çünkü gelişmiş ekran sistemleri yoktu.
Ayrıca veri desenleri ve çıktı formatları konusunda da esneklik yoktu. Uygun veriye ve
çıktıya istenilen an, istenilen formatta ulaşılamazdı. Ekran birimlerinin ortaya çıkarak bu
zorlukların da yenilmesiyle ve on-line veri işleme ile MRP II tüm firmada geçerli, sürekli
kullanılabilecek bir sistem durumuna geldi.
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1980’lerde MRP II yazılım paketleri sunan çok sayıda sistem kurucu firmalar, yeni bir
endüstrinin doğduğunu gösterdi. Zaman geçtikçe esas işlemlere yeni işlevler de eklendi ve
daha geniş çerçevede çevresel modüller de yazılımlara katıldı. Bugün bilgisayar teknolojisinin
daha ileri gitmiş olması, bu sistemlere müthiş bir kullanım esnekliği ve kolaylığı sağlamıştır.
MRP II’nin yaygınlaşmasında Amerikan Üretim ve Envanter Kontrolu Derneği
(APICS: American Production and Inventory Control Society)’in önemli bir öncü rolü
olmuştur. Bu kuruluş yeni teknolojinin önemini çabuk kavrayarak ABD’nin yararlanabilmesi
için, 70’lerin başındaki “MRP Akımı” ’na liderlik yaparak, özellikle Amerika’da MRP II
konusunda pek çok çalışma yapmıştır. Bugün APICS’in MRP II terminolojisi tanımları
evrensel olarak kullanılmakta ve APICS, yazılım geliştiren firmaların büyük ölçüde izlediği
MRP II standartlarını koymaktadır.Bu standartlar MRP II endüstrisinde çalışanların ortak bir
dil geliştirmesine yardımcı olmuştur.
1990’lara gelindiğinde farklı ülke ve/veya bölgelerde kurulu, farklı üretim tiplerine
sahip, farklı para birimleri (TL, DM, USD, vd.) kullanan çok tesisli şirketlerin üretim
kaynaklarının eşgüdümlü olarak planlanmasına ve kontroluna yönelik yazılım sistemleri
geliştirildi ve adına Kurumsal Kaynakların Planlanması (ERP: Enterprise Resource Planning)
denildi. Böylece farklı tesislerdeki kaynakların aynı anda planlanmasının oluşturduğu
sinerjiden yararlanıldı. Dolayısıyla sistem farklı para birimlerine duyarlı, farklı dilleri
kullanabilen, farklı üretim yapılarını eşgüdümlü olarak planlayabilen ve izleyebilen niteliklere
kavuşturuldu.
2000’li yıllara gelindiğinde odaklanılan nokta, Tedârik Zinciri Yönetimi (TZY) (SCM:
Supply Chain Management) olmaktadır. Belirli bir üretim noktasına bakmaktansa son
kullanıcıdan ilk tedarikçiye kadar olan zincirin tüm noktalarına bakmak ve bu anlayışla
kaynak planlaması yapmak önemli üstünlükler sağlayacaktır [Baskak ve Tanyaş, 2008]

3.2. Ana Üretim Çizelgeleme (MPS)
A.B.D.’de radikal değişikliklerin yaşandığı 1960’lar, îmalatta da birtakım değişimlerin
gerçekleştiği yıllar olmuştur. Geleneksel üretim ve stok kontrol, Twin Disc ve J.I. Case gibi
şirketlerin MRP’nin etkin kullanımını gerçekleştirmesiyle önemini yitirmiştir.
Şirketler MRP’yi ilk kullanmaya başladıklarında tahmin ve/veya müşteri siparişleri
(talep) ile hareket etmişlerdir. Bu yaklaşım bir ürünü yeterli miktarlarda (satıldığı miktarda)
üretmek için kaynakların varolacağını kabul etmektedir. Ancak îmalat bunu nâdiren
gerçekleştirebilmiştir. Zamanla talep miktarları kaçınılmaz olarak değişince MRP de
değişmiş, bilgisayar destekli araçlarla değişiklikler, fabrikaların ve tedarikçilerin başa
çıkamadığı programlara aktarılmıştır. Bu da sistemdeki bilginin bir karmaşa içinde olduğunu
göstermiştir. Aynı durumun üretim hattı için de geçerli olması, çok yüklü bir üretim programı
ya da etkin kullanılamayan kaynaklar ya da bunların her ikisiyle sonuçlanmıştır.
Bâzı MRP öncülerinin, bilgisayara çok fazla karar verme gücü yüklediklerini, sürecin
hiç bir yerinde arz ve talep arasındaki gerçek dengeyi sağlayacak olan insan etmeninin
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bulunmadığını farketmesiyle Ana Üretim Çizelgeleme (MPS: Master Production Scheduling)
geliştirilmiştir.
Pazardan gelen talep, şirketin ve tedarikçilerin yeterlilikleri ile dengelendiğinden ana
üretim çizelgeleme îmalatta çok önemli bir noktadır. Ürün ve ürün seçenekleri açısından
çağdaş üretimin çok daha karmaşık duruma gelmesi ve rekabetin gerektirdikleri (kaliteli hızlı
dağıtım, düşük fiyat) açısından talebin daha artması ile ana üretim çizelgeleme mekanizması
birçok kademedeki yönetim için temel bir araç olmuştur. Ana üretim çizelgesi, ayrıntılı bir
şekilde şu soruların yanıtını vermektedir: Şirketin; kapasitesinin yeterli olacağından,
malzemenin gereksinim duyulduğunda elde bulunacağından ve müşteri isteklerinin müşteri
tarafından belirlenen tarihlerde karşılanacağından emin olması için ne üretilmelidir ?

3.2.1. Ana Üretim Çizelgesi Kavramı (Master Production Schedule)
Ana Üretim Çizelgesi (MPS), toplu üretim planının bir alt kümesidir. Satış, pazarlama,
mühendislik, finans ve îmalatla bütünleşik, operasyonel bir plandır.
APICS Sözlüğü’nde (1992) MPS aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
“Ana üretim çizelgesi, şirketin üretmek için ne tür beklentilerinin olduğunun
ifâdesidir. Belirli konfigürasyonlar, miktarlar ve tarihlerle ifade edilecek şekilde şirketin ne
üretmeyi planladığını göstermektedir. MPS bir satış tahmini değildir. MPS, satış tahminini,
üretim planını, kapasiteyi, malzeme elde bulunabilirliğini, müşteri bekletme durumunu,
yönetim politiklalarını ve amaçlarını dikkate almaktadır. Ana Programlama (Master
Scheduling) sürecinin sonucudur. Ana programlama talep, tahmin, müşteri bekletme, MPS,
elde olması planlanan stok ve söz verilebilr stok miktarının bir gösterimidir.” [Cox and
Blackstone, 2002]
MPS ile ilgili diğer bir tanım da şöyledir: “Satış Tahmini, Üretim Tahmini, Müşteri
Siparişleri, Yönetim Politikaları, Malzeme ve Kapasite Yeterliliği, Yan Sanayi Kapasitesi
ölçütleri çerçevesinde şirketin hangi ürünü, hangi miktarda ve tarihte üreteceğinin belirlendiği
üretim çizelgesidir.Ana üretim çizelgesinin temel hedefi arz ve talebi dengelemektir. Buna
ilişkin bir gösterim Şekil 15’te verilmiştir.
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Şekil 15. Arz ve talebin dengelenmesi

3.2.2. Ana Üretim Çizelgeleme Süreci
Ana üretim çizelgeleme süreci, onaylanmış üretim planıyla başlamaktadır (Şekil 16).
Onaylanmış üretim planından yola çıkılarak olası bir ana üretim çizelgesi oluşturulmaktadır.
Bu olası program, operasyonların, üretim planında belirtilen kaynaklarla, programı karşılayıp
karşılayamadığına ilişkin bir deneme niteliği taşımaktadır. Bu çalışmaya Kaba Kapasite
Analizi (Rough-Cut Capacity Analysis) adı verilir. Bu konu Kapasite Planlama bölümünde
ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Ana üretim çizelgesinin gözden geçirilmesi ve yenilenmesi,
tüm kaynak kısıtlamaları karşılanıncaya dek ya da hiç bir uygulanabilir program olmadığı
belirleninceye dek sürmektedir [Krajewski, Ritzman, 2002].

Şekil 16. Ana Üretim Çizelgeleme süreci
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Uygulanabilir hiç bir program olmaması durumunda kaynaklar arttırılarak ya da
üretim gereksinimlerinde gerekli ayarlamalar yapılarak üretim planı güncelleştirilmelidir.
Bunların sonucunda kabul edilebilir bir MPS ortaya çıkacaktır (Şekil 16). Onaylanan MPS,
Malzeme Gereksinim Planlaması için girdi oluşturmaktadır.

3.2.3. Olası Ana Üretim Çizelgesinin Geliştirilmesi
3.2.3.1 Elde Olması Planlanan Stok Miktarının Hesaplanması
Olası ana üretim çizelgesinin geliştirilmesi süreci; elde olması planlanan stok
miktarının hesaplanması, MPS miktarlarının zamanlama ve büyüklüğünün belirlenmesi,
satılabilir stok miktarının hesaplanması, üretim planı ve MPS’in ilişkilendirilmesi ile MPS’in
dondurulması aşamalarını içermektedir.
Elde olması planlanan stok miktarı; her hafta, talep karşılandıktan sonraki tahminî
varolan stok miktarıdır. Matematiksel olarak aşağıdaki ifâde ile hesaplanmaktadır:
It = It-1 + MPSt – Enb (Pt, COt)
It

: t. hafta sonunda elde olması planlanan stok miktarı

MPSt : t. haftada ana üretim çizelgesinde yer alacak üretim miktarı
Pt
: t. hafta için toplu üretim planında yer alan ve sözkonusu ürüne ilişkin
bütçelenen üretim miktarı
COt : t. haftada teslim edilmesi için onaylanmış (müşteriye söz verilmiş) siparişler
MPSt, t. haftada üretimi tamamlanıp aynı haftada teslim edilmesi gereken miktarı ifâde
etmektedir. Burada geçen bütçelenen üretim miktarı terimi, toplu üretim planlama aşaması
sonucunda elde edilen üretim miktarlarının ürünlere göre ayrıştırılması ile elde edilen
değerleri ifâde etmektedir. Bu aşamada, müşteri siparişleri gelmekte ve onaylandıkça (kredi
onayı gibi) bu siparişlerin ana üretim çizelgesine dahil edilmesi gerekmektedir. Bütçelenen
miktarın onaylanmış siparişlerden büyük olması durumunda Pt’nin çıkarılması, tersi
durumunda da COt’nin çıkarılması, t. hafta için en doğru sonucu verecektir.
Aşağıda planın geliştirilmesiyle ilgili bir örnek verilmiştir. Diğer aşamalarda da aynı
örnekten yararlanılacaktır.
Örnek
Bir jant fabrikası her tür araba için jant üretmektedir. Belirli bir jant tipi için ana
üretim çizelgesi hazırlanacaktır. Bu jant tipi için bütçelenen miktarlar; Nisan ayında 100,
Mayıs ayında 115 adettir. Dönem başında 70 adet stok bulunmaktadır ve bu ürün için
ekonomik üretim miktarı 80 ve güvence stoğu 10 adettir. Tablo 4’te elde olması planlanan
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stok miktarının hesaplanması gösterilmektedir. Aşamalar eklendikçe bu ana üretim
çizelgesine yeni satırlar eklenecektir.
Tablo 4. Elde olması planlanan stoğun MPS çizelgesinde gösterimi
Dönem Başı Stok: 70
Güvence Stoğu: 10
Bütçelenen Üretim
Miktarı
Onaylanmış Sipariş
Miktarı
Planlanan Stok Miktarı

Nisan
1
2

3

4

Mayıs
1
2

3

4

30

20

30

20

25

25

30

35

35

18

22

19

0

0

0

0

35

15

-15

Tablo 4’te iki ayın haftalarına ilişkin bütçelenen miktarlar ve onaylanmış sipariş
miktarları belirtilmiştir. Nisan ayının ilk haftasında onaylanmış siparişler bütçelenen
miktarlardan daha fazla olduğu için dönem başı stoktan onaylanmış sipariş miktarı çıkarılmış
ve planlanan stok 35 olarak bulunmuştur. Benzer şekilde ikinci ve üçüncü haftalara ilişkin
planlanan stok miktarları sırasıyla (35-20 =) 15 ve (15-30 =) -15 adet olacaktır. Dolayısıyla
üçüncü haftanın siparişlerinin karşılanabilmesi ve güvence stoğunun sağlanabilmesi için
üretim gereksinimi ortaya çıkmaktadır.

3.2.3.2. MPS Miktarı ve Zamanlamasının Belirlenmesi
İkinci aşama, MPS miktar ve zamanlarının belirlenmesidir. Ana üretim çizelgesi
geliştirilirken amaç, güvence stoğunun siparişler dikkate alınarak karşılanmasıdır. Bu nedenle
planlanan stok güvence stoğu değerine ulaştığında veya bu değerin altına düştüğünde
çizelgeye MPS miktarları eklenmelidir. Tablo 5’te MPS miktarı ve zamanlamasının
belirlenmesi görülmektedir. Örneğimiz için üretim gereksinimi, planlanan stoğun güvence
stoğu değerine veya daha altına düşmesi durumunda sözkonusu olacağından ilk iki haftaya
ilişkin MPS değerleri 0 (sıfır) olacaktır. Tabloda gösterilen MPS değerleri, o hafta içinde
üretimi tamamlanmış ürünleri içermekte olup üretim süresini (tedarik süresi) dikkate alarak
verilen iş emri başlama haftalarını ifâde etmemektedir.
Tablo 5. MPS miktarları ve zamanlamasının MPS çizelgesinde gösterimi
Dönem Başı Stok: 70
Güvence Stoğu: 10
Bütçelenen Üretim
Miktarı
Onaylanmış Sipariş
Miktarı
Planlanan Stok Miktarı
MPS Miktarı

Nisan
1
2

3

4

Mayıs
1
2

3

4

30

20

30

20

25

25

30

35

35

18

22

19

0

0

0

0

35
0

15
0

65
80

45
0

20
0

75
80

45
0

90
80

Nisan ayının üçüncü haftasında oluşan 15 adetlik stok ve 10 adetlik güvence stoğu
açığı, üretim kararı verilerek kapatılmaktadır. Ekonomik üretim miktarı, problemin başında
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80 adet olarak verilmişti. Nisan ayının üçüncü haftasının MPS satırına 80 yazılarak planlanan
stok miktarı (15+80-30 =) 65 hâline getirilmiştir. Bu işlem MPS dönemi sonuna gelene dek
sürdürülerek Tablo 2.’deki sonuçlar elde edilmiştir.

3.2.3.3.

Satılabilir

Stok

Miktarlarının

(Available-To-Promise

Quantities) Hesaplanması
Olası ana üretim çizelgesinin hazırlanmasında, satılabilir stok miktarlarının
belirlenmesi üçüncü aşamadır. Satılabilir stok miktarı; satış bölümünün belirlenmiş tarihlerde
sevkiyatına söz verebileceği miktarlar anlamına gelmektedir. Satılabilir stok miktarlarının ilk
hafta için hesaplanması, izleyen haftalara göre farklılık göstermektedir.
İlk haftanın satılabilir stok miktarı, dönem başı stok ve ilk haftanın MPS miktarının
toplamından, bir sonraki MPS değerinin olduğu haftaya kadar olan onaylanmış siparişlerin
toplamının (o haftanın sipariş değeri hariç) çıkarılmasıyla elde edilmektedir.
Tablo 6’da çizelgede, satılabilir stok miktarlarına ilişkin yeni bir satır eklendiği
görülmektedir. İlk haftanın satılabilir stok miktarı şöyle hesaplanmıştır:
(70 + 0) – (18 + 35) = 17 adet
Sonraki haftalarda, MPS miktarının çizelgeye eklendiği her hafta için satılabilir stok
miktarı; bir önceki haftanın planlanan stok miktarı ile o haftanın MPS miktarının
toplamından, bir sonraki MPS haftasına kadar olan (o hafta hariç) onaylanmış siparişlerin
toplamı çıkarılarak hesaplanmaktadır [Krajewski, Ritzman, 2002]. Satılabilir Stok Miktarı,
güvence stoğunu içerecek bir biçimde belirlenmektedir. Zâten güvence stoğunun amacı,
talepte oluşacak artışları karşılamak içindir.
Tablo 6. Satılabilir stok miktarlarının MPS çizelgesinde gösterimi
Dönem Başı Stok: 70
Güvence Stoğu: 10
Bütçelenen Üretim
Miktarı
Onaylanmış Sipariş
Miktarı
Planlanan Stok Miktarı
MPS Miktarı
Satılabilir Stok Miktarı

Nisan
1
2

3

4

Mayıs
1
2

3

4

30

20

30

20

25

25

30

35

18

22

19

0

0

0

0

15
0
17

65
80
54

45
0
46

20
0
45

75
80
100

45
0
75

90
80
125

35
35
0
17

Örneğin ikinci ve üçüncü hafta için satılabilir stok miktarı şu şekilde elde edilmiştir:
İkinci hafta için:

(35 + 0) – 18 = 17

Üçüncü hafta için:

(15 + 80) – (22 + 19 + 0) = 54
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3.2.3.4. Çok Ürünlü MPS
Yukarıda tek ürünlü bir MPS süreci anlatılmıştır. Ancak işletmeler genelde birden
fazla ürüne sahip olduğu için bu sürecin tüm ürünler için yinelenmesi ve ileride anlatılacak
olan Kaba Kapasite Analizi’nin çok ürünlü MPS’e göre yapılması gerekecektir. Tablo 7’de iki
ürünlü bir MPS süreci örneği verilmiştir.
Birim üretim süreleri A ürünü için 2 ve B ürünü için 1,5 üretim saati/adet’tir.
Tablo7. Çok ürünlü MPS için bir örnek
Ay
Nisan
Hafta
1
2
3
4
1
Ürün A (Dönem Başı Stok: 70, Eko. Ürt. Mik.: 80, Güvence Stoğu: 10)
30
20
30
20
25
Bütçelenen Üretim Miktarı
35
18
22
19
0
Onaylanmış Sipariş Miktarı
35
15
65
45
20
Planlanan Stok Miktarı
0
0
80
0
0
MPS Miktarı
17
17
54
46
45
Satılabilir Stok Miktarı
Ürün B (Dönem Başı Stok: 100, Eko. Ürt. Mik.: 100, Güvence Stoğu: 20)
50
50
50
50
60
Bütçelenen Üretim Miktarı
50
45
35
30
20
Onaylanmış Sipariş Miktarı
50 100
50
100 40
Planlanan Stok Miktarı
0
100
0
100
0
MPS Miktarı
50
70
65
100 80
Satılabilir Stok Miktarı
Toplam Kaynak Gereksinimi (Adam*saat)
0
150 160 150
0
(*)

Mayıs
2
3

4

25
0
75
80
100

30
0
45
0
75

35
0
90
80
125

60
0
80
100
140

60
0
120
100
180

60
0
60
0
120

310

150

160

3.2.3.5. MPS’in Dondurulması
Ana üretim çizelgesi üretimin temeli olduğundan, MPS’te yapılan değişiklikler,
özellikle bu değişiklikler miktarlarda yapılıyorsa, büyük mâliyetler doğurabilmektedir.
Miktardaki artışlar ürün tesliminde gecikmelere ve malzeme açıklarına; azalışlar ise âtıl
kapasiteye neden olmaktadır. Benzer mâliyetler zamanlarda değişiklik yapılması durumunda
da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle birçok şirket, MPS’in bir bölümünü dondurmaktadır.
MPS’in bir bölümü ile kastedilen, bir zaman dilimidir (time fence). MPS farklı zaman
dilimlerine ayrılabilmektedir. MPS’in dondurulduğu zaman dilimi genellikle 1-8 haftayı
içermektedir. Yönetim onayı olmaksızın MPS’in bu bölümünde bilgisayar ya da planlamacı
hiç bir şekilde değişiklik yapamamaktadır.

3.2.4. MPS ve Toplu Üretim Planının İlişkilendirilmesinin Önemi
Kabul edilebilir bir ana üretim çizelgesi geliştirilmesi için ana üretim çizelgesinin
toplu üretim planıyla ilişkilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunu gerçekleştirmenin bir
yolu, MPS değerlerinin belirlenmesinde tahminler yerine üretim gereksinimlerinin
kullanılmasıdır. Üretim gereksinimi ile, belirli bir son ürünün istenen üretim miktarı
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kastedilmektedir. İşte bunun elde edilmesi de daha önce sözedilen ayrıştırma işlemi ile
olanaklıdır.
Sonuç olarak, üretim gereksinimlerini karşılayacak bir MPS, şirket amaçlarını
gerçekleştirmede en önemli araçlardan biri hâline gelecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
MRP’ye geçişteki ilk basamak, ürün ağacı işlemcilerinin geliştirilmiş olmasıdır.
Bunlar, bir ürün ve ürünün yapısına katılan tüm alt-montajlar, bileşenler ve malzemeler
arasındaki bağlantıyı düzenleyen programlardır. Ürün ağacı işlemcileri, ürün binlerce farklı
kalemden üretilmiş bile olsa, bir parti için gerekli tüm malzeme gereksinim miktarlarını çok
kısa bir sürede hesaplayabilmekteydi. 1970’ler ilerledikçe Üretim Kaynakları Planlaması
(MRP II: Manufacturing Resources Planning) ifâdesi Kapalı Döngülü MRP’yi aşan bir
kavram için kullanılmaya başlandı. 1990’lara gelindiğinde farklı ülke ve/veya bölgelerde
kurulu, farklı üretim tiplerine sahip, farklı para birimleri (TL, DM, USD, vd.) kullanan çok
tesisli şirketlerin üretim kaynaklarının eşgüdümlü olarak planlanmasına ve kontroluna yönelik
yazılım sistemleri geliştirildi ve adına Kurumsal Kaynakların Planlanması (ERP: Enterprise
Resource Planning) denildi. 2000’li yıllara gelindiğinde odaklanılan nokta, Tedârik Zinciri
Yönetimi (TZY) (SCM: Supply Chain Management) olmaktadır.
Ana Üretim Çizelgesi (MPS), toplu üretim planının bir alt kümesidir. Satış, pazarlama,
mühendislik, finans ve îmalatla bütünleşik, operasyonel bir plandır.
Olası ana üretim çizelgesinin geliştirilmesi süreci; elde olması planlanan stok
miktarının hesaplanması, MPS miktarlarının zamanlama ve büyüklüğünün belirlenmesi,
satılabilir stok miktarının hesaplanması, üretim planı ve MPS’in ilişkilendirilmesi ile MPS’in
dondurulması aşamalarını içermektedir.
Uygulanabilir hiç bir program olmaması durumunda kaynaklar arttırılarak ya da
üretim gereksinimlerinde gerekli ayarlamalar yapılarak üretim planı güncelleştirilmelidir.
Bunların sonucunda kabul edilebilir bir MPS ortaya çıkacaktır (Şekil 16). Onaylanan MPS,
Malzeme Gereksinim Planlaması için girdi oluşturmaktadır.
Ana üretim çizelgesi üretimin temeli olduğundan, MPS’te yapılan değişiklikler,
özellikle bu değişiklikler miktarlarda yapılıyorsa, büyük mâliyetler doğurabilmektedir.
Miktardaki artışlar ürün tesliminde gecikmelere ve malzeme açıklarına; azalışlar ise âtıl
kapasiteye neden olmaktadır. Benzer mâliyetler zamanlarda değişiklik yapılması durumunda
da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle birçok şirket, MPS’in bir bölümünü dondurmaktadır.
Kabul edilebilir bir ana üretim çizelgesi geliştirilmesi için ana üretim çizelgesinin
toplu üretim planıyla ilişkilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunu gerçekleştirmenin bir
yolu, MPS değerlerinin belirlenmesinde tahminler yerine üretim gereksinimlerinin
kullanılmasıdır.
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Bölüm Soruları
SORU-1
Bir ürüne ilişkin dönem başı stoğu 200 adettir. Güvence Stoğu düzeyi ise 50 adettir. 12
haftalık bir Ana Üretim Çizelgesi hazırlanmak istenmektedir. Ekonomik Üretim Miktarı 400
adettir. Sözkonusu 12 döneme ilişkin bütçelenen üretim miktarları ve onaylanmış sipariş
miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ana Üretim Çizelgesi (MPS) ve Satılabilir Stok
Miktarlarını (ATP), Güvence Stoğu miktarını koruyacak şekilde belirleyiniz.
Dönem Başı Stok: 200

1

2

3

4

Talep Tahmini

70

60

80

90

Onaylanmış Siparişler

120

120 110 110 100

5

6

110 120
90

7

8

9

10

11

12

130

150

140

145

180

190

80

50

40

0

0

0

SORU-2
Bir işletmenin Toplu Üretim Planında belirlenen Toplu Üretim Miktarları (TÜM)
aşağıdaki tabloda saat cinsinden belirtilmiştir. -Bu saat değerleri üzerinden- Toplu Üretim
Planı’ndan Ana Üretim Çizelgesi’ne geçilirken %60 oranında A ürününe, %40 oranında B
ürününe pay ayrılması öngörülmüştür. Üretim süresi A ürünü için 1 saat/adet, B ürünü için ise
2 saat/adet’tir. A ve B ürünleri için satış bölümünden gelen onaylı siparişler tabloda
verilmiştir Dönem başı stoğu; A ürünü için 100 adet, B ürünü için ise 80 adettir. Güvence
stoğu düzeyleri ise A ürünü için 30, B ürünü için 20 adettir. A ve B ürünlerinin Ekonomik
Üretim Miktarları sırasıyla 300 ve 250 adettir. A ve B ürünleri için 12 haftalık Ana Üretim
Çizelgesi (MPS) ve Satılabilir Stok Miktarlarını (ATP) -adet cinsinden- güvence stoğu
düzeyini koruyacak şekilde belirleyiniz. A ve B ürünlerinden oluşan haftalık toplam üretim
yükünü saat cinsinden belirleyerek, haftalık 1.000 saatlik üretim kapasitesinin aşılıp
aşılmadığını kontrol ediniz.
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Toplu Üretim
Miktarı (TÜM)
(saat)
175
175
175
175
200
200
200
200
250
250
250
250

A Ürünü
Onaylanmış
Siparişleri (adet)
80
60
60
55
45
45
30
20
15
0
0
0

B Ürünü
Onaylanmış
Siparişleri (adet)
70
65
55
50
45
35
20
10
0
0
0
0
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SORU-3
Nihai bir parça için aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir:


Gelecek 10 hafta için tahminler: 50, 100, 100, 75, 75, 0, 0, 50, 50 ve 75 birim’dir.



Şu an varolan stok 25 birimdir.

 Sipariş politikası 100 birimlik parti üretimi şeklindedir. Birinci hafta
tamamlandığında 100 birimlik MPS çizelgelenmiş durumdadır.

birimdir.

Müşteri siparişleri, 1. haftadan başlamak üzere 60, 45, 20, 15, 0, 0, 0, 0, 0 ve 0

a) Geçici bir MPS düzenleyerek Söz Verilebilir Stok (ATP) miktarlarını
hesaplayınız.
b) Aşağıda verilen sırada üç müşteriden sipariş gelmiştir. Hangi siparişleri kabul
edebileceğinize karar veriniz.
Sipariş Sıra No
1
2
3

Miktar
50
70
30

Talep Edilen Hafta
2
3
4

SORU-4
Bir işletmenin Toplu Üretim Planının ürün bazında ayrıştırılması sonucunda, A
ürününe ilişkin 12 haftalık Bütçelenen Üretim Miktarları ile Satış Bölümü’nce onaylanan
sipariş miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. A ürünü dönem başı stoğu 100 adettir.
Güvence Stoğu düzeyi olan 10 adede veya altına inilmemek istenmektedir. Ekonomik Üretim
Miktarı 80 adettir. Sözkonusu 12 hafta için Ana Üretim Çizelgesi (MPS) ve Satılabilir Stok
Miktarlarını (ATP), Güvence Stoğu miktarını koruyacak şekilde belirleyiniz ve tabloda ilgili
gözlere yazınız.
A Ürünü
Bütçelenen Üretim Miktarı
Onaylanmış
Sipariş
Miktarı
Planlanan Stok Miktarı
Ana Üretim Çizelgesi
(MPS)
Satılabilir Stok Miktarı
(ATP)

1
50

2
20

3
30

4
40

5
40

6
30

7
25

8
15

9
30

10
45

11
30

12
20

80

60

35

40

35

25

20

10

5

0

0

0
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SORU-5
Söz verilebilir stok hesabı için başka hesaplama tarzları var mıdır ? İnceleyiniz.
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4.ÜRÜN AĞAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Ürün Ağacı (Genel Yapı, Düzey Kodlama, Basit Örnekler)
4.2. Ürün Ağacı Kullanımı ve Yönetimi
4.3. Şirket Ürün Ağacı Veritabanının Oluşturulması
4.4. Ürün Ağaçları İle İlgili Bâzı Tanımlar
4.5. Ürün Ağacı Çeşitleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Ürün Ağacı nedir?



Ürün Ağaçları neden kullanılır?



Ürün Ağaçları çeşitleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Ürün Ağaçları hakkında
bilgi sahibi olabilmek.
Ürün
Ağaçları
temel
kullanım
alanlarını
açıklayabilmek.
Ürün Ağaçları yönetimi ve
güncellenmesinin önemini
kavramak.
Ürün
Ağaçları
hakkında
bilgi
olabilmek.

çeşitleri
sahibi
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Anahtar Kavramlar


Ürün Ağaçları



Patlatma-İçerme
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Giriş
Bu bölüm kapsamında öncelikle ürün ağacının ne olduğu ve düzey kodlamanın ne
anlama geldiği anlatılacak, ürün ağacı kullanımı ve yönetiminde dikkat edilecek noktalar
sıralanacaktır. Daha sonra bir şirketin ürün ağacı veritabanının oluşturulmasından söz
edilecektir. Ürün ağacına özel bâzı tanımlamalar verildikten sonra bölüm, ürün ağacı
çeşitlerinin örneklerle anlatımıyla son bulacaktır.
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4.1. Ürün Ağacı Nedir ve Neleri İçerir?
Ürün ağacı, en basit anlamda, bir ürünün üretimi için gereken parçaların bir listesidir.
Bu parçalar hammadde, yarı ürün ve doğrudan ürüne katılmayan ancak üretimi için gerekli
bileşenlerden oluşur.
Ürün ağaçlarında her bir düzeydeki bileşen, bir alt düzeydeki bileşene göre “baba”, alt
düzeydeki bileşen ise “oğul” bileşendir. Bu ilişkiye ürün ağaçlarında “baba-oğul ilişkisi” adı
verilir (Şekil 17) [Baskak ve Tanyaş, 2008].

Düzey n

Baba

Oğul

Düzey (n+1)

Oğul

Şekil 17. Ürün ağaçlarında baba-oğul ilişkisi
Bir ÜA (ürün ağacı) tek bir düzeyden oluştuğu gibi (Şekil 17), üretim sürecindeki
akışa ve rotalara göre birden çok düzeye de sahip olabilir (Şekil 18). ÜA’nın tek düzeyden
oluştuğu, yâni salt ürün ve ürünü oluşturan parçaların yer aldığı ÜA’lara “malzeme listesi” adı
da verilir (Şekil 19).
Siyah Tükenmez Kalem

Siyah
Üst Kapak

Düzey 0

Kapaksız STK Komplesi

Düzey 1

Siyah İç-Dış
Komplesi

Siyah Tapa

Dış
Kılıf

Düzey 2

Siyah
İç

Düzey 3

Şekil 18. Siyah tükenmez kaleme ilişkin ürün ağacı

Siyah Tükenmez Kalem

Siyah Üst Kapak

Siyah Tapa

Dış Kılıf

Siyah İç

Şekil 19. Siyah tükenmez kalemin malzeme listesi
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4.2. Ürün Ağacı Kullanımı ve Yönetimi
Ürün ağacı bir şirket dokümanıdır. Şirkette ÜA’ yı kullanan herkes ÜA’nın
müşterisidir. ÜA’yı tüm müşterilerinin kullanma hakkı olmasına rağmen kimse onu
sahiplenemez, salt ona en çok gereksinim duyan, yâni onu en çok kullanan bölümden
sözedilebilir.
Tablo 8’de tüm bölümlerin ÜA kullanım nedenleri belirtilmiştir. Ürün ağaçları tüm bu
kullanım gereksinimlerini karşılayabilmelidir. Aslında ÜA şekillenirken Planlama
Bölümünün istekleri yerine getirildiğinde diğer tüm bölümlerin istedikleri de yapılmış
olacaktır. Bunun nedeni, bu bölümün ÜA’nın doğruluğuna en çok gereksinim duyan bölüm
olmasıdır.
Tablo 8. Ürün ağacının bölümlere göre kullanım nedenleri
Bölüm

Ürün Ağacını Kullanım Nedeni

Üretim

Ürünün nasıl oluşturulduğunun, yâni malzeme kullanım
miktarlarının ve rotalarının gösterilmesi.

Satınalma – Depo

Üretimde kullanılan stok malzemelerinin belirlenmesi.

Planlama

Ürünü oluşturan malzemelerin tedâriğinin planlanması
ve zaman bazında çizelgelenmesi.

Finans ve Muhasebe

Ürünün mâliyetinin belirlenmesi ve GÜG (Genel
Üretim Giderleri) yüklemesi için gerekli katsayıların
oluşturulması.

Kalite Güvence

Bir ürün için tüm malzemeler bazında kalite planlarının
oluşturulması ve izlenmesi.

Satış

Satışı yapılan
incelenmesi.

Satış Sonrası Hizmet

Ürün için gerekli yedek parçaların belirlenmesi.

üründe

kullanılan

malzemelerin

ÜA’nın doğruluğu üç açıdan sağlanmalıdır [Garwood, 1993]:
1.

ÜA’nda doğru malzeme kodları olmalıdır.

2.

Her bir malzemenin ölçü birimine göre doğru miktarı belirtilmelidir.

3.

Baba-oğul (Üst parça-alt parça) bağlantıları doğru yapılmalıdır.

ÜA’nda doğruluk oranı en az %98 olmalıdır. Diğer bir deyişle, bilgisayardaki ürün
ağacı tanımlamasıyla gerçek ürün üretimi arasındaki hata oranı %2’yi aşmamalıdır. Ancak bu
%98’lik düzeye erişmek yetmez. ÜA sürekli kontrol edilerek gerekli önlemler alınmalı ve
hedef %100 olmalıdır.
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Ürün ağaçlarında yer alabilecek malzeme sınıfları aşağıda belirtilmiştir [Garwood,
1993]:
1. Paketleme malzemeleri
2. Basılmış (matbû) malzeme
3. Üretim alt-montajları, yarı ürünler
4. Hırdavat (civata, somun vb.)
5. Ara parçalar (intermediates)
6. Hammaddeler
7. Takımlar (Expendable toolings)
8. Referans malzemeleri ve çizimler
ÜA’ları; düzeylerine, kullanıldıkları bölümlere ve işlevlerine göre farklı adlar almakla
birlikte, bir şirkette, bir ürün için tek bir ürün ağacı olmalıdır. Her bölümün kendi
gereksinimleri doğrultusunda farklı bir ÜA hazırlaması sözkonusu olduğunda, bu ağaçların
hepsinin bakımının yapılarak tam olarak güncellenmeleri fiilen olanaklı değildir. ÜA’larının
böyle dağınık ve kopuk olduğu firmalar genelde informel şekilde yönetilen, bölümler arası
iletişimin çok zayıf olduğu eski tip işletmelerdir. Yeni yönetim yaklaşımıyla gelen bölümlerin
bütünleşmesi, işte bu noktada şirket içinde her bir ürün için tek bir ürün ağacının ortaya
konmasıyla başlar. Ürün ağaçları ile ilgili sorunlar ortaya çıktığında, doğru parçanın, doğru
zamanda ve doğru miktarda alınması zorlaşır, hesaplanan mâliyetlerin doğruluk oranı düşer.
Ürün ağaçlarıyla ilgili sorunlar; baş gösterdiğinde, doğru parçanın, doğru zamanda ve
doğru miktarda alınması zorlaşır, hesaplanan mâliyetlerin doğruluk oranı düşer. Ürün ağacı
problemleri sonucu oluşanları şöyle özetleyebiliriz:
 Kaçırılan Siparişler: Üretim akışınızda bir sorun yoksa bile malzemelerinizin
gerektiği kadarını, gerektiği zamanda üretime sokamazsanız doğal olarak siparişleriniz
yetişemez. Malzeme Gereksinim Planlaması mucizevî bir araç değildir ki, yanlış ürün
ağacı ile doğru malzeme gereksinim planını ortaya koysun !
 Gereğinden Fazla Stok: Üretim hatlarında malzeme yokluğundan meydana
gelecek aksamaların önüne geçmek için pek çok firma, ürün ağaçlarını yeniden
şekillendirmek yerine sermayelerini stoğa bağlayarak gereğinden fazla stok ile çalışırlar.
 Verimsiz Üretim: Üretime yanlış parçalar ve yanlış adette parçalar için emir
açıldığında üretim karmaşıklaşır ve düzensizleşir. Üretim kaynakları verimsiz kullanılır.
 Zamanında Devreye Sokulamayan Tasarım Değişiklikleri: Mühendislik
Bölümü’nün yaptığı tasarım değişiklikleri ürün ağacına hemen yansıtılmaz ve yenilenmiş
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ürün ağacı, tüm ilgili bölümlere yollanmazsa, ürün fiilen son revizyonuna göre değil
Üretim Bölümünün elindeki revizyona göre yapılır, mâliyet hesapları (bu süreç hep böyle
sürdüyse) çok olasıdır ki daha da önceki bir revizyona göre yapılmaktadır. Kısacası tasarım
değişikliği son derece baş ağrıtıcı bir hâl alır.
 Yanlış Hesaplanan ve Yüklenen Maliyetler: Yukarıda da belirtildiği gibi
yanlış hesaplar sonucu ürettiğimiz malın mâliyeti, gerçeğinden düşük çıktıysa zarar ederiz,
fazlaysa ürünün fiyatında gereksiz bir yükseliş ve bunun sonucu rekabet kaybı gündeme
gelir. Yanlış mâliyetlerin üretim genel mâliyetlerinin yüklenmesinde kullanılması ise tam
bir felâkettir, çünkü tek bir üründeki mâliyet hatası tüm diğer ürünleri etkileyecektir.
 İşi Yürütme Maliyeti Artışı: Daha çok stok, farklı ürün ağaçlarının
güncellenmesi ve siparişlerin yetiştirilebilmesi için alınan ek önlemler, daha çok mâliyet
getirerek işi yürütmemizi zorlaştırır.
 İletişim ve Takım Ruhu Eksikliği: Birbirinden kopuk bölümlerin iletişimsizliği
sonucu sistem iyi işlemeyince, görevini lâyıkıyla yaptığını düşünen herkes haksızlıklığa
uğradığını, suçun diğer çalışanlarda olduğunu düşünür, bu da takım ruhunu zedeler,
oluşmasını engeller.
 Demotivasyon ve Hayal Kırıklığı: Çalışanların yukarıda anlatıldığı gibi
düşünmeleri onları demotive eder, çalışmalarının boşa gittiğini görmek hayal kırıklığı yaratır.
Yönetim açısından iyi işlemeyen bir şirketin başında bulunmak da rahatsız edicidir.
Motivasyon eksikliği olan bir yönetimi ve çalışanları olan bir şirkette, geleceğe ilişkin bir
umut da yoktur.

4.3. Şirket Ürün Ağacı Veritabanının Oluşturulması
Bir şirketin ürün ağaçları veritabanı oluşturmasında uyulması gereken bâzı ilkeler
vardır. Bu ilkeleri de kısaca sıralayalım:
 Parça numarası ve ürün ağaçları kayıtlarındaki bilgiler, şirketteki her müşterinin
(Mühendislik, Üretim, Planlama, Satınalma, Finans vb. bölümler) gereksinimlerini
karşılayabilmelidir.
 Parça numaraları, her parça için tek (unique) olmalıdır. Bir parçada yapılan
revizyon sonucu oluşan şekil, büyüklük veya işlev değişikliği ile artık yeni bir parça ortaya
çıktığından, yeni bir parça numarası gereklidir.
 Ürün ağaçlarındaki numaralar parça numaralarıdır, şekil numaraları değil. Her
ne kadar çoğunlukla iki numara aynı olmakla da birlikte ikisinin de işlevi farklıdır.
 Zaman fazında çizelgelenmesi gereken her parça ÜA’da yer almalıdır.
 ÜA’da işgücü değil, malzemeler gösterilir.
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 ÜA’daki düzeyler olabildiğince az olmalıdır.
 ÜA’da değişiklik yapılacağı zaman firmadaki ilgili tüm bölümlerin onayı
alınmalıdır.
Yukarıda belirtilen ilkeler ışığında, ürün ağaçlarının yeniden şekillendirilmesi ve
bölüm ürün ağaçları yerine şirket ürün ağacına geçilmesinin basamakları şöyle olacaktır:
1.

ÜA kullanıcılarının temel ilkeler hakkında eğitilmesi. Bu proje lideri ve bâzı

önemli kullanıcıların firma dışı eğitime tâbi tutulması anlamına gelir.
2.

ÜA proje takımının oluşturulması.

3.

Şirketteki daha çok sayıda kullanıcının, temel ilkeler hakkında, dışarıdan alınan

eğitim programı çerçevesinde proje takımı tarafından eğitilmesi.
4.

Parça ve ÜA bilgilerinin oluşturulması.

5.

Bir ÜA Yönetim Grubunun oluşturulması.

6.

ÜA’ların oluşturulması.

7.

Yeni ÜA’lar ile üretim yapılması.

8.

ÜA doğruluğunun sürekli ölçümü.

Bu basamaklardaki işlemleri yerine getirecek ve ikinci maddede adı geçen proje
takımında; Üretim, Planlama, Satınalma, Finans, Kalite Güvence, Teknik Bakım Servisi,
Bilgi-İşlem, Satış/Pazarlama Bölümleri ve ÜA Yönetiminden temsilcilerin bulunması şarttır.
Şirket ürün ağacı oluşturuldaktan sonra bakımı, diğer tüm bölümlerin vereceği bilgiler
doğrultusunda Üretim Bölümü tarafından yapılır.

4.4. Ürün Ağaçları İle İlgili Bazı Tanımlar
Rota: Rota, bir ürünün sırasıyla hangi iş merkezlerinden ve hangi operasyonlardan
geçtiğini gösterir. Rota formlarında bu iş merkezlerindeki hazırlık ve işleme süreleri de
belirtilerek kapasite planlamaya veri aktarımı yapılır.
Mühendislik Çizimi: Bu çizimler, ürünlerin üretimine görsel yolla yardımcı olan
araçlardır. ÜA’larının üzerinde mühendislik çizimlerinin bulunması yararlı olmakla birlikte,
bu durumda ÜA’nın bakımı hem daha uzun süre, hem de daha yüksek mâliyet
gerektirmektedir. Bu çizimlerin ÜA bilgilerinin taşınması için geliştirilmediği akıldan
çıkartılmamalıdır.
Sığ Ürün Ağacı: Sığ ürün ağaçları, süreci basitleştirdikleri ve gereksiz ara ürünleri
ortadan kaldırdıkları için yararlıdırlar. Ancak daha önce de belirtildiği gibi ürün ağacı,
üretimin yapılış şekline göre oluşturulur. Sırf ÜA daha az düzeyli (sığ) olsun diye, üretimde
bir değişiklik yok iken ÜA değiştirilmemelidir.
85

Bunu bir örnekle gösterelim. Şekil 20’de Z modeli elektronik aletin üretim süreci
görülmektedir. Burada her bir ara-montaj, üretildiği yerden alınmakta ve stoklanmaktadır.
Üretim bu şekilde üretim içi stoklama faaliyetleriyle kesildiğinde oluşan tüm ara-montaj
parçalarına birer parça numarası verilmeli ve ürün ağacında birden çok düzey bulunmalıdır.
Oysa tam zamanında üretime geçersek üretim içi stoklar kalkacak ve bu ara-montaj’ların
numaralandırılması sözkonusu olmayacaktır. Şekil 21’deki ortaya konan yeni sistemde
hazırlık süreleri kısaltılmış ve üretim akışı daha düzgün bir duruma getirilmiştir. Burada artık
ÜA tek düzeye indirilebilir ve Z modeli elektronik alet için sığ bir ÜA şekillendirilmiş olur.
Dikkati çekmek istediğimiz nokta şudur ki, üretim biçimi değiştirilmeden daha sığ bir ÜA
ortaya konmamalıdır.
Tedârikçiler

Üretim
Alanı

Üretim İçi
Stoklama

IC Diyodu

PCB
Montajı

PCB Montajı

Şasi Ön Panel

Güç
Kaynağı,Ölçüm
Aygıtı

Şasi
Montajı

Şasi Montajı

Son
Montaj

Alet

Şekil 20. Z modeli elektronik alet için eski üretim biçimi
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Tedârikçiler

Parça Stokları

Kullanım Ara
Stoklama

Üretim
Alanı

IC Diyodu

PCB
Montajı

Şasi Ön Panel

Şasi
Montajı

Güç
Kaynağı,Ölçüm
Aygıtı

Son
Montaj

Alet

Şekil 21. Z modeli elektronik alet için yeni üretim biçimi
Patlatma-İçerme (Explosion-Implosion): Patlatma, bir ürün ağacının en üst
düzeyinden başlanarak, en alt düzeye kadar olan tüm bileşenlerin gereksinimlerinin
hesaplanması sürecidir. Bunun tam tersi olan içerme, özellikle bir parçanın hangi ara
üründe/ürünlerde bulunduğunu öğrenmek için kullanılır.

4.5. Ürün Ağacı Çeşitleri
Düzeylerine, kullanıldıkları bölüme ve işlevlerine göre farklı ürün ağaçları olduğunu
daha önce anlatmıştık. Şimdi bu ÜA çeşitlerinden bâzılarını inceleyelim:
Mühendislik Ürün Ağacı (MÜA): Ürün üzerinde yapılan revizyonları gösterir.
Revize edilen malzemenin eski ve yeni şekilleri belirtilir. Şekil 22.’deki şeffaf ve opak dış
kılıf ilişkisi gibi.
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Siyah Tükenmez Kalem

Düzey 0

Kapaksız STK Komplesi

Siyah Üst Kapak

Düzey 1

Siyah İç-Dış Komplesi

Siyah Tapa

Siyah İç

Dış Kılıf

?

Şeffaf Dış Kılıf

Düzey 2

Düzey 3

Opak Dış Kılıf

Şekil 22. Siyah tükenmez kaleme ilişkin mühendislik ürün ağacı
Üretim Ürün Ağacı (ÜÜA): Üretim akışını gösteren ürün ağacıdır. Doğrudan, yapılan
üretimi yansıtacak şekilde şekillendirilir. ÜÜA’nda, MÜA‘nda yapılmış revizyonlar yaşama
geçirilir. Her malzemenin yanında, devreye girdiği ve devreden çıkacağı tarih belirtilir. Bu
tarihler, planlamacılar tarafından eldeki stokların miktarı ve revizyonun ivediliğine bağlı
olarak belirlenir.
Varyant Ürün Ağacı: Şekil 23’te siyah tükenmez kalem için ÜA verilmişti. Şekil
24’te ise mavi tükenmez kalem için ÜA görülmektedir.

Siyah Tükenmez Kalem

01/01/02 - 99/99/99

Kapaksız STK Komplesi

Siyah Üst Kapak

01/01/02 - 99/99/99

01/01 /02 - 10/06/03

Siyah İç-Dış Komplesi

Siyah Tapa

01 /01/02 - 99/99/99

Şeffaf Dış Kılıf

01/01/02 - 99/99/99

Siyah İç

Dış Kılıf

?

01/01/02 - 99/99/99

Opak Dış Kılıf

01 /01/02 - 99/99/99

11/06/03 - 99/99/99

Şekil 23. Siyah tükenmez kaleme ilişkin üretim ürün ağacı
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Mavi Tükenmez Kalem

Düzey 0

Kapaksız MTK Komplesi

Mavi
Üst Kapak

Düzey 1

Mavi İç-Dış
Komplesi

Mavi Tapa

Dış
Kılıf

Düzey 2

Mavi
İç

Düzey 3

Şekil 24. Mavi tükenmez kaleme ilişkin ürün ağacı
İki şekil karşılaştırıldığında hem yapılarındaki, hem de parçalarındaki benzerlik
dikkati çekmektedir. Aslında aralarındaki tek fark, iki ayrı kalem türünün rengini belirten özel
parçalardır. İşte Varyant Ürün Ağacı (VÜA) bu özel parçalar dışında kalan standart parçaların
aynı kaldığı, farklı parçalar için yanlarında, hangi model için hangi tür parçanın
kullanılacağını belirten açıklamalar bulunan, özellikle çok modelli ürünlerin her bir modeli
için farklı bir ÜA gereksinimini ortadan kaldıran yararlı araçlardır. Bir VÜA örneği, Şekil
25’te görülmektedir. Ayrıca örneğin altın takı îmalat sektöründe; renk, desen boy ve ayar
farklılıkları, VÜA kavramıyla ifâde edilir.
[ Mavi ] [ Siyah ] Tükenmez Kalem
[ Kırmızı ]

[ Mavi ]
[ Kırmızı ] [ Siyah ] Üst Kapak

[ Mavi ]
[ Kırmızı ]

Düzey 0

Kapaksız Kalem Kompleksi

[ Siyah ] Tapa

Düzey 1

[ Mavi ]
[ Kırmızı ] [ Siyah ] İç-Dış Komplesi

Dış Kılıf

[ Mavi ]
[ Kırmızı ]

[ Siyah ] İç

Düzey 2

Düzey 3

Şekil 25. Renkli tükenmez kaleme ilişkin varyant ürün ağacı
Modüler Ürün Ağaçları: Benzer ürünlerin malzeme gereksinimlerinin
hesaplanmasında kullanılan bir araçtır. Öncelikle her bir ürünün farklı modellerinin talep
oranları bulunur, daha sonra her bir model için ayrı ayrı talep tahmini yerine ürünün tümü için
tahmin yapılarak ve daha sonra toplam talep verilen oranlarla çarpılarak her bir modelin
malzeme talebi elde edilir. Şekil 26’da bir Modüler Ürün Ağacı örneği görülmektedir.
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Tükenmez Kalem

Siyah Üst
Kapak
(0.8)

Mavi Üst
Kapak
(0.2)

Siyah Tapa
(0.8)

Mavi Tapa
(0.2)

Dış Kılıf

Siyah İç
(0.8)

Mavi İç
(0.2)

Şekil 26. Renkli tükenmez kaleme ilişkin modüler ürün ağacı
Konfigüratör: Konfigüratör yapısı, VÜA kullanımında gerekli olan bir özelliktir.
Şekil 27’de örneği görülen konfigüratör yapısında bir ABC marka otomobilin salt gövde,
motor ve renk opsiyonları olsa ve diğer tüm opsiyonlar sabit kalsa bile ortaya (3*3*2=) 18
çeşit ürün çıkar. Konfigüratör ile bu sayı bire iner ve ürünü, doğrudan müşteri isteklerinin
şekillendirmesi sağlanır.
Konfigüratörlerde üç önemli parça özelliği vardır. Yâni bir parça veya parça grubunun
seçilmesi, diğer parça veya grupları etkileyerek ortaya üç durum çıkartır:
 İçerilmiş (included)
 Hariç tutulmuş (excluded)
 Zorunlu (required)
OTOMOBİL

...
Gövde

4 KAPI

5 KAPI

Motor

SW

1.6

1.6 i

...

Renk

1.8 i

SİYAH

BEYAZ

Şekil 27. Bir ABC marka otomobile ilişkin basit bir konfigüratör örneği
Bu terimlerin anlamlarını şu şekilde açıklayabiliriz: Zorunlu; ürün içinde mutlaka
bulunan parçaları ifâde eder. Hariç tutulmuş; seçilen üründe o parçanın kullanılmasının
olanaksızlığını ifâde eder. İçerilmiş; seçilen üründe bulunan bir parça kümesinin (setinin)
içindeki parçaları ifâde eder.
Hayalet Ürün Ağaçları (Phantom Bill of Material): Stoklama gerektirmeyen, ancak
kendisine bağlı malzemeleri gösteren parçalara ilişkin ürün ağaçlarıdır. Bu tür ağaçlara, aynı
zamanda, geçici (transient) ürün ağaçları da denilmektedir. Bu parçalar için tedarik süresi
sıfır kabul edilir. Gereksinim duyulan miktara bağlı olarak alt-parça üretimleri veya satın
almaları gerçekleştirilir.
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Bunu bir örnekle açıklayalım: Mühendislik ve Pazarlama Bölümlerimiz, bize, üst
kapaklarında farklı şirketlerin logoları bulunan doldurulabilir kurşun kalemler üretmeye
başlayacağımızı söylemiş olsun. Bu nedenle, kalemler için kalemin alt-parça, silgi ve dört
adet kurşun parçasından oluşan alt-montaja bir malzeme kodu vermemiz gerekebilir. Oysa
atölyede, bu yeni ara montajlar için üretim emri verilmeyeceğini varsayalım. Yapılacak olan,
tüm uygun parçaların bir seferde monte edilmesidir. Bu nedenle, verilen geçici malzeme
kodu, salt montaj hattına gelene dek geçerli olacaktır. Bu, MRP sistemine, ara montaja
gelindiğinde onu atlayarak altındaki malzemelerin gereksinimlerini çıkarma olanağı sağlar.
Mühendislik Bölümü, hâlâ bu malzeme kodunu kullanabilir. Planlama Bölümünün salt bu ara
montajdan kalmış stok varsa bu malzeme kodunu kullanmasına gerek vardır [Lunn and Neff,
1992].
Planlama Ürün Ağacı: Planlama ürün ağaçları da modüler ağaç mantığı ile ortaya
konmuşlardır. Bu ağaçların amacı, toplu üretim planlarının, ürünlerin ürün aileleri altında
birleştirilerek ürün ağaçlarına yansıtılmasını sağlamaktır. Örneğin kurşun ve tükenmez
kalemler üreten bir fabrikada “tüm kalemler” ürün ailesinin ürün ağacı çizilirse bu bir
planlama ürün ağacı olacaktır. Bu ÜA’larına Süper Ürün Ağacı (Super Bill of Material) veya
Sahte Ürün Ağacı (Pseudo Bill of Material)“ gibi adlar da verilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ürün ağacı, en basit anlamda, bir ürünün üretimi için gereken parçaların bir listesidir.
Bu parçalar hammadde, yarı ürün ve doğrudan ürüne katılmayan ancak üretimi için gerekli
bileşenlerden oluşur.
Ürün ağacı bir şirket dokümanıdır. Şirkette ÜA’ yı kullanan herkes ÜA’nın
müşterisidir. ÜA’yı tüm müşterilerinin kullanma hakkı olmasına rağmen kimse onu
sahiplenemez, salt ona en çok gereksinim duyan, yâni onu en çok kullanan bölümden
sözedilebilir.
ÜA’nda doğruluk oranı en az %98 olmalıdır. Diğer bir deyişle, bilgisayardaki ürün
ağacı tanımlamasıyla gerçek ürün üretimi arasındaki hata oranı %2’yi aşmamalıdır. Ancak bu
%98’lik düzeye erişmek yetmez. ÜA sürekli kontrol edilerek gerekli önlemler alınmalı ve
hedef %100 olmalıdır.
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Bölüm Soruları
SORU-1
Ana ürünün dışında en az üç düzeyli bir ürün ağacı oluşturunuz. Her bir düzeyi
adlandırınız.
SORU-2
Bir işletmede A, B ve C olarak simgelenen üç ürün üretilmektedir. A ürünü; 1 adet D
ve 2 adet E’den yapılmaktadır. B ürünü; 2 adet D ve 3 adet F’den yapılmaktadır. C ürünü ise;
1 adet E, 4 adet G ve 2 adet H’nin montajı sonucunda oluşmaktadır. D parçası; 2 tane α ve 4
tane β’dan; E parçası 1 tane α ve 3 tane γ’dan; F parçası 3 tane β ve 5 tane γ’dan; G parçası 2
tane β ve 4 tane γ’dan; H parçası ise 1 tane α, 2 tane β ve 3 tane γ’dan oluşmaktadır. Bu üç
ürüne ilişkin ürün ağaçlarını çiziniz.
SORU-3
Malzeme listesi bilgileri aşağıdaki tablo ile verilen ürünün, ürün ağacını çiziniz. 1 adet
A ürünü yapmak için gerekli parça sayılarını hesaplayınız.
A Ürünü Malzeme Listesi (0. Kademe)
1. Kademe Öğe Adı
2. Kademe Öğe Adı
Tanım
Kullanılan Miktar
--alt montaj
2
α
parça
1
a
β
parça
2
γ
parça
3
--alt montaj
3
b
α
parça
2
β
parça
1
--alt montaj
5
c
β
parça
2
γ
parça
1
SORU-4
Bir endüstriyel işletme içinde ürün ağacı, hangi bölümler/birimler/departmanlar için
hangi amaçlarla kullanılır?
SORU-5
Seçeceğiniz basit bir ürün için varyant ürün ağacı ve konfigüratör oluşturunuz. En az 5
farklı müşteri siparişi için malzeme gereksinimini çıkartınız (Fire oranını sıfır kabul ediniz).
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5. MALZEME GEREKSİNİMLERİNİN PLANLANMASI (MRP)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP) Kavramı

5.2.

MRP Sisteminin Amaçları

5.3.

MRP’nin Hesaplama Yapısı

5.4.

MRP Sisteminin Girdileri ve Çıktıları

5.5.

Tedârik Süresi

5.6.

Brüt ve Net Gereksinimlerin Hesabı

5.7.

Planlanan Sipariş/İş Emri Miktarlarının Hesabı

5.8.

Endüstriyel Ürün Ağacı Örnekleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP) nedir?



MRP'nin hesaplama sistematiği nasıldır?



MRP'nin girdi ve çıktıları nelerdir?



Tedarik süresi nedir?



Malzeme gereksinimi nasıl belirlenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

MRP sistemlerini girdi ve
çıktıları ile tanımlayabilmek.
Brüt ve net
gereksinimlerini
hesaplayabilmek.

malzeme

MRP çalşma sistematiği
hakkında bilgi sahibi olmak
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Anahtar Kavramlar


Malzeme Gereksinim Planlaması



Tedarik Süresi



Brüt ve Net Gereksinim
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Giriş
Bu bölüm kapsamında öncelikle Malzeme Gereksinim Planlamasının (MRP) ve MRP
sisteminin amaçlarının ne olduğundan söz edilecektir. Ardından MRP’de malzeme gereksinim
miktarlarının nasıl hesaplandığına ilişkin yaklaşım anlatılacak, bu hesaplamada öne çıkan bazı
kavramlar basit örnekler ile tanıtılacak ve bölüm bâzı endüstriyel ürün ağacı örneklerinin
verilmesiyle sona erecektir.
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5.1. Malzeme Gereksinim Planlaması Kavramı
Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP: Materials Requirement Planning), üretim
(üretici) ile tedarik (satıcı) eylemleri arasındaki çarpıcı farkları kendi sistemi içinde tanıyan
bir yöntem olup, üretim ortamının temel malzeme gereksinimlerine yanıt verecek şekilde
geliştirilmiştir. Bu sistem, herhangi bir üretim ortamında stok yönetiminin, üretim
planlamasından ayrı olarak düşünülemeyeceği gerçeğini gözönünde bulundurur.
Bir MRP sistemi, talep tahmini sonuçları ve onaylanmış siparişlere göre hazırlanan
ana üretim çizelgesi ile yola çıkan, bu bilgi ile birlikte stok bilgilerini, ürün ile ilgili temel
bilgileri (Ürün Ağaçları) ve daha önceki MRP sonuçlarını kullanarak üretim emirleri ve
satınalma siparişi raporları (planları) hazırlayan bir yazılım sistemi olarak tanımlanabilir.
Ana üretim çizelgesi, planlama dönemlerine karşılık gelen üretim miktarlarını, ürün
tiplerine göre göstermektedir. Ürünler ise çeşitli alt-montaj, satın alınan parça ve
hammaddelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla alt-montaj, parça ve hammaddelere olan talep,
tümüyle ürünlere olan talebe bağımlıdır. Sözkonusu bağımlı talep koşulunun bulunduğu
işletmelerde, istenen düzeyde etkin ve ekonomik çalışma yapabilmek için etkin bir MRP
yaklaşımı uygulanmalıdır.
MRP kullanımı sâyesinde; stok düzeylerini düşürmek, daha iyi müşteri ilişkileri
oluşturmak, talebi zamanında karşılayabilmek, ana üretim çizelgesini yenilemek (revize
etmek), sipariş verme ve kullanılmayan kapasite mâliyetlerini düşürmek olanaklı
olabilmektedir.

5.2. Malzeme Gereksinim Planlaması Sisteminin Amaçları
MRP sistemlerinin ortak amacı, tüm stok birimleri bazında dönemler itibariyle brüt ve
net gereksinimlerin saptanması ve bu yolla gerçekçi bir stok yönetimi için bilgi üretilmesidir.
Stok yönetiminde iki ana eylem sözkonusudur: Satınalma (satınalma emri) ve üretim (iş
emri). Bu eylemler gerek yeni bir işlem yapılması, gerekse eski bir işlemin düzeltilmesi
şeklinde olabilir. Yeni eylem, belirli bir tarihte ve belirli bir miktarda istenilen malzemenin
sağlanması için sipariş verilmesi (satınalma emri) veya üretim sözkonusuysa iş emri verilmesi
şeklinde olabilir. Böyle bir eylemin gerçekleşmesi için gerekli veriler ise şöyledir:


Sözkonusu malzemenin kodu



Sipariş miktarı



Sipariş verilme tarihi



Siparişin tamamlanma (teslim) tarihi

Satın alınan malzemeler için sipariş eylemi iki aşamada gerçekleşir:
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Üretim Planlama Bölümü tarafından Satınalma Bölümü’ne gönderilen sipariş



Satınalma Bölümü tarafından tedarikçiye gönderilen sipariş emri

emri

Öte yandan, stok yönetiminde, eski bir işlemin düzeltilmesi de önemli bir işlevdir. Bu
eylem, aşağıda belirtilen durumlar için sözkonusudur:


Sipariş miktarının arttırılması



Sipariş miktarının azaltılması



Siparişin iptal edilmesi



Sipariş teslim tarihinin öne alınması (hızlandırma)



Sipariş teslim tarihinin ileriye alınması (erteleme)



Siparişin -teslim tarihinin- belirsiz bir tarihe ertelenmesi

Stok çalışmalarının doğru olarak gerçekleştirilmesi için bilgi üretilmesi, MRP
sisteminin ana amacıdır. MRP sistemi, bu amaca ulaşmak için, tüm malzemelerin net
gereksinimlerini ve gereksinim zamanlarını saptar. MRP sisteminde önemli bir aşama, brüt
gereksinimlerin net gereksinimlere çevrilmesidir. Bu çevirme sürecinde, belirlenen brüt
gereksinimlerden kullanılabilir (eldeki) stok miktarları ve/veya sipariş verilmiş miktarlar
düşülerek net gereksinim değerleri elde edilir.

5.3. MRP'nin Hesaplama Yapısı
MRP’deki hesaplama düzeni aşağıdaki gibidir:
FİİLÎ STOK
REZERVE STOK
KULLANILABİLİR STOK
BRÜT GEREKSİNİM
NET GEREKSİNİM
TEDARİK SÜRESİ
FİRE ORANI
PLANLANAN SİPARİŞ MİKTARI
VERİLEN SİPARİŞ MİKTARI
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Öncelikle Fiili Stok Miktarı ve Ayrılmış (Reverve) Stok Miktarı arasındaki fark
alınarak Kullanılabilir Stok Miktarı hesaplanır. Sipariş Edilen Miktar Brüt Gereksinim
Miktarı olarak kabul edilip, bu değerden Kullanılabilir Stok Miktarı çıkartılır ve Net
Gereksinim Miktarı elde edilir. Eğer bu fark değer sıfır veya negatif çıkarsa Net Gereksinim
Miktarı sıfır olur ve Rezerve Stok ve Kullanılabilir Stok Miktarı değerleri güncellenir. Eğer
bu fark pozitif olursa Net Gereksinim değeri olarak kabul edilir. Tedarik Süresi ve Fire Oranı
dikkate alınarak Planlanan Sipariş Miktarı “en az değer” ve “en geç zaman” şeklinde bulunur.
Daha sonra siparişler birleştirildikten sonra Verilen Sipariş Miktarı hesabı yapılır.
Örneğin 12 hafta sonrası için 100 adet ürünün siparişi sözkonusu olsa, ayrıca elde
(stokta) 1.000 adet ürünümüz ve 8 hafta sonrası için planlanmış 350 adetlik bir sipariş
sözümüz olsa, kullanılabilir ürün (stok) miktarımız;
1.000 – 350 = 650 adet
olacaktır. Bu durumda brüt gereksinim 100 adettir. Ama üretim gereksinimi yoktur.
Diğer bir deyişle net gereksinim sıfırdır. Oysa eldeki stok 400 adet olsaydı, kullanılabilir ürün
(stok) miktarı
400 – 350 = 50 adet
olacak ve net gereksinim
100 – 50 = 50 adet
olarak belirecekti.
İkinci duruma ilişkin şöyle bir gösterimde bulunabiliriz:
Brüt Gereksinim (12. hafta) : 100 adet
Eldeki Stok

: 400 adet

Sipariş Miktarı (8. hafta)

: –350 adet

Kullanılabilir Stok

:

50 adet

Net Gereksinim (12. hafta)

:

50 adet

MRP sisteminde, net gereksinim değerleri zaman boyutu içinde verilir. Daha sonra,
net gereksinimler, planlanan siparişler ile karşılanır. MRP sisteminin saptadığı planlanan
sipariş ya aynen ya da uygun parti büyüklüğüne getirilerek verilir. Verilecek siparişlerin
zamanlaması MRP sistemi tarafından gerçekleştirilir.
Net gereksinimlerin karşılanması, malzeme siparişlerinin miktar ve zaman açısından
belirlenmesi şeklinde olur. MRP sistemi ayrıca, net gereksinimlerdeki değişimlere göre,
102

açılmış olan siparişlerin zamanlamasında da gerekli düzeltmeleri yapar ve bu siparişlerin
yeniden çizelgelenmesi için gerekli önlemleri alır.
MRP, kapasite kısıtlarına duyarlı değildir. Diğer bir deyişle, sistemin planladığı üretim
miktarları için kapasite yeterli olmayabilir. İlk bakışta bu özellik önemli bir zayıflık gibi
görünse de aslında durum böyle değildir.
Planlamada aşağıda belirtilen iki temel sorunun yanıtları aranır [Acar, 2003]:
1.
Belirli kapasite kısıtları altında ne üretilebilir ? (Ana üretim çizelgesi nasıl
olmalıdır ?)
2.
Belirli bir üretim planını gerçekleştirmek için hangi malzeme ne miktarda
tedarik edilmelidir ?
MRP sistemi bu sorulardan ikincisini yanıtlayan bir sistemdir. MRP sisteminin ana
amaçları aşağıda özetlenmiştir:
1.
Stokların planlanması ve denetlenmesi (Planlanan üretimi ve dağıtımı
gerçekleştirebilmek için malzemelerin fabrikaya zamanında gelmesini sağlamak).
2.
Malzemelerin istenilen zamanda (ne daha erken ne daha geç) fabrikada
olmasının sağlanarak sistemde olabilecek en az stoğun bulundurulması.
3.
Üretim, dağıtım ve satınalma eylemlerinin planlanması; gerek üretim, gerekse
satınalma açısından tedarik planlarının geliştirilmesi ve sürekli gözden geçirilip gerekli
düzeltmelerin yapılması, diğer bir deyişle, hangi parçaların ne zaman satın alınacağının (veya
üretileceğinin) tek tek belirlenmesi; parçanın bulunabilirliği ve teslim tarihleri hakkındaki en
güncel bilgilere dayanarak, çizelgeleme ve kontrol işlevleri için önceliklerin saptanması.

5.4. MRP Sisteminin Girdileri ve Çıktıları
MRP sisteminin başlıca çıktıları aşağıda özetlenmiştir:
1.
Satınalma Siparişi Talepleri: Satın alınacak malzemelerin miktar ve teslim
tarihi bilgileri.
2.

İş Emri Talepleri: Üretilecek parçaların miktar ve tamamlanma tarihi bilgileri.

3.
Yeniden Çizelgeleme Emirleri: Açılmış siparişlerin ve iş emirlerinin miktar ve
teslim tarihlerindeki değişmelere karşı gerekli düzeltmenin yapılması.
4.

İptal Etme Uyarıları: Açılmış siparişlerin ve iş emirlerinin iptal edilmesi.

Bu ana çıktıların yanısıra kullanıcılar, MRP sisteminden, kendi istekleri doğrultusunda
daha başka raporlar da üretebilirler. Sistemin çıktıları çok yönlüdür ve kullanıcıların istekleri
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doğrultusunda farklılık gösterebilir. Tüm sistemler için sözkonusu olan bu çıktılar, MRP
sisteminin temelini oluştururlar.
Bu çıktıları üretmek için MRP sisteminin kullandığı girdiler ise aşağıda özetlenmiştir:
1.

Planlama dönemi için hazırlanmış ana üretim çizelgesi ve/veya ürün siparişleri

2.

Tüm stok birimlerini içeren stok durumu bilgileri dosyası

3.

Her parça için üretim süresi veya satınalma malzemeleri için tedarik süreleri

4.

Ürün ağacı bilgileri dosyası

5.
zamanları

Planlanmış ve/veya açılmış iş emirlerinin/satınalma siparişlerinin miktar ve

6.
Yedek parça talepleri (doğrudan doğruya müşteri talebiyle belirlenen öğeler)
için, planlama döneminde öngörülen talep miktarları
7.

Belirli operasyonlar için sözkonusu olan olası fire oranları

MRP sisteminin girdileri ve çıktıları arasındaki ilişkiler, Şekil 28’de verildiği gibidir.

5.5. Tedarik Süresi
Satın alınacak parçalar için tedarik süresi, satınalma siparişinin verilmesi ile,
malzemenin teslim alınması arasında geçen süredir. Bu süre, geçmiş bilgilere göre öngörülür.
Üretim yoluyla tedarik edilecek parçalar için tedarik (üretim) süresi, aşağıdaki alt
sürelerden oluşur [Baskak ve Tanyaş, 2008]:

geçen süre

Bekleme (wait time): Operasyon görmek veya yer değiştirmek üzere beklerken



Hazırlık (setup time): Operasyona hazırlanırken geçen süre



İşlem (run time): İşlenirken geçen süre



Taşıma (move time): Bir sonraki operasyona taşınırken geçen süre
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Şekil 28. Malzeme Gereksinim Planlaması Sisteminin girdileri ve çıktıları
arasındaki ilişkiler
İş yükü ise salt hazırlık ve işlem sürelerini içerir. Bekleme ve taşımalar kapasite ile
ifâde edilmezler. Bu etmenler, salt zaman ve yer işgâl ederler. Örneğin, 100 parçalık bir
siparişimiz olsun. Hazırlık süresi 2 saat ve her parçanın işlenme süresi 0,1 saat’tir. Bu iş
merkezi önünde ortalama 1 saatlik kuyrukta bekleme oluşmaktadır. Bu iş merkezinden sonra
da malzemeler, ortalama 2 saat yer değiştirme amacıyla beklemekte, 0,5 saat de taşıma süresi
olarak harcanmaktadır. Bu iş merkezindeki iş yükü, bu durumda,
(100*0,1=) 10 saat işleme + 2 saat hazırlık = 12 saat
olup, parçanın bu operasyon ile tedarik süresi;
1 saat operasyonu bekleme + 2 saat hazırlık + 10 saat işleme + 2 saat yer
değiştirmeyi bekleme + 0,5 saat taşınma = 15,5 saat
olacaktır.
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Atölye tipindeki bir imâlat yerinde genellikle kuyrukta bekleme süreleri sözkonusudur.
Gerçek operasyon süreleri, hazırlık ve işlem süreleri olup, iş merkezi yükünü hesaplamada
kullanılırlar. Operasyonlar arasında geçen bekleme ve taşıma süreleri, iş merkezi yükünün
kısımları değildir; ama tedarik süresinin bir bölümünü içerdiğinden yarı ürün stoğu (work in
process) olarak adlandırılırlar.
Hem satın alınacak hem de üretilecek parçalar için tedarik süresinin sağlıklı
tanımlanması, MRP sisteminin etkinliği için önemlidir. Çünkü gerçekçi olarak öngörülen bir
tedarik süresi, bekleme süresini azaltır. Böylece üretim içindeki beklemelerin, program
aksamalarının ve ilgili mâliyetlerin önüne geçilmiş olur. Ayrıca iyi belirlenmiş bir tedarik
süresi, güvence stoğu miktarlarının da düşük tutulması sonucunu doğurur.
Tedârik süresi, bir parça için, ayrı üst parçalara bağlı tüm dallarda aynı olmak
zorundadır, farklı düşünülemez.
Sipariş verme zamanı, siparişin tamamlanması/teslim edilmesi istenen tarihten (atölye
takvim tarihi), tedarik süresinin (atölye takvimi birimleri cinsinden ifâde edilmiş olarak)
çıkarılmasıyla hesaplanır. Örnek verelim:
a. Sipariş tamamlanma haftası : 10
Tedârik süresi (hafta)

: -2

Sipariş verme haftası: 8

b. Sipariş tamamlanma günü : 240
Tedârik süresi (gün)

: -15

Sipariş verme günü

: 225

5.6. Brüt ve Net Gereksinimlerin Hesabı
Brüt gereksinim, ürün siparişleri ve üretim programından gelen gereksinimdir. Bu
değer, genelde üretim gereksinimi ile yedek parça gereksiniminin toplamından oluşur. Net
gereksinimin, zaman dilimi içinde brüt gereksinim, stok ve beklenen sipariş durumlarına göre
hesaplanması gerekir. MRP sisteminde stok ve sipariş durumunu gösteren bilgiler (raporlar),
bir zaman dilimi (time buckets) şeklinde hazırlanır.
A : Bu dönem sonunda elde bulunacak (kalacak) miktar
B : Bu dönem başında elde bulunan miktar
C : Bu dönem içinde gelmesi beklenen (karşılanacak) sipariş
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D : Bu dönem için brüt gereksinim
olmak üzere şu eşitliği yazabiliriz:
A=B+C–D
Eğer bu eşitlik için A değeri (–) olursa, sipariş gereksinimi doğar ve bunu E (Net
Gereksinim) olarak gösterirsek, ifâde şu şekle dönüşür:
E = D – (B + C)
Örnek
Tablo 9, bir montaj parçasına ilişkin net gereksinim programını göstermektedir. Bu
sistemin, bağımsız talep yapısına göre stok kontrol sistemlerinden en büyük farkı, stok
durumuna ilişkin bilgilerin, geleceğe uzanan bir zaman ekseni üzerinde değişme durumunu
vermesidir.
Tablo 9. Örnek için stok ve net gereksinim durumları
(X) Parçası
Hafta

13

14

Brüt
Gereksinim

15

10.800

16

17

18

19

20

21

22

12.000

24.000

12.000

24.000

23

24

Miktarı
Varolan Stok
(Eldeki
Kullanılabilir
Miktar)

2.000

2.000

2.000

Beklenen
Sipariş
Miktarı
Net
Gereksinim

8.800

Miktarı

Tablo 9’da, 15., 18. ve 22. haftalara ilişkin brüt gereksinimin sırasıyla 10.800, 12.000
ve 24.000 olduğu görülmektedir.
Elde (13. haftada) 2.000 adetlik kullanılabilir stok bulunmaktadır. Dolayısıyla 15.
haftaya kadar taşınan bu stok, 15. haftanın net gereksinimini (10.800–2.000=) 8.800’e
düşürmüştür. Net gereksinimler, yukarıdaki ifadelerde de verildiği gibi varolan kullanılabilir
stok durumuna bakarak veya gelecek olan (önceden sipariş edilmiş) miktar (beklenen sipariş
miktarı) bilgileri gözönüne alınarak hesaplanır. Örneğin 15. haftada varolan kullanılabilir
stoktan başka, 1.000 adetlik bir beklenen sipariş (stoğa teslim) daha olsaydı, net gereksinim
8.800’den 7.800’e düşecekti.
Gereksinimlerin hesaplanması aşamasını karmaşık duruma getiren bâzı etmenler
vardır. Bunlar, aşağıdaki gibi maddeler hâlinde sıralanabilir:
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1.
oluşması.

Ürün, parça ve alt-montaj stok kalemlerinin birden fazla üretim düzeyinden

2.
Net gereksinimlerin, uygun parti büyüklüğüne getirilerek, gerektiğinde
gereksinim döneminden farklı dönemlerde sipariş edilmesi (bâzı durumlarda sipariş miktarı,
net gereksinim değerinden daha fazla olabilir).
3.
olmaları.

Ürünü oluşturan stok kalemlerinin her birinin, farklı tedarik sürelerine sahip

4.
Herhangi bir stok kaleminin, son
kullanılmasından kaynaklanan çoklu gereksinimler.

ürünün

birkaç

düzeyinde

birden

5.
Herhangi bir stok kaleminin, birden fazla ürün veya parçada kullanılmasından
kaynaklanan çoklu gereksinimler.
6.
7.
yapılması.

Stok kalemlerinin bir kısmının üretim süreçleri sırasında fire vermesi.
Planlama dönemi boyunca son ürün gereksinimlerinin zamanlamasının

Bu etmenlerden biri olan, parçaların ortak kullanımı (5) üzerinde duralım. Bu duruma
ilişkin örnek, Şekil 29’da A parçası için verilmiştir (Ancak tedarik süresinin etkisi dikkate
alınmamıştır).

Şekil 29. Ortak kullanımı olan parçaların brüt gereksinimlerinin hesaplanması örneği
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Bir parçanın (oğul) birden çok üst parçada (baba) kullanılması, MRP sisteminde
gereksinimlerin hesaplanmasını zorlaştırmaktadır. Ortak kullanımı olan böyle bir parça için
net gereksinimlerin hesaplanmasında, öncelikle parçanın kullanıldığı tüm üst parçalar
gözönüne alınarak, bunlardan kaynaklanan brüt gereksinimlerin toplamı saptanır. Bunun
yanısıra, ortak kullanımı olan parça aynı zamanda bir satış sonrası hizmet parçası (yedek
parça) olarak da kullanılıyor olabilir. Bu durumda, parça için brüt gereksinimler saptanırken
bağımsız talep (yedek parça talepleri bağımsız taleplerdir) koşullarının da hesaba katılması
gereklidir. Gereksinimlerin hesaplanması düzeyler bazında ilerleyen bir süreç olduğundan ve
tüm üst (baba) parçalar aynı düzeyde bulunduğunda, parça (oğul) için brüt gereksinimler tek
bir aşamada hesaplanabilir.

5.7. Planlanan Sipariş/İş Emri Miktarlarının Hesabı
Bilindiği gibi, saptanan net gereksinimler, planlanan siparişler ile karşılanır. Planlanan
sipariş miktarı, ya aynen net gereksinim değerine eşittir ya da bir parti büyüklüğü belirleme
yöntemine, örneğin Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) Yöntemi’ne göre düzeltilir. Eğer sipariş
miktarlarının saptanmasında ESM sisteme katılacaksa MRP sistemi yapısının buna göre
düzeltilmesi gerekir. MRP sisteminde ESM dışında çok sayıda sipariş parti büyüklüğü
belirleme yöntemi uygulanmaktadır ve ileriki bölümlerde ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Net
gereksinimin aynen sipariş edilmesi yöntemi (Lot For Lot) de kullanılan bir yöntemdir. Bu
uygulama, sipariş sayısını arttıran ve ortalama stok düzeyini azaltan bir yapıya sahiptir.

Örnekte X parçası için net gereksinim miktarlarının, 13., 16. ve 20. haftalarda sırasıyla
8.800, 12.000 ve 24.000 olduğu belirlenmişti. Ancak sipariş/iş emri miktarlarının 1.000’in
katları kadar olabileceğini öngören bir sipariş kuralının kullanıldığını varsayalım. Bu
durumda, X parçası için planlanan sipariş miktarlarının, bu haftalar için sırasıyla 9.000,
12.000 ve 24.000 olması gerekecektir. Bu ise, -varsa- X’e bağlı alt-parçalar için tüm
hesaplamaları değiştirecektir. Bu nedenle, sipariş parti büyüklüğü belirleme kural veya
algoritmalarının, net gereksinimlerin saptanması aşamasında sisteme dahil edilmeleri
gerekmektedir. MRP mantığının ana kuralı şöyle özetlenebilir: Ürünün farklı düzeylerindeki
birimler arasında sözkonusu olan karşılıklı baba-oğul ilişkileri; oğul düzeyindeki brüt
gereksinimler saptanmadan önce, baba düzeyindeki net gereksinim ile, bunu karşılayacak
planlanan sipariş miktarının hesaplanmasını zorunlu kılar. Örnekte verilen X üst (baba)
parçasının bir tanesi için iki tane XY parçasına (oğul) gereksinim duyulmakta olduğunu
düşünelim. Brüt XY gereksinimi şu şekilde belirlenir:
X (baba)
Net Gereksinim Miktarı

: 8.800

Planlanan İş Emri Miktarı

: 9.000
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XY (oğul)
Brüt Gereksinim Miktarı

: 9.000 * 2 = 18.000

Kullanılabilir Stok Miktarı

:

– 8.000

Net Gereksinim Miktarı

:

10.000

Baba-oğul ilişkilerinin diğer bir özelliği de, zamanlama aşamasında ortaya çıkar. Oğul
düzeyindeki parça için brüt gereksinim zamanı, baba için planlanan siparişin verilme
zamanıdır (Tablo 10).
Tablo 10. Net gereksinimlerin zamanlaması
Hafta
X (baba)
Planlanan Sipariş Miktarı
XY (oğul)
Net Gereksinim Miktarı

13

14

15

16

17

18

19

20

9.000

12.000

24.000

10.000

24.000

48.000

Planlanan sipariş, verildiğinde açık sipariş olacaktır ve artık kayıtlarda beklenen
siparişler sırasında gösterilecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yaklaşık 1000 yıllarından başlayarak 14. yüzyılın başlarına kadar süren ve
İleri Orta Çağ olarak adlandırılan dönemde Avrupa ekonomisinin performansı
değerlendirilmiştir. Dönem içinde Avrupa’da yaygın ve hızlı bir ekonomik kalkınma
görülmüştür. Feodalizmin tam olarak kurumsallaştığı bu dönemde nüfus, zirai ve sınai üretim
ve ticaret büyümüş; şehirler canlanmış; teknolojik ve kültürel bir gelişme olmuştur.
Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP: Materials Requirement Planning), üretim
(üretici) ile tedarik (satıcı) eylemleri arasındaki çarpıcı farkları kendi sistemi içinde tanıyan
bir yöntem olup, üretim ortamının temel malzeme gereksinimlerine yanıt verecek şekilde
geliştirilmiştir.
Stok çalışmalarının doğru olarak gerçekleştirilmesi için bilgi üretilmesi, MRP
sisteminin ana amacıdır. MRP sistemi, bu amaca ulaşmak için, tüm malzemelerin net
gereksinimlerini ve gereksinim zamanlarını saptar. MRP sisteminde önemli bir aşama, brüt
gereksinimlerin net gereksinimlere çevrilmesidir. Bu çevirme sürecinde, belirlenen brüt
gereksinimlerden kullanılabilir (eldeki) stok miktarları ve/veya sipariş verilmiş miktarlar
düşülerek net gereksinim değerleri elde edilir.
Öncelikle Fiili Stok Miktarı ve Ayrılmış (Reverve) Stok Miktarı arasındaki fark
alınarak Kullanılabilir Stok Miktarı hesaplanır. Sipariş Edilen Miktar Brüt Gereksinim
Miktarı olarak kabul edilip, bu değerden Kullanılabilir Stok Miktarı çıkartılır ve Net
Gereksinim Miktarı elde edilir. Eğer bu fark değer sıfır veya negatif çıkarsa Net Gereksinim
Miktarı sıfır olur ve Rezerve Stok ve Kullanılabilir Stok Miktarı değerleri güncellenir. Eğer
bu fark pozitif olursa Net Gereksinim değeri olarak kabul edilir. Tedarik Süresi ve Fire Oranı
dikkate alınarak Planlanan Sipariş Miktarı “en az değer” ve “en geç zaman” şeklinde bulunur.
Daha sonra siparişler birleştirildikten sonra Verilen Sipariş Miktarı hesabı yapılır.
MRP sisteminin başlıca çıktıları aşağıda özetlenmiştir:
1.
bilgileri.
2.

Satınalma Siparişi Talepleri: Satın alınacak malzemelerin miktar ve teslim tarihi

İş Emri Talepleri: Üretilecek parçaların miktar ve tamamlanma tarihi bilgileri.

3. Yeniden Çizelgeleme Emirleri: Açılmış siparişlerin ve iş emirlerinin miktar ve
teslim tarihlerindeki değişmelere karşı gerekli düzeltmenin yapılması.
4.

İptal Etme Uyarıları: Açılmış siparişlerin ve iş emirlerinin iptal edilmesi.

Bu çıktıları üretmek için MRP sisteminin kullandığı girdiler ise aşağıda özetlenmiştir:
1.

Planlama dönemi için hazırlanmış ana üretim çizelgesi ve/veya ürün siparişleri

2.

Tüm stok birimlerini içeren stok durumu bilgileri dosyası
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3.

Her parça için üretim süresi veya satınalma malzemeleri için tedarik süreleri

4.

Ürün ağacı bilgileri dosyası

5. Planlanmış ve/veya açılmış iş emirlerinin/satınalma siparişlerinin miktar ve
zamanları
6. Yedek parça talepleri (doğrudan doğruya müşteri talebiyle belirlenen öğeler) için,
planlama döneminde öngörülen talep miktarları
7.

Belirli operasyonlar için sözkonusu olan olası fire oranları

Brüt gereksinim, ürün siparişleri ve üretim programından gelen gereksinimdir. Bu
değer, genelde üretim gereksinimi ile yedek parça gereksiniminin toplamından oluşur. Net
gereksinimin, zaman dilimi içinde brüt gereksinim, stok ve beklenen sipariş durumlarına göre
hesaplanması gerekir. MRP sisteminde stok ve sipariş durumunu gösteren bilgiler (raporlar),
bir zaman dilimi (time buckets) şeklinde hazırlanır.
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Bölüm Soruları
SORU-1
Takvim gününün ve çalışma gününün dikkate alındığı iki farklı işletme düşününüz.
Malzeme gereksinim planlamasındaki hesaplamalar üzerinde tedarik süresinin etkisinin nasıl
olabileceğini karşılaştırarak açıklayınız.
SORU-2
XY îmalat firması, aşağıda ürün ağaçları verilmiş olan iki ürün üretmektedir:
A

B

TS=3

TS=1

C/3

E/2

C/2

D/1

E/1

TS=2

TS=2

TS=2

TS=2

TS=2

D/2

E/1

TS=2

TS=2

Bu ürünlere aynı anda sipariş gelmesi durumunda malzeme gereksinim miktarlarının
hesaplanabilmesi için malzemelerin hangi sırayla ele alınması gereklidir ?
SORU-3
Fiili stok, rezerve stok ve kullanılabilir stok miktarları, ne durumda artar, ne durumda
azalır ? Basit örneklerle açıklayınız.
SORU-4
Satınalma malzemeleri için tedarik süresi ile üretim malzemeleri için tedarik süresi
nasıl hesaplanır ? Hesaplamada yararlanılan parametreleri inceleyiniz.
SORU-5
Bir ürün ağacı dosyasında olması gereken temel bilgiler nelerdir ? Örnekler vererek
açıklayınız.
113

6. MRP’DE GRAFİK YÖNTEM ve SİPÂRİŞ (PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ)
MİKTARLARININ HESAPLANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Grafik Yöntem ile Malzeme Gereksinimlerinin Belirlenmesi

6.2.

MRP’de Sipariş (Parti Büyüklüğü) Miktarlarının Hesaplanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


MRP'de malzeme gereksinimleri nasıl çizelgelenir?


MRP neticesinde parti büyüklükleri hangi maliyet unsurları dikkate alınarak ve
nasıl belirlenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

MRP sistemlerinde grafik
yöntemin
yapısını
kavrayabilmek.
Parti büyüklüğü belirleme
yöntemlerini kavramak.
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Anahtar Kavramlar


MRP'de Grafik Yöntem



Parti Büyüklüğü Belirleme
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Giriş
Bu bölüm kapsamında öncelikle Grafik Yöntem ile malzeme gereksinimlerinin
belirlenmesi, basit bir örnek üzerinde anlatılacaktır. Bu anlatım sırasında tedarik süresi, fire
oranı ve kullanılabilir stokların bulunması durumu kademeleri olarak devreye sokulacaktır.
Bölümün ikinci kısmında Verilecek Sipariş Miktarlarının hesaplanmasında kullanılabilecek
Sipariş (Parti Büyüklüğü) Miktarı belirleme algoritmalarından birkaç tanesi bir örnek
üzerinde karşılaştırmalı olarak tanıtılacaktır.
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6.1. Grafik Yöntem İle Malzeme Gereksinimlerinin Belirlenmesi
MRP yöntemlerinin uygulanabilmesi için; ürün ağaçlarına, ana üretim çizelgesine ve
stok miktarlarına gereksinim vardır. Örneğin; üretim planında yer alan A ürünü, Şekil 30’da
gösterilen ürün ağacı yapısına sahip olsun [Baskak ve Tanyaş, 2008].
DÜZEY 0

A

B(2)

D(1)

DÜZEY 1

C(3)

E(2)

D(2)

F(2)

DÜZEY 2

Şekil 30. A ürününe ilişkin ürün ağacı
Şekil 30’da parantez içinde yer alan değerler, sözkonusu malzemelerden gereken
miktarları belirtmektedir. Ana üretim çizelgesinde A ürünü için belirlenmiş bir tarihte teslim
edilmek üzere 100 adetlik bir sipariş gözüküyorsa, her bir parçadan gereken miktarlar şu
şekilde olacaktır:
B : 2* 100

= 200

C : 3* 100

= 300

D : 1* 200 + 2* 300 = 800
E : 2* 200

= 400

F : 2* 300

= 600

Bu noktada bu örnek için zaman boyutunu düşünmedik. A ürününün teslim tarihini
bildiğimizden, bu tarihten geriye doğru hareketle bir üretim ve sipariş programı
oluşturulabilir. Bâzı malzemeler işletmede üretilen, bâzıları ise dışarıdan satın alınan
malzemelerdir. Bunların üretim ve tedarik sürelerinin de belirlenmiş olması gerekmektedir.
Bu örnekte A için 1, B için 2, C için 2, D için 2, E için 1 ve F için 1 hafta üretim veya tedarik
süresi gerektiğini varsayalım. Bu durumda malzeme gereksinim planı, Şekil 31’deki gibi
olacaktır. Her satırdaki ilk sayı planlanan sipariş miktarını, ikinci sayı ise brüt gereksinim
miktarını göstermektedir.
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Malzemeler ya ileriye doğru ya da geriye doğru çizelgelenebilirler. Geriye doğru
çizelgeleme -ki daha çok kullanılan bir yöntemdir- siparişin teslim tarihi ile başlar ve
çizelgedeki verileri kullanarak siparişi işlemeye başlama tarihini geriye doğru gelerek bulur.
İleriye doğru çizelgeleme ise malzeme gereksinim planında belirlenen tarihte işlemeye
başlayarak çizelgeyi, işlemlerin tamamlanma tarihini bulmak amacıyla ilerletir.

Şekil 31. A ürünü için malzeme gereksinim planı – 1
Şekil 32’deki plan bir ürün içindir. Bir işletmede çok sayıda ürün bulunması ve bu
ürünlerin birçok ortak parçadan oluşması hesaplamaları zorlaştıracaktır. Ayrıca ürün ve parça
üretiminde firelerin olması durumunda, gereksinim duyulan parça miktarlarının fire oranları
kadar arttırılması gerekmektedir. Örneğin A ürünü için fire oranı (%1) dikkate alınarak
belirlenecek gereksinim miktarı [100/(1-0,01)=] 101 olacaktır. Adet olarak ölçülen
malzemelerde; fire oranları dikkate alınarak elde edilen değerlerin ondalıklı bir sayı çıkması
durumunda, en yakın bir üst tamsayı değer dikkate alınır. Şekil 3.’de bu durum gösterilmiştir.
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MALZEME
A Ürünü
Net Gereksinim Miktarı
Planlanan
Sipariş
Miktarı
B Parçası
Net Gereksinim Miktarı
Planlanan
Sipariş
Miktarı
C Parçası
Net Gereksinim Miktarı
Planlanan
Sipariş
Miktarı
D Parçası
Net Gereksinim Miktarı
Planlanan
Sipariş
Miktarı
E Parçası
Net Gereksinim Miktarı
Planlanan
Sipariş
Miktarı
F Parçası
Net Gereksinim Miktarı
Planlanan
Sipariş
Miktarı

1

2

3

4

5

6

7

Fire Oranı
(%)

100
1
101
202
1,5
205
303
1
306
817
2
834
410
5
432
612
0
612

Şekil 32. A ürünü için malzeme gereksinim planı - 2
Fire oranları dikkate alınarak brüt malzeme gereksinimleri hesaplandıktan sonra, bu
malzemelerden stoklarda ve kullanılabilir durumda olup olmadığına bakılması ve bunun
sonucunda net gereksinimlerin belirlenmesi gerekir. B, C, D, E ve F malzemelerinden
elimizde sırasıyla 112, 157, 50, 75 ve 421 adet kullanılabilir stok olduğunu varsayalım. Bu
durumda malzeme gereksinim planı, Şekil 33’teki gibi olacaktır. Burada malzeme
gereksiniminin azalması sonucu parça tedarik süresinin azalmayacağı varsayımı ile malzeme
gereksinim planı oluşturulmuştur. Üretim/Satınalma miktarına bağlı olarak tedarik sürelerinin
değişmesi durumunda malzeme tedarik tarihleri değişecektir.
Kullanılabilir stok miktarlarının hesaba katılmasının yanısıra, malzeme gereksinimi
belirleme programının çalıştırılma anından önce üretimine karar verilmiş veya satınalma
siparişi verilmiş ve gereksinim duyulan zamana kadar elimizde olacak miktarlar varsa bu
miktarların da dikkate alınması, net gereksinimden düşülmesi gerekmektedir. Bu durum, Şekil
34’te gösterilmektedir. Bu şekilde geçen D malzemesi için daha önceden açılmış olan üç adet
satınalma siparişinden ilk ikisi gereksinim duyulan zamandan önce teslim edileceği için
dikkate alınmış, üçüncüsü ise bu zamandan daha sonra teslim edileceği için gözardı edilmiştir.

122

MALZEME
A Ürünü
Net Gereksinim Miktarı
Planlanan Sipariş Miktarı
B Parçası
Brüt Gereksinim Miktarı
Kullanılabilir
Stok
Miktarı
Net Gereksinim Miktarı
Planlanan Sipariş Miktarı
C Parçası
Brüt Gereksinim Miktarı
Kullanılabilir
Stok
Miktarı
Net Gereksinim Miktarı
Planlanan Sipariş Miktarı
D Parçası
Brüt Gereksinim Miktarı
Kullanılabilir
Stok
Miktarı
Net Gereksinim Miktarı
Planlanan Sipariş Miktarı
E Parçası
Brüt Gereksinim Miktarı
Kullanılabilir
Stok
Miktarı
Net Gereksinim Miktarı
Planlanan Sipariş Miktarı
F Parçası
Brüt Gereksinim Miktarı
Kullanılabilir
Stok
Miktarı
Net Gereksinim Miktarı
Planlanan Sipariş Miktarı

1

2

3

4

5

6

7
100

101
202
112
90
92
303
157
146
148
388
50
338
345
184
75
109
115
296
421
0

Şekil 33. A ürünü için malzeme gereksinim planı - 3

Malzeme gereksinim planlamasının bilgisayar destekli olarak yürütülebilmesi için ana
üretim çizelgesi/ürün siparişleri, ürün ağaçları, parça tanımları, tedarik süreleri, fire oranları,
stok kayıtları (hammadde, yarı ürün ve ürün), açılmış üretim ve satınalma emirleri bilgilerinin
bilgisayar ortamında hazır bulunması gerekmektedir.
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MALZEME
A Ürünü
Net Gereksinim Miktarı
B Parçası
Net Gereksinim Miktarı
Önceden Programlanmış
Üretim Miktarı
Elimize Geçecek Net Miktar
Planlanan Sipariş (Ek Üretim Gereksinimi)
Miktarı
C Parçası
Net Gereksinim Miktarı
Önceden Programlanmış
Üretim Miktarı
Elimize Geçecek Net Miktar
Planlanan Sipariş (Ek Üretim Gereksinimi)
Miktarı
D Parçası
Net Gereksinim Miktarı
Kullanılabilir Stok Miktarı
Açık Sipariş Miktarı
Elimize Geçecek Net Miktar
Planlanan
Sipariş
(Ek
Satınalma
Gereksinimi) Miktarı
E Parçası
Net Gereksinim Miktarı
Kullanılabilir Stok Miktarı
Açık Sipariş Miktarı
Elimize Geçecek Net Miktar
Planlanan
Sipariş
(Ek
Satınalma
Gereksinimi) Miktarı

1

2

3

4

5

6

7
100

90
20

20
19

19

53

52
146

50

50
49

49
48

49
151
50
97

97

97
95

95

95

0
106
75
75

75
71

71
0

Şekil 34. A ürünü için malzeme gereksinim planı – 4

6.2. MRP’de Sipariş (Parti Büyüklüğü) Miktarlarının Hesaplanması
6.2.1. Genel Bilgi
MRP sisteminin tasarlanmasındaki en önemli konulardan biri, sipariş miktarlarının,
diğer bir deyişle parti büyüklüklerinin (satınalma malzemeleri için satınalma siparişi
miktarlarının, üretim parçaları için iş emri miktarlarının) belirlenmesidir. Bundan böyle bu
değerler için sipariş miktarı kavramı kullanılacaktır. Bu hesaplama için önce, ürün ağacını
oluşturan parçalara ilişkin net gereksinimlerin, tüm dönemleri içerecek şekilde hesaplanması
gerekir. Net gereksinimlerin belirlenmesi işleminin, tüm planlama dönemlerini içeren ana
üretim çizelgesi için yapılması durumunda, parçalara ilişkin net gereksinimlerin bir zaman
dizisi oluşturacağı açıktır. Bu dizi, bir planlama dönemine ilişkin çeşitli zaman
dönemlerindeki net gereksinimlerden oluşan bir programdır (Net Gereksinimler Programı).
Parça taleplerinin bağımlı oluşu ve partiler hâlinde üretilmesi, kesikli bir üretim yapısı
oluşturmakta ve bağımsız talebe yönelik olan klasik Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM)
değerini bulan stok kontrol modellerinin kullanılmasını önlemektedir.
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Sipariş planı, net gereksinim programı esas alınarak yapılır. Başka bir deyişle,
gereksinim programını gerçekleştirebilmek için, ne zaman ve ne miktarda sipariş verileceği
planlanır. Bilindiği gibi siparişin verilme zamanı, malzemenin/parçanın tedarik süresiyle
tanımlanır. Sipariş miktarlarının belirlenmesi ise, değişik yöntemlerle yapılabilir. Örneğin
sipariş miktarı, dönem gereksinimine eşit alınabilir. Bu, Gereksinim Kadar Sipariş Miktarı
(Lot For Lot) yöntemidir. Ancak bu yöntemin uygulanabilmesi, sipariş verme masraflarının
çok küçük olduğu durumlarda uygundur. Örneğin net gereksinim programından yararlanılarak
elde edilmiş ve Tablo 11’de verilen bir planlanan sipariş yapısı için bu yöntem uygulanırsa,
11 kez sipariş verilecek ve her sipariş miktarı, dönemin net gereksinimine eşit olacaktır.
Tablo 11. Örnek durum için planlanan sipariş değerleri [Yenersoy, 1990]
Dönem
Planlanan
Sipariş Miktarı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

10

15

20

70

180

250

270

230

40

-

10

Eğer sipariş vermenin mâliyeti ihmâl edilemiyorsa, yukarıdaki sipariş verme planı; Co
sipariş mâliyeti olmak üzere (TM=11*Co) değerinde bir toplam mâliyet oluşturacaktır.
Herhangi bir üretim sisteminin tasarlanmasında da başta gelen amaç, mâliyetlerin
enazlanmasıdır. Bu durumda siparişlerin sayısının azaltılması gereklidir. Bu ise, bâzı
dönemlerin taleplerini toplayarak sipariş vermek, yâni azaltılan toplam sipariş mâliyetine ek
olarak elde bulundurma mâliyetlerine katlanmak demektir. Bu durumda amaç, (Elde
Bulundurma Maliyeti+Sipariş Maliyeti) şeklindeki toplam mâliyeti enazlamak olmalıdır.
Yukarıdaki ifâde, ESM kuramının mantığını oluşturmaktadır. Ancak MRP gereksinim
programının tanımlandığı talep yapısı, ESM varsayımlarını oluşturan yapıya tam uymadığı
için, bu yol ile en uygun (optimum) sipariş miktarlarını bulmak olanaklı değildir. Çünkü bu
yapı kesiklidir.
MRP sisteminde toplam mâliyeti enazlayacak sipariş miktarları, Wagner ve Whitin
tarafından geliştirilen dinamik programlama yöntemi ile bulunabilir. Bu yöntem, dinamik
programlamaya hâkim olmayan kişilere zor gelebilir. Ayrıca sipariş miktarları genellikle, ana
ürün düzeyi olan sıfırıncı düzey altında kalan birinci düzey parçaları için belirlenir. Daha
sonraki düzeylerin siparişleri ise, bir üst düzeydeki net gereksinim programını karşılayacak
miktarlarda düzenlenir. Dolayısıyla birinci düzey için en uygun olan bir sipariş planı, toplam
sistem için en uygun olmayabilecektir. Ayrıca sezgisel yöntemleri kullanmanın, WagnerWhitin algoritmasını kullanmamak karşısında fazla bir mâliyet getirmeyeceği, yapılan bâzı
araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Bu nedenle sezgisel sipariş verme yöntemleri daha çok
uygulanmaktadır. İzleyen bölümlerde bu yöntemlerin başlıcaları tanıtılacaktır.
Parti büyüklüğü belirleme yöntemlerini, statik ve dinamik olarak iki ayrı grupta
toplamak olanaklıdır. Statik sipariş miktarı, bir kez hesaplandıktan sonra, planlama dönemi
boyunca değişmeyen bir büyüklüktür. Dinamik sipariş miktarı ise, net gereksinim
verilerindeki değişmelere paralel olarak ayarlanabilir. Açıklanacak yöntemlerden örneğin
Sabit Sipariş Miktarı Yöntemi statik, yine örneğin Dönemsel Sipariş Miktarı Yöntemi ise
dinamik bir yapıya sahiptir.
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Stok yönetiminin temel amacı; gerekli olduğu zaman, gerekli olan yerde ve gerekli
miktarda hammadde, alt-montaj parçası ve son ürünü, en düşük mâliyetle sağlamaktır.
Bundan sonra anlatılacak tüm yöntemlerde, Tablo 11’de bilgileri verilen malzeme için her
dönemin planlanan sipariş miktarı değerlerine bağlı olarak sipariş planı çıkartılmaya
çalışılacaktır. Burada şu parametre değerlerinden yararlanılacaktır.
Sipariş Verme Maliyeti

: Co = 300 PB/sipariş

Elde Bulundurma Birim Maliyeti : Ch = 2 PB/(adet*dönem)

6.2.2. Gereksinim Kadar Sipariş Miktarı Yöntemi (Lot For Lot –
L4L)
Bu yöntem daha çok, satın alınan pahalı veya bozulma riski yüksek (raf ömrü kısa)
olan ya da talebi sürekli olmayan ve büyük sapmalar gösteren birimler için kullanılır. Elde
bulundurma mâliyetlerini enküçükleyen bu yaklaşımda, net gereksinimlerin miktar ve
zamanına eşit olarak siparişler belirlenir. Aslında bu yöntem, MRP sisteminin bir diğer temel
özelliğinin gerçekleşmesi sözkonusu ise, kesinlikle uygulanmalıdır. Bu özellik, Tam
Zamanında Üretim (Just-In-Time Production) olarak bilinmektedir. Üretimin tam
zamanında yapılması; iş akışı sırasında gerekli olan parça ve malzemenin, tam anında ve
gerekli miktarda, istenen yerde olmasıdır. Bunu sağlamak amacıyla, dönem uzunlukları kısa
olmalı ve her sipariş miktarı, dönem gereksinimine eşit olmalıdır. İdeal olarak böyle bir
sistemin sıfır stokla çalışması istenir. Bu durumda dönem uzunluğu, üretim hızını belirleyen
çevrim süresi (cycle time) kadar olmalıdır.
Yöntemin uygulanması sonucu elde edilen sipariş planı, Tablo 12.’de görülmektedir.
Tablo 12. Gereksinim Kadar Sipariş Miktarı Yöntemi uygulama sonuçları
Dönem
Planlanan
Sipariş Miktarı
Verilen
Sipariş Miktarı
Planlanan Stok Miktarı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

10

15

20

70

180

250

270

230

40

0

10

10

10

15

20

70

180

250

270

230

40

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sipariş Maliyeti = 11 * 300 = 3.300 PB
Elde Bulundurma Maliyeti = 0 * 2 = 0 PB
Toplam Maliyet = 3.300 + 0 = 3.300 PB

6.2.3. Sabit Sipariş Miktarı Yöntemi
Siparişlerin her zaman aynı miktarda verildiği bu yöntem, genelde zorunlu nedenlerle,
MRP sistemi içindeki bâzı özel malzemeler için kullanılır. Örneğin bu durum, belirli
126

hacimdeki standart paketler hâlinde satın alınan malzemeler için gerekli olabilir. Bu
uygulamanın, net gereksinimin dönemden döneme büyük değişiklikler gösterdiği bir talep
yapısı için çok uygun olmadığı açıktır. Belirlenen sabit sipariş miktarları, planlanan sipariş
miktarı (PSM) değerlerini karşılayacak şekilde dönemlere dağıtılır. Bu sabit sipariş miktarları,
üretilen parçalar için kapasite kısıtlarından kaynaklanan bir miktar olabileceği gibi, satın
alınan parçalar için de fiyat indirimlerinin sözkonusu olduğu miktar, nakliye aracı kapasitesi,
taşıma kabı (konteyner) kapasitesi veya tedarikçiden satın alınabilecek en düşük miktar olarak
belirlenebilir. Eğer herhangi bir dönemde PSM, sabit sipariş miktarından (parti hacmi) fazla
olursa, parti hacminin katları kadar sipariş açılması gerekir. Ancak bu da, yüksek elde
bulundurma mâliyetleri oluşturabilecektir.
Sabit sipariş miktarının 100 olması durumunda yöntemin uygulama sonuçları şu
şekilde olacaktır: Dönem-1’de verilen sipariş miktarı, ilk dört dönemin gereksinimini
karşıladığı gibi, dönem-5’e [100–(10+10+15+20)=] 45 adet taşınıyor. Ancak dönem-5’in
PSM değeri olan 70’e, taşınan bu ürünler yeterli olmuyor. O nedenle dönem-5’in sipariş
miktarı 100 oluyor. Dönem-6’ya taşınan ürün miktarı ise (100+45–70=) 75 oluyor. Dönem6’nın PSM değeri ise 180. Dolayısıyla (180–75=) 105 adetlik bir ek gereksinim var. Dönem-6
siparişi olarak 100 yetmediği için (100*2=) 200 adet sipariş verilmesi gerekir. Aynı şekilde
ilerlenirse dönem-7 için 200, dönem-8 için 300, dönem-9 için 200 ve dönem-12 için ise
100’lük sipariş verilmesi gerekir. Sonuçlar özet olarak Tablo 13’te verilmiştir.
Tablo 13. Sabit Sipariş Miktarı Yöntemi uygulama sonuçları
Dönem
Planlanan
Sipariş Miktarı
Verilen
Sipariş Miktarı
Planlanan Stok Miktarı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

10

15

20

70

180

250

270

230

40

0

10

100

-

-

-

100

200

200

300

200

-

-

100

90

80

65

45

75

95

45

75

45

5

5

95

Sipariş Maliyeti = 7 * 300 = 2.100 PB
Elde Bulundurma Maliyeti = 720 * 2 = 1.440 PB
Toplam Maliyet = 2.100 + 1.440 = 3.540 PB

6.2.4. Ekonomik Sipariş Miktarı Yöntemi
Her ne kadar Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM), bağımsız talebe dayalı stoklar için
geliştirilmişse de talebin düzgün ve sürekli olduğu koşullarda toplam mâliyetin
enküçüklenmesi bakımından MRP sisteminde de kullanılmaktadır. ESM Yöntemi ile parti
büyüklüklerinin belirlenmesi işleminde, önce ESM değeri hesaplanır. Siparişler ESM
değerine eşitlenir. Eğer ESM, dönemin talebini karşılamaya yetmiyorsa, bu talep karşılanana
dek sipariş miktarı arttırılır.MRP’de ESM kullanılırken, dönemsel talep miktarı (D), planlama
yapılan tüm dönemlerin PSM değerlerinin ortalaması (D*) olarak alınır. Burada herhangi bir
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dönemde veya dönemlerde PSM değeri sıfır bile olsa ortalamaya katılır. Çünkü ortalama talep
kavramı, tüm dönemleri içermektedir.
Tablo 11’de verilen örneğimiz için;
D*(Ortalama Dönemsel Talep Miktarı)
= (10+10+15+20+70+180+250+270+230+40+10) / 12
= 1.105/12 = 92,083 adet
Qo =

2 * Co * D
2 * 300 * 92,083
=
≈ 166 adet
Ch
2

İlk dönemin PSM değeri (ESM=) 166’dan küçük olduğu için ESM kadar sipariş
veririz. Bu sipariş 5. dönemin sonuna kadar olan PSM değerlerini karşılamaktadır. 6. döneme
aktarılan stok 41 ve bu dönemin PSM değeri 180 adettir. Dolayısıyla gereksinim miktarı (18041=) 139 olup, yeni bir ESM siparişi verilir. Dönem-6 sonunda elde kalan stok, (41+166180=) 27 adet oluyor. Dönem-7’nin talebi 250 adet. Dönem-7 için de 166’lık sipariş versek
(166+27=) 193 adet ürün, dönem-7’nin talebini karşılayamayacak. Bu nedenle dönem-7 için
sipariş miktarı (250–27=) 223 olacaktır. Dönem-7’nin sonunda elde hiç stok kalmamaktadır
Dönem-8’in PSM değeri 270 adet olup, ESM miktarının üzerindedir. Bu durumda PSM
değeri kadar sipariş verilir. Aynı şekilde işlemi sürdürürsek, Tablo 14’de görülen sipariş
planını elde ederiz.
Tablo 14. Ekonomik Sipariş Miktarı Yöntemi uygulama sonuçları
Dönem
Planlanan
Sipariş Miktarı
Verilen
Sipariş Miktarı
Planlanan Stok Miktarı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

10

15

20

70

180

250

270

230

40

0

10

166

-

-

-

-

166

223

270

230

166

-

-

156

146

131

111

41

27

0

0

0

126

126

116

Sipariş Maliyeti = 6 * 300 = 1.800 PB
Elde Bulundurma Maliyeti = 980 * 2 = 1.960 PB
Toplam Maliyet = 1.800 + 1.960 = 3.760 PB

6.2.5. Değiştirilmiş Ekonomik Sipariş Miktarı Yöntemi
Ekonomik Sipariş Miktarı Yöntemi’nin yukarıdaki gibi uygulanmasında talep yapısı
(PSM’nin değişim yapısı) gözönüne alınmamaktadır. Çünkü talep dönemsel olarak
değişmektedir. Bu bir sakıncadır. Dolayısıyla bu yöntemde, önce dönemsel talepler incelenir,
eldeki stok sıfıra indiği takdirde hemen sipariş verilmez, (+) talep belirlenene kadar beklenir.
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İkinci farklılık, sipariş miktarlarının belirlenmesinde yapılmıştır. i dönem numaralarını, i0
siparişin verileceği dönem numarasını, Di ise i. dönem talebini (PSM değeri) göstermek üzere
şu değerler hesaplanır:

Görülebileceği gibi (Q1<Q2) olup, Q2 değeri ESM değerini aşan toplam gereksinim, Q1
değeri ise ESM’den az olan toplam gereksinim miktarlarıdır. Bu iki değerden hangisi ESM’ye
daha yakın ise “Verilen Sipariş Miktarı” olarak bu değer seçilir.
Örneğimiz için ilk beş dönem toplam PSM değeri 125, ilk altı dönem toplam PSM
değeri ise 305’dir. (ESM=) 166’ya daha yakın olan değer 125’dir. O nedenle dönem-1’in
siparişi 125 olarak seçilir. Dönem-6’nın talebi olan 180 ise, ESM’yi aşıyor. O nedenle dönem6’nın verilen sipariş miktarı 180 olacaktır. Aynı nedenle verilen sipariş miktarları, dönem-7
için 250, dönem-8 için 270 ve dönem-9 için 230 alınır. Dönem-10’un PSM değeri 40, son üç
dönem PSM değerlerinin toplamı ise 50’dir. 50, 166’ya daha yakındır. O nedenle dönem10’un verilen siparişi 50 olmalıdır. Sipariş planı, toplu hâlde Tablo 15’de görülmektedir.
Tablo 15. Değiştirilmiş Ekonomik Sipariş Miktarı Yöntemi’ne göre Uygulama Sonuçları
Dönem
Planlanan
Sipariş Miktarı
Verilen
Sipariş Miktarı
Planlanan Stok
Miktarı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

10

15

20

70

180

250

270

230

40

0

10

125

-

-

-

-

180

250

270

230

50

-

-

115

105

90

70

0

0

0

0

0

10

10

0

Sipariş Maliyeti = 6 * 300 = 1.800 PB
Elde Bulundurma Maliyeti = 400 * 2 = 800 PB
Toplam Maliyet = 1.800 + 800 = 2.600 PB

6.2.6. Sabit Dönem Miktarı Yöntemi
Bu yöntem, Gereksinim Kadar Sipariş Miktarı Yöntemi’nin özel bir durumu olarak
kabul edilebilir. Sipariş miktarı, bir dönem yerine birden çok dönemin net gereksinimlerinin
toplamı olarak belirlenir. Siparişlerin kaç dönemde bir verileceği (dönem sayısı), kullanıcı
tarafından, çeşitli etkenler dikkate alınarak seçilebilir.
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Örneğimiz için iki dönemde bir sipariş verildiğini düşünürsek sipariş planı, Tablo
16’daki gibi bulunacaktır.
Tablo 16. Sabit Dönem Miktarı Yöntemi uygulama sonuçları
Dönem
Planlanan
Sipariş Miktarı
Verilen
Sipariş Miktarı
Planlanan Stok
Miktarı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

10

15

20

70

180

250

270

230

40

0

10

20

-

35

-

250

-

520

-

270

-

10

-

10

0

20

0

180

0

270

0

40

0

10

0

Sipariş Maliyeti = 6 * 300 = 1.800 PB
Elde Bulundurma Maliyeti = 530 * 2 = 1.060 PB
Toplam Maliyet = 1.800 + 1.060 = 2.860 PB

6.2.7. Dönemsel Sipariş Miktarı Yöntemi
Bu yöntem, ESM kuramının, dönemsel kontrol sistemi olarak kullanılması temeline
dayanır. Başka bir deyişle ekonomik dönem sayısı hesaplanır ve her seferinde bu sayıya eşit
dönem gereksinimini karşılayacak şekilde sipariş verilir.
Bu yöntemin uygulanmasındaki aşamalar aşağıdaki gibidir:
a.

ESM değeri hesaplanır.

b. Toplam PSM değeri, ESM’ye bölünerek, ekonomik sipariş sayısı bulunur.
c. Toplam dönem sayısı, ekonomik sipariş sayısına bölünerek, sipariş verme
aralığı bulunur.
d. Çıkan sonuç ondalıklı ise, talep yapısı dikkate alınarak bir üst ya da alt tamsayı
değere yuvarlatılır.
Örneğimiz için;
PSM Değerleri Toplamı = 1.105 adet
Ekonomik Sipariş Miktarı = 166 adet/sipariş
Ekonomik Sipariş Sayısı = 1.105/166  7 sipariş
Sipariş Verme Aralığı (Siparişler Arası Süre) = 12/7 = 1,714 dönem/sipariş
Bu bilgilere göre siparişler, toplam sipariş sayısı 7 adet ve iki sipariş arası süre bir
veya iki dönem olacak şekilde düzenlenir. Eğer iki sipariş arası süre tamsayı bir değer çıkarsa,
yöntem tam bir Sabit Dönem Miktarı Yöntemi uygulamasına dönüşür.
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Örneğimiz için (12–7=) 5 dönem sipariş vermeyeceğiz. Küçük miktarlı siparişleri bir,
iki veya üç dönem önce yapalım. Toplam 7 kez sipariş vereceğiz.
İlk iki dönemin PSM değeri toplamını dönem-1’de; dönem-3 ve dönem-4’ün PSM
değeri toplamını dönem-3’de; dönem-9, dönem-10, dönem-11 ve dönem-12’nin PSM değeri
toplamını ise dönem-9’da sipariş edersek amacı gerçekleştirmiş oluruz.
Sipariş planı Tablo 17’de görülmektedir.
Tablo 17. Dönemsel Sipariş Miktarı Yöntemi uygulama sonuçları
Dönem
Planlanan
Sipariş Miktarı
Verilen
Sipariş Miktarı
Planlanan Stok Miktarı

1

2

3

4

5

10

10

15

20

70

20

-

35

-

70

10

0

20

0

0

6

10

11

12

180 250 270 230

40

0

10

180 250 270 280

-

-

-

10

10

0

0

7

8

0

0

9

50

Sipariş Maliyeti = 7 * 300 = 2.100 PB
Elde Bulundurma Maliyeti = 100 * 2 = 200 PB
Toplam Maliyet = 2.100 + 200 = 2.300 PB

6.2.8. En Düşük Birim Maliyet Yöntemi
Bu yöntemin özelliği, gerek sipariş miktarlarını, gerekse sipariş verme aralıklarını
serbest bırakmasıdır. En düşük birim mâliyet yaklaşımı, bir tür deneme-yanılma yöntemidir.
Bu yöntemde, sipariş miktarı saptanırken, bu miktarın salt ilk dönem PSM değerlerini ya da
bir sonraki dönem veya ondan sonraki dönemlerin de PSM değerini karşılayıp
karşılayamayacağı sınanır. Burada karar vermek için, birim mâliyetlerin toplamı (sipariş
mâliyeti+elde bulundurma mâliyeti) incelenir. Bu mâliyeti enküçükleyen miktar, sipariş
miktarı olarak belirlenir. Örneğimizde ilk beş dönem gereksiniminin bir arada dönem-1’de
verilmesi durumunda en düşük mâliyet elde edilmektedir. Bu durum, Tablo 18’de
görülmektedir.
Tablo 18. Birim Maliyet Hesabı [Co=300 PB/sipariş, Ch=2 PB/(adet*dönem)]
Dönem No
Planlanan Sipariş Miktarı
Verilen Sipariş Miktarı
Elde Bulundurma Maliyeti
İçin
Gözönüne
Alınan
Dönem Sayısı
Elde Bulundurma Maliyeti
Birim Elde Bulundurma
Maliyeti
Birim Sipariş Maliyeti
Birim Toplam Maliyet

1
10
10

2
10
20

3
15
35

4
20
55

5
70
125

6
180
305

0

1

2

3

4

5

0

20

80

200

760

2.560

0

1

2,28

3,63

6,08

8,34

30
30

15
16

8,57
10,85

5,45
9,08

2,40
8,48

1
9,34
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Tablo 8.’de örneğin dönem numarasının 3 olduğu sütunu açıklayalım. Bu dönem
(dönem-3) için PSM değeri 15’tir. Dönem-1’de, ilk üç dönemin siparişini birden verirsek
sipariş miktarı (10+10+15=) 35 olur. Dönem-2’ye ve dönem-3’e envanter taşınacağı (stokta
tutma yapılacağı) için elde bulundurma mâliyetleri için gözönüne alınan dönem sayısı 2’dir.
Elde bulundurma mâliyeti ise [(10*1+15*2)*2=] 80 PB olacaktır. Birim elde bulundurma
mâliyeti ise (80/35=) 2,28 PB’dir. Birim sipariş mâliyeti ise (300/35=) 8,57 PB’dir. Böylece
birim toplam mâliyet (2,28+8,57=) 10,85 PB olur.
İşlemler benzer şekilde sürdürülürse, Tablo 19’daki sipariş planı elde edilir.
Tablo 19. En Düşük Birim Maliyet Yöntemi uygulama sonuçları
Dönem
Planlanan
Sipariş Miktarı
Verilen
Sipariş Miktarı
Planlanan Stok
Miktarı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

10

15

20

70

180

250

270

230

40

0

10

125

-

-

-

-

180

250

270

230

50

-

-

115

105

90

70

0

0

0

0

0

10

10

0

Sipariş Maliyeti = 6 * 300 = 1.800 PB
Elde Bulundurma Maliyeti = 400 * 2 = 800 PB
Toplam Maliyet = 1.800 + 800 = 2.600 PB
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
MRP yöntemlerinin uygulanabilmesi için; ürün ağaçlarına, ana üretim çizelgesine ve
stok miktarlarına gereksinim vardır
Malzemeler ya ileriye doğru ya da geriye doğru çizelgelenebilirler. Geriye doğru
çizelgeleme -ki daha çok kullanılan bir yöntemdir- siparişin teslim tarihi ile başlar ve
çizelgedeki verileri kullanarak siparişi işlemeye başlama tarihini geriye doğru gelerek bulur.
İleriye doğru çizelgeleme ise malzeme gereksinim planında belirlenen tarihte işlemeye
başlayarak çizelgeyi, işlemlerin tamamlanma tarihini bulmak amacıyla ilerletir.
Fire oranları dikkate alınarak brüt malzeme gereksinimleri hesaplandıktan sonra, bu
malzemelerden stoklarda ve kullanılabilir durumda olup olmadığına bakılması ve bunun
sonucunda net gereksinimlerin belirlenmesi gerekir.
Kullanılabilir stok miktarlarının hesaba katılmasının yanısıra, malzeme gereksinimi
belirleme programının çalıştırılma anından önce üretimine karar verilmiş veya satınalma
siparişi verilmiş ve gereksinim duyulan zamana kadar elimizde olacak miktarlar varsa bu
miktarların da dikkate alınması, net gereksinimden düşülmesi gerekmektedir.
Malzeme gereksinim planlamasının bilgisayar destekli olarak yürütülebilmesi için ana
üretim çizelgesi/ürün siparişleri, ürün ağaçları, parça tanımları, tedarik süreleri, fire oranları,
stok kayıtları (hammadde, yarı ürün ve ürün), açılmış üretim ve satınalma emirleri bilgilerinin
bilgisayar ortamında hazır bulunması gerekmektedir.
MRP sisteminin tasarlanmasındaki en önemli konulardan biri, sipariş miktarlarının,
diğer bir deyişle parti büyüklüklerinin (satınalma malzemeleri için satınalma siparişi
miktarlarının, üretim parçaları için iş emri miktarlarının) belirlenmesidir. Bundan böyle bu
değerler için sipariş miktarı kavramı kullanılacaktır. Bu hesaplama için önce, ürün ağacını
oluşturan parçalara ilişkin net gereksinimlerin, tüm dönemleri içerecek şekilde hesaplanması
gerekir. Net gereksinimlerin belirlenmesi işleminin, tüm planlama dönemlerini içeren ana
üretim çizelgesi için yapılması durumunda, parçalara ilişkin net gereksinimlerin bir zaman
dizisi oluşturacağı açıktır. Bu dizi, bir planlama dönemine ilişkin çeşitli zaman
dönemlerindeki net gereksinimlerden oluşan bir programdır (Net Gereksinimler Programı).
Parça taleplerinin bağımlı oluşu ve partiler hâlinde üretilmesi, kesikli bir üretim yapısı
oluşturmakta ve bağımsız talebe yönelik olan klasik Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM)
değerini bulan stok kontrol modellerinin kullanılmasını önlemektedir.
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Bölüm Soruları
SORU-1
Bir A ürünü; 2 adet B, 3 adet C ve 1 kg D yarı ürününden; 1 adet B yarı ürünü; 1,5 m.
E ve 4 adet F malzemesinden; 1 adet C yarı ürünü; 2 m. E ve 2 adet F malzemesinden; D yarı
ürünü ise 2 lt G malzemesinden üretilmektedir.
A ürününden 10. haftada teslim edilmek üzere 200 adet sipariş edilmiştir. Tedârik
süreleri, tüm ürün, yarı ürün ve malzemeler için 2 haftadır. Brüt ve Net Gereksinim Miktarları
ile Planlanan Sipariş Miktarlarını Grafik Yöntem ile belirleyiniz.
SORU-2
Bir firma, iki farklı ürün (I ve II) üretmektedir. Bunlara ilişkin ürün ağaçları, aşağıda
verilmiştir. A, B, C, D ve E parçaları satın alınmakta, F parçası ise firmada üretilmektedir.
Yuvarlak parantez içindeki sayılar kullanım miktarlarını, köşeli parantez içindeki sayılar gün
olarak tedarik/üretim sürelerini, küme parantezi içindeki sayılar ise bir defâda tedarik
edilebilecek/üretilebilecek parti büyüklüklerini göstermektedir. 16 Şubat’ta teslim edilmek
üzere, I ürünü için 1.300 adet ve II ürünü için ise 2.100 adetlik bir sipariş alınması
sözkonusudur. 4 Şubat’ta stokta 5.000 tane D parçası ve 1.200 tane F parçası vardır. Üretim
ve tedarik, tatillerden etkilenmemektedir. Buna göre, sözkonusu siparişin kabul edilmesi
uygun mudur ? Grafik Yöntemi kullanarak yanıtlayınız. Sipariş Planını, I ve II ürünlerini ayrı
ayrı değil, bütün hâlinde düşünerek hazırlayınız.

SORU-3
Aşağıdaki şekilde ürün ağacı ve temel parça bilgileri verilen bir ürüne (A) olan brüt
gereksinim, 100 adet olarak belirlenmiştir. Bu bilgileri kullanarak, her bir öğeye ilişkin; Brüt
Gereksinim Miktarı, Kullanılabilir Stok Miktarı, Net Gereksinim Miktarı ve Planlanan Sipariş
Miktarı bilgilerini veren sipariş planını, Grafik Yöntem ile oluşturunuz.
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A

B/2

C/1

α/1

α/2

Öğenin Adı

A

B

C

α

Tedârik Süresi (hafta)

2

3

1

1

Varolan Stok

5

10

-

-

Güvence Stoğu

2

6

-

-

Sipariş Partisi Büyüklüğü

-

-

-

200

SORU-4
Bir işletmenin MRP çalışması sonucunda bir satınalma parçası için belirlemiş olduğu
sekiz aylık Planlanan Sipariş Miktarlarının aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Sabit Sipariş Miktarı (75’lik partiler), Ekonomik Sipariş Miktarı ve En Düşük Birim Maliyet
sipariş miktarı belirleme yöntemlerini (Verilen Sipariş Miktarlarını bulan yaklaşımları),
toplam mâliyet açısından karşılaştırınız ve en düşük mâliyetli çözümü veren yöntemi
belirleyiniz (Stokta tutma mâliyeti 4 PB/adet*ay, sipariş mâliyeti 300 PB/sipariş).
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Ay

1

2

3

4

5

6

7

8

Planlanan Sipariş Miktarı

80

90

50

80

60

45

45

70

SORU-5
Bir parçanın birim satınalma mâliyeti 5 PB, sipariş verme mâliyeti 10 PB ve stokta
tutma oranı %3’tür. En Düşük Birim Maliyet sipariş miktarı belirleme algoritmasını
kullanarak, aşağıda verilen Planlanan Sipariş Miktarları için bir sipariş planı (Verilen Sipariş
Miktarları) oluşturunuz ve bu plana ilişkin toplam mâliyeti hesaplayınız.

Dönem
Planlanan Sipariş Miktarı

1
8

2
6

3
5

4
11

5
4

6
10

7
4

8
7

9
10

10
8

11
6

12
6
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7. KAPASİTE PLANLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

Kapasite Tanımı

7.2.

Kapasite Ölçümü

7.3.

Kapasite Planlama Hiyerarş

7.4.

Kaynak (Yatırım) Planlaması

7.5.

Kaba Kapasite Planlama

7.6.

Kapasite Gereksinim Planlaması

7.7.

Üretim Çizelgeleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Kapasite nedir ve nasıl ölçülür?



Kapasite planlamanın önemi nedir?



Kapasite planlama nasıl yapılır?



Kapasite planlama ile üretim çizelgeleme arasında nasıl bir ilişki mevcuttur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kapasite planlama kavramı
ve önemi hakkında bilgi
sahibi olunması.
KApasite
planlama
hiyerarşisinin anlaşılması.
Kapa kapasite planlama ve
kapasite
gereksinim
planlaması
yapılarının
anlaşılması.
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Anahtar Kavramlar


Kapasite Planlama



Kapa Kapasite Planlama



Kapasite Gereksinim Planlaması
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Giriş
Bu bölüm kapsamında öncelikle kapasite kavramı, kapasite ölçümü ve kapasite
planlama sürecine yer verilecektir. Daha sonra Kaba Kapasite Planlaması ve Kapasite
Gereksinim Planlaması konuları irdelenecektir. En son olarak Üretim Çizelgeleme ve
Kapasite Planlama Sürecinin önemi hakkında açıklama yapılacaktır.
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7.1. Kapasite Tanımı
Kapasitenin APICS (American Production and Inventory Control Society) tarafından
yapılan iki tanımı vardır:
 Önceliklerin gözönüne alınmadığı toplam iş yükü hacmi
 Varolan ürün özellikleri, işgücü, ürün karması ve donanım ile elde edilebilecek en
yüksek çıktı miktarı
Kapasiteye, Kuramsal (Teorik) Kapasite (ilgili birimin üretebileceği en yüksek üretim
miktarı) ve Fiilî Kapasite (ilgili birimin ayar ve hazırlık süreleri ile önleyici ve planlı bakım
süreleri gözönüne alındığında üretebileceği en yüksek üretim miktarı, APICS tanımı) olarak
bakılabilir [Evans, 1993].
Tahmin edileceği üzere fiilî kapasite, kuramsal kapasiteden daha düşük olacaktır. Çıktı
Miktarı ise üretimdeki fire, arıza, yeniden işleme, izin vb. nedenlerden dolayı fiilî kapasiteden
daha düşük olacaktır:
Çıktı Miktarı < Fiilî Kapasite < Kuramsal Kapasite
Aşağıda bu üç değerin farklarını gösteren bir örnek verilmiştir.
Örnek
Ufak bir atölye, günde 1 vardiya, haftada 5 gün çalışmakta ve her vardiyada 500
adet’lik bir üretim yapmaktadır. Buna göre atölyenin kuramsal kapasitesi;
(500 adet/vardiya) * (1 vardiya/gün) * (5 gün/hafta) = 2.500 adet/hafta
olur. Eğer üretken zamanın % 10’u önleyici bakım ve hazırlık için ayrılırsa, fiilî
kapasite
2.500 * (1–%10) = 2.250 adet/hafta
olur. Ancak değişik nedenlerden dolayı haftalık çıktı 2.000 adet olmuşsa;
Atölyenin Etkinliği

= Çıktı Miktarı / Fiilî Kapasite = 2.000 / 2.250 = % 88,9

Atölyenin Verimi

= Çıktı Miktarı / Kuramsal Kapasite = 2.000 / 2.500 = % 80

olur.
Kuramsal kapasite, atölyede makina ve işçi düzeyi değişimi, ek vardiya veya fazla
çalışma (mesai) olmadıkça değişmez. Fiilî kapasite ise süreçlerin iyileştirilmesi (hazırlık
sürelerinin azaltılması, yöntemlerin iyileştirilmesi vb.) ile arttırılabilir. Kapasite; vardiya
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sayısı, süreçlerin tipi, makina ve donanımın hızı, ürün karışımı, işgücü miktarı, iş yapma
yöntemleri ve programlama gibi birçok etmenden etkilenir [Evans, 1993].

7.2. Kapasite Ölçümü
Kapasite iki yolla ölçülebilir.
Birinci yol, birim zamanda üretilen çıktı miktarının kapasite olarak alınmasıdır. Bu
durumda kapasite, üretilen ürünün birimi ile ölçülecektir. Örneğin; ton/ay veya adet/dakika
gibi. Eğer bir firma tek ürün üretiyorsa, kapasitesi kolaylıkla tanımlanabilir. Örneğin bir şeker
fabrikasının kapasitesi, aylık üretilen şeker miktarıdır. Eğer birden çok ürün üretiliyorsa, çıktı
miktarı yanıltıcı olabilir. Bu durumda eşdeğer çıktı miktarı kavramı kullanılabilir. Kapasitenin
ölçülmesinde ikinci yol ise girdi miktarının kapasite olarak alınmasıdır. Hizmet sistemleri için
genellikle girdi kalemleri kapasite olarak gösterilir. Farklı boyutlarda ürün üreten şirketlerde
de kapasite, girdi birimi ile ifâde edilir. Örneğin makina montaj fabrikaları. Firmanın üretim
şekline ve ürünlerin özelliklerine göre değişik kapasite ölçüm birimleri olacaktır. Örnek
kapasite ölçüm birimleri Tablo 20’de verilmiştir [Evans, 1993].
Tablo 20. Örnek kapasite ölçüm birimleri
Çıktı Miktarına Göre
İşletme Tipi
Kapasite Ölçüm Birimi
Otomobil Fabrikası
Araba adedi/saat
Petrol Rafinerisi
Varil/gün
Elektrik Şirketi
Megawatt/gün
Kağıt Üreticisi
Ton kağıt/hafta
Girdi Miktarına Göre
İşletme Tipi
Kapasite Ölçüm Birimi
Jet Motoru Fabrikası
Havayolu
Otel
Hukuk Firması
Depo
Tenis Klübü

İşçilik saati/ay , Makina saati/ay
Koltuk sayısı
Oda sayısı, Yatak sayısı
Avukat sayısı
Hacim
Kort sayısı

Bir üretim sisteminde ardışık operasyonlar varsa, sistemin kapasitesi, en düşük
kapasiteli operasyon tarafından belirlenir. Şekil 35’de örnek bir üretim sistemi verilmiştir
[Dettmer, 1997]. Şekildeki sistemin kapasitesi, C işleminden dolayı, 6 adet/gün olacaktır,
çünkü diğer kısımlar (A:10 adet/gün, B:20 adet/gün vd.) ne kadar çok üretirlerse üretsinler,
aynı süre içinde ancak C işlemi sonunda üretilen kadar çıktı alınabilir.
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Şekil 35. Üretim sistemi örneği
Kısıtlar Kuramı (TOC: Theory of Constraints), sistemin kapasitesinin arttırılması için
üretim zincirinin en zayıf halkası ile uğraşılması gerektiğini (C işlemi) öne sürer. C işlemi
iyileştirilince (kapasitesi arttırılınca) D, D işlemi geliştirilince E ve E işlemi geliştirilince A
işlemi, yeni kapasite değerlerine göre darboğaz oluşturabilirler. Bu düzeltmeler yapıldıktan
(C, D, E ve A işlemlerinin kapasitesi yeterince arttırıldıktan) sonra, sistemin iç kapasite kısıtı
olmayacaktır çünkü en düşük değer 15 adet/gün ile talepte olur ve firma bu dış kısıt ile
uğraşır. Şekil 36’da, düzeltmeler yapıldıktan sonraki kapasiteler verilmiştir [Dettmer, 1997].

Şekil 36. İç kısıtları kaldırılmış üretim sistemi örneği

7.3. Kapasite Planlama Süreci
7.3.1. Kapasite Planlama Hiyerarşisi
Kapasite planlamasını hiyerarşik bir düzen içerisinde yürütmek, firmaya iki büyük
üstünlük sağlayacaktır:
1)
Hiyerarşik düzen izlendiğinde, otomasyon düzeyi artabilecek, böylece çok
ayrıntılı alt kademe sorunlar yerine, önce üst düzeydeki plan ve kapasite sorunlarını çözme
olanağı doğacaktır.
2)

Üst yönetimin ayrıntılarla uğraşmadan stratejik karar vermesi olanaklı olacaktır.

Kapasite planlamanın hiyerarşik yapısı Şekil 37’de verilmiştir [Toomey, 1996;
Fogarty vd., 1991]. Bu şekilde birbiri ile etkileşim hâlinde olan planlar rahatlıkla
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görülebilmektedir. Kaynak Planlama, Toplu Üretim Planını; Kaba Kapasite Planlama, Ana
Üretim Çizelgesini (MPS); Kapasite Gereksinim Planlaması da Malzeme Gereksinim Planını
(MRP) geçerli kılmaktadır. Üretim Kontrolu da İş Sıralama ve Tezgâh Yükleme gibi
yaklaşımlarla geçerli kılınır.

7.3.2. Kaynak (Yatırım) Planlaması
Kapasite Planlama hiyerarşisinde en üstte yer alan Kaynak Planlama, uzun dönemli
yatırım planlamadır ve sektörlere göre farklılaşmakla birlikte 3-5 yıl gibi bir süreyi gözönüne
alır. Gerekli fonların, tesis ve donanımların tedâriği ancak bu süre içinde gerçekleşebilir. Bu
aşamada planlama, ürün gruplarının satış planına göre yapılır ve kritik kaynakların öngörülen
dönem için gereksinim duyulan miktarları belirlenir [Toomey, 1996].

Şekil 37. Kapasite planlama hiyerarşisi
Örnek
Bir makina üreticisi, 5 yıllık dönem içinde satışlarda her yıl ortalama %15’lik bir artış
tahmin etmektedir. Varolan dönemdeki kapasite kullanım oranı ve 5 yıllık dönem için satış
tahminleri Tablo 21’de verilmiştir. Buna göre 4. yılda fabrika kapasitesinin arttırılması
gerektiği görülmektedir [Toomey, 1996].
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Tablo 21. Satış tahminleri ve kapasite kullanım oranları
Yıl
0

1

2

3

4

5

Makina Satışı (adet)

1.700 2.000 2.300 2.650 3.050 3.500

Kapasite Kullanım Oranı
(%)

60

70

81

93

107

123

Örnek
Bu örnekte amaç, 2 yıllık dönem için ürün grupları bazında ve kritik kaynaklarda
planlamanın yapılmasıdır. Bu örnek için kritik kaynaklar; Gerekli Finansman, İşgücü ve
Torna Tezgâhı Kapasiteleri olsun. 2 yıllık dönemde, ürün aileleri için toplu talep miktarları
Tablo 22’de ve ürün ailelerinin Kaynak Listeleri (Bill of Resources) Tablo 23’de verilmiştir
[Toomey, 1996].
Tablo 22. Örnek 3.’e ilişkin toplu talep tahmini değerleri (birim)
Dönem (3’er aylık)

A Ürün Ailesi

1

2

3

4

5

6

7

8

50

50

50

50

50

50

50

50

B Ürün Ailesi 235 250 250 265 265 270 280 285
C Ürün Ailesi 115 125 125 135 135 155 195 215

Tablo 23. Örnek 3.’e ilişkin kaynak listesi
Gerekli Finansman
(PB/birim)

İşgücü

Torna

(saat/birim) (saat/birim)

A Ürün Ailesi

10.000

175

2

B Ürün Ailesi

6.000

125

2,5

C Ürün Ailesi

3.000

100

6

Her bir ürün ailesinin toplu talebine göre her bir kaynak gereksinimi, Tüm Etmenler
ile Kapasite Planlama (CPOF: Capacity Planning Using Overall Factors) tekniği ile
hesaplanmış ve Tablo 24’de gösterilmiştir [Toomey, 1996]. Hesaplamada, Tablo 3.’den
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alınan toplu talep tahmini değerleri, Tablo 23’deki birim kullanım miktarları ile
çarpılmaktadır. Örneğin:
B ürün ailesinin 6. dönemdeki toplu talebi * B ürün ailesinin finansman gereksinimi
= 270 * 6.000 = 1.620.000 PB
İki yıllık dönem içinde ek finansman gereksinimi (2.855.000–2.255.000=)
600.000 PB olacaktır.


Eğer her işçinin dönemlik çalışma süresi 500 saat alınırsa, işgücü gereksinimi, 1.
dönemde (49.625/500) 99 ve 2 yıl (8. dönem) sonunda (65.875/500=) 132 işçi olacaktır.


Her birinin kapasitesi 840 makina saati/dönem olan 2 adet torna tezgâhı olduğu
varsayılırsa, eldeki torna tezgâhı toplam kapasitesi (840*2=) 1.680 saat olacak, 6. dönemde
üçüncü bir torna tezgâhı gereksinimi ortaya çıkacaktır. Bu gereksinim de yeni bir tezgâh
alımı, fason üretim veya rota değişikliği ile karşılanabilir.


Tablo 24. Örnek 3.’e ilişkin kaynak gereksinimi

Gerekli Finansman
(*bin PB)
A Ürün Ailesi
B Ürün Ailesi
C Ürün Ailesi
Toplam
İşgücü (saat)
A Ürün Ailesi
B Ürün Ailesi
C Ürün Ailesi
Toplam
Torna (saat)
A Ürün Ailesi
B Ürün Ailesi
C Ürün Ailesi
Toplam

Dönem
1

2

3

4

5

6

7

8

500
1.410
345
2.255

500
1.500
375
2.375

500
1.500
375
2.375

500
1.590
405
2.495

500
1.590
405
2.495

500
1.620*
465
2.585

500
1.680
585
2.765

500
1.710
645
2.855

8.750
29.375
11.500
49.625

8.750
31.250
12.500
52.500

8.750
31.250
12.500
52.500

8.750
33.125
13.500
55.375

8.750
33.125
13.500
55.375

8.750
33.750
15.500
58.000

8.750
35.000
19.500
63.250

8.750
35.625
21.500
65.875

100
588
690
1.378

100
625
750
1.475

100
625
750
1.475

100
663
810
1.573

100
663
810
1.573

100
675
930
1.705

100
700
1.170
1.970

100
713
1.290
2.103

Yukarıdaki örnekte istenen kaynağın her an tedarik edilebileceği varsayılmaktadır.
Oysa her bir kaynağın tedâriği için belirli bir süre gerekir (Örneğin “personel tedâriği en az 1
dönem, torna tedâriği en az 2 dönem gerektirir” gibi). Bu eksiklik de Kaynak Profilleri
yaklaşımı ile giderilebilmektedir. Kaynak planlamada gözönüne alınmış olan Gerekli
Finansman, İşgücü ve Torna için kaynak profilleri Tablo 25’de verilmiştir. Kaynak
Profillerine göre hesaplanan Kaynak gereksinimi ise Tablo 26'da verilmiştir.
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Tablo 25. Kaynak Profilleri
Satıştan Önce Temin İçin
Gereken Dönem
2

1

0

Gerekli Finansman (*1.000 PB)
A Ürün Ailesi

10.000

B Ürün Ailesi

6.000

C Ürün Ailesi

3.000

İşgücü (saat)
A Ürün Ailesi

175

B Ürün Ailesi

125

C Ürün Ailesi

100

Torna (saat)
A Ürün Ailesi

2.0

B Ürün Ailesi

2.5

C Ürün Ailesi

6.0

Tablo 26’da B ürün ailesinin 6. dönemdeki talebi * B ürün ailesinin fon gereksinimi
= 270 * 6.000 = 1.620.000 PB
olacaktır. Ayrıca aşağıdaki farklılıklar görülecektir:
 Finansman gereksinimi olan (600.000 PB), 1,5 yıl sonra ortaya çıkacaktır.
 Eğer her işçinin dönemlik çalışma süresi 500 saat olarak alınırsa, işgücü
gereksinimi 1. dönemde (41.745/500 =) 83 ve 7. dönem (8. dönem yerine) sonunda
(65.875/500 =) 132 işçi olacaktır.
 Her birinin kapasitesi 840 makina saat/dönem olan 2 adet torna makinası olduğu
varsayılırsa 5. dönemde (6. dönem yerine) 3. bir torna makinası gereksinimi ortaya çıkacaktır.
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Tablo 26. Kaynak profilleri yönetimine göre kaynak gereksinimi
Dönem
1

2

3

4

5

6

7

A Ürün Ailesi

500

500

500

500

500

500

B Ürün Ailesi

1.500

1.588

1.588

1.620* 1.680

1.708

C Ürün Ailesi

376

404

404

464

584

644

Toplam

2.376

2.492

2.492

2.584

2.764

2.852

A Ürün Ailesi

8.750

8.750

8.750

8.750

8.750

8.750

B Ürün Ailesi

31.250 31.250 33.125 33.125 33.750 35.000 35.625

C Ürün Ailesi

12.500 12.500 13.500 13.500 15.500 19.500 21.500

Toplam

52.500 52.500 55.375 55.375 58.000 63.250 65.875

8

Gerekli Finansman
(*1.000 PB)

İşgücü (saat)
8.750

Torna (saat)
A Ürün Ailesi

100

100

100

100

100

100

100

B Ürün Ailesi

625

625

663

663

675

700

712

C Ürün Ailesi

750

750

810

810

930

1.170

1.290

Toplam

1.475

1.475

1.573

1.573

1.705

1.970

2.102

7.3.3. Kaba Kapasite Planlama (RCCP: Rough-Cut Capacity
Planning)
7.3.3.1. RCCP Kavramı
Kaba Kapasite Planlama (RCCP), APICS tarafından “Toplu Üretim Planını ve/veya
Ana Üretim Çizelgesini; işgücü, makina saati, enerji, depolama, hammadde ve finansman gibi
kritik kaynaklara olan gereksinime çevirme sürecidir.” şeklinde tanımlanır. Buradaki amaç,
Toplu Üretim Planının ve/veya Ana Üretim Çizelgesinin (MPS) uygulanabilir olduğunun
denetlenmesidir.
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RCCP için planlama periyodu, Ana Üretim Çizelgesi gibi 1 ilâ 3 aydır. Revizyonlar
haftalık veya aylık olarak yapılır. Bu kapasite planlama yaklaşımı, hâlihazırda üretilmekte
olan birimlerin stoklarını dikkate aldığı için kısa dönemli kapasite gereksinimlerinin
belirlenmesinde hata payı, kaynak planlama yaklaşımına göre çok daha düşüktür. Bu
yaklaşım, orta dönemli kapasite ayarlamaları hakkında karar vermek amacıyla kullanılır.
RCCP için şunlar yapılmalıdır:
Kaynak Listeleri hazırlanırken, kaynakların Ana Üretim Çizelgesinde yer alan
ürünler için gereken miktarları gözönüne alınmalıdır.


Eğer ürünün malzemelerine ilişkin sipariş parti büyüklükleri, tam gereken
miktar kadar (lot-for-lot, l4l) düşünülüyor ise kaynak gereksinimi dönemleri Ana Üretim
Çizelgesi ile aynı olmalıdır [Toomey, 1996].


Eğer parti büyüklükleri yüksek ise ve talebe bağlı değil ise, kaynak profilleri
aylık veya haftalık olarak belirlenmelidir. Buna göre Ana Üretim Çizelgesi periyodu da
düzenlenmelidir. Bu durumda fiilî kapasite, haftalık talep değişimlerine uyacak şekilde
yüksek tutulmalıdır.


Kaynak profili (gereken kritik kaynakların ve ürünlerin üretilmesi için kullanılacak
olan kaynakların kapasiteleri), ürünlerin üretimlerinin tamamlanabilmesi için bu kaynaklara
hangi zamanlarda gereksinim duyulduğunu tanımlar. Tüm kaynakların kapasiteleri, kolay ve
kabaca bir karşılaştırmaya olanak sağlaması için tek bir birimle ifâde edilir [Landvater,
1997].
RCCP, Ana Üretim Çizelgesi (MPS) üzerinde uygulanır. Daha önceki bölümlerde de
sözedildiği gibi, toplu üretim planı, satış ve üretim planlarındaki benzer ürünleri, ürün aileleri
olarak tanımlamaktadır. Örneğin, bisiklet üreten bir firma, Şekil 38’de görüldüğü gibi yarış ve
tur bisikletleri üretsin ve tur bisikletlerini de bay ve bayan bisikletleri olarak tasarlasın. Bu
durumda bay ve bayan bisikletleri tur bisikleti adında bir ürün grubunu; tur ve yarış
bisikletleri de bisiklet ürün tipini oluşturur. Firma, bisikletlerin üretimi için aynı kaynakları
kullanacağından, bu kaynakların profili hem bay hem de bayan bisikletleri için benzer
olacaktır. Kaynak Planlama toplu üretim planını oluşturmak üzere ürün grubu bazında, RCCP
ise MPS’i oluşturmak üzere ürün bazında yapılır. RCCP, kaynaklar üzerinde genel bir bakış
açısı sağlar. Bu durumda, çalışma saatleri yerine çalışma günleri, tek bir ürün ya da iş merkezi
yerine ürün/iş merkezleri grupları bazında planlama yapar.
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Şekil 38. Tipik bir ürün grubu
MPS, toplu üretim planını ürün bazında çözümler. RCCP sonunda MPS’in revizyonu
gerekebilir. MPS ya varolan kapasitenin sınırlarına göre yeniden planlanır ya da oluşturulan
MPS korunur, ama kapasiteyi arttırmak üzere birtakım ayarlamalar yapılır. Bu ayarlamalar;
yeni vardiya açmak, varolan vardiyadaki çalışma saatlerini arttırmak (fazla mesai), geçici işçi
tedarik etmek, bir imâlat parçasını dışarıdan satın almak ya da dışarıda yaptırtmak, firma
içinde taşeron çalıştırmak veya talebe bağlı olarak stoğa üretim yapmak seçenekleridir.
Bâzı firmalar, salt Kaba Kapasite Planı hazırlamakla yetinirler. Bunlar, özellikle akış
tipi üretim yapan firmalardır. Bu durumda, Tam Zamanında Üretim (JIT) ve Kanban
sistemlerini etkin bir şekilde kullanabilirler. Kaba kapasite planları, ana üretim çizelgesinde
adı geçen tüm ürünler için gereken kritik iş merkezi kapasitelerini hesaplar. RCCP, dikkati
darboğaz yaratabilecek iş merkezlerinin üzerine çeker.

7.3.3.2. RCCP’de Kritik Kaynakların Belirlenmesi
Planların oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kritik kaynaklar, ilk olarak gözden
geçirilen iş merkezleridir (İş merkezi, bir makina, benzer işi yapan makina grubu, imâlat
hücresi veya işlem hattı olabilir [Landvater, 1993]).
Kaynaklar aşağıdaki nedenlerden dolayı kritik olabilir [Fogarty vd., 1991]:


Fason üretim zor ve pahalıdır.



Yeni makina alımı pahalı olup, uzun tedarik süresi gerektirir.



Deneyimli operatörler kolaylıkla yetiştirilemez.


gerektirir.

İlgili iş merkezi, üretimde darboğaz oluşturur ve genellikle fazla mesai


Seçenek iş rotaları yoktur veya olabilecek bir değişikliğin üretim programına
etkisi çok yüksektir.


İş merkezinde özel bir operasyon vardır ve bunun başka seçeneği yoktur.
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Örnek
Örnek 3.’deki torna tezgâhı için RCCP yapılacağını varsayalım. A ürün ailesinin A1
ve A2, B ürün ailesinin B1, B2 ve B3, C ürün ailesinin ise C1 ve C2 olmak üzere farklı
ürünlerden oluştuğunu düşünelim. Tablo 3.’de yer alan 3. dönem için bu ürünlere ilişkin
öngörülen MPS, Tablo 27’de verilmiştir.
Tablo 27. Örnek 4.’e ilişkin ay bazında ana üretim çizelgesi
Dönem (Ay)
Temmuz Ağustos

Eylül

10

8

10

7

8

10

30

25

30

35

35

35

B3 ürünü

30

30

50

C1 ürünü

20

20

20

C2 ürünü

20

20

20

A1
ürünü
A2 ürünü
B1
ürünü
B2 ürünü

Bu çizelgeden görüldüğü gibi ürün bazındaki toplam üretim miktarları, Tablo 3.’deki
ürün ailesi bazındaki üretim miktarlarına eşit olmayabilmektedir. Çünkü toplu üretim planı
tümüyle tahmine dayalı ve ürün ailesi bazında yapılırken, MPS, hem toplu üretim planına,
hem de siparişlere dayalı olarak ve ürün bazında yapılmaktadır.
RCCP kaba kapasite planlama yaklaşımı olduğu için, daha önce Tablo 4.’de ürün
ailesi bazında verilen Kaynak Listesi, ürünler bazında da kullanılabilir. Bu değerler dikkate
alınarak hesaplanan torna tezgâhı kullanım süresi gereksinimi, Tablo 9.’da verilmiştir
[Toomey, 1996].
Tablo 28’de verilen kaynak gereksinimine göre, Eylül ayında kapasite gereksinimi
577,5 saat iken, firma kapasitesi ay bazında (280 saat/makina*2 makina=) 560 saat olup
yetersizdir. Görüldüğü gibi toplu üretim planında 3. dönemde torna kapasitesi yeterli iken,
MPS aşamasında yeterli olamayabilmektedir. Bunun nedeni, siparişlerin etkisiyle MPS
aşamasında bâzı aylarda daha yüksek üretim yapma zorunluğunda kalınabilmesidir.
Örneğimiz için Temmuz ve Ağustos aylarında torna tezgâhı için bir ek kapasite gereksinimi
yoktur. Eylül ayındaki ek kapasite gereksinimi, daha önceki aylarda üretim yapılarak
karşılanabilir.
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Tablo 28. Örnek 4.’e ilişkin torna tezgâhı kapasite gereksinimi
Dönem (Ay)
Temmuz Ağustos

Eylül

A1 ürünü (1,9 saat/adet)

10

8

10

A2 ürünü (2,1 saat/adet)

7

8

10

B1 ürünü (2,2 saat/adet)

30

25

30

B2 ürünü (2,5 saat/adet)

35

35

35

B3 ürünü (2,8 saat/adet)

30

30

50

C1 ürünü (5,9 saat/adet)

20

20

20

C2 ürünü (6,3 saat/adet)

20

20

20

515,20

502,50

577,50

Toplam

7.3.3.3. RCCP Sonucu Alınacak Kararlar
Eğer firmanın gereksinim duyduğu kapasite, fiilî kapasiteden fazla ise alınacak ilk
önlem fiilî kapasitenin arttırılmasıdır. Bunun için işgücünü arttırma, yöntem geliştirme, fazla
mesai, ek vardiya koyma, fasona verme, alternatif malzemenin kullanılması gibi kapasite
dengeleme seçenekleri uygulanabilir. Eğer fiilî kapasite arttırımı olanaklı olmaz ise işin başka
iş merkezlerine verilmesi, üretme yerine satınalma yoluna gidilmesi (make or buy) veya -en
son olarak- MPS’in değiştirilmesi önlemlerine başvurulabilir. Tersi durumda, yâni firmanın
gereksinim duyduğu kapasite, fiilî kapasiteden az ise, alınacak ilk önlem fiilî kapasitenin
azaltılmasıdır. Bu da işgücünü azaltma veya fazla mesaiyi veya ek vardiyaları kaldırma ile
yapılabilir.
MPS değiştirilirken tüm bölümlerin (satış, finans, satınalma, lojistik ve üretim)
katıldığı toplantılar düzenlenmeli ve konu hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Üst
Yönetim’e verilecek MPS/RCCP raporunda ne fazla ayrıntıya (çok sayıdaki iş merkezinin
bilgilerinin sunulması) inilmeli ne de tek kalemde tüm firmanın kapasite analizi yapılmalıdır.
Olabildiğince az ve kritik iş merkezi ile firma üst yöneticileri bilgilendirilmelidir.
Şekil 39’da RCCP’nin ve Kapasite Gereksinim Planlaması’nın, Üretim Kaynakları
Planlaması (MRP II: Manufacturing Resources Planning) sistematiği içindeki yerleri
gösterilmiştir.
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Şekil 39. İki farklı kapasite planlamanın sırası
RCCP, yapılan planın gerçekçi olup olmadığının kabaca tahmini olmasına rağmen
Kaynak Planlama’dan daha ince ve ayrıntılı, ama Kapasite Gereksinim Planlaması’ndan
(CRP: Capacity Requirements Planning) daha az ayrıntılıdır. Yâni RCCP, zaman bazlı MRP
verilerini ve iş rotalarını kullanmaz, varolan kapasite verilerini kullanır. RCCP MPS’den
sonra ve MRP’den önce, CRP ise MRP’den sonra gerçekleştirilir.

7.3.4. Kapasite Gereksinim Planlaması (CRP: Capacity Requirements
Planning)
7.3.4.1. CRP Kavramı
Kapasite Gereksinim Planlaması (CRP), APICS tarafından “Toplu üretim planının
uygulanabilmesi için kapasite düzeylerini/sınırlarını oluşturma, ölçme ve ayarlama işlevidir.”
şeklinde tanımlanmıştır. CRP hesaplamaları, RCCP ile benzer şekilde yapılır. Ancak CRP’de;
Toplu Üretim Planı (kaynak planlama yaklaşımını kullanır) veya Ana Üretim Çizelgesi
(RCCP kullanır) yerine MRP sistemi tarafından oluşturulan Üretim İş Emirleri kullanılır.
Ayrıca kaynak listeleri ve kaynak profilleri yerine rotalar kullanılmaktadır. RCCP salt kritik
kaynakları gözönüne alırken, CRP tüm iş merkezlerinin iş yükü durumunu dikkate alır (Tablo
29).
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Tablo 29. RCCP ve CRP arasındaki farklar
KABA KAPASİTE PLÂNLAMA
(RCCP)

KAPASİTE GEREKSİNİM
PLÂNLAMASI (CRP)











MPS’den sonra yapılır.
Stok durumu gözönüne alınmaz.
Kaynak profili kullanılır.
Ayrıntısız, genel ve ortak birimlere
dayanan bir planlama şeklidir.
 Fabrika kapasitesi yeterli görülebilir.
Salt kritik kaynaklar gözönüne alınmıştır.
 İş öncelikleri dikkate alınmaz.

MRP’den sonra yapılır.
Stok durumu gözönüne alınır.
İş rotaları kullanılır.
Ayrıntılı, iş merkezleri esas alınarak
yapılan bir planlama şeklidir.
 Tüm kaynaklar dikkate alınır.

 İş öncelikleri dikkate alınır.

CRP için planlama periyodu en fazla hafta düzeyinde olmak zorundadır. Dolayısıyla
vardiya ve gün bazında da yapılabilir. Diğer planlama faaliyetlerine görece otomasyon düzeyi
daha yüksek bir faaliyettir. Malzeme ana dosyası ile iş emirleri, iş merkezi ve açık sipariş
dosyası verilerini kullanır. Bu nedenle gerekli veritabanının oluşturulmuş olması gerekir.
CRP, MPS’i geçerli kılan bir planlamadır. İş merkezi kapasitelerini, planlanan iş merkezi
yükleri ile karşılaştırır. Aynı zamanda Kapasite Gereksinim Planı, planlanan siparişleri iş
merkezleri bazında çizelgeler. Malzeme Gereksinim Planı ile aynı zaman periyodunu kullanır.
Kapasite Gereksinim Planı iteratif bir plandır. Fabrikada üretilen parçaların iş
rotalarını girdi olarak kullanır. “Rota”, parçanın hangi iş merkezlerinden ne sürelerde
geçeceğini gösterir. Diğer bir girdi de kaynakların miktarını hesaplarken kullanılan ölçü
birimidir. Kapasite Gereksinim Planı, bu girdilerle birlikte Malzeme Gereksinim Planı’ndan
gelen net gereksinim miktarlarına göre, her bir iş merkezi için her bir zaman diliminde gerekli
kapasiteyi belirler. RCCP’ye ek olarak CRP yapılmasını gerektiren koşullar şunlardır
[Landvater, 1997]:
1. Planlanması gereken çok fazla sayıda iş merkezi varsa CRP yapılır.
2. Ürün ağaçları çok düzeyli ise CRP yapılır. Kapasite Gereksinim Planı,
RCCP’den farklı olarak Malzeme Gereksinim Planı’ndaki çizelgelenmiş alımları ve
rotaları gözönüne alır.
İş merkezi kapasitesi, kuramsal kapasite değerinin kullanılabilirlik oranına göre
ayarlanmış durumudur. Kapasite, makina yoğun iş merkezlerini esas alarak standart “makinasaat”, işçilik sürelerini esas alarak standart “adam-saat” veya buna benzer başka bir şekilde
verilebilir. Kullanılabilir kapasite formülünü şu şekilde verebiliriz:
Kullanılabilir Kapasite = Çalışma Saati * Kullanılabilirlik Oranı
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Kullanılabilirlik oranı, makinanın kullanılabilir süresinin, çalışma süresine oranıdır.
Kullanılabilirlik, gerçekleşebilecek makina arızalarını da dikkate alır.
Rota verileri, operasyon numarasını, operasyon tanımını, standart hazırlık süresini ve
standart işleme süresini içerir. Her operasyon için tedarik süresi, Bölüm 4’de de belirtildiği
gibi bekleme, hazırlık, işlem ve taşıma sürelerinden oluşmaktadır. İş yükü ise salt hazırlık ve
işlem sürelerini içerir. Bekleme ve taşımalar kapasite ile ifâde edilmezler. Bu etmenler, salt
zaman ve yer işgâl ederler.
Atölye tipindeki bir imâlat yerinde zamanın çoğu kuyrukta beklemek ile geçer. Gerçek
operasyon süreleri, hazırlık ve işlem süreleri olup, iş merkezi yükünü hesaplamada
kullanılırlar. Operasyonlar arasında geçen bekleme ve taşıma süreleri, iş merkezi yükünün
parçaları değildir; ama tedarik süresinin büyük bir kısmını içerdiğinden yarı ürün stoğu (work
in process) olarak adlandırılırlar.
“Sonsuz kapasiteye göre yükleme”, önceden belirlenmiş olan zaman dilimlerinde, iş
merkezi yükünü, parça numarasını ve malzeme gereksinimlerini baz alarak hesaplar;
kapasiteyi dikkate almaz. Bu hesaplar yapılınca yük kapasite ile kıyaslanır; eğer sorunlar
çıkarsa seçenek etmenler kullanılarak planlamacı tarafından kapasite dengelenmeye çalışılır.
“Sonlu kapasiteye göre yükleme” sistemi ise; kapasite planlama sırasında herhangi bir iş
merkezinin kapasitesinden fazla yüklenmesine izin vermez. Bâzı dönemlerde kapasitenin
üzerinde yük oluşursa, önceden tanımlanmış kurallar çerçevesinde bu yükü uygun kapasiteler
ile dengeler. Yazılımlarda bulunan CRP ise genellikle “sonsuz kapasiteye göre yükleme”
yöntemini kullanır.
“Sonsuz kapasiteye göre yükleme” sistemi, iş merkezine kapasite sınırından az veya
fazla yükleme yaptığında, sözkonusu kapasite ve/veya iş yükünde bâzı değişikliklerin
yapılması gerekir. Varolan kapasite; vardiya eklenerek, fazla mesai yaptırılarak ya da yeni işçi
alınarak arttırılabilir; iş yükü ise parçayı dışarıda fason yaptırarak ya da dışarıdan satın alarak,
parti büyüklüğünü küçülterek ya da zorunlu durumlarda MPS’i değiştirerek azaltılabilir.
Ayrıca iş yükü, iş emrini erken bir tarihe çekerek, parti büyüklüğünü genişleterek, malzeme
gereksinimlerini çoğaltarak arttırılabilir. Bunun dışında iş yükü, seçenek iş rotaları
kullanılarak da farklı iş merkezlerine atanabilir veya MPS revize edilebilir.
Programın gerisinde kalan, diğer bir deyişle geciken işlerin yeniden programlama
sırasında dikkate alınması gerekir. Bu durum da yeni dönemlerde iş yükünü arttıran bir
etmendir.
Örnek (CRP) [Baskak ve Tanyaş, 2008]
Son iki örnekte verilen problem için 3. dönemin Temmuz ayında B1 ürününün üretim
miktarı, 30 adet idi. B1 ürününün ürün ağacı, Şekil 40’da verilmiştir.
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Şekil 40. B1 ürününün ürün ağacı
Şekilde parantez içinde verilen değerler, 1 adet B1 ürünü için gerekli alt parça
miktarlarını ifade etmektedir. Ürün ağacında görülen üç adet parçanın rota bilgileri ise Tablo
30’daki gibidir. Örneğimizde ele alınan problemde, bilindiği üzere 2 adet aynı özelliklere
sahip torna tezgâhı vardır. Dolayısıyla Tablo 30’daki torna ile ilgili parametreler, her ikisi için
de aynıdır. Diğer tezgâhlar ise 1’er adettir. İleride bu iki tezgâh, çizelgeleme yapılırken
“Torna İş Merkezi” olarak adlandırılacaktır. B1 ürününe ilişkin MRP çalışması sonrasında
oluşan başlama ve bitiş tarih ve saatleri ile işlemlere ait fire oranları ve buna bağlı olarak
hesaplanan malzeme gereksinim miktarları da aynı tabloda verildiği gibi olsun.
Tablo 30. Örnekte B1 ürününün parçalarına ilişkin MRP ve rota bilgileri
Malzeme

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi:

01.07.20..

03.07.20..

(07:00)

(19:00)

Hazırlık Süresi

İşlem Süresi

(saat)

(saat )

Fire
Parça

Gereksinim
Miktarı (adet)

Oranı

B1-1
Torna

61 / 0,98  63

%2

1,00

0,60

Delme

60 / 0,99  61

%1

0,20

0,25

Hazırlık Süresi

İşlem Süresi

(saat)

(saat )

B1-2
Freze

32 / 0,97  33

%3

0,60

0,70

Delme

31 / 0,985  32

% 1,5

0,30

0,20

Torna

30 / 0,975  31

% 2,5

0,80

1,10

Hazırlık Süresi

İşlem Süresi

(saat)

(saat )

B1-3
Torna

90 / 0,99  91

%1

0,60

0,40

Ovalama

90 / 1,00 = 90

%0

0,80

0,10
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1.7.20..-3.7.20.. tarihleri arasında tabloda belirtilen parçalar dışında hiç bir üretimin
olmadığını düşünelim.
Şimdi sözkonusu üç parça için, günde iki vardiya (her vardiyada 8 saatlik) çalışma
şekline göre torna tezgâhı iş yükünü CRP mantığı ile bulalım.
Öncelikle her bir parçanın her bir tezgâhtaki toplam üretim (hazırlık+işlem) süresinin
belirlenmesi gerekmektedir. Bu hesaplamalar, Tablo 31’de gösterilmiştir.
Tablo 31. B1 ürünü parçalarına ilişkin üretim sürelerinin hesabı
Malzeme
Parça

İşlem

Üretim Süresi

Gereksinim
Miktarı (adet)

(saat)

Torna

63

1,00 + 63*0,60 = 38,80

Delme

61

0,20 + 61*0,25 = 15,45

B1-1
Freze
B1-2

33

0,60 + 33*0,70 = 23,70

Delme

32

0,30 + 32*0,20 = 6,70

Torna

31

0,80 + 31*1,10 = 34,90

Torna

91

0,60 + 91*0,40 = 37,00

Ovalama

90

0,80 + 90*0,10 = 9,80

B1-3

İşlemlerin, B1-1, B1-2, B1-3 sırasıyla “Sonsuz kapasiteye göre yükleme” ilkesine göre
programlanması sonucu elde edilen çizelge, Tablo 32’de verilmiştir. Tablodaki hücrelerde
parantez içindeki değer parça adını ve diğer değer ilgili işlem için ilgili tezgâh ve ilgili
vardiyada ayrılan kapasiteyi göstermektedir. Çizelgeleme yapılırken partilerin bölünemez
olduğu, diğer bir deyişle, bir parçanın bir tezgâhtaki tüm üretimi bitmeden diğer tezgâha
geçilemediği varsayılmıştır.
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Tablo 32. CRP mantığı ile 3 parçanın “sonsuz kapasiteye göre yükleme” ilkesine göre
çizelgelenmesi
a) B1-1 parçasının çizelgelenmesi
01/07/20..
Vardiya-1 Vardiya-2
Torna İş
Merkezi

8*2=16
(B1-1)

8*2=16
(B1-1)

Delme

02/07/20..
Vardiya-1

03/07/20..

Vardiya-2

Vardiya-1

8 (B1-1)

2,85 (B1-1)

Vardiya-2

3,40*2=6,8
0 (B1-1)
4,60 (B1-1)

Freze
Ovalama

b) B1-2 parçasının çizelgelenmesi
01/07/20..
Vardiya-1 Vardiya-2
Torna İş
Merkezi

8*2=16
(B1-1)

8*2=16
(B1-1)

Delme

02/07/20..
Vardiya-1

Vardiya-2

3,40*2=6,8 1,60*2=3,2
0 (B1-1)
0 (B1-2)
4,60 (B1-1)

03/07/20..
Vardiya-1
8*2=16
(B1-2)

Vardiya-2
7,85*2=15,
70 (B1-2)

8 (B1-1)
2,85 (B1-1)

0,30 (B1-2) 6,40 (B1-2)
Freze

8 (B1-2)

8 (B1-2)

7,70 (B1-2)

Ovalama

c) B1-3 parçasının çizelgelenmesi
01/07/20..
Vardiya-1 Vardiya-2
Torna İş
Merkezi

8*2=16
(B1-1)
8*2=16
(B1-3)

02/07/20..
Vardiya-1

8*2=16
(B1-1)

3,40*2=6,8
0 (B1-1)

8*2=16
(B1-3)

2,5*2=5

Delme

03/07/20..

Vardiya-2

Vardiya-1

Vardiya-2

1,60*2=3,2
0 (B1-2)

8*2=16

7,85*2=15,
70 (B1-2)

(B1-2)

(B1-3)
4,60 (B1-1)

8 (B1-1)
2,85 (B1-1)

0,30 (B1-2) 6,40 (B1-2)
Freze
Ovalama

8 (B1-2)

8 (B1-2)

7,70 (B1-2)
5,50 (B1-3) 4,30 (B1-3)
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CRP çalışmasını kritik tezgâh olarak kabul ettiğimiz torna tezgâhı için
yapacağımızdan, diğer tezgâhlar ile ilgili hesaplamalar dikkate alınmamıştır. Torna iş merkezi
için iş yükünün hesabı Tablo 33’de ve torna iş merkezinin bu durumdaki iş yükü profili de
Şekil 41’de verilmiştir.
Şekil 41’de görüldüğü üzere, 1.7.20.. gününün 1. ve 2. vardiyalarında kapasite aşımı
sözkonusudur. “Sonsuz kapasiteye göre yükleme” ilkesi uyarınca, planlamacının, kapasiteyi
dengelemek için fazla mesai, fason üretim vb. seçenekleri kullanması gerekir. Buna karşılık
“sonlu kapasiteye göre yükleme” ilkesinde kapasite dengeleme kuralları önceden tanımlanır
ve çizelgeleme sırasında uygulanır. Bu örneğimizde, sözkonusu kuralın, “normal mesai
süresinin yetmediği durumlarda vardiya başına en fazla 4 saat fazla mesai yapılması” olarak
belirlendiğini varsayalım. Bu durumda elde edilecek olan nihaî çizelge Tablo 34’deki gibi,
torna iş merkezi iş yükü hesabı Tablo 35’deki gibi ve torna iş merkezinin bu durumdaki iş
yükü profili ise Şekil 42’deki gibi olacaktır.
Tablo 33. Sonsuz kapasiteye göre torna iş merkezi için iş yükünün hesaplanması
01/07/20..
Vardiya-1 Vardiya-2

02/07/20..
Vardiya-1

03/07/20..

Vardiya-2

Vardiya-1

Vardiya-2

Torna İş 16 (B1-1) 16 (B1-1) 6,80 (B1-1)
15,70 (B13,20 (B1-2) 16 (B1-2)
Merkezi
2)
16 (B1-3) 16 (B1-3) 5 (B1-3)
İş Yükü /
32 / 16

32 / 16

11,80 / 16

3,20 / 16

16 / 16

15,70 / 16

200

200

73,75

20

100

98,125

Kapasite
Kapasite
Kullanım
Oranı ( % )

Şekil 41. Torna iş merkezinin, sonsuz kapasiteye göre iş yükü profili
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Tablo 34. CRP mantığı ile 3 parçanın “sonlu kapasiteye göre yükleme” ilkesine göre
çizelgelenmesi
01/07/20..
Vardiya-1
Torna İş
Merkezi

02/07/20..

Vardiya-2

Vardiya-1
3,40*2=6,80 (B1-1)

8*2=16 (B1- 8*2=16 (B11)
1)

(4,60+4)*2= 17,20 (B1-3) *

Delme

03/07/20..
Vardiya-2

Vardiya-1

Vardiya-2

(8+1,9)*2=
19,8 (B1-3) *

(6,45+4)*2= 20,90 (B1-2) *

7*2=14
(B1-2)

6,85 (B1-1)
4,60+4
1,15+4

1,55 (B1-2)

(B1-1)
(B1-2) *
Freze

8 (B1-2)

8 (B1-2)

7,70 (B1-2)

Ovalama

8 (B1-3)

1,80 (B1-3)

* Fazla mesai kullanılan vardiyalar

Tablo 35. Sonlu kapasiteye göre torna iş merkezinin iş yükünün hesaplanması
01/07/20..

02/07/20..

Vardiya-1 Vardiya-2 Vardiya-1
Torna İş
Merkezi

03/07/20..
Vardiya-2

Vardiya-1 Vardiya-2

6,80 (B1-1)
16 (B1-1)

20,90
19,8 (B1-3) *

16 (B1-1)
17,20 (B1-3) *

İş Yükü /

14 (B1-2)
(B1-2) *

16 / 16

16 / 16

24 / 24

19,80 /
19,80

20,90 / 24

14 / 16

100

100

100

100

87

87,5

Kapasite
Kapasite
Kullanım
Oranı ( % )

* Fazla mesai kullanılan vardiyalar
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Kapasite Kullanım Oranı (%)
105
100
95
90
85
80
01.07.20../1 01.07.20../2 02.07.20../1 02.07.20../2 03.07.20../1 03.07.20../2

Şekil 42. Torna iş merkezinin, sonlu kapasiteye göre iş yükü profili

7.3.4.2. CRP Sonucu Alınacak Kararlar
CRP ile oluşacak kapasite gereksinimine (fazla veya az yüklenme durumuna) göre
aşağıdaki çözümler kullanılabilir [Landvater, 1993]:

Kapasite arttırma (hafta içi, hafta sonu veya diğer tatil günlerinde fazla mesai,
ek vardiya)

İşlemlerin başka bir iş merkezine aktarılması (off-loading)

İşgücünün başka bir iş merkezine aktarılması (off-loading)

Fason üretim

Malzeme Gereksinim Planlarının değiştirilmesi

MPS’in değiştirilmesi

Mühendislik veya Araştırma-Geliştirme ile çalışılarak yeni tasarımlar, araçlar
ve yöntemler geliştirilmesi

Yeni donanım veya çalışan alınması

7.3.5. Üretim Çizelgeleme
İş merkezlerindeki küçük boyutlu kapasite değişimlerinin etkisi önemli olabilmektedir.
Örneğin, planlanan kapasiteden %10 az üretim yapan bir freze tezgâhı, 10. hafta sonunda
üretim planının (10 hafta*%10=) 1 hafta gerisinde olacaktır. Yıl sonunda ise birçok iş
gecikecek ve iş merkezi, üretim planının (50 hafta*%10=) 5 hafta gerisinde olacaktır. Hiç bir
firma 5 haftalık gecikmeyi gözönüne alamaz [Landvater, 1993].
Tezgâh yükleme ve iş sıralama, CRP tarafından oluşturulan bilginin kullanılmasını
sağlar. CRP, işin, iş merkezleri arasında planlanmış hareketini belirler. Kapasite Gereksinim
Planlamada, bir iş merkezine giren parçalar, planlanan girdilerle, gerçek çıktılar ise planlanan
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çıktılarla karşılaştırılır. Girdi farkı, operasyonların beklenenden erken ya da geç
tamamlanmasından ve beklenen parçaların zamanında gelmemesinden kaynaklanır. Çıktı farkı
(beklenenden az çıktı durumu) ise makina arızalarından, kalite kontrollarından veya malzeme
eksikliklerinden kaynaklanır.
Tezgâh yükleme ve iş sıralama, kapasite planı ile kuyrukta bekleyen yarı ürün
stoklarının miktarının tutarlı olması için yapılır. Çünkü, fazla yüklenmiş bir iş merkezi
demek, geç teslim ve/veya yarı ürün stoklarının artması demektir.

7.3.6. Kapasite Planlamanın Önemi
Eldeki kaynakların etkin kullanılması, günümüzde kaynak tedâriğinde zorluk
çekmekte olan firmaların, üzerinde önemle durması gereken bir yönetim işlevidir.
Kaynakların planlanması ve kontrolu amacıyla formel bir sistemin oluşturulması için
geliştirilmiş en uygun yapı MRP II sistematiğidir.
Günümüz rekabet ortamında kapasite ayarlamaları (uzun, orta ve kısa dönemli),
firmanın yaşayabilmesi için gerekli olan işlevlerdir. Firma, elinde gerekli malzeme
(hammadde, parça, alt montaj) bulunmadığında üretim yapamayacağı gibi, yeterli kapasitesi
olmadığı zaman da üretimi aksayacaktır. MRP II sistemi içinde yer alan MRP modülü
Malzeme Gereksinim Planlaması ile uğraşırken, Kapasite Planlama Modülü; Kaynak
Planlaması, RCCP ve CRP gibi teknikler yardımıyla uzun, orta ve kısa dönemli kapasite
planlaması ve kontrolunu gerçekleştirmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kapasiteye, Kuramsal (Teorik) Kapasite (ilgili birimin üretebileceği en yüksek üretim
miktarı) ve Fiilî Kapasite (ilgili birimin ayar ve hazırlık süreleri ile önleyici ve planlı bakım
süreleri gözönüne alındığında üretebileceği en yüksek üretim miktarı, APICS tanımı) olarak
bakılabilir [Evans, 1993].
Kaynak Planlama, Toplu Üretim Planını; Kaba Kapasite Planlama, Ana Üretim
Çizelgesini (MPS); Kapasite Gereksinim Planlaması da Malzeme Gereksinim Planını (MRP)
geçerli kılmaktadır. Üretim Kontrolu da İş Sıralama ve Tezgâh Yükleme gibi yaklaşımlarla
geçerli kılınır.
Kaba Kapasite Planlama (RCCP), APICS tarafından “Toplu Üretim Planını ve/veya
Ana Üretim Çizelgesini; işgücü, makina saati, enerji, depolama, hammadde ve finansman gibi
kritik kaynaklara olan gereksinime çevirme sürecidir.” şeklinde tanımlanır. Buradaki amaç,
Toplu Üretim Planının ve/veya Ana Üretim Çizelgesinin (MPS) uygulanabilir olduğunun
denetlenmesidir.
Eğer firmanın gereksinim duyduğu kapasite, fiilî kapasiteden fazla ise alınacak ilk
önlem fiilî kapasitenin arttırılmasıdır. Bunun için işgücünü arttırma, yöntem geliştirme, fazla
mesai, ek vardiya koyma, fasona verme, alternatif malzemenin kullanılması gibi kapasite
dengeleme seçenekleri uygulanabilir. Eğer fiilî kapasite arttırımı olanaklı olmaz ise işin başka
iş merkezlerine verilmesi, üretme yerine satınalma yoluna gidilmesi (make or buy) veya -en
son olarak- MPS’in değiştirilmesi önlemlerine başvurulabilir. Tersi durumda, yâni firmanın
gereksinim duyduğu kapasite, fiilî kapasiteden az ise, alınacak ilk önlem fiilî kapasitenin
azaltılmasıdır. Bu da işgücünü azaltma veya fazla mesaiyi veya ek vardiyaları kaldırma ile
yapılabilir.
Kapasite Gereksinim Planlaması (CRP), APICS tarafından “Toplu üretim planının
uygulanabilmesi için kapasite düzeylerini/sınırlarını oluşturma, ölçme ve ayarlama işlevidir.”
şeklinde tanımlanmıştır. CRP hesaplamaları, RCCP ile benzer şekilde yapılır. Ancak CRP’de;
Toplu Üretim Planı (kaynak planlama yaklaşımını kullanır) veya Ana Üretim Çizelgesi
(RCCP kullanır) yerine MRP sistemi tarafından oluşturulan Üretim İş Emirleri kullanılır.
Ayrıca kaynak listeleri ve kaynak profilleri yerine rotalar kullanılmaktadır. RCCP salt kritik
kaynakları gözönüne alırken, CRP tüm iş merkezlerinin iş yükü durumunu dikkate alır
Günümüz rekabet ortamında kapasite ayarlamaları (uzun, orta ve kısa dönemli),
firmanın yaşayabilmesi için gerekli olan işlevlerdir. Firma, elinde gerekli malzeme
(hammadde, parça, alt montaj) bulunmadığında üretim yapamayacağı gibi, yeterli kapasitesi
olmadığı zaman da üretimi aksayacaktır.
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Bölüm Soruları
SORU-1
Bir atölyedeki bir iş merkezi, haftada 6 gün, günde 3 vardiya ve vardiyada 8 saat
çalışmaktadır. Bu iş merkezinde, saatte 200 kg.’lık üretim yapılmaktadır. Buna göre atölyenin
haftalık kuramsal kapasitesini, önleyici bakım ve hazırlık için %10’luk bir pay öngörerek
haftalık fiilî kapasitesini, belli bir haftadaki fiilî üretiminin 24.000 kg. olduğunu varsayarak iş
merkezi etkinliğini ve verimliliğini hesaplayınız.
SORU-2
Bir tesisin yıllık üretim kapasitesi 60.000 adettir. Bu tesisin hâli hazırdaki yıllık
üretiminin 45.000 olduğunu ve bu üretimin her yıl %10 oranında artacağını varsayarak,
kapasite arttırımına hangi yıl gidilmesi gerektiğini belirleyiniz ve tablo üzerinde gösteriniz.
SORU-3
8 dönemlik bir süre içinde 3 ürün ailesine ilişkin satışların ne miktarda (adet)
olacağına ilişkin tahmin değerleri, aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Dönem
4
5

1

2

3

6

7

8

A Ürün Ailesi

150

250

350

450

550

650

750

850

B Ürün Ailesi

135

160

180

200

225

235

250

285

C Ürün Ailesi

120

145

175

205

255

295

325

355

Her bir ürün ailesinin üretiminde kullanılan kritik kaynakların birim değerleri ve bu
kaynaklara ilişkin varolan kapasiteler ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hangi kaynağın hangi
döneme kadar yeterli olacağını, Tüm Etmenler ile Kapasite Planlama tekniğini kullanarak
tablo üzerinde gösterip belirleyiniz.

A Ürün Ailesi
B Ürün Ailesi
C Ürün Ailesi
Kapasite (saat/dönem)

Boyahane
(dk/adet)
50
30
45
400

Montaj İşçiliği
(saat/adet)
10
12
15
9.500

Kesim İşçiliği
(saat/adet)
3
2
3
6.000
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SORU-4
Aşağıdaki tabloda, dört ürün ailesi için bir ana üretim çizelgesi verilmiştir. Kritik
kaynak olan CNC tornadan elimizde 2 adet bulunmakta ve bu tornalar günde 8 saat, ayda ise
25 gün çalıştırılmaktadır. İzleyen diğer tablodaki birim kullanım miktarlarını da dikkate
alarak ve RCCP yaklaşımı ile kapasite analizi yapınız.
Ana üretim çizelgesi
Aylar

Ocak

Şubat

A Ürün Ailesi

120

130

100

B Ürün Ailesi

140

170

300

C Ürün Ailesi

250

220

270

D Ürün Ailesi

80

100

120

Mart

Kaynak listesi
CNC Torna (dk/adet)
A Ürün Ailesi

30

B Ürün Ailesi

40

C Ürün Ailesi

20

D Ürün Ailesi

50

SORU-5
Aşağıdaki tabloda, üç parça için rotalar, hazırlık ve birim işlem süreleri verilmiştir. A,
B ve C parçalarından istenen üretim miktarları, sırasıyla 60, 90 ve 75 adettir. Parçaların
işleme başlama tarihi, 1 Eylül Pazartesi olarak belirlenmiştir. Sözkonusu parçalar için planya
tezgâhının gün ve vardiya bazında kapasite analizini, CRP yaklaşımı ve “sonsuz kapasiteye
göre yükleme” tekniği çerçevesinde gerçekleştiriniz. Tezgâh günde 2 vardiya çalışmakta olup,
vardiya çalışma süresi 7,5 saattir. Hazırlıklar her gün başında yeniden yapılmaktadır.Bir
önceki vardiyadan veya bir önceki günün son vardiyasından kalan parça üretimi, bir sonraki
vardiyada veya günde kaldığı yerden sürdürülmektedir. İleriye doğru programlama tekniği ile
tezgâh yüklemelerini tablo üzerinde gösteriniz ve kapasite dengeleme çalışması yapınız.
İşlemlerin kaç gün içinde tamamlanabileceğini belirleyiniz.
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Parçalar için rota ve süre bilgileri
Parça-A

Hazırlık Süresi (dk/hazırlık)

İşlem Süresi (dk/adet)

Kesme

30

1

Delme

5

1,5

Planya

15

5

-

10

Hazırlık Süresi (dk/hazırlık)

İşlem Süresi (dk/adet)

Torna

10

12

Freze

15

17

Planya

12

8

Hazırlık Süresi (dk/hazırlık)

İşlem Süresi (dk/adet)

Bükme

25

2

Delme

4

2

Planya

11

10

Montaj

5

3

Kalite Kontrol

Parça-B

Parça-C
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8. ÜRETİM KAYNAKLARININ PLÂNLANMASI (MRP II)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

MRP II Kavramı ve İçeriği

8.2.

MRP II Sisteminin Girdileri

8.3.

MRP II Sisteminin Çıktıları

8.4.

MRP II Modülleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


MRP ile MRP II arasında ne tür farklılıklar mevcuttur?



MRP II sisteminin içeriğinde hangi işletme fonksiyonları bulunur?



MRP II sistemleri hangi tür verilere ihtiyaç duyar ve çıktı olarak ne sunar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

MRP II sistemleri hakkında
bilgi sahibi olmak.
MRP girdi ve çıktılarını
kavramak.
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Anahtar Kavramlar


Üretim Kaynakları Planlaması



Bilgisayar Destekli Sistemler

173

Giriş
Bu bölüm kapsamında öncelikle kavramsal olarak Üretim Kaynaklarının
Planlanması’na (MRP II) yer verilecektir. Daha sonra MRP II sistemlerinin girdi ve çıktıları
irdelenecektir. MRP II’nin modülleri ayrı ayrı ve ayrıntılı tanıtılacaktır.
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8.1. MRP II Kavramı ve Gelişimi
Üretim Kaynaklarının Planlanması ya da MRP II, şirketlerin tüm kaynaklarını
eşgüdümlü olarak planlamada kullanılan bir yaklaşımdır. Organizasyondaki îmalat, satış,
satınalma, üretim planlama, stok yönetimi, muhasebe, malî işler gibi tüm faaliyetlerin bir plan
doğrultusunda birbirleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesini hedefler. MRP II şirkete
yeni bir anlayışın getirilmesidir. Bu anlayışın hakim olabilmesi için ise formel bir sistemin
kurulmuş olması gereklidir. Formel sistem, sorumlulukların tanımlı olduğu, en alt
çalışanından en üst yöneticisine kadar tüm bireylerin belirli hedeflere yönelik bir plan
dahilinde ve takım ruhu içinde birbirleri ile uyumlu olarak davrandıkları bir sistemdir. Üretim
planlama ve stok yönetimi açısından bakıldığında MRP II, tümüyle kökten değişiklikçi olarak
düşünmeye yönlendiren bir yaklaşımdır. Bu özelliği ile de MRP II, üretim sistemlerinde süreç
odaklı standart araçları içeren bir şablon olarak değerlendirilmelidir. Kullanıcılar, bu şablonu
kendi özel üretim ortamlarına kolayca uyarlayabilirler.
MRP, temel olarak malzeme kaynağının planlanmasına yöneliktir. Kapalı Çevrimli
MRP (Closed Loop MRP) malzeme kaynağının yanısıra kapasite planlamasını da eşgüdümlü
olarak gerçekleştirebilme özelliğine sahiptir. Oliver WIGHT ve Geoerge PLOSSL, Kapalı
Çevrimli MRP’yi şu şekilde açıklamaktadırlar: MRP sistematiğinin yanısıra Toplu Üretim
Planlama, Ana Üretim Çizelgeleme ve CRP’den oluşan planlama işlevlerini de içerir. Bunun
ötesinde, planlama evresi tamamlandığında ve planların gerçekçi ve ulaşılabilir olarak kabul
edildiği anda uygulama fonksiyonları devreye girer. “Kapalı Çevrim” teriminden kastedilen,
bu elemanların tüm sistemlerce içerilmesinin yanında uygulama fonksiyonlarından da bir geri
besleme sözkonusudur. Böylelikle, planlama geçerliliğini her zaman korur.
İşletmeler, malzeme kaynağının yanısıra işgücü, makina ve para (finansman)
kaynaklarını da en etkin ve verimli bir şekilde planlamak ve kontrol etmek zorundadır. MRP
II, MRP sistematiğine bağlı olarak sözkonusu kaynakların da eşgüdümlü olarak planlanması
ve kontrolunu gerçekleştiren bir yaklaşımdır. MRP II sistemlerine geçişte, veritabanı
hazırlıkları büyük önem taşır [Tanyaş, 2005]. Öncelikle parça tanımlamaları, ürün ağaçları ve
rotalar (operasyon planları) çok etkin bir şekilde oluşturulmalı ve zamanında
güncelleştirilmelidir. Aksi durumda istenen sonuçlar alınamayabilir. Hammadde, yarı ürün ve
ürün stok kayıtlarında da belirli bir veri güvenilirliğine ulaşılması son derece önemlidir. MRP
II, firma düzeyinde yürütülen tüm işlevlerin ortak bir veritabanı çevresinde bütünleşmesini
sağlayan bir yönetim bilişim sistemidir. Bütün üretim; planlama, satış, dağıtım, mühendislik
ve finansal faaliyetleri içeren bir çatı oluşturur. Kapalı Çevrimli MRP’den türemiş bulunan
MRP II, aşağıdaki özelliklere sahiptir:
 Üretim sistemiyle finansal sistem aslında bir bütündür. Kullandıkları kaynaklar,
kodlamalar, sistematik aynıdır. Finansal sistem, üretim sisteminin uzantısı olarak
nitelenebilir.
 MRP II “what ... if ...” (yâni “olursa ne olur”) simülasyon (benzetim) yapısına sahiptir.
Çeşitli karar ve politikaların uygulanması ile ortaya çıkacak durum önceden kestirilebilir. MRP II,
simülasyonları en genel olarak şu rutin soruları yanıtlamak için kullanır: (a) Ürün karmanızı
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değiştirirsek ne olur ? (b) Belli bir üründen firma ne kadar üretmelidir ? (c) Bir veya daha fazla
ürünün üretim düzeyini arttırabilir miyiz ? Bu sorular, genellikle müşteri talebinde veya müşteri
spesifikasyonlarındaki değişiklikleri karşılamak için pazarlama bölümü tarafından sorulur. Üretilen
ve satın alınan parçaları içeren bir ürün karmasını değiştirme, ürün için gerekli diğer parçalarda
büyük sayıda değişiklik gerektirir. MRP simülasyonları kullanarak, üretim bölümleri üretim
etkinliğinde herhangi bir kayıp olmaksızın, hızlıca yapılacakları belirlemek için bilgi sahibi
olacaktır. Firma, ana üretim çizelgesindeki belirli değişiklikleri yapmak isterse, o zaman MRP
simülasyonları, önerilen şu değişikliklerin etkisini tahmin eder: Kapasite gereksinimleri, malzeme
gereksinimleri, ürün teslim zamanı, erteleme ve iptaller. MRP simülasyonları için temel yordam,
tüm ana programı işlemek yerine, salt seçilen ürünlerdeki bu değişiklikleri işleyerek simülasyonları
gerçekleştirmektir. Bu, sıklıkla kısmî simülasyon olarak adlandırılır ve eğer-ise sorularına yanıt
vermek için uygundur. Öte yandan, daha az sıklıkla (bir veya iki ayda bir) bir veya daha fazla
üretim hattında ve programda yaygın değişiklikler gerektiğinde tam simülasyon yapılır. Gerçekte
bu MRP simülasyonları, gelecekte firmanın kullandığı ya da tamamladığı MRP II simülasyonları
için bir temel olarak kullanılır. MRP II simülasyon yöntemi, MRP simülasyon yönteminin bir
uzantısıdır. MRP sistemi ve finansal sistem, yönetimi her düzeyde desteklemek için
bütünleştirmiştir. MRP II simülasyonlarına; üst yönetim, pazarlama, îmalat veya üretim tarafından
ana üretim çizelgesindeki belli değişiklikleri yapmak için gerek duyulabilir. Finansal planları ve
üretim planlarını güncellemek için başlangıç adımı, ana üretim çizelgesinde önerilen değişiklikleri
birleştirmektir. Üretilen bilgi, bilgisayar sistemindeki ortak veritabanına çekilir ve operasyon
planlarındaki değişmeleri gösterir. MRP II finans yazılımı ve simülasyon yeteneği, üretilen bilgiyi
işlemekte kullanılır. Öyle ki üst yönetim, önerilen değişikliklerin, firmanın tüm finansal planları
üzerindeki etkisini, TL olarak toplam satışlarını ve kârlılığını kestirebilsin. Önerilen değişikliklerin
operasyon ve finans planları üzerindeki etkileri genellikle bütünleşik MRP II sistemi tarafından
üretilen raporlarda beyân edilir.
 MRP II, tüm şirketi içeren bir sistemdir, çünkü içerdiği yarı bağımsız alt sistemler
(modüller) bir işletmenin tüm planlama ve yönetim faaliyetlerini içerir.

MRP II sistemi, işletmenin çok sayıdaki bölümüne hizmet veren temel bir veritabanına
sahip olacaktır. Veritabanındaki verilerin doğruluk ve güncellik derecesini en iyi duruma
getirebilmek için aşağıdaki noktalar gerçekleştirilmelidir [Tanyaş, 2005]:
1. Verinin yaratıldığı yerde bilgisayara girişinin yapılması, böylece verinin
oluşturulması ile bilgisayara girilmesi sorumluluğunun aynı bölümde toplanması.
2. Malzeme hareketlerinin gerçek zamanlı izlenmesinin yapılabilmesi için barkod
uygulamalarına geçilmesi.
3. Geliştirilen sistem ile, bilgisayarda bulunan diğer sistemler arasındaki
bütünleşmenin yapılarak veri ve işlem yinelemelerinin önlenmesi, aynı verinin tek bir
sistemde olmasının sağlanması.
4. Bilgisayardaki veriler ile fiziksel veriler arasındaki uyumun, periyodik sayım
ve kontrollar ile sağlanması.
Yönetim ve üretim birimlerinin faaliyetleri incelenerek, ortak ve ilişkisel bir yapı
içinde veri bütünleşmesi sağlanmaktadır. MRP II’nin başlıca özellikleri şu şekilde
özetlenebilir:
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1. Yukarıdan aşağıya bir sistem içinde ortak veritabanına sahiptir. Başlangıç, üst
yönetimin yaptığı iş planıdır. Bu noktadan aşağı kademelere inilerek fonksiyonlar
tamamlanır.
2. Veri sistemi; robot, CNC tezgâhlar, esnek hücreler gibi ayrıca oluşturulmuş
otomasyon birimleriyle bağlanır.
3. Finansal fonksiyonlar, tüm MRP II işlevleri üzerinde bir şemsiye
oluşturmaktadır.
4.

Sistem, tüm kullanıcılar için saydam bir yapıdadır.

5. Tüm işlevsel grupların ilişkisel bütünleşmesi sağlanır. Takım oyunu anlayışını
getirir. Bölümlerin birbirlerine destek olmaları başarıyı getirir.
6. Deneme-yanılma özelliğine sahiptir. Değişik seçenekler sunularak en uygun
çözüm bulunmaya çalışılır.
MRP II uygulamaları, dar içerikli bir bilgisayar uygulaması değildir. İşletmelerin
yönetim etkinliğinin hızla arttırılmasına izin verecek şekilde işletmenin yönetim biçiminin
değiştirilmesidir. Ayrıca daha yüksek başarı için MRP II modüllerinin fiziksel dağıtım
(sevkiyat) kaynaklarının planlanması (DRP – Distribution Resources Planning), bilgisayar
destekli tasarım (CAD – Computer Aided Design), bilgisayar destekli mühendislik (CAE –
Computer Aided Engineering), bilgisayar destekli üretim (CAM – Computer Aided
Manufacturing) ve atölye veri toplama sistemleri (Shop Floor Control) ile mutlaka
konuşturulması (aralarında veri iletişiminin olması) gerekmektedir (Şekil 43).
Dağıtım Kaynakları Planlaması (DRP)

Ana Üretim Çizelgesi (MPS)

Bilgisayar Destekli
Tasarım

Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II)

Mühendislik
Üretim

Üretim Faaliyet Kontrol Sistemleri
Şekil 43. Bilgisayar Destekli Sistemlerin Etkileşimi
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde MRP II sistemini, genel hatları ile Şekil 44’deki gibi
oluşturabiliriz.
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Şekil 44. Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II) Sistemi
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8.2. MRP II Sisteminin Girdileri
MRP II’nin finansal modülleri de dahil olmak üzere tüm bu modülleri kullanabilmek
için gerekli olan bâzı katalog bilgilerini de şu başlıklar altında toplayabiliriz:
 Malzeme Bilgileri / Ürün Ağaçları
 Talep Tahminleri / Siparişler / Ana Üretim Çizelgesi
 Stok Bilgileri
 Tedârikçi Bilgileri / Tedârik Süreleri
 Rota ve Operasyon Bilgileri / Hazırlık ve İşlem Süreleri
 Mühendislik Bilgileri
 İş Merkezleri (Makina-İşçi) Kapasite Bilgileri
 Malî Bilgiler
 Satış Bilgileri
 Çalışma Takvimi Bilgileri
 Dağıtım Sistemi Bilgileri
 İnsan Kaynakları Bilgileri

8.3. MRP II Sisteminin Çıktıları
MRP II sisteminden kolaylıkla alınabilecek raporların belli başlı olanları aşağıda
sıralanmıştır:
 Dengelenmiş Bir Ana Üretim Çizelgesi
 Malzeme Gereksinim Planı
 Satınalma Programları
 Fason Üretim Programları
 Fazla Mesai Programları
 Sevkiyat / Dağıtım Programları
 Atölye / İş Merkezi Üretim Programları
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 Satış / Sipariş Raporları
 Kestirime Dayalı Raporlar
 Simülasyona (Seçeneklere) Dayalı raporlar
 Maliyet Raporları
 Bütçe ve Kontrol Raporları
 Stoğa İlişkin Raporlar
 Finansman Raporları
 Kalite Raporları
 Bakım / Onarım Raporları
 Araştırma / Geliştirme Amaçlı Raporlar

8.4. MRP II Modülleri
MRP II sisteminde, işletmenin tüm işlevlerini içeren modüllerin bütünleştirilmesi
olanaklı olmakla birlikte, temel olarak olması gereken modülleri aşağıdaki şekilde
belirtebiliriz:
1.

Malzeme Yönetimi / Stok Kontrol

2.
Satış Yönetimi (Satış Kestirimleri / Sipariş Tâkibi / Müşteriler / Satış Sonrası
Hizmetler)
3.

Sevkiyat (Dağıtım) planlama.

4.
Ürün veri yönetimi (parça tanımlamaları, ürün ağaçları, iş merkezleri, operasyon
planları, rotalar)
5.
Üretim Planlama (Ana Üretim Çizelgesi / Kapasite Gereksinim Planlaması /
Üretim Kontrol)
6.

KaliteYönetimi

7.

Bakım Yönetimi

8.

Satınalma ve Fason İzleme (Tedârikçi Değerlendirme)

9.

Finansman Yönetimi / Muhasebe (Alacak Hesapları, Borçlu Hesapları)

10.

Genel Muhasebe, Vergi İşlemleri, Nakit Yönetimi
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11.

Demirbaş Yönetimi

12.

İnsan Kaynakları Yönetimi (Bordro Hazırlama)

13.

Verimlilik Hesaplamaları

14. Maliyetlendirme ve Maliyet Kontrol (Maliyet Simülasyonu, Etkinlik Tabanlı
Maliyetlendirme (ABC))
Bazı önemli modüller aşağıda açıklanmıştır:
1.
Satış Yönetimi Modülü: Müşteriler, müşteri siparişleri, sevkler ve faturalama
ile ilgili tüm veri ve bilgi işlemlerinin depolanıp saklandığı, siparişlerin kabulü, satışların
analizi ve talep tahminleri için destek veren modüldür. Bu modül aşağıdaki özellikleri
taşımalıdır:


Parça ve ürün bazında müşteri siparişleri üzerinde tarama yapabilme.


Müşteri ve parçaları farklı
güncelleyebilme.

sıralarda

listeleyebilme, müşteri bilgilerini



Müşterileri , faturalama ve sevk adreslerine göre listeleyebilme.



Toplam siparişleri, bedellerini ve özel durumları listeleyebilme.


Her bir ürün için fiyat iskontolu üretimle ilgili bâzı durumların tedarik
olanaklarını görüntüleme.


Adresleri, faturaları, ticarî bilgileri ve iskontoları değiştirebilme.


Bir
değiştirebilme.

ürünün

fiyatını,

üretim

zamanlarını,

miktarlarını

düzeltme



Satışların ürün ve müşteri bölge analizlerini yapabilme.



Satış bilgilerinden hareketle talep tahminleri yapabilme.

2.

Ürün Veri Yönetimi Modülü: Ürün ağaçları şu özellikleri taşımalıdır:

veya


Üretimde anlamı olan her parçayı içermelidir. Atölye içerisinde oluşan ve ileride
yarı ürün içinde adeta kaybolan parçalara da yer verilmelidir

Çeşitli ürünlerde ortak olarak kullanılan grupları bir tek yerde ve ayrıntılı
biçimde göstermelidir.
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İşletmenin tüm birimleri, bir tek ürün ağacını ortak olarak kullanmalı, ayrı ayrı
ürün ağacı hazırlanmamalıdır.

Ürün ağacına yeni bir parça ekleme, değiştirme, silme ve kopyalama
yapabilmelidir.


Bir parçayı bir düzeydeki ürün ağacı olarak da alabilmelidir.



Her bir parçanın tanım ve işlem bilgisi ile tedarik süresini listeleyebilmelidir.



Her parçaya kodu ve tanımıyla erişilebilmelidir.



Geniş açıklama yapabilmeli, gerekiyorsa hayalî parça yaratabilmelidir.

3.
Ana Üretim Çizelgesi Modülü: Hangi üründen ne kadar yapılacağı belirlenerek
bunların operasyon, tezgâh ve atölyelere zaman içinde yüklenmesi, üretim yönetiminin en
önemli karar problemlerinden biridir. Bu karar problemi, genel işletme işlevlerini en fazla
ilgilendiren bir yapıdadır. Bu aşamada, alt birimlerin hem kendi içinde hem de birimler
arasında çelişen amaçlarının olabileceğine dikkat etmek gerekir. Ana üretim çizelgesi;
satışlar, kapasiteler ve stoklarla ilişkilendirilmek durumundadır. Ana Üretim Çizelgesi
modülü, kapasiteleri de gözönünde bulundurarak siparişlerin önceliklerini alıp işlerin
sıralamasını yapar. Ana Üretim Çizelgesi modülü; şu özellikleri taşımalıdır.


Siparişi açılan parçaları listeleme.



Gerekli malzemelerin varolup olmadığını kontrol etme.



Üretime giren parçaların bitiş zamanlarını listeleme.



Siparişi yeni alınan bir ürünü programa ekleme.



Programdan ürün çıkartma veya miktarını değiştirme.



Farklı üretim yöntem ve politikalarına göre çalışabilme.

4.
Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP) Modülü: MRP II yaklaşımının
temelini oluşturan MRP, ana üretim çizelgesi uyarınca hangi malzeme ve parçanın ne zaman
ve ne kadar tedarik edileceğini planlanmasıdır. Planlanan üretimi zamanında gerçekleştirmek
için malzeme ve parçaları zamanında temin etmek, işletme içindeki stokları en az düzeyde
tutmak, satınalma ve sevk faaliyetlerini planlamak amaçlanır. MRP modülü, ana üretim
çizelgesi, ürün veri yönetimi, stok kontrol ve satınalma modülleri ile doğrudan ilişkilidir.
MRP modülü şu aşamalardan oluşur:
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Toplam malzeme gereksinimlerinin belirlenmesi.


Net malzeme
stoklardakilerin düşülmesi.

gereksinimlerinin

belirlenmesi

yâni

toplam

miktardan


Siparişlerin yeniden çizelgelenmesi yâni malzeme ve parça sağlamalarla üretim
zamanları arasındaki uyum.

Satın alınacaklar ile işletme içinde üretileceklerin belirlenip işlemlere
başlanılması.
MRP modülü aşağıdaki değişimlere anında yanıt verebilmelidir:


Ana üretim çizelgesindeki miktar ve zaman değişimi.



Mühendislik tasarımlarındaki değişimler.



Stoklardaki değişimler.



Güvence stoğu, sipariş miktarları ve tedarik sürelerindeki değişimler.

MRP bir planlama yaklaşımı olmakla birlikte, aynı zamanda yönetime, şu kontrol
işlevlerini yerine getirme olanaklarını da sağlar:


Satışların, tahminlerle karşılaştırılması.



Üretimin, programla karşılaştırılması.



Stokların, bütçe ile karşılaştırılması.



Satın alınan malzemenin, programlanan ile karşılaştırılması.

5.
Kapasite Gereksinim Planlaması (CRP) Modülü: Üretim yönetiminde
kapasite planlaması, kısa, orta ve uzun dönem üretim planlama ve kontrol faaliyetlerinin
önemli bir bileşenidir. Üretim çizelgesinin uygulanabilmesi için gereksinim duyulan ile
varolan kapasitenin karşılaştırmalı analizi, CRP’nin özünü oluşturur. CRP modülü, şu
konularda gereken desteği verebilmelidir:
 Varolan
yapılmasında.

yerleşim

düzeninin

değerlendirilmesi

ve

yeni

tasarımların

 Yeni bir sipariş alabilmek için varolan kapasitenin yeterli olup olmadığının
kontrolünde.


Makina, tezgâh gibi üretim araçlarından yararlanma düzeyinin incelenmesinde.
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Farklı rotaların ve öncelik kurallarının değerlendirilmesinde.



Üretim hattı dengelemesi ve boş kalan tezgâhların belirlenmesinde.

 Üretim yöntemlerinde yapılabilecek değişikliklerin kapasite kullanımına
etkilerinin incelenmesinde.
6. Stok Kontrol Modülü: Üretim alt sistemlerinde hammadde, yarı ürün ve parça
gibi girdi olarak katılan malzemeler ve bunların kullanımıyla elde bulunan ürünler îmalat
sistemine bir an içinde girmezler ve çıkmazlar. Malzemeler, îmalat sistemine girinceye
kadar, ürünler ise müşteriye teslime kadar sistemde kalırlar ve stok oluştururlar. Girdi ve
çıktıların yanısıra; kesici takımlar, tezgâh yedek parçaları ve diğer sarf malzemeleri de
stoklar içinde yer alır. Malzeme yönetimi olarak da adlandırılabilecek olan stok yönetimi,
üretimin aksamadan sürdürülmesini sağlayacak şekilde, çoğu firma dışı faaliyetlerde
eşgüdümlü olarak yürütülmesi gereken bir işlevdir. Stok kontrol modülünün taşıması
gereken başlıca özellikler şunlardır:


Malzeme bilgilerini değiştirebilme.



Stokları istenen özelliklere göre listeleyebilme.



Gereken bir malzemenin elde olup olmadığını görebilme.



Bağımlı talepleri ayrıntılarıyla izleyebilme.



Malzeme sayım sonuçlarını yazıp, farklılıkları listeleyebilme.



ABC analizi yapabilme.



Malzeme giriş ve çıkışlarını listeleyebilme.

 Malzeme hareketlerini; fiyat, zaman ve ürün bazında listeleme, raporlama,
analiz edebilme ve görüntüleme.

7. Satınalma Modülü: Üretim çizelgesi ve MRP’ye bağlı olarak şirket dışından
sağlanacak malzemelerin planlanması ve kontrolü, satınalma fonksiyonu çerçevesinde
düşünülür. Malzeme sağlayan kuruluşlar ile, malzeme fiyatları, teslim süreleri, kalite
düzeyleri, şartnamelere uygunluk gibi bilgiler, satınalma modülünde güncelleştirilerek
tutulur. Bu modül, aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:


Geniş açıklama yazabilme.



Farklı ölçü birimlerini kaydedebilme.



Gelen malzemelerin sipariş ile karşılaştırmasını yapabilme.
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 Siparişe açılan, gelen, ödemesi yapılan malzemelerin ve satıcı firmaların
listesini yapabilme.


Malzeme kodu veya tanımıyla satıcı firmalara erişebilme.



Satıcı firma performanslarını değerlendirme.

8. Üretim Kontrol Modülü: Üretim programlarının yürütülmesi, bu modül ile
izlenir. MRP ve malzeme yönetimi modülleriyle doğrudan ilişkili olan üretim kontrol
modülü, şu özellikleri taşımalıdır:


İş emirlerini izleme ve mâliyetlendirme.



Operasyonları çizelgeleyebilme.



Üretim aşamalarını izleme.

 Üretim
görüntüleyebilme.

hattında

hangi

işlem

noktasında

ne

yapılmakta



İşgücünün verimliliğini değerlendirebilme.



İş istasyonlarının performanslarını analiz edip değerlendirebilme.



Makina ve donanımın etkinlik analizlerini yapabilme.

olduğunu

9. Finansal Planlama Modülü: Genel finansal planlama modülü, şu alt
modüllerden oluşur:
1. Alacaklar hesabı
2. Borçlar hesabı
3. Bordro
4. Genel muhasebe
5. Maliyet muhasebesi
Kapsamı, işletmenin özelliklerine bağlı olmakla birlikte, bu modülde şu özelliklerin
bulunması zorunludur:


Ayrıntılı mâliyet hesaplarını yapabilme.
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Ayrıntılı işçilik mâliyetlerini hesaplayabilme.



Hurda ve iadeleri ürün mâliyetine esnek biçimde yansıtabilme.



Stok mâliyetlerini hesaplayıp görüntüleyebilme.

 Üretim programından olan sapmaların getirdiği mâliyetleri hesaplayıp
görüntüleyebilme.
 Üretimle ilgili tüm işlemlerin yevmiye girişi ve bunların hesaplara
yansıtılmasını yapabilme.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Üretim Kaynaklarının Planlanması ya da MRP II, şirketlerin tüm kaynaklarını
eşgüdümlü olarak planlamada kullanılan bir yaklaşımdır. Organizasyondaki îmalat, satış,
satınalma, üretim planlama, stok yönetimi, muhasebe, malî işler gibi tüm faaliyetlerin bir plan
doğrultusunda birbirleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesini hedefler.
MRP II’nin finansal modülleri de dahil olmak üzere tüm bu modülleri kullanabilmek
için gerekli olan bâzı katalog bilgilerini de şu başlıklar altında toplayabiliriz:
 Malzeme Bilgileri / Ürün Ağaçları
 Talep Tahminleri / Siparişler / Ana Üretim Çizelgesi
 Stok Bilgileri
 Tedârikçi Bilgileri / Tedârik Süreleri
 Rota ve Operasyon Bilgileri / Hazırlık ve İşlem Süreleri
 Mühendislik Bilgileri
 İş Merkezleri (Makina-İşçi) Kapasite Bilgileri
 Malî Bilgiler
 Satış Bilgileri
 Çalışma Takvimi Bilgileri
 Dağıtım Sistemi Bilgileri
 İnsan Kaynakları Bilgileri
MRP II sisteminden kolaylıkla alınabilecek raporların belli başlı olanları aşağıda
sıralanmıştır:
 Dengelenmiş Bir Ana Üretim Çizelgesi
 Malzeme Gereksinim Planı
 Satınalma Programları
 Fason Üretim Programları
 Fazla Mesai Programları
 Sevkiyat / Dağıtım Programları
 Atölye / İş Merkezi Üretim Programları
 Satış / Sipariş Raporları
 Kestirime Dayalı Raporlar
 Simülasyona (Seçeneklere) Dayalı raporlar
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 Maliyet Raporları
 Bütçe ve Kontrol Raporları
 Stoğa İlişkin Raporlar
 Finansman Raporları
 Kalite Raporları
 Bakım / Onarım Raporları
 Araştırma / Geliştirme Amaçlı Raporlar
MRP II sisteminde, işletmenin tüm işlevlerini içeren modüllerin bütünleştirilmesi
olanaklı olmakla birlikte, temel olarak olması gereken modülleri aşağıdaki şekilde
belirtebiliriz:
 Malzeme Yönetimi / Stok Kontrol
 Satış Yönetimi (Satış Kestirimleri / Sipariş Tâkibi / Müşteriler / Satış Sonrası
Hizmetler)
 Sevkiyat (Dağıtım) planlama.
 Ürün veri yönetimi (parça tanımlamaları, ürün ağaçları, iş merkezleri, operasyon
planları, rotalar)
 Üretim Planlama (Ana Üretim Çizelgesi / Kapasite Gereksinim Planlaması / Üretim
Kontrol)
 KaliteYönetimi
 Bakım Yönetimi
 Satınalma ve Fason İzleme (Tedârikçi Değerlendirme)
 Finansman Yönetimi / Muhasebe (Alacak Hesapları, Borçlu Hesapları)
 Genel Muhasebe, Vergi İşlemleri, Nakit Yönetimi
 Demirbaş Yönetimi
 İnsan Kaynakları Yönetimi (Bordro Hazırlama)
 Verimlilik Hesaplamaları
 Maliyetlendirme ve Maliyet Kontrol (Maliyet Simülasyonu, Etkinlik Tabanlı
Maliyetlendirme (ABC))
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Bölüm Soruları
SORU-1
Veritabanındaki verilerin doğruluk ve güncellik derecesini en iyi duruma getirebilmek
için MRP II’de hangi işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir ?
SORU-2
MRP II’nin başlıca özellikleri nelerdir ? Maddeler hâlinde yazınız.
SORU-3
MRP II yazılımları, hangi çıktıları elde etmek amacıyla kullanılır ? Çeşitli örnekler
veriniz.
SORU-4
MRP II yazılımlarında Ürün Veri Yönetimi Modülü genellikle nasıl çalışır, neleri
içerir ? İnceleyip açıklayınız.
SORU-5
MRP II yazılımlarında Stok Kontrol ile MRP modüllerinin hangi amaçlarla
kullanıldığını karşılaştırmalı olarak (Farklı ve benzer yanlarını dikkate alarak) anlatınız.
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9. DAĞITIM KAYNAKLARININ PLANLANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Ana Üretim Çizelgesinin (MPS) Oluşturulması
9.2. MRP ve Dağıtım Gereksinimlerinin Planlanması (DRP) Arasındaki İlişkiler
9.3. Dağıtım Kaynakları Planlamasının Tanımı, Amacı ve Yararları
9.4. Dağıtım Gereksiniminin Belirlenmesi
9.5. Dağıtım Kaynaklarının Planlanması

191

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Dağıtım Ağacı ve ürün Ağacı arasındaki fark(lar) nelerdir?



Dağıtım Gereksinimleri Planlaması nasıl çalışır?



Dağıtım Gereksinimleri Planlaması ne zaman yapılır?



Dağıtım Kaynakları Planlaması'nın avantajları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Dağıtım
hazırlayabilmek

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

ağacı

Dağıtım
gereksinimleri
planlaması
hesaplama
sistematiğini kavramak
Dağıtım
Planlaması'nın
öğrenmek

Kaynakları
yapısını
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Anahtar Kavramlar


Dağıtım Gereksinimleri planlamaı



Dağıtım Kaynkları Planlaması



Dağıtım Ağacı



Tedarik Zinciri
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Giriş
Bu bölüm kapsamında öncelikle Ana Üretim Çizelgesinin oluşturulmasına yer
verilecektir. MRP II ve DRP II sistemleri arasındaki ilişkiye değinildikten sonra Dağıtım
Kaynakları Planlaması (DRP) ile ilgili tanıtım yapılacaktır. Kavramsal incelemenin ardından
bu sistemin hesaplama yapısı irdelenecek ve bir örnek üzerinde anlatılacaktır.
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9.1. Ana Üretim Çizelgesinin (MPS) Oluşturulması
Bir işletmede üretim kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımının
planlanması ile ilgili temel veri gruplarından biri ana üretim çizelgesidir (MPS: Master
Production Schedule). MPS, kesinleştirilmiş siparişlerden ve talep tahmini sonuçlarından
yararlanılarak oluşturulur. Stok için üretim yapan işletmelerde tahmin çalışmaları, siparişe
göre üretim yapan işletmelerde ise kesinleştirilmiş siparişler daha fazla ağırlığa sahiptir.
Tahmin çalışmaları daha çok standart tipteki ürünlere, siparişler ise hem standart hem de özel
tipteki ürünlere yöneliktir. MPS’de tahmin ağırlıklı olarak yer alan üretim miktarları,
siparişler geldikçe yerlerini sipariş miktarlarına bırakırlar [Tanyaş, 2005]. Bu durum Tablo
36’da gösterilmiştir.
Tablo 36. 25. Hafta Ana Üretim Çizelgesinin Oluşturulmasındaki Haftalık Değişim
Planlama Haftası
1
10
15
19
20
21
22
23
24

Tahmin Miktarı
% 100
% 75
% 50
% 25
% 20
% 15
% 10
%5
%1

Sipariş Miktarı
%0
% 25
% 50
% 75
% 80
% 85
% 90
% 95
% 99

Tablo 36’da 25. hafta MPS’in oluşturulmasında, haftalara göre tahmin ve sipariş
miktarı yüzdelerinin değişimi verilmiştir. Yılın ilk haftasında elimizde 25. hafta için istenen
herhangi bir sipariş yoktur. Daha sonraki haftalarda ise sipariş miktarı yüzdesi artmakta, 24.
haftada %99’a yükselmektedir. Burada sipariş miktarı kavramı ile satış bölümünün
planlamaya ilettiği siparişler kastedilmektedir. Dolayısıyla Satış Bölümü, ileride
satabileceğini tahmin ederek, stok için üretim yapılmak üzere de planlamaya sipariş açabilir.
Bu aşamada planlama çalışması için önemli olan malzeme, işçilik vb. üretim
kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak üzere her bir ürün ve parça için
ekonomik üretim ve satınalma miktarını sağlayacak ve siparişlerin teslim tarihine uyabilecek
şekilde ana üretim çizelgesi oluşturulmaktadır. Ekonomik üretim ve satınalma miktarlarının
küçüklüğü, planlama çalışmalarını kolaylaştırmakta, uzun süreli planlamalar yerine kısa süreli
planlamalar yapılabilmektedir. Bu ise, üretim ve satınalma sürelerinin (temin süresi) önemli
ölçüde düşürülmesine bağlıdır. Aksi durumda MPS çok daha önemli duruma gelmekte,
MPS’deki belirsizlik ve yanlışlar, malzeme eksikliği nedeniyle üretim duruşlarına, aşırı fazla
mesailere, kapasite zorlamalarına, kalite sorunlarına ve verimsizliklere yol açmaktadır.
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MRP II için MPS, temel veri gruplarından biridir. MPS’de yapılabilecek yanlışlar,
işletmenin üretim, satınalma, fason izleme, bakım, kalite, finansman bölümlerinin
çalışmalarında verimsizliklere neden olacaktır. Bu nedenle MPS’i önemli bir şekilde etkileyen
siparişlerin toplanması ve müşteriye dağıtımı sistemlerinin de değerlendirilmesi
gerekmektedir.

9.2. MRP ve Dağıtım Gereksinimlerinin Planlanması Arasındaki
İlişkiler
MPS’de yer alan ürünlerin üretiminde kullanılan malzemelerin ne zaman ve ne
miktarda gerektiğinin belirlenmesi çalışmasına MRP adı verilmektedir. Sözkonusu ürünler,
ürün ağaçlarından yararlanılarak malzemelerine ayrıştırılmakta, gerek üretim gerekse
satınalma malzemeleri, temin sürelerine, varolan stoklara, önceden planlanmış
gereksinimlerine dikkat edilerek planlanmaktadır. İşletmeler malzeme kaynağının yanısıra,
işgücü, makina ve para (finansman) kaynaklarını da en etkin ve verimli bir şekilde planlamak
ve kontrol etmek zorundadır. MRP II, MRP sistematiğine bağlı olarak sözkonusu kaynakların
da eşgüdümlü olarak planlanması ve kontrolunu gerçekleştiren bir yaklaşımdır. Malzeme
bazında yapılan simülasyonlar (what ... if kararları), kapasite ve mâliyet bazında yapılarak,
daha etkin kararları önceden alabilmek olanaklı duruma gelmektedir. MRP II, daha önce de
belirtildiği gibi MPS’den hareketle tüm kaynakları planlamakta ve kontrol etmektedir.
MPS’in etkin bir şekilde oluşturulmasındaki diğer bir yön ise dağıtım gereksinimlerinin
belirlenmesidir. Genel bir dağıtım sistemi şeması Şekil 45’de verilmiştir.

Şekil 45. Dağıtım Sistemi
Hemen hemen her işletme, ürünlerini stoklamak üzere bir ana depoya (ürün deposu,
satış deposu) sahiptir. Ana depodan Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölge depolarına, bu bölge depolarından toptancı/bayi depolarına ve
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buralardan da mağaza, dükkan gibi perakendeci depolarına ürün dağıtımı sözkonusu olabilir.
Bâzı ürünlerde tüm depolama aşamaları olmasına karşılık, bâzılarında bir veya birkaç aşama
olabilir. Burada ana depo, bölge, toptancı/bayi ve perakendeci birer dağıtım merkezi olarak
adlandırılacaktır. Üretimden dağıtım merkezlerine doğru uzanan zincir içinde aşağıya doğru
bir ürün (malzeme) akışı, ters yönde ise sipariş ve satış bilgisi akışı vardır. Dağıtım merkezleri
arasında da malzeme ve sipariş bilgi akışı sözkonusu olabilir. Bu durum daha çok bölge
depoları arasındadır.
Dağıtım da doğal olarak bâzı kaynakların kullanımını gerektirir. Bu kaynaklar,
depolama alan veya hacmi, yükleme ve boşaltma donanımı, işçilik, taşıma araçları ve
finansmandır. Kaynakların varlığı, onların etkin ve verimli kullanımını gündeme getirir. Bu
da bir planlama kavramı olup, Dağıtım Kaynakları Planlaması (DRP) olarak adlandırılır.
DRP’deki sistematik, esas olarak MRP II’deki ile aynıdır. Temel fark, ürün ağacı ile dağıtım
ağacı kavramları arasındadır (Şekil 46 ve Şekil 47).

Şekil 46. Ürün Ağacı

Şekil 47. Dağıtım Ağacı
Şekil 46’da görülen ürün ağacı, yukarıdan aşağıya çözülmektedir. Örneğin MPS’de A
ürünü için 200 adetlik üretim miktarı gözüküyor ise her bir malzemeden brüt gereksinim
miktarları aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:
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B: 2*200 = 400 adet
C: 3*200 = 600 adet
D: 1*400 + 2*600 = 1.600 adet
E: 0,2*400 = 80 metre
F: 0,1*600 = 60 litre
Şekil 47’de görülen dağıtım ağacı ise aşağıdan yukarıya çözülmektedir
(toplanmaktadır). Ayrıca dağıtım ağacında birimler değişmemektedir. A ürünü için toplam
gereksinim 200 adettir. Kademeler dağıtım merkezlerinin (DM) MPS’de olan yakınlık
derecesini göstermektedir. Örneğin 0. kademe ana depoyu, 1. kademe bölge depolarını, 2.
kademe bayi depolarını ifâde edebilir. 1. kademede hem bölge depoları hem de fabrika satış
mağazası deposu bulunabilir.
Ağaçlar arasındaki bu farklılık, malzeme ve dağıtım gereksinimlerinin belirlenmesi
çalışmalarının gerçekleştirilme sürelerinin de farklı olmasını gerektirmektedir. Dağıtım
gereksinimlerinin belirlenmesi, MPS oluşturulmasından önce, malzeme gereksinimlerinin
belirlenmesi ise MPS oluşturulmasından sonra yapılmak durumundadır. Ancak kapasite
analizi çalışmalarından sonra, bu sıra yer değiştirebilmektedir. Kapasite analizinin, yeterli
üretim ve/veya dağıtım kapasitesi olmadığını veya üretim ve/veya dağıtım miktarlarının
ekonomik olmadığını belirlemesi durumunda MPS değiştirilmekte, bu sonuca göre dağıtım
gereksiniminin belirlenmesi yeniden yapılmaktadır. Şekil 48’de ÜPK ile DRP arasındaki
ilişkiler sistematiği görülmektedir.
Dağıtım merkezlerinden kademeli olarak toplanan ürün talep tahmini ve siparişlere
ilişkin bilgiler DRP yaklaşımı ile MPS oluşturulma aşamasında kullanılabilecek duruma
getirilmektedir. DRP yaklaşımında gereksinim zamanı, taşıma süresi, stoklar ve önceden
gönderilmiş (yoldaki) miktarlar dikkate alınmaktadır. Bu bilgilere göre hazırlanan MPS önce
Üretim Kaba Kapasite Analizi (RCCP – Rough Cut Capacity Analyse) aşamasına
aktarılmaktadır. Bu aşamada MPS; adet, ağırlık, üretim süresi, ürün karması, mâliyet, üretim
ekonomisi, darboğaz iş merkezi kapasitesi vb. ölçütlere göre analiz edilmektedir. Uygun
olmayan sonuçlar elde edildiğinde, MPS değiştirilmektedir. Yeni MPS’e göre DRP çalışması
yinelenerek, dağıtım RCCP’ye benzer şekilde yapılmaktadır. Bu aşamada da uygun olmayan
sonuçlar alındığında MPS değiştirilmekte ve uygun sonuçlar alınıncaya dek işlem
yinelenmektedir. Uygun olmayan sonuçlar, ayrıntılı üretim ve dağıtım kapasite analizi
sırasında da elde edilebilir.
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Şekil 48. Üretim ve Dağıtım Kaynakları Planlaması (MRP II – DRP) Arasındaki
İlişkiler Sistematiği
Bu aşamada ise kapasite dengelemesi yapılarak, buna olanak olmaması durumunda
MPS değiştirilerek çözüme ulaşılmaktadır. Sonuçta; satış, stok, üretim ve dağıtım açısından
en uygun programlar elde edilmiş olmaktadır.
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9.3. Dağıtım Kaynakları Planlamasının Tanımı, Amacı ve Yararları
DRP, esas olarak dağıtım merkezlerinin ürün gereksinimlerinin belirlenmesi,
sözkonusu gereksinimleri karşılamak üzere dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir
şekilde planlanması ve kontrol edilmesi sistemidir. Çeşitli ölçütlere göre farklı senaryoların
denenmesi yoluyla en uygun çözümler elde edilerek, yönetici ve kullanıcıların etkin kararlar
almasına yardımcı olunmaktadır. DRP’deki temel amaç ve yararları aşağıdaki şekilde
maddeleştirebiliriz:
 Müşteriye en yakın noktalara olan bilgi akışını hızlandırır. Talep tahmini
bilgilerinin güvenliğini arttırır.
 Ürünün müşteriye dağıtım süresini azaltır. Tüm depolardaki stokları, MPS’i,
dağıtım olanaklarını hızlı bir şekilde değerlendirerek en uygun çözümü bulur.
 Tüm dağıtım merkezlerinde stok optimizasyonu yapılmasına olanak sağlar.
Fazla stok tutulması önlenir. Böylece stok bulundurma mâliyeti azalır.


Karşılanamayan müşteri talebi en aza indirilir. Elde bulundurmama mâliyetleri

azalır.
 Dağıtımın planlı yapılması sonucu, sık ve ekonomik olmayan dağıtımın önüne
geçilir. Uzun süreli nakliye anlaşmaları yapma olanakları doğar. Yüke ve taşıma miktarına
en uygun taşıma araçları seçilir.
 Depo, yükleme/boşaltma donanımı, yükleme/boşaltma alanı ve işçilik gibi
kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanımını sağlar.


Depolardaki fazla mesai mâliyetlerini azaltır.



Müşteri gereksinimlerine en uygun üretim çizelgesinin gerçekleştirilmesini

sağlar.
DRP’nin yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmesi için dağıtım merkezleri
(DM) ile üretim işletmesi arasında hızlı ve güvenilir bir bilgi akışının olması gerekir. Bu
ancak birbirine bir ağ şeklinde bağlanmış bilgisayar sistemi ile olabilir. Daha sonra DM;
müşteri siparişlerini, talep tahminlerini, satış bilgilerini ve kaynaklarını bu bilgisayar ağı ile
işletmeye ulaştırırlar. DRP ayrıca ürün özellikleri, güvence stokları, ekonomik taşıma
miktarları, yükleme/boşaltma olanak ve süreleri, taşıma araç ve özellikleri, dağıtım süreleri,
tedarik süreleri, DM özellikleri, mâliyetler vb. temel verilere gereksinim gösterir. DRP, ancak
doğru ve güncel bir veritabanının varlığı durumunda etkin sonuçlar üretebilecektir. Bu bilgiler
ışığında DRP şunları gösterir:
 Hangi ürüne ne zaman, nerede ve ne kadar gereksinim duyulacağı ve bu
gereksinimin nasıl karşılanacağı.
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taşınacağı.

Hangi ürünün ne zaman, hangi DM arasında, ne miktarda, hangi taşıma aracı ile


Gereksinimlerin zamanında ve tam olarak karşılanabilmesi için alan, hacim,
işçilik, araç, gereç ve donanım gereksiniminin ne olduğu.


Hangi DM’nde, hangi ürün için ne kadarlık stok bulundurulması gerektiği.


Çeşitli senaryoların, siparişlerin karşılanma oranı, stok miktarları, kapasite
kullanım oranı, mâliyet vb. parametrelere göre sonuçları.

9.4. Dağıtım Gereksiniminin Belirlenmesi
Dağıtım kaynaklarının planlanmasındaki ilk aşama, dağıtım gereksiniminin
belirlenmesidir. Bu amaçla ele alınan planlama süresinin dönemlerine göre her bir DM’nde her
bir ürüne ilişkin talep tahmin ve sipariş bilgilerine gereksinim vardır. Dağıtım gereksiniminin
belirlenmesi aşamasını bir ana depo, dört bölge deposu ve bir ürüne ilişkin bilgilerin olduğu bir
örnek ile açıklayalım. Tablo 37’de; ana depo ve bölge depolarının A tipi ürün için varolan stok
miktarı (planlama başlangıcındaki), sipariş verme düzeyi, ekonomik sipariş miktarı ve ürün
tedarik süresi temel bilgileri verilmiştir. Tablo 38’de ise, yine A ürünü ile Marmara Bölge
Deposuna ilişkin olmak üzere planlama süresi içinde yer alan 8 hafta için satış tahmini ve
sipariş bilgileri bulunmaktadır. Tablo 38’de satış tahmini ve sipariş miktarları toplanarak
toplam gereksinim bulunmakta ve başlangıç stok miktarına göre stoktaki azalma
gösterilmektedir. Stok miktarı 4. haftada sipariş noktası altına düşmekte (30), 5. haftada ise
negatif (-80) olmaktadır (elde bulundurmama durumu).
Tablo 37. A Ürünü Stok/Dağıtım Temel Bilgileri

Bölge Deposu

İÇ ANADOLU
Bölge Deposu

Bölge Deposu

DOĞU
KARADENİ
Z Bölge
Deposu

Varolan Stok
Miktarı

450

500

250

200

1.000

Sipariş Verme
Düzeyi

100

150

60

50

300

Ekonomik
Sipariş/Üretim
Miktarı

400 (ESM)

400 (ESM)

300 (ESM)

250 (ESM)

900 (EÜM)

Tedârik Süresi
(hafta)

1

2

2

3

2

MARMARA

EGE

ANA DEPO
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Tablo 38. Marmara Bölge Deposu A Ürünü Dağıtım Gereksinim Planı - 1
HAFTALAR
Varolan
Durum

1

2

3

4

5

6

7

8

Satış Tahmini

50

30

50

50

70

50

50

100

Sipariş

70

60

60

50

40

30

20

20

Toplam
Gereksinim

120

90

110

100

110

80

70

120

330

240

130

30

-80

-160

-230

-350

Stok

450

Şimdi stok miktarının, sipariş verme düzeyinin altına düşmesi durumunda ekonomik
sipariş miktarı olan 400 adetlik siparişin verileceği ve bu siparişin 1 haftalık tedarik süresi
içinde geleceği temel bilgilerini kullanarak dağıtım gereksinim planını oluşturalım (Tablo 39).
Tablo 39. Marmara Bölge Deposu A Ürünü Dağıtım Gereksinim Planı - 2
HAFTALAR
Varolan
Durum

1

2

3

4

5

6

7

8

Satış Tahmini

50

30

50

50

70

50

50

100

Sipariş

70

60

60

50

40

30

20

20

Toplam
Gereksinim

120

90

110

100

110

80

70

120

330

240

130

430

320

240

170

450

Stok

450

Dağıtım
Gereksinimi
Planlanan
Dağıtım

400

400

400

400

Tablo 40’da ise yine A ürününe yönelik olmak üzere, ancak bu sefer İç Anadolu Bölge
deposu temel bilgilerinin kullanıldığı örnek verilmiştir. Ayrıca bu örnekte, planlama anında,
önceden planlanmış bir dağıtım bulunduğu ve bu dağıtımın gelmekte (yolda) olduğu
varsayılmıştır.
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Tablo 40. İç Anadolu Bölge Deposu A Ürünü Dağıtım Gereksinim Planı
HAFTALAR
Varolan
Durum

1

2

3

4

5

6

7

8

Satış Tahmini

50

50

70

110

125

150

150

160

Sipariş

125

150

150

100

75

80

70

50

Toplam Gereksinim

175

200

220

210

200

230

220

210

325

525

305

495

295

465

245

435

Stok

500

Planlanmış Dağıtım
Gereksinimi

400

Dağıtım
Gereksinimi
Planlanan Dağıtım

400

400

400

400

400

400

Tablo 41 ve Tablo 42’de Ege ve Doğu Karadeniz bölge depolarının yine A ürününe
yönelik dağıtım gereksinim planları verilmiştir.
Tablo 41. Ege Bölge Deposu A Ürünü Dağıtım Gereksinim Planı
HAFTALAR
Varolan
Durum

1

2

3

4

5

6

7

8

Satış Tahmini

20

20

30

30

40

45

45

40

Sipariş

50

35

45

15

20

15

10

10

Toplam Gereksinim

70

55

75

45

60

60

55

50

180

125

350

305

245

185

130

80

Stok

250

Planlanmış Dağıtım
Gereksinimi
Dağıtım Gereksinimi
Planlanan Dağıtım

300
300
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4 bölge deposunun A ürününe ilişkin dağıtım gereksinim planlarından hareketle ana
depo dağıtım gereksinim planını, ana deponun temel bilgilerinden (Tablo 37) yararlanarak
Tablo 43’deki gibi oluşturabiliriz. Bu tabloda ayrıca ana depodan doğrudan satış yapıldığı da
varsayılmıştır.
Tablo 42. Doğu Karadeniz Bölge Deposu A Ürünü Dağıtım Gereksinim Planı
HAFTALAR
Varolan
Durum

1

2

3

4

5

6

7

8

Satış Tahmini

20

20

20

25

30

30

60

70

Sipariş

60

50

40

25

30

10

Toplam Gereksinim

80

70

60

50

60

40

60

70

120

300

240

190

130

90

280

210

Stok

200

Planlanmış Dağıtım
Gereksinimi

250

Dağıtım Gereksinimi

250

Planlanan Dağıtım

250

Tablo 43. Ana Depo A Ürünü Üretim Gereksinim Planı (İlk Durum)
HAFTALAR
Varolan
Durum

1

2

Marmara Bölge Deposu

3

4

5

6

400

İç Anadolu Bölge Deposu

400

Ege Bölge Deposu

7

8

400
400

400

300

Doğu Karadeniz Bölge Deposu

250

Doğrudan Satışlar

90

100

70

80

90

100

110

120

TOPLAM SATIŞLAR

390

500

470

730

90

500

510

120

610

1.010

540

710

620

1.020

510

390

Stok
Planlanmış Üretim Gereksinimi

1.000

900

Üretim Gereksinimi
Planlanan Üretim

900
900

900

900
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Tablo 43. incelendiğinde, dağıtım gereksiniminin karşılanabilmesi için 2. ve 4. haftanın
MPS’ine 900 adetlik A ürünü üretim miktarı konulması gerekmektedir. Ancak MPS’de salt A
ürünü olmayacak, birden fazla çeşit ürün bulunabilecektir (Tablo 44).
Tablo 44. Ana Üretim Çizelgesi - 1
Hafta
2014/02
2014/02
.
.
2014/02

Ürün
A
B
.
.
Z

Miktar
900
800
.
.
300

Taslak MPS’in kaba ve ayrıntılı kapasite analizi sonrasında oluşturulan yeni MPS Tablo
45’deki gibidir.
Tablo 45. Ana Üretim Çizelgesi - 2
Hafta
2014/02
2014/02
.
.
2014/02

Ürün
A
B
.
.
Z

Miktar
800
400
.
.
200

Bu durumda yeni MPS’e göre dağıtım gereksinim planlarının revizyonu gerekir.
Öncelikle siparişler karşılanacak şekilde üretim miktarı bölge depolarına dağıtılacaktır. Ana
depo A ürünü üretim gereksinim planı, yeni duruma göre Tablo 46’da revize edilmiştir. Bu
tabloda depolara gönderilen miktarlarda değişim olmamakta, ancak 8. haftada ana deponun
güvence stoğunun altına düşülmekte ve dolayısıyla 6. hafta üretim gereksinimi doğmaktadır.
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Tablo 46. Ana Depo A Ürünü Üretim Gereksinim Planı (Son Durum)
HAFTALAR
Varolan
Durum

1

2

Marmara Bölge Deposu

3

4

5

6

400

İç Anadolu Bölge Deposu

400

Ege Bölge Deposu

7

8

400
400

400

300

Doğu Karadeniz Bölge
Deposu

250

Doğrudan Satışlar

90

100

70

80

90

100

110

120

TOPLAM SATIŞLAR

390

500

470

730

90

500

510

120

610 1.010

540

610

520

920

410 1.190

Stok
Planlanmış Üretim
Gereksinimi

1.000

900

Üretim Gereksinimi
Planlanan Üretim

800

800

900

900

900

900

Bu örneğimizde, gereksinime göre üretim miktarının kapasiteyi aşması nedeniyle 2.
hafta üretim ve dolayısıyla 4. hafta dağıtım miktarı düşürülmüştür. Öte yandan gereksinimin
kapasiteyi aşmamasına rağmen belirli bir düzeyde kapasite kullanım oranını sağlamak için
gereksinimden fazla miktarda üretim yapılabilir. Bu durumda gereksinim fazlası üretimin
depolarda stoklanması sözkonusu olacaktır. Hangi depoya ne oranda fazla ürün
gönderileceğinin saptanması da dağıtım gereksinim planlama sistematiği ile gerçekleştirilir.
Yâni içinde satış tahmini bilgileri olsa da çekme esaslı çalıştırılan sistematik, bu durumda itme
esaslı çalıştırılır.
Dağıtım gereksinim planlamanın bilgi-işlem sistematiği Şekil 5.’de görülmektedir.
Öncelikle her bir dağıtım merkezinin gereksinimi, varolan stokları, önceden planlanmış
dağıtımlar ve taşıma süresi vb. ürün temel bilgileri dikkate alınarak belirlenmektedir. Daha
sonra, ana depo gereksinimi oluşturulmaktadır. Bu noktada bölge depoları arası taşımalar, eğer
anlamlı ise planlanmaktadır. Ana depo gereksiniminin belirlenmesinde de varolan stoklar,
önceden programa konulmuş üretimler ve dağıtım merkezleri gereksinimi (bölge depoları ve
doğrudan satışlar) dikkate alınmaktadır.
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9.5. Dağıtım Kaynaklarının Planlanması
Dağıtım gereksinim planlama sonuçları, MRP II sistemindeki MRP sonuçları gibi
kapasite gereksinim planlama aşamasında kullanılmaktadır. Bu aşamadaki kapasite analizi,
dağıtım kaynakları üzerinde yapılmaktadır. Örneğin dağıtım gereksinim planlaması sonucu
Marmara Bölge Deposu’na 2014/02. hafta gönderilmesi gereken ürün özelliklerinin Tablo
47’deki gibi olduğunu varsayalım.
Tablo 47. Marmara Bölge Deposu Haftalık Dağıtım Planı
Dağıtım Merkezi : Marmara Bölge Deposu
Hafta
: 2014/02
Ürün Miktar
Palet
Ağırlık Hacim (m3)
Sayısı
(kg)
A
800
10
40.000
1.000
B
400
8
32.000
800
C
200
12
44.000
1.200
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Z
200
20
60.000
2.000
Toplam
500
600.000
20.000

208

Şekil 49. Dağıtım Gereksinim Planlaması Bilgi-İşlem Sistematiği
Tablo 47, ana depodan bölge deposuna olan dağıtıma ilişkin haftalık plandır. Yâni bir
yükleme iş yükünü göstermektedir. Dolayısıyla taşıma bir haftadan fazla sürüyorsa, bölge
deposunun boşaltma (indirme ve depolama) iş yükünü göstermemektedir. Benzer bir planın
boşaltma iş yükü için de yapılması gerekir.
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Dağıtım kaynak planlamasında esas olarak aşağıdaki kaynaklar dikkate alınır:
 Taşıma araçları
 Yükleme/Boşaltma alanı
 Depolama alanı ve hacmi
 Ürünlerin birbirlerine göre taşıma ve depolama özellikleri
 Kadrolu ve geçici işçilik (araç kullanımı, yükleme/boşaltma vb.)
 Yükleme/Boşaltma donanımı
 Taşıma güzergâhlarında olabilecek tonaj ve zaman kısıtlamaları
Yukarıdaki kaynakların planlanması ile dağıtım planları programlar hâline
dönüştürülerek uygulamaya alınır. Doğal olarak uygulamada doğabilecek aksaklıklar izlenerek
programlarda gerekli değişiklikler gerçekleştirilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Müşteri isteklerine uygun üretimi gerçekleştirebilmek, müşteri talebine en hızlı şekilde
yanıt verebilmeyi ve ürün çeşitliliğini arttırmayı gerektirmektedir. Ayrıca yüksek kalite,
düşük üretim ve dağıtım mâliyeti günümüz işletmelerinin temel hedefleri arasındadır.
Sözkonusu hedefler doğrultusunda ilerleyebilmek için müşteri talebindeki değişimin yakından
izlenmesi, buna göre üretim ve dağıtım sisteminin etkin ve verimli bir kaynak kullanımını
sağlayacak şekilde yeniden planlanması gerekmektedir. Bu kapsamlı planlama çalışmasının
gerçekleşebilmesi için bütünleşik çalışabilecek bir üretim ve dağıtım kaynak planlaması
sisteminin kurulması zorunludur. Böyle bir sistemin varlığı, işletmelere önemli bir rekabet
üstünlüğü sağlayacaktır.
Bütünleşik bir üretim/dağıtım kaynak planlaması sistemi ile müşterilere ve tedarikçi
(satınalma yapılan) firmalara en doğru bilgiyi zamanında verebilmek, üretim ve dağıtım
kaynaklarının işletmenin amaç ve stratejilerine göre öncelikli olarak kullanımını sağlamak,
işletme çalışanlarına işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli olan bilgileri tam ve
zamanında vermek, takım çalışması ortamı yaratmak, iş süreçlerini birbirine bağlayarak
bütünleşik ve kesintisiz olarak çalışan bir tedarik (satınalma - üretim - dağıtım) zinciri
oluşturmak, malzeme hareketlerini itme ve/veya çekme esaslı yönlendirebilmek olanaklı
olabilmektedir.
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Bölüm Soruları
SORU-1
Malzeme Gereksinim Planlaması ve Dağıtım Gereksinimlerinin Planlanması arasında
ne gibi bir ilişki vardır ? Endüstriyel bir örnek üzerinde açıklayınız.
SORU-2
Bir işletmenin iki ana bayisi bulunmaktadır. A ana bayisi C ve D, B ana bayisi ise E ve
F bayilerine dağıtım yapmaktadır. Bir ürüne ilişkin dağıtım gereksinimleri ve bilgileri
aşağıdaki tablolarda verilmiştir:
Dağıtım Merkezi
C
D
E
F

6
900
600
1.000
800

Dağıtım Merkezi

Ekonomik
Sipariş Miktarı

A
B
C
D
E
F

2.000
2.000
1.200
1.000
2.000
1.000

Dönem Gereksinimleri
7
8
700
600
300
400
900
600
600
500

Başlangıç Stoğu
(Varolan Stok
Miktarı)
3.000
4.000
1.000
800
1.200
2.000

9
500
700
900
800

Sipariş Verme
Düzeyi

Tedârik Süresi
(Dönem)

1.500
2.000
500
400
300
500

2
3
1
1
1
1

En uygun dağıtım gereksinim planını oluşturunuz.
SORU-3
Ürün ağacı ve dağıtım ağacı arasındaki fark nedir ? Bir örnek üzerinde anlatınız.
SORU-4
Dağıtım Kaynakları Planlamasının temel amaç ve yararları nelerdir ? Maddeler hâlinde
yazınız.
SORU-5
Dağıtım Kaynakları Planlamasında esas olarak hangi kaynaklar dikkate alınır ?
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10. KURUMSAL KAYNAKLARIN PLÂNLANMASINA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Temel Bilgiler
10.2. ERP’nin Tanımı ve İçeriği
10.3. ERP Sistemlerinin Temel Özellikleri
10.4. ERP’nin İşletmeler İçin Yararları
10.5. ERP ve MRP II’nin Karşılaştırılması
10.6. ERP ve Bilgi-İşlem Teknolojisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) nedir?



ERP hangi işletmede hangi süreçlerde kullanılır?



ERP ve Bilgi-İşlem Teknolojisi arasında nasıl bir ilişki mevcuttur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

ERP sistemlerini ayrıntılı
bir şekilde
tanımlayabilmek.
ERP sistemlerinin
faydalarını stratejik, taktik
ve operastonel seviyede
ortaya koyabilmek.
ERP sistemlerinin
özelliklerinin anlaşılması.
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Anahtar Kavramlar


Kurumsal Kaynak Planlaması



Bilgi-İşlem Teknolojisi



Stratejik Yönetim
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Giriş
Bu bölüm kapsamında ERP tanımı ve ilgili kavramlara değinildikten sonra bu
sistemlerin temel özellikleri açıklanacaktır. ERP sistemlerinin işletmelere yararları stratejik,
taktik ve operasyonel seviyelerde incelenecektir. ERP ve MRP II sistemlerinin
karşılaştırılmasından sonra ERP ve Bilgi-İşlem Teknolojisi ilişkisi üzerinde durularak bölüm
son bulacaktır.
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10.1. Temel Bilgiler
Endüstriyel yönetim sistemlerinin tarihçesine bakıldığında, sanayi devrimi sonrasında
fabrika sistemlerinin ortaya çıkmasıyla sanatkâr ağırlıklı üretimden (bir kişinin bir işin tüm
işlemlerini yapması) işbölümü ağırlıklı üretime geçildiği görülmektedir. 1770’li yıllarda
yaşanan bu gelişmeden sonra, bilim sürekli olarak malzeme, makina, donanım, işçilik vb.
üretim kaynaklarından oluşan ve sürekli olarak karmaşıklaşan üretim sistemlerinin daha etkin
ve daha verimli yönetilebilmesi için yeni yöntem ve ilkeler geliştirmeye çalışmıştır ve bu
çalışmalar günümüzde de artan bir hızla sürmektedir. Endüstri mühendisliği ve bilimsel
yönetim alanında geliştirilen bu yeni ilke ve yöntemlerin temel amacı, üretim kaynaklarını
verimli bir şekilde kullanarak işletmelere rekabet üstünlüğü kazandırabilmektir.
İşletmelerin rekabet üstünlüğü avantajını yakalayabilmesinin önde gelen üç noktası
vardır: Yüksek kalite, düşük mâliyet ve yüksek verimlilik/performans (Şekil 50).
İşletmelerde tedarik sürelerinin (tasarım, tedarik-üretim-dağıtım) düşürülmesi, sürekli
değişen müşteri taleplerine uygun üretimin gerçekleştirilmesi, tedarik zinciri içinde yer alan
tedarikçi firma, üretici firma, satıcı firma ile müşteriler arasında istenen düzeyde iletişimin
sağlanması faaliyetlerinin, etkinlik, verimlilik ve performans ilkelerine uygun olarak
yapılabilmesi için Kurumsal Kaynakların Planlanması (ERP: Enterprise Resources Planning)
yaklaşımının kullanılması gerekmektedir. İşletmelerde kaynak kullanımının temel
yönlendiricisi Stratejik Planlama Sistemi’dir (SPS). Üretim kaynaklarının planlanmasında
MRP II, dağıtım kaynaklarının planlamasında DRP, üretimin etkin ve verimli bir şekilde
yönlendirilmesi ve yürütülmesinde Bilgisayarla Bütünleşik Üretim (CIM: Computer
Integrated Manufacturing) sistemleri kullanılabilmektedir. ERP, tüm bu sistemleri eşgüdümlü
olarak planlayan ve kontrol eden bir planlama sistemidir (Şekil 51).
SPS ile ERP sistemleri arasındaki etkileşim, Karar Destek Sistemleri (DSS: Decision
Support Systems) ile sağlanmaktadır. Karar destek sistemlerinin Yönetim Bilişim
Sistemlerinden (MIS: Management Information Systems) temel farkı, verilerden bilgi
üretmede karar modellerinin (yöneylem araştırması vb.) kullanılmasıdır. SPS için gerekli olan
karar seçenekleri, ilgili DSS ile oluşturulmaktadır. DSS, ERP sistemince üretilen verileri karar
modelleri içinde kullanarak, sözkonusu seçenekleri oluşturmaktadır.
ERP, üç temel gelişmenin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; pazar, bilgiişlem teknolojisi ve organizasyonel yapıdaki değişimlerdir. Pazarlarda yaşanan doymuşluk,
sürekli değişen talep yapısı, serbest piyasa ekonomisini engelleyen koşulların ortadan
kalkması, yoğun rekabet, iç pazarlarda güçlenme ve dış pazarlara açılma isteği, pazar kaynaklı
zorlayıcı nedenlerdir. Esnek yazılımlar, müşteri/hizmet veren (client/server) yaklaşımı, bilgi
iletişim sistemlerindeki gelişmeler, çalışanların bilgisayar kullanımındaki bilgi ve
deneyimlerinin artması, bilgi-işlem teknolojisi kaynaklı zorlayıcı nedenlerdir. Müşteri odaklı
(pazara yakın) yönetim, adem-i merkeziyetçi (işlerin olabildiğince alt kademelere
delegasyonu) yönetim anlayışı, stratejik ve merkezî faaliyetlere daha fazla zaman ayırma
isteği, yönetim kademelerinin azaltılması (yalın yönetim - lean management), toplam kalite
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yönetimi anlayışı ile kontrol faaliyetlerinin enazlanması, organizasyonel yapı kaynaklı
zorlayıcı nedenlerdir.
Sözkonusu nedenlerin sonucu olarak, küresel düşünme anlayışı, stratejik ve bütünleşik
planlama yaklaşımı zorunlu duruma gelmektedir. Ana üretim çizelgeleme, pazarlama ve satış
analizi, uzun vâdeli ve büyük miktarlı satınalma anlaşmalarının yapılması, merkezî planlama
faaliyetleri olarak; yerel satınalma, stok kontrol, üretim çizelgeleme, kalite yönetimi, bakım
yönetimi, satış ve yerel fiziksel dağıtım, adem-i merkezî planlama faaliyetleri olarak ele
alınmaktadır. Zâten çok fabrikalı işletmelerde uygulanan bu yaklaşıma ERP sisteminin
getirdiği boyut, verileri, işletmenin merkez ve fabrikalarının çeşitli yönetim kademelerinde
çalışan herkes için yararlı bilgiler durumuna getirmesidir.

10.2. ERP'nin Tanımı ve İçeriği
Bir ERP sistemi, bilgi teknolojisi ile olanaklı olan, işletmenin tüm kaynaklarını
planlayan ve tüm bilgi gereksinimlerini karşılayan bir yönetim sistemidir [Atasever, 2011].
Diğer bir deyişle ERP, tümüyle bütünleştirilmiş bilgisayar destekli bir iş yönetim sistemidir.
ERP sistemi, tüm bölümlerin yazılım ve süreçlerini tek bir veritabanı üzerinde çalışan tek bir
yazılım uygulaması içinde birleştirir [Macvittie, 2001]. ERP yazılımı ise, bir kuruma tüm
organizasyon boyunca bilgiyi paylaşma olanağı veren bir yazılım uygulamaları serisidir
[Piturro, 1998].

Şekil 50. İşletmelerde endüstriyel yönetim sistemlerinin önemi ve amacı
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Hem stratejik planlama çalışmaları ile belirlenen amaç ve hedeflere, hem de üretim ve
dağıtım kaynaklarının kapasite ve özelliklerine gereken ayrıntıda dikkat ederek, faaliyetleri
değişime duyarlı duruma getirebilmek, ancak ERP yaklaşımı ile olanaklı olabilmektedir
[Şener, 2001].

Şekil 51. Kurumsal kaynakların planlanmasının endüstriyel yönetim sistemleri
içindeki yeri
Bir ERP çözümü, bir firmayı etkin bir şekilde yönetmek ve büyütmek için gerekli
karar destek araçlarını sağlayan bütünleşik bir iş sistemidir. Bu destek araçları,gerekli bilgiye
gerektiği zaman, kullanıcı dostu bir ortamda ulaşmayı sağlar. Sistem bir bütün olarak her bir
bölümün işini tam olarak yapması için gerekli tüm bilgiyi sağlamalıdır. Herhangi bir noktada
bir değişiklik yapıldığında bu bilgi, ilgili tüm kullanıcılara gerektiği zaman iletilir. Bu şekilde
üst yönetim bu faaliyeti görebilir ve bu şekilde güncel veri ile karar verme yeteneğine sahip
olur.
ERP tüm işletme düzeyinde arz-talep dengesini sağlayan, tedarik zincirini
tamamlamak için tedarikçiler ve müşteriler arasında bağlantıyı sağlayan, karar destek
sistemleri için gerekli iş süreçlerini içeren ve çalışanların işlerini yüksek müşteri hoşnutluğu
ve verimlilik ile yapmalarını ve aynı anda mâliyet ve stokları düşürmelerini sağlamak için
satış, pazarlama, üretim, operasyon, lojistik, satınalma, finans, ürün geliştirme ve insan
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kaynakları arasında bütünleşmeyi sağlayan bir yönetim aracıdır. Şekil 52’de görüldüğü gibi
ERP işletme içi tüm operasyonları içermektedir [Chen, 2001].

Şekil 52. ERP sistemine genel bakış
Bu sistemler adlandırılırken "Kurumsal" sözcüğünün kullanılmasının nedeni, belirli bir
hizmet veya ürün üretmeye yönelik faaliyet gösteren kurumların tüm fonksiyonlarını
içermesidir. ERP sistemleri bütünün, bu bütünü oluşturan parçaların toplamından daha büyük
olduğu felsefesi üzerinde kurulmuştur [Atasever, 2011]. Bu felsefeden yola çıkılarak
oluşturulan ERP sistemleri, kurumlarda daha önceleri ayrı ayrı ele alınan işlevleri birbirine
bağlı bir şekilde kurumun amaçlarını yerine getirmek amacıyla çalışan parçaları olarak ele alır
ve bundan yararlanarak, kurumlardaki her türlü kaynağın (işçilik, malzeme, para, makina)
verimliliğini en üst düzeye ulaştırmayı amaçlar. Başka bir bakış açısıyla, ERP sistemleri,
şirketin ortak bir yerde saklanan verilerinden elde edilen bilgilerin, doğru olarak ve doğru
makamlara iletilmesini sağlar. Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinde yer alan en temel
fonksiyonlar içinde üretim, finans, dağıtım, insan kaynakları, satış ve pazarlama, stok
yönetimi, satınalma, kalite ve proje yönetimi sayılabilir. Şekil 53’de ERP Sistem Mimarîsi yer
almaktadır.
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Şekil 53. ERP sistem mimarisi
Günümüzde giderek daha fazla şirket küreselleşmekte ve işletmelerini küçültmeye ve
yerinden yönetime odaklanmaktadır. Bu küresel şirketlerin işletmelerini verimli bir şekilde
yönetmeleri için, ERP sistemi kapsamlı ve çok yönlü yönetim yeteneklerine sahip olmak
zorundadır [Shankarnarayanan, 2000].
Stratejik planlama sisteminin uygulamaya aktarılmasında başlıca kullanılan araç
bütçelerdir. Bütçelerin oluşturulması sürecinde işletmenin bölümleri kendi bütçelerini
hazırlamakta ve bu hazırlık sırasında satış bütçesi esas alınarak gider bütçeleri
oluşturulmaktadır. Yıl içinde ancak önemli değişmeler olması durumunda altı ay veya üç
aylık periyotlar ile revize bütçeler yapılmaktadır. Daha sonra faaliyetler bu bütçelere göre
kontrol edilmekte ve sapma analizleri yapılmaktadır.
Müşteri talebinin sürekli nitelik ve nicelik olarak değiştiği ve bu değişimin tahmin
edilmesinin ne kadar zor olduğu bilinen bir gerçektir. Faaliyetlerimizi bu değişime uygun
hareket edebilecek duruma getirebilmenin yolu, ERP yaklaşımından geçmektedir. Hem
stratejik planlama çalışmaları ile belirlenen amaç ve hedeflere, hem de üretim ve dağıtım
kaynaklarımızın kapasite ve özelliklerine gereken ayrıntıda dikkat ederek, faaliyetlerimizi
değişime duyarlı duruma getirebilmek, ancak ERP yaklaşımı ile olanaklı olabilmektedir.
ERP’nin diğer bir özelliği, işletmenin coğrafî olarak farklı bölgelerde (yurt içi ve dışı)
bulunan fabrikalarının, bunların tedarikçi firmalarının ve dağıtım merkezlerinin (depo)
kaynaklarını eşgüdümlü olarak planlamasıdır. Bu çerçevede, hangi müşteriye ait hangi
siparişin hangi dağıtım merkezinden karşılanması veya hangi fabrikada üretilmesi gerektiği,
tüm fabrikaların malzeme ve hizmet gereksinimlerinin nereden karşılanmasının uygun
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olacağı, fabrikaların elinde bulunan makina, malzeme, işgücü, enerji, bilgi vd. üretim ve
dağıtım kaynaklarının nasıl eşgüdümlü ve ortaklaşa olarak kullanılabileceği belirlenmiş
olmaktadır. Diğer bir deyişle, müşteriye ait siparişin en kısa sürede, istenen kalite ve mâliyette
karşılanabilmesi için tüm bağlı işletmelerin dağıtım, üretim ve tedarik kaynaklarının kapasite
ve özellikleri aynı anda dikkate alınmaktadır.
ERP, fabrikalar arası bütünleşmeyi, fabrikalar bazındaki esneklik ilkesine uygun
olarak gerçekleştiren bir sistemdir. Amaç fabrika bazında adem-i merkezî yönetimin
avantajlarından yararlanırken fabrikalar arası eşgüdümü ve bütünleşmeyi, işletmenin temel
stratejileri doğrultusunda sağlamaktır. Merkeziyetçiliğin derecesi farklı boyutlarda
düşünülebir. Örneğin tüm fabrikanın uzun vâdeli satınalma ilişkilerinin merkezî olarak
yapılması veya fabrikaların kendilerinin yapması öngörülebilir. Keza müşteri kredi kontrolu,
merkezî veya adem-i merkezî olarak yapılabilir. Ancak zorunlu olarak talebin fabrikalara
yönlendirilmesi, fabrikalar arası nakliyat, performans analizi, malî konsolidasyon merkezi
olarak yapılmak zorunda olan faaliyetlerdir.
Sonuç olarak, ERP; işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri
taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafî bölgelerde bulunan tedarik,
üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, eşgüdümü ve
kontrol edilmesi işlevlerini içinde bulunduran bir yazılım sistemidir. Sözkonusu planlama,
eşgüdüm ve kontroldaki temel ilke ve sistematik, MRP II ile aynıdır.

10.3. ERP Sİstemlerinin Temel Özellikleri
ERP sistemi uygulamaları, projeler (tanımlanmış bir başlangıç ve bitiş ile, sınırlı
kaynaklar ile bir kez yapılan faaliyetler grubu) gibi sınıflandırılır. Bununla birlikte, gerçekte
ERP uygulamaları, varolan iş koşullarında sürekli işler olmuştur. Bunun nedenleri ise, sürekli
olan teknoloji güncellemeleri, teknolojik değişime bağlı olma, şirket birleşmeleri ve şirket
satın alımları, şirket ayrılmaları ve insanların bir projeden diğerine geçişleridir [Karakanian,
1998].
ERP sisteminde amaç, muhasebe, finans, lojistik, üretim planlama, stok yönetimi,
satınalma, üretim, pazarlama, kalite yönetimi, insan kaynakları, bakım/onarım, müşteri
ilişkileri yönetimi gibi birimler arasındaki işbirliği ve etkileşimi geliştirmektir. Böylelikle bu
fonksiyonların en yüksek rekabet üstünlüğünü elde etmesine olanak verilir [Atasever, 2011].
ERP sisteminin önemli özelliklerinden biri, şirketin coğrafî olarak farklı bölgelerde
(yurt içi ve dışı) bulunan fabrikalarının, bunların tedarikçi firmalarının ve dağıtım
merkezlerinin kaynaklarını eşgüdümlü olarak planlamasıdır. Ulusal veya uluslararası düzeyde
birden fazla fabrikası, tesisi ve depoları bulunan bir şirketin, tüm kaynaklarını etkin ve verimli
bir şekilde planlayabilmesi, ERP yaklaşımı ile olanaklı duruma gelmektedir. Bu çerçevede,
hangi müşteriye ait hangi siparişin hangi dağıtım merkezinden karşılanması veya hangi
fabrikada üretilmesi gerektiği, tüm fabrikaların malzeme ve hizmet gereksinimlerinin nereden
karşılanmasının uygun olacağı, fabrikaların elinde bulunan makina, malzeme, işgücü, enerji,
bilgi vb. üretim ve dağıtım kaynaklarının nasıl eşgüdümlü ve ortaklaşa olarak
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kullanılabileceği belirlenmiş olmaktadır. Diğer bir deyişle, müşteriye ait siparişin en kısa
sürede, istenen kalite ve mâliyette karşılanabilmesi için tüm bağlı işletmelerin dağıtım, üretim
ve tedarik kaynaklarının kapasite ve özellikleri aynı anda dikkate alınmaktadır [Şener, 2001].
ERP yazılımları, farklı sektörlerin farklı gereksinimlerine uyum sağlayabilecek
düzeyde özelleştirilebilirler. Bu nedenle ERP yazılımları, üç farklı biçimde ortaya
çıkmaktadır:
1.
Yazılımın en kapsamlı ve en genel hâlidir, pek çok sektörü hedef alır ve
kullanılmadan önce yapılandırılmalıdır.
2.
Yazılımın kapsamlı hâlinden önceden yapılandırılmış şablonlar oluşturulur. Bu
şablonlar sektöre ve firma büyüklüğüne göre özelleştirilir.
3.
Yazılım, birinci ve ikinci şekilde yüklendikten sonra firmanın kendi yapısına
göre özelleştirilir.
Sektöre, firma büyüklüğüne ya da firmanın kendisine göre özelleştirilmiş ERP
sistemlerinin genel özelliklerinden sözetmek anlamlı olmayacağından, ancak bu sitemlerin en
kapsamlı ve genel hâllerinin ortak özelliklerinden sözedilebilir. Buradan hareketle, ERP
sistemlerinin tanımlayıcı özellikleri hakkındaki genel kanılar şu şekilde özetlenebilir [Klaus
ve diğ., 2000]:

Tüm sektörleri hedef alan ve kurulumu sırasında özelleştirilebilen standart
yazılım paketidir.

Diğer paketlere kıyasla özelleştirmeye çok daha uygun yapıya sahiptir. Çünkü,
hedef sektörü tanımlanmamış olan bu standart paketler, kurulum sırasında kurumun özel
gereksinimlerine göre özelleştirilebilmelidirler.

Bir veritabanı yönetimi yazılımı, ara katman yazılımı (middleware) ya da bir
işletim sisteminden çok ERP bir uygulama yazılımıdır.

Hem ana verileri, hem de iş süreçlerine ait verileri tutan bütünleşik bir
veritabanıdır.


Temel iş süreçleri hakkında çözüm önerileri sunar.


Birçok kurumsal işlevi desteklemeyi hedeflemesinden dolayı yüksek oranda
işlevsel bir yapıya sahiptir.

ERP ürün paketleri, dünya genelinde, ülkelerden ve bölgelerden bağımsız
çözümler sunmak üzere tasarlanmıştır. ERP paketleri, ülkeden ülkeye farklılık gösteren
muhasebe işlemleri, özel biçimli belgeler oluşturulması (teklifler, faturalar vb.) ve insan
kaynakları yönetimi gibi işlevleri, ülkesel gereksinimlere uygun bir şekilde yerine getirirler.

Temel ERP ürün paketi, dünya ölçeğinde kullanımı sağlamaya yeterli işlevselliği
içermesi sâyesinde, bâzı sektörleri değil tüm sektörleri hedefler.
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ERP yazılımlarını diğerlerinden ayıran bir özellik de ERP paketlerinin tedarik
yönetimi, sipariş yönetimi ve ödeme işlemleri gibi, yinelenen ve sürekli olan iş süreçlerini
destekliyor olmalarıdır. Bu paketler, salt pazarlama, ürün geliştirme ve proje yönetimi gibi
düşük düzeyde yapılandırılmış ve düzensiz olan işlevler üzerinde yoğunlaşmazlar.
ERP’nin temel teknik özellikleri ise şunlardır: Güçlü ERP yönetim bilgi sistemi,
kurum çapında tek bir teknoloji platformu kurmak için genellikle istemci/sunucu mimarîsini,
yerel işlem gücünü ve kullanımı kolay arayüzleri kullanır [Verschoyle-King, 1999]. Şu anki
ERP sistemi, açık bir istemci/sunucu yapısına sahip olup gerçek zamanlıdır. Yâni, istemciler
bilgiyi uzaktan işleme olanağına sahiptirler ve yeni bir girdinin sonucu tüm tedarik zincirine
ulaşır. Böyle sistemlerin işletmelere çekici gelmesinin nedeni, bir şirketin tüm çalışanlarının,
tek bir birleşik kullanıcı arayüzü sâyesinde hemen hemen hiç beklemeden aynı bilgiye
ulaşabilmesidir. SAP R/3 gibi ERP sistemi, salt sayıları işleyen işlevsel modülleri içermez,
ayrıca ileri üretim teknolojilerini ve yöntembilimlerini de içerir. Böyle bir sistemin
uygulanması, işlemlerin ve tüm iş kültürünün kökten değişimi ile sistemin birleşik yapısından
elde edilen yararlar ile sonuçlanır [Bingi, Sharma ve Godla, 1999].
ERP’nin temel teknik özellikleri ise şunlardır [Atasever, 2011]:


Tüm uygulama alanlarında birbiriyle tutarlı grafik arayüzleri bulunmaktadır.


Uygulama, veritabanı ve sunum olmak üzere üç katmandan oluşan bir istemcisunucu mimarîsi vardır.

İşletim sistemi ve donanımdan bağımsızdır. ERP paketleri; Solaris, Windows
NT ya da Linux gibi farklı işletim sistemleri üzerine kurulabilir.

Yönetimin karmaşık olması, salt ERP’nin özelliği olmamakla birlikte, bu
sistemler kadar kritik öneme sahip sistem sayısı azdır.

10.4. ERP'nin İşletmeler İçin Yararları
ERP iş süreçleri arasında eşgüdümü sağlayarak, kurumdaki her bireyin aynı dili
konuşmasını, aynı bilgiye erişme, eriştiği bilgiyi ölçme ve buna göre değerlendirmeler
yaparak kurum stratejisini belirleme konusunda yarar sağlamaktadır [Atasever, 2011].
Bugünün ERP sistemi, süreçleri, insanları, tedarikçileri ve müşterileri birbirine bağlar
[Wah, 2000]. ERP sistemini uygulayan bir şirket, insan kaynaklarından muhasebeye,
satışlara, üretime, dağıtıma ve tedarik zinciri yönetimine kadar her biriminin sıkıca
bütünleştirildiği bir şirket olarak düşünülür [Bingi, Sharma ve Godla, 1999]. Bu bütünleşme,
şirketlere birçok yönde yarar sağlar.
ERP sistemini uygulayan çeşitli birimler, işletmeler ve ülkelerdeki faaliyetlerde
merkezî bir eşgüdüm vardır. Bir yönetici, bir başka ülkedeki fabrikanın çeşitli faaliyetlerini,
bulunduğu yerden rahatlıkla izleyebilir ve bu faaliyetleri etkileyebilir. Fabrikalardaki üretim
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müdürlerinin, müşterilerden sipariş alma, lojistiği ve satış sonrası hizmeti izleme konusunda
endişelenmesi yersizdir [Palaniswamy ve Frank, 2000].
ERP sistemi ile fonksiyonların ve bölümlerin birleşmesinden önce, veri toplama
işlemi, yavaş ve yinelemeli idi. Müşterinin bir siparişi vermesi için birden fazla yeri araması
gerekebiliyordu. ERP sistemi ile müşteri salt bir birimi arayarak siparişini verebilir. Ürünün
kullanılması ile ilgili bilgi, organizasyon içindeki herhangi bir birbirine bağlı terminalden elde
edilebilir. Çünkü, sistem standartlaştırılmıştır ve tüm organizasyon boyunca aynıdır. Şirketler,
ERP sistemi ile küresel arenada rekabet üstünlüğü elde ederler. ERP sisteminden önce işletme
içindeki bâzı karmaşık iş yöntemleri ile ilgili bilgiyi salt birkaç kişi alabiliyordu. ERP sistemi
sâyesinde böyle iş yöntemleri ile ilgili bilgi, işletmedeki diğer kişilere de açık olmuştur. Bu
nedenle, ERP salt tüm organizasyonu bir uçtan diğer uca bağlamakla kalmaz, ayrıca daha
etkin çalışmak isteyen ilgili fonksiyonlara da bilgi sağlar. Üretim odaklı kararlar, satış odaklı
kararlara daha kısa bir sürede, daha etkin bir şekilde bağlanır ve fabrika düzeyindeki çeşitli
karışık süreçler, organizasyondaki diğer kişiler için şeffaflaşmış olur. Böylece, karar verme
süresi önemli derecede azaltılır ve organizasyon müşteri taleplerini karşılamada daha güçlü
olur [Palaniswamy ve Frank, 2000].
ERP sistemiyle konsolide ve bütünleşik bilgi sağlanarak, kaynakların daha etkin
kullanılması gerçekleştirilmiştir. Böylece daha az kaynak kullanımı ile daha çok katma değer
elde edilebilmiştir [Balaban, 1999].
ERP sisteminden önce sipariş alımı, zaman alıcı ve sıkıcı bir işlem olup, müşteri
temsilcisi önce bilgiyi kağıda yazıp daha sonra bu bilgiyi sisteme aktarıyordu. Bir ERP
sisteminin uygulanmasıyla bu görev, kağıttan dijital alana aktarılırken yapılan hatalar
olmaksızın gerçekleştirilmiş ve sipariş işlemi ile ilgili telefon konuşması ve çalışma kağıdı
sayısı önemli ölçüde azaltılmıştır. Böylelikle bir müşteri sipariş bilgisi, sistem içinde etkin bir
şekilde akar ve kağıt formlar yerine hat boyunca farklı sistemlerde tuşlarla işlem görülür. ERP
sistemiyle, elde edilen veriler doğrudan sisteme girilir ve bölümler arası e-posta yoluyla
sistem içinde taşınır.
Bir kez veri girildiğinde sistem veriyi otomatik olarak günceller. Sistemi kullananlar,
kendilerini ilgilendiren değişikliklerin yapıldığını ve önlemlerin alındığını bilirler. İstatistiksel
ve günlük güncellemeler otomatik olarak ve hemen yapılır.Finansal ve stok defterleri her
zaman vardır [Palaniswamy ve Frank, 2000, Macvittie, 2001]. Ayrıca ERP sistemi daha
doğru raporların hazırlanmasını sağlamakla kalmaz, hem de bu raporları otomatik olarak
çıkarır ve böylece yöneticiler raporlara bir dokunuşla kolayca ulaşabilirler [Stein, 1998].
Müşteri siparişi yalnız tek bir sistemde olduğu için, tüm modüller veya alt sistemler
izlenebilir. İyi tasarlanmış ve iyi uygulanmış bir ERP sisteminde, her durumda bir siparişin
gerçek durumu müşteri için hazırdır. Eğer bir ERP sistemi uygulanmışsa ve bu bilgi
sağlanamıyorsa, sistemin bir daha gözden geçirilmesi gerekir [Macvittie, 2001].
Ay sonu kapanışı geldiğinde, eski sistemlere sahip olan firmalar, uygun veriyi yeniden
elde etmek ve istenilen girişleri yapmak için yaklaşık 4 gün harcarlar. ERP sisteminin
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uygulanmasıyla, muhasebe defteri tutma, yevmiye defteri girişi ve böyle diğer finans ve
muhasebe ile ilgili işlemler otomatik olarak yapılır ve ay sonu kapanışları günleri değil,
yalnızca saatleri alır. Kısacası, bilgi gerçek zamanda hazır durumda bulunur ve son
kullanıcılar, gereksinim duydukları bilgiye kolaylıkla erişme olanağı elde ederler
[Palaniswamy ve Frank, 2000].
ERP sistemi, temin sürelerini ve mâliyetleri işletme genelinde bir anlayışla azaltma
amacına yöneliktir. ERP, her düzeydeki işlerin tek bir küresel işletim düşüncesiyle
yürütüldüğü bir sistemdir. Proaktif bir düşünce ile sorunlar önceden görülerek, gereken
önlemler önceden alınabilmektedir. Herhangi bir noktada alınacak bir kararın, işletme
bütününe etkileri önceden belirlenebilmektedir. Bir yöntem değişikliğinin, işletmenin küresel
performansına etkisi değerlendirilebilmektedir. Her çalışanın istediği veriye istediği an
erişebilme olanağı, yönetim yapısını da yalınlaştırmaktadır [Şener, 2001].
En güncel bilgiye en hızlı şekilde ulaşma olanağının getirdiği üst düzey bilgi
bütünleşmesi sâyesinde; pazar, müşteri ve iş dünyası oluşumlarına organizasyonun anında
tepki vermesi sağlanır. Stok kontrolü ve arz/talep dengesi yerine oturtulur [Şener, 2001].
Öncelikle eski duruma göre hemen kendini hissettirecek olan iyileşme, özellikle stok
mâliyetleri olmak üzere işletme genelinde faaliyet mâliyetlerinin azalması olarak görülecektir.
Daha basit bilgisayar ve işletim sisteminin beraberinde getirdiği işlevsel bütünleşme
sâyesinde, yönetim tüm işletme faaliyetleri üzerinde küresel denetim sağlayabilecektir. Bu
olanak, tüm uygulamalara istenildiği zamanda istenilen noktadan ulaşım kolaylığının
sağlanabilmesi ile ortaya çıkmaktadır [Şener, 2001].
İş ve teknoloji kararlarını etkileyen ERP sistemi paketleri, salt süreç değişiminde
önemli bir etmen değildir, bu sistemler tedarik zinciri ortaklaşmasını, yönetimin yeniden
yapılandırılmasını ve diğer stratejik girişimleri de etkilemektedir [Sweat, 1998].
ERP sistemi, diğer yeni paket uygulamalarının alımını da etkilemektedir. Şirketler,
diğer yeni paket uygulamalarını (örneğin satış gücü otomasyonu) almak için bağımsız bir
tedarikçiye gitmek yerine ERP tedarikçisini beklemektedirler. Şirketler, başka bir ürün ile
bütünleşik olmaktansa, ERP sağlayıcısından daha az fonksiyonlu bir uygulamaya sahip
olmayı yeğlemektedir [Sweat, 1998].
ERP sistemi, diğer daha sıradan teknoloji kararlarını da etkileyebilmektedir. Bir
müşteri genellikle ERP sistemi paketini güçlendirmedeki yeteneğine bağlı olarak, bir işletim
sistemi veya bir sunucu seçme eğiliminde olacaktır. Ayrıca ERP sistemi, bir şirketin ürün
seçimlerini kısıtlayabilmektedir [Sweat, 1998].
ERP sistemi, bir şirketin bir başka şirketi ortak olarak seçme kararını da etkileyebilir.
Bâzı şirketler, aynı ERP teknolojisini kullanan tedarikçilerle çalışmayı isteyeceklerdir [Sweat,
1998].
Shang ve Seddon (2000), ERP nin yararlarını beş boyutta gruplayan bir yapı
önermektedir:
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1.
Operasyonel yararlar:Maliyet azaltımı, çevrim süresi azaltımı, verimlilik artışı,
kalite artışı, müşteri hoşnutluğu artışı.
2.
Yönetsel yararlar: Daha iyi kaynak yönetimi, gelişmiş karar verme ve planlama,
performans artışı.
3.
Stratejik yararlar: Büyümeye destek, yenileşimci (inovatif) iş alanları kurmak,
mâliyetlerde öncülük, ürün farklılaşması oluşturma.
4.
Bilgi-İşlem altyapısı yararları:Varolan ve gelecek değişiklikler için esnek iş
süreçleri oluşturmak, bilgi-işlem mâliyet azaltımı, bilgi-işlem altyapısında kapasite artışı.
5.
Organizasyonel Yararlar: Organizasyonel değişime destek, örgütsel öğrenmeyi
kolaylaştırma, yetkilendirme, ortak vizyon oluşturma.

10.4.1. ERP'nin Operasyonel Yararları
Başarılı bir ERP uyarlaması; firmayı standardizasyona, yeniden yapılanmaya ve iç
süreçlerini düzene sokmaya zorlar [Akyuz ve Rehan, 2008].
Bir ERP sisteminin operasyonel yararları, çapraz işlevsel (birden fazla bölüm ile ilgili)
süreçlerde otomasyonla açığa çıkar. Bu yararlar; stok kontrolü, nakit yönetimi, işletme
mâliyetleri gibi öğeleri içeren kısa vâdeli operasyonlarda gelişme sağlanmasıyla gerçekleşir.
Etkiler aynı zamanda üretim, bilgi ve müşteri hizmet kalitesinde artışlara öncülük eder
[Anderson ve Gerbing, 1991].

10.4.2. ERP'nin Taktik Yararları
ERP nin taktik yararları; üretim, işgücü, stok ve fiziksel kaynakların daha iyi yönetimi
ve planlanması için veritabanlarının kullanılması ile açığa çıkar. Aynı zamanda firmalar,
finansal performanslarını ürün, müşteri, iş düzeyleri ve coğrafî bölgeler bazında görüntüleme
ve kontrol etme olanağına sahip olur [Byrd ve Davidson, 2003]. Ayrıca, ERP sistemleri,
süreç ve kaynak yönetiminde bilgisel yararlar sağlar. Firmalar bilgiden güç alarak
tedarikçileri üzerinde kontrol sağlamak isterler ve ERP uygulamaları ya da benzer bütünleşik
çözümler, bu amaç için öncelikli araçlardır [Wade ve Hulland, 2004]. Aynı zamanda, üretim
emirleri, kapasite planlaması, kaynak ataması, üretim izleme ve raporlama, stok yönetimi,
hurda/fire izleme vb. gibi yararlar, tedarik zincirinin rekabete dayalı gereksinimlerini karşılar.
Campbell ve Sankaran (2005)’ın vurguladığı gibi ERP sistemleri organizasyonel bağlantıyı
ve organizasyon içindeki işlevlerin daha iyi eşgüdümlenmesini sağlayan belirli bir şirket içi
odaklanma sağlar.

10.4.3. ERP'nin Stratejik Yararları
ERP nin stratejik yararları, kurumun bilgi-işlem yeteneklerinin organizasyonel rekabet
ortamı gereksinimlerini karşılamadaki yeterliliğinin sonucudur. Bilgi-işlem teknolojisi
sisteminin firmanın stratejik hedeflerini desteklemesi kritiktir ve bu durum organizasyonun
229

gereksinimleriyle, bilgi-işlem altyapısı gelişim hedeflerinin aynı olmasını garantiye alır.
Dinamik bir şekilde değişen iş gereksinimleri, strateji planlayıcılarının, çapraz işlevsel iş
hedeflerini sürekli biçimde yeniden değerlendirmelerine ve bu hedeflere uygun bilgi-işlem
sistem kapasitelerini belirlemelerine olanak tanıyan operasyonları gerektirir.
Gargeya ve Brady (2005), ERP’nin yararlarını,ölçülebilir yararlar ve ölçülemeyen
yararlar olmak üzere iki ana başlıkta toplamıştır.
Ölçülebilir Yararlar:Stoklarda düşüş, personelde düşüş, verimlilik artışı, sipariş
yönetiminde gelişme, finansal çevrimde gelişme, bilgi-işlemmâliyetlerinde düşüş, satınalma
mâliyetlerinde düşüş, nakit yönetiminde gelişme, kârlılık oranında gelişme, taşıma/lojistik
mâliyetlerinde düşüş, bakım mâliyetlerinde düşüş, zamanında teslîmatta iyileşme.
Ölçülemeyen Yararlar:Bilgi şeffaflığı, yeni/gelişmiş süreçler, müşteri uyumu, mâliyet
düşüşleri, bütünleşme, standardizasyon, esneklik, küreselleşme, tedarik/talep zincirinin
kurulması, iş performansı, verimsiz iş süreçlerinin elenmesi.

10.5. ERP ve MRP II'nin Karşılaştırılması
Günümüzde rekabet, yerel bazdan ulusal ve uluslararası baza tırmanmaktadır. Bu
koşullar altında rekabet gücünü korumak ve geliştirmek isteyen işletmelerin vizyon ve
stratejilerini gözden geçirmeleri gerekmektedir. Yoğun rekabet, işletmeleri, ürün/hizmet
kalitelerini arttırmaya, pazara tepki hızını yükseltmeye ve bunları başarırken de mâliyetlerini
düşürmeye zorlamaktadır. Her işletme, bir tedarik zinciri (supply chain) içindedir.
Değişimlere hızlı ve ekonomik tepki verebilmek için işletmenin tüm işlev, süreç ve
kaynaklarının bütünleşik bir şekilde planlanması ve kontrol edilmesi gerekmektedir.
ERP’nin kökleri, 1960’lı yılların öncesinde kullanılan malzeme listesi (BOM: Bill of
Material) kavramına dayanmaktadır. Kaynak planlamasındaki ilk ve önemli gelişme, 1959
yılında Joe Orlickey tarafından geliştirilen Malzeme Gereksinimlerinin Planlanması (MRP:
Material Requirements Planning) sistematiğidir. Daha önce elle yapılan malzeme gereksinimi
hesabı, böylece otomatikleştirilmiştir. 1970’li yıllarda kapalı döngülü MRP (Closed-Loop
MRP), diğer bir deyişle kapasite gereksinimlerinin planlanması (CRP: Capacity Requirements
Planning), 1980’li yıllarda Üretim Kaynaklarının Planlanması (MRP II: Manufacturing
Resource Planning) ve Dağıtım Kaynaklarının Planlanması (DRP: Distribution Resource
Planning) sistemleri geliştirilmiştir. Üretim Kaynaklarının Planlanması’ndan (MRP II)
Kurumsal Kaynakların Planlanması’na (ERP: Enterprise Resource Planning) geçiş, 1992
yılında başlamıştır. ERP, adı geçen tüm sistemleri içeren bir yapıya sahiptir.
ERP esas olarak bir itme sistemidir. Ekonomik kapasite kullanımını elde edebilmek
için müşteri siparişlerinin yanısıra talep tahmini sonuçlarını da dikkate almaktadır. Buna
karşılık DRP, gerek itme ve gerekse çekme amacı ile çalıştırılabilmektedir. Tedârik
sürelerinin kısa olması çekme, uzun olması itme esaslı çalışma şeklini gerektirmektedir.
Çünkü işletme hem müşteri talebine kısa sürede yanıt verebilmek, hem de fabrikalarını
ekonomik ölçeklerde çalıştırmak zorundadır. CIM sisteminin sağladığı azaltılmış tedarik
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süreleri ile MRP II ve DRP sistemleri, tam zamanında yönetim (TZY) felsefesine uygun
olarak çekme amacı ile çalıştırılabilir. ERP bu bütünleşmeyi gerçekleştirmektedir. DRP
sistemi ile alınan sipariş, MRP II sistemi ile planlanmakta, CIM sistemi ile üretilmekte ve
yine DRP sistemi ile planlanarak müşteriye iletilmektedir. Satış noktası (POS: Point Of Sale)
sistemi kullanılarak DRP daha etkin çalışır duruma da getirilebilmektedir.
ERP, MRP II fonksiyonlarını da içeren bir üst kümedir. MRP II’deki klasik modüller
(Malzeme Yönetimi, MRP, Muhasebe vb.) ERP’de de vardır. ERP’nin en önemli üstünlüğü,
işletmenin tüm işlev ve birimlerini “tedarik zinciri” kavramı altında bir bütün olarak görmesi,
sözkonusu birimlerin birbirlerinin gereksinimlerini eşzamanlı olarak görerek çalışmasını
sağlamasıdır. “Enterprise” sözcüğü tüm kurumu, “Resource” sözcüğü ise çıktı elde etmek için
kullanılan tüm girdileri ifâde etmektedir (Tablo 48).
Tablo 48. MRP, MRP II ve ERP içeriklerinin bütünleşme düzeyleri
Teknolojik Kaynak

MRP

MRP II

ERP

Ürün Ağaçları

Düşük

Yüksek

Yüksek

Ana Üretim Çizelgesi

Düşük

Orta Düzey

Yüksek

Kapasite Kaynak Planlaması

Düşük

Orta Düzey

Yüksek

Değer Zinciri Faaliyetleri

Düşük

Orta Düzey

Yüksek

Müşteri Talep Tahmini

Düşük

Düşük

Yüksek

Ürün Geliştirme
Yöntembilimi

Düşük

Düşük

Yüksek

Veri Yönetimi

Düşük

Orta Düzey

Yüksek

Süreç Analizi

Düşük

Orta Düzey

Yüksek

Bilgi Yönetimi

Düşük

Orta Düzey

Yüksek

Bir işletmenin çok sayıdaki işlev ve sürecini standart yazılımlar ile bütünleştirmesi
olanaklı değildir. Belirli bir tipteki îmalatı standart bir MRP II yazılımı ile planlamak ve
kontrol etmek olasıdır. Ancak farklı sektörlerde, farklı bölgelerde ve farklı üretim tiplerinde
gerçekleştirilen üretimin tüm destek fonksiyonları ile birlikte bütünleşik bir şekilde
planlanması, standart bir MRP II yazılımıyla başarılamaz. Gerek birden fazla noktada ve
gerekse birden fazla tipte üretim yapan işletmelerin tüm işlevleri ile birlikte, bütünleşik bir
şekilde planlanması ve kontrol edilmesinin adresi ERP yazılımlarıdır. ERP; MRP II’yi
ortadan kaldırarak onun yerini alan bir yazılım değildir. MRP II yöntembilimini de kullanarak
işletmelere yeni ve etkin olanaklar sunan bir anlayıştır.
İşletmeler aynı fabrika çatısı altında olsa bile farklı üretim tiplerinde (make to stock,
assemble to order, make to order, engineer to order) üretim yapabilmektedir. Bâzı
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işletmelerimiz ise hücresel üretim ilkeleri doğrultusunda üretimlerini hücreler hâlinde
gerçekleştirmektedir. Sözkonusu farklı alanlardaki sorunlara noktasal çözümler (point
selection) getirilmesinden çok, bu sorunlara işletmenin içinde bulunduğu tedarik zinciri içinde
küresel ve önleyici çözümler getirilmesi, ERP yazılımları ile olanaklıdır. ERP farklı alanlar
(îmalatlar) için çalıştırılacak ERP sistematikleri için bir şemsiye stratejisi görevini görerek,
işletmenin ana stratejileri ile yerel planlama faaliyetleri arasındaki iletişimi sağlar. Dolayısıyla
ERP ile merkezî bir planlama, eşgüdüm ve kontrol yapılabilirken, daha alt düzeyde ERP
çözümleri ile yerel planlama ve kontrollar yapılabilinir. Böylece yerel birim yönetici ve
çalışanlarının da kurumsal bilgilere erişimi olanaklı olur.
ERP ile MRP II arasındaki temel fark, MRP II’nin tek bir fabrikaya, ERP’nin daha
ziyâde birden çok fabrika ve tesisin bütünleştirilmesine yönelik olmasıdır. Tek fabrikalı
işletmelerde ERP, ancak işletmenin değişim mühendisliği (reengineering) çalışmaları sonucu
birbirinden ayrılmış üretim süreçlerinin oluşturulduğu ve bu süreçlerin yönetimin kısmen
bağımsız olarak hareket edebildiği durumu için sözkonusudur. ERP, üretim sürecinde ve
çeşitli yönetim kademelerinde bulunan her çalışanı, bir donanım-yazılım sistemi ile birbiriyle
doğru ve zamanında iletişim kurabilir duruma getirir. Herkes, ortak bir veritabanında bulunan
aynı ve güncel verilere ulaşabilir. Bu şekilde üretim sürecinde MRP II ile sağlanan
bütünleşme, ERP ile daha üst ve merkezî faaliyetler düzeyinde gerçekleştirilir.
ERP hiç bir zaman MRP II’nin yerine geçen bir sistem değildir. MRP II’nin daha
geliştirilmiş bir durumudur. ERP, birden fazla fabrikada veya tesiste çalışan, MRP II
sistemlerini bütünleştiren ve bu bütünleşmeden gerekli bilgileri üreten bir sistemdir.
Dolayısıyla MRP II’de başarılı olmuş işletmelerde ERP etkin sonuçlar verir. MRP II’deki
modüler yapı ERP için de sözkonusudur. ERP, daha önce de belirtildiği gibi çok tesisli bir
toplu yönetim (corporate management) için uygun bir yaklaşımdır. Tesis yöneticilerinin kendi
birimlerinde etkin kararlar verebilmesi için tüm topluluğu ilgilendiren temel bilgilere
gereksinim vardır. ERP bu bilgileri sağlar. Bu amaçla, tüm tesislerin bir şebeke hâlinde
birbirine bağlanarak bilgi alışverişini etkin bir düzeye getirmesi gerekmektedir.
ERP, işletmelere MRP II yöntem ve sistematiğine bağlı kalarak yeni ufuklar açan yeni
bir yaklaşımdır.

10.6. ERP ve Bilgi-İşlem Teknolojisi
Coğrafî olarak farklı bölgelerde bulunan fabrika, tedarikçi firma ve dağıtım
merkezlerinin eşgüdümlü olarak planlanması, yüksek düzeyde bir bilgi bütünleşmesi ve
iletişimini gerektirmektedir. Hattâ bu bütünleşmenin yurtdışı bağlantılar nedeniyle küresel
boyutlara taşınması gerekmektedir. Farklı birimler arasında yatay elektronik bilgi değişim
hızının yüksekliği ERP’nin temel taşlarından biridir. Müşteri/Hizmet Veren (Client/Server)
bilgi-işlem teknolojisi, hiyerarşik, dağıtılmış ve ilişkisel veritabanı, standart sorgulama dilleri,
farklı ülkelerdeki tesisler veya bu ülkelerle olan ilişkiler nedeniyle çok dilli (lisanlı) kullanım,
4. kuşak programlama dili kullanımı, açık sistem mimarîsi, uygulama programlarına grafiksel
bağlantı kurabilme, personel, bakım, kalite vb. çok sayıda uygulamayı içermesi, raporlama
esneklikleri, farklı üretim yapılarına (stok için veya siparişe göre üretim) uyum gösterebilme,
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ERP yazılımlarında bulunması gereken diğer özelliklerdir. Böylelikle, verinin hangi noktada
olduğu önemli olmaksızın, küresel boyutta veriye ulaşım ve kullanım olanaklı duruma
gelmektedir. Küresel boyutta tasarımlanan veritabanı, tek bir noktadan kullanılabilmektedir.
Bir fabrikada yaratılan teknolojik bilgiden diğer fabrikalar anında yararlanabilmektedir. Yine
bir bölgedeki yeni tedarikçi firmanın özellikleri, diğer bölgelerdeki fabrikalarca da bilinir
duruma gelmektedir. Tüm stoklar (özellikle yedek parça) merkezî olarak
değerlendirildiğinden, stok optimizasyonu daha etkin olarak gerçekleştirilebilmektedir.
Bilgi-işlem teknolojisi çok hızlı bir gelişim içindedir. Gelişme, işletmelerde bilgisayar
kullanmayan hiç bir eleman bırakmayacak biçimde sürmektedir.
ERP’de veriler, genellikle farklı yerlerdeki veritabanlarına dağıtılmış durumdadır. Bu
veritabanları, şebeke sistemi ile birbirlerine bağlı olmak durumundadır. Kullanıcının görmek
istediği verinin/verilerin nerede olduğunu bilmesi gerekmemekte, sistem istenilen
veriyi/verileri istenen şekilde (formatta) kullanıcının hizmetine sunmaktadır. Bu ilişki,
müşteri/hizmet veren yapısı ile çok daha etkin bir duruma getirilmektedir. Bu yapıda bir çift
program aynı anda çalışmaktadır. Müşteri tarafından hizmet için istekte bulunulmakta, hizmet
veren tarafından ise bu isteklere yanıt verilmektedir. Dolayısıyla müşteri ön tarafta isteklerde
bulunurken, arka tarafta hizmet veren istenilenleri gerçekleştirmektedir. Arka tarafta bulunan
bir hizmet veren, aynı zamanda başka bir hizmet veren için müşteri durumunda olabilir.
Örneğin bir uygulama için uygulama programı hizmet veren olarak çalışırken, gerekli veriler
için bir veritabanı yönetim programının (hizmet veren) müşterisi olabilir.
Müşteri/Hizmet veren yapısı; tasarım, mühendislik, atölye veri izleme, tezgâh yükleme
gibi uygulamalarda büyük hız ve esneklik sağlamaktadır. ERP yazılımlarında bu yapı,
kullanım etkinliğini ve verimliliğini arttırmaktadır. ERP, dağıtılmış veritabanları, yâni fiziksel
olarak farklı yerlerde bulunan veritabanları arasındaki bütünleşme ile, kullanıcıya istediği
veriyi istediği anda verebilecek şekilde kurulmakta, veritabanları da tek bir işlem (transaction)
ile güncelleştirilmektedir.
ERP yazılım sistemlerinde, eski bir yaklaşım olan verileri bir merkezden işleme ve
merkezî veritabanı yapısı uygun değildir. ERP’de farklı noktalara dağıtılmış ilişkisel
veritabanlarının kullanılması gerekir. Bu veritabanları, bir bilgisayar ağı sistemi ile birbirine
bağlıdır. Kullanıcı için kullanacağı verinin nerede olduğu önemli değildir, onu standart bir
bilgisayar diliyle sorgulayabilmesi önemlidir. Ayrıca grafiksel arayüzler kullanılarak
kullanıcıya daha iyi analizler yapabilme olanağı sağlanır. Elektronik veri değişimi (EDI) ile
tedarik zinciri içinde yer alan birimlerin hızlı ve güvenilir iletişimi sağlanır. ERP yazılımları,
4. kuşak geliştirme araçları ve bilgisayar destekli yazılım mühendisliği (CASE) kullanılarak
geliştirilmiş çok sayıda farklı donanım ve işletim sisteminde çalışabilen açık yazılım
sistemleridir.
ERP, işletmenin toplu (corporate) planlanmasında etkin bir araçtır. İşletmenin içinde
bulunduğu tedarik zinciri içinde etkin ve ekonomik olarak yönetilmesini, gerekli kararların
gerekli zamanlarda alınmasını sağlar. İşletme faaliyetlerine hem genel hem de ayrıntı
açısından bakılmasını sağlar. Farklı ülke dillerinin ve farklı para birimlerinin eşzamanlı
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kullanımını gerçekleştirir. ERP, kendi temel yaklaşımı içinde işletmelerin özgün koşullarına
uygun olarak uygulanır.
ERP uygulamalarında hazır bir reçete yoktur. Her işletme, kendi planlama ve
otomasyon düzeyine göre farklı bir aşamadan başlayabilir. Ancak vazgeçilemeyecek ilk adım,
işletme yönetim kademelerinin ERP felsefe, kavram ve yöntembilimi hakkında yeterince
bilgilendirilmesidir. ERP ile şirket vizyonu arasında ilişki kurulmalıdır. İşletme yönetimi,
vizyonunu oluştururken, ERP’nin boyutları konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Vizyona yönelik
stratejiler de bu bilgi ışığında oluşturulmalıdır.
ERP îmalat bazlı bir bakıştan satışa, ürün yönetimine, dağıtıma, süreç kontroluna,
muhasebeye, insan kaynaklarına ve işletmenin diğer tüm işlevlerine kadar yayılan bir bakıştır.
İşletmelerin fonksiyon ve işlemleri arasındaki ilişkiler, işletme sistem ve süreçleri arasında
sıkı bir bütünleşme ve eşgüdüm olmasını gerektirir. Ancak bu şekilde hızlı, yüksek kaliteli ve
düşük mâliyetli bir işletmecilik gerçekleştirilebilir. MRP II îmalat süreçlerine odaklanırken,
ERP tedarik sürecinin (satınalmadan dağıtıma) tümüne, işletmenin strateji ve hedeflerini
dikkate alarak odaklanır. Bir îmalat birimince zamanında karşılanamayan bir siparişin başka
bir îmalat birimince karşılanıp karşılanamayacağını araştırır. Bir depoda bulunamayan kritik
bir malzeme veya yedek parçanın başka bir yerde varolup olmadığını belirler.
Sonuç olarak ERP; MRP II yöntembilimini kullanarak, işletmenin tüm ana ve destek
işlevlerini işletmenin içinde bulunduğu tedarik zinciri bütününde belirlenmiş strateji ve
hedefler doğrultusunda bütünleşik bir şekilde planlama ve kontrol etme yaklaşımıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir ERP sistemi, bilgi teknolojisi ile olanaklı olan, işletmenin tüm kaynaklarını
planlayan ve tüm bilgi gereksinimlerini karşılayan bir yönetim sistemidir [Atasever, 2011].
Diğer bir deyişle ERP, tümüyle bütünleştirilmiş bilgisayar destekli bir iş yönetim sistemidir.
ERP sistemi, tüm bölümlerin yazılım ve süreçlerini tek bir veritabanı üzerinde çalışan tek bir
yazılım uygulaması içinde birleştirir [Macvittie, 2001]. ERP yazılımı ise, bir kuruma tüm
organizasyon boyunca bilgiyi paylaşma olanağı veren bir yazılım uygulamaları serisidir
[Piturro, 1998].
ERP tüm işletme düzeyinde arz-talep dengesini sağlayan, tedarik zincirini
tamamlamak için tedarikçiler ve müşteriler arasında bağlantıyı sağlayan, karar destek
sistemleri için gerekli iş süreçlerini içeren ve çalışanların işlerini yüksek müşteri hoşnutluğu
ve verimlilik ile yapmalarını ve aynı anda mâliyet ve stokları düşürmelerini sağlamak için
satış, pazarlama, üretim, operasyon, lojistik, satınalma, finans, ürün geliştirme ve insan
kaynakları arasında bütünleşmeyi sağlayan bir yönetim aracıdır. Şekil 52’de görüldüğü gibi
ERP işletme içi tüm operasyonları içermektedir [
ERP yazılımları, farklı sektörlerin farklı gereksinimlerine uyum sağlayabilecek
düzeyde özelleştirilebilirler. Bu nedenle ERP yazılımları, üç farklı biçimde ortaya
çıkmaktadır:
1.
Yazılımın en kapsamlı ve en genel hâlidir, pek çok sektörü hedef alır ve
kullanılmadan önce yapılandırılmalıdır.
2.
Yazılımın kapsamlı hâlinden önceden yapılandırılmış şablonlar oluşturulur. Bu
şablonlar sektöre ve firma büyüklüğüne göre özelleştirilir.
3.
Yazılım, birinci ve ikinci şekilde yüklendikten sonra firmanın kendi yapısına
göre özelleştirilir.
ERP iş süreçleri arasında eşgüdümü sağlayarak, kurumdaki her bireyin aynı dili
konuşmasını, aynı bilgiye erişme, eriştiği bilgiyi ölçme ve buna göre değerlendirmeler
yaparak kurum stratejisini belirleme konusunda yarar sağlamaktadır [Atasever, 2011].
Bugünün ERP sistemi, süreçleri, insanları, tedarikçileri ve müşterileri birbirine bağlar
[Wah, 2000]. ERP sistemini uygulayan bir şirket, insan kaynaklarından muhasebeye,
satışlara, üretime, dağıtıma ve tedarik zinciri yönetimine kadar her biriminin sıkıca
bütünleştirildiği bir şirket olarak düşünülür [Bingi, Sharma ve Godla, 1999]. Bu bütünleşme,
şirketlere birçok yönde yarar sağlar.
Shang ve Seddon (2000), ERP nin yararlarını beş boyutta gruplayan bir yapı
önermektedir:
1.
Operasyonel yararlar:Maliyet azaltımı, çevrim süresi azaltımı, verimlilik artışı,
kalite artışı, müşteri hoşnutluğu artışı.
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2.
Yönetsel yararlar: Daha iyi kaynak yönetimi, gelişmiş karar verme ve planlama,
performans artışı.
3.
Stratejik yararlar: Büyümeye destek, yenileşimci (inovatif) iş alanları kurmak,
mâliyetlerde öncülük, ürün farklılaşması oluşturma.
4.
Bilgi-İşlem altyapısı yararları:Varolan ve gelecek değişiklikler için esnek iş
süreçleri oluşturmak, bilgi-işlem mâliyet azaltımı, bilgi-işlem altyapısında kapasite artışı.
5.
Organizasyonel Yararlar: Organizasyonel değişime destek, örgütsel öğrenmeyi
kolaylaştırma, yetkilendirme, ortak vizyon oluşturma.
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Bölüm Soruları
SORU-1
ERP sistem mimarisini açıklayınız.
SORU-2
ERP’nin MRP II’den esas olarak ayrıştığı yer neresidir ? ERP yazılımlarında ülkebölge farkı kendini hangi tip konularda gösterir ?
SORU-3
ERP’nin operasyonel ve taktik yararları nelerdir ?
SORU-4
Günümüzde MRP II kullanan işletme var mıdır ? Varsa nedeni ne olabilir ? Tartışınız.
SORU-5
ERP yazılımlarının kullanımı gelecekte dünyada ve Türkiye’de ne durumda olacaktır ?
Bu konuya ilişkin düşünceleri araştırınız ve öğreniniz.
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11. KURUMSAL KAYNAKLARIN PLANLANMASI MODÜLLERİ VE
SİSTEMATİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.

ERP Modülleri

11.2.

ERP Sistematiği

11.3.

ERP Yöntembilimi

11.4.

ERP Sistemlerinin Eğitimi

11.5.

ERP Sistemi Yazılım Tedârikçileri

11.6.

Türkiye’de Uygulama Örnekleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


ERP Sistemlerinin uygulama aşamaları nelerdir?



ERP Sistemleri tedariği sağlayan firmalar ve ürünleri nelerdir?



Türkiye'de ERP uygulamaları ne durumdadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

ERP uygulama aşamalarını
kavramak.
ERP
tedarikçileri
ve
ürünlerinin
yaygınlığı
hakkında bilgi sahibi olmak.
Türkiye'de
ERP
uygulamalarının
durumu
hakkında bilgi sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar


ERP Uygulama Sistematiği



ERP Tedarikçileri



Türkiye'de ERP Uygulamaları
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Giriş
Bu bölüm kapsamında ERP sistemlerinin Modülleri incelendikten sonra ERP
sistematiği ve evreleri açıklanacaktır. ERP Sistemi Yazılım Tedârikçileri ile ilgili bilgi
verildikten sonra Türkiye’de ERP uygulamaları konusu üzerinde durulacaktır.
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11.1. ERP Modülleri
ERP sistemlerinin en önemli özelliklerinden birisi de modüler bir yapıya sahip olması
ve kurumların, gereksinimlerine göre kendilerine uyan modülleri bünyelerine monte
etmeleridir. Bir kurum ERP sistemi kurmak istediğinde, önünde iki uç seçenek bulunmaktadır
[Atasever, 2011]:
1.

Tüm ERP paketini tek bir firmadan temin etme.

2.

Tüm ERP paketini kendi olanakları ile tümüyle kendi sistemine göre üretme.

Her iki seçeneğin de kendine göre artı ve eksileri bulunmaktadır. Birinci seçenekte,
yazılımın kurumun kendi sistemine özelleştirilebilme esnekliği en az düzeyde bulunurken
mâliyet de en düşük konumdadır. İkinci seçenekte mâliyet çok yüksek düzeylerde
seyrederken, yazılımı kurumun kendi sistemine göre özelleştirmesi kendi elindedir. Bu iki uç
seçeneğin esneklik ve mâliyet kıyaslamasını gösteren grafik, Şekil 54’de verilmiştir.

Şekil 54. Satınalma ya da kendine uygun yazılım üretme durumu kıyaslaması
Günümüzde ERP yazılımını kendi kendine üretme yolu pek yeğlenmemektedir. Daha
çok yeğlenen ERP çözümleri, paketin tümünü tek bir satıcıdan almak ya da farklı satıcılardan
farklı modülleri birbirine bütünleştirerek “en iyi karma” (best of breed) yöntemi ile ERP
sistemi kurmaktır. En iyi karma çözümü içinde sayılabilecek ve belki de en çok kullanılan
olma özelliği taşıyan bir diğer çözüm de, ERP sisteminin temel modüllerini tek bir satıcıdan
temin ettikten sonra destekleyici diğer modülleri konunun uzmanı başka satıcılardan alarak
sisteme bütünleştirmektir [Atasever, 2011].
Firma içi iş sistemi ERP ile kontrol altına alınırken, firmanın tedarikçileri ve
müşterileriyle olan ilişkileri de ERP’ye bütünleştirilen Tedârik Zinciri Yönetimi (İng. SCM:
Supply Chain Management) ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (İng. CRM: Customer
Relationships Management) sistemleri ile sağlanmaktadır. Bu üç sistemin bir arada kullanımı,
iş dünyasının son zamanlarında gündemini oldukça meşgûl etmektedir. ERP bu yapısıyla,
daha önce de belirtildiği gibi yeni bir kavram oluşturmakta ve bu yeni kavram yine daha önce
belirtildiği gibi ERP II ya da Genişletilmiş ERP olarak adlandırılmaktadır [Yegül, 2003].
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ERP sistemlerindeki iş süreçleri; satış dağıtım, üretim planlama, tesis bakımı, proje
yönetimi, malzeme yönetimi, finans planlama ve insan kaynakları gibi işlevsel uygulamalar
şeklinde gruplanır [Sumner, 2005; Monk ve Wagner, 2006]. Bu işlevsel uygulamaların her
birindeki süreç çevrimleri, değişik pek çok maddenin/bileşenlerin (malzeme, kaynaklar,
tedarikçiler vb.) planlanması, kontrolü ve uygulanması için çeşitli fonksiyon, durum ve diğer
süreç bileşenlerini bütünleştirir [Curran ve diğ., 1998]. Genel anlamda, bu süreç çevrimleri
pek çok çapraz işlevsel süreçlerden oluşur.ERP sistemindeki her bir iş süreci, uygulamanın
alanına göre bâzı veri element ve/veya yapılarını, organizasyonel elementleri içermelidir.
Ayrıca, bu süreç bileşenleri, başka süreçlerle ve ilgili element ve yapılara ait süreç
bileşenleri ile bağlantılı olabilir. Örneğin, satış siparişi sürecinin bir parçası olarak sipariş
teklifi, satış siparişine ait üretim emri sürecinin müşteri ürün konfigürasyonu temelinde
gereksinimlerini karşılar.

11.1.1. Üretim Planlama ve Yürütme Süreci Çevrimi
Üretim planlama, kontrol ve yürütme çevrimi formları, ERP sistemindeki Üretim
Planlama Modülünün ana kısımlarıdır [Dickersbach ve diğ., 2007]. Bu planların kısa
dönemde yürütülmesi ve orta dönem için malzeme ve kapasitelerin planlanması kolaylığını
sağlar. Uzun dönemli planlamada (İng: SOP: Sales ve Operations Planning) satış ve dağıtım
planlama, organizasyonun operasyonel düzeyi için satış tahminlerinden operasyonel bütçelere
kadar uzanan tutarlı ve gerçekçi planlar geliştirir. Satış ve operasyon planlama çıktıları, satış
planını destekleyecek finansal, üretim ve mühendislik kaynaklarının oranını belirler. Uzun
dönemli planlama çıktıları, uzun dönemden orta dönemli planlama ufkuna geçen üretimin
ürün grupları için üretim planlarınına kaynak oluşturur. Talep yönetimi bireysel gereksinimler
içindeki üretim planlarına ayrıştırılır. Ana üretim çizelgeleme ve/veya malzeme gereksinim
planlama (MRP), malzemelerin gereksinimlerinin belirlenmesi için sıklıkla kullanılır.
Malzeme gereksinim planlama süreci, termin tarihlerini dikkate alarak ürün ağaçlarını
patlatmak ve sonuçları planlı siparişler olarak belirlemektir. MRP çıktıları, tüm malzemelerin
stok durumları ve malzeme türüne bağlı olan bağımlı gereksinimler ve satınalma talepleridir.
Planlı siparişler sonrasında üretim emirlerine çevrilir ve üretim faaliyetlerinin kontrolü ile
üretim emri çevrimi tamamlanır. Maliyetler belirlenir.
Bu süreç çevriminin içeriğinde çeşitli planlama, uygulama ve kontrol fonksiyonları
dışında, malzeme ana verileri, ürün ağaçları, iş merkezleri, üretim akışları ve mâliyet
merkezleri gibi ana veriler de vardır. Ek olarak, bu iş çevrimi, planlanmış sipariş ve üretim
emirleri gibi veri kayıtlarını üretir. Ayrıca, bu iş çevrimi uzun dönemli planlamadan kısa
dönemli uygulamaya bütünleşik süreçler sunar, Üretim yürütme sırasında, malzeme eksikliği,
fazla yükleme gibi durumlarda kaynakların sonlu planlanması, malzemelerin taşınması gibi
birçok fonksiyonda çeşitli düzeylerde gerekli olan manuel işlem yükünü azaltır
[Samaranayake, 2008]. Üretim sipariş çevrimi iyileştirilmesinin bir parçası olarak,
optimizasyon ve süreç otomasyonu için potansiyel içerir.

245

11.1.2. Müşteri Siparişi Yönetimi Süreç Çevrimi
Bu süreç çevrimi, birçok ERP sisteminin satış dağıtım modülünün içerisinde bir
anahtar süreçtir. Bu süreç, satış siparişsürecinin izlediği satış öncesi faaliyetler ile başlar
[Curran ve diğ., 1998; Lawrence ve diğ., 2005; Oberniedermaier ve Sell-Jander, 2005].
Satış öncesi faaliyetlerin ana hedefi, fiyat araştırması yapmak ya da fiyat teklifi almak için
müşteri fiyat bilgisi sağlamaktır. Satış öncesi sürecin ana faaliyetleri, müşteri bağlantılarını,
satış aramaları, ziyaretler ve e-posta iletişiminin izlenmesidir. Satış sipariş süreci, daha once
elde edilen fiyat araştırması ya da tekliften üretilmiş bir satış siparişi oluşturulmasıyla
başlayan bir dizi faaliyeti içerir [Sandoe ve diğ., 2001]. Satış siparişi sürecinde, alacak
hesapları ile birlikte müşteri bakiye kontrolü ve stok kontrolün bir parçası olarak üretim
planlama kayıtlarıyla birlikte stok kayıtlarının kontrolü gibi bâzı çapraz işlevsel faaliyetler
vardır. Ek olarak süreç, talep edilen malzemenin müşterinin istediği tarihte teslim edilip
edilemeyeceği kontrol eder. Satış sipariş sürecinin bir parçası olarak bir kez kullanılabilirlik
ve bakiye kontrolü işlemleri tamamlandığında süreç,teslîmat fonksiyonuna ilerler. Teslîmat
faaliyeti, ambarın kullandığı çekme ve paketleme gibi belgeleri üretir. Bu faaliyet de, üretilen
bilgi dağıtım ağı ve teslîmat gereksinimleri temelinde, planlanan tarih ve adetlerde dağıtım
planlaması için kullanılır. Son olarak, muhasebe bölümünde fatura ve müşteri ödemesi ile
süreç tamamlanacaktır. Müşteri sipariş yönetim süreci ile ilişkili bu faaliyetlerin ve olayların
tümü, standart sipariş süreci ve teslîmat işleme süreci olarak gruplara ayrılır [Karim ve diğ.,
2009]. Üretim planlama ve yürütme çevrimine benzer olarak, bu süreç, aynı zamanda çeşitli
veriler ve kayıt verileri içerir. En genel ana veriler, malzemeler ve müşterilerdir. Satışlar; satış
organizasyonu, satış bölgeleri ve dağıtım kanalları olarak üç ayrı organizasyonel bileşeni
içeren ERP sistemi, içindeki satış alanı içerisinde kurgulanabilir. Sonuçta, bu süreç,
gelecekteki ilerlemelerin bir parçası olarak optimizasyon ve otomasyon için aday olan ürün
işleme, toplama, paketleme ve faturalamayı içeren manuel fonksiyonları ve ardışık planlama
adımlarını içerir.

11.1.3. Malzeme ve Kalite Yönetimi Süreç Çevrimi
Bu süreç çevrimi, bir ürün ya da hizmet için gelen taleple birlikte başlar. Bu
genellikle, manuel ya da MRP tarafından otomatik olarak oluşturulmuş bir satınalma talebidir.
Tedâriğin kaynağı satınalma bölümü ya da sistem tarafından belirlenmiş,gereksinim duyulan
bir maddedir.
Bu talep tedarikçiye iletilir. Taleplerden referans ile bir satınalma siparişi oluşturulur.
Sipariş tâkibi, siparişin tam zamanında teslîmatını sağlamak için yapılır. Mallar; satınalma
siparişi ile istenir, mal kabülü ile ambar içerisine alınır. Ürünlerin kalite kontrol esnasında
herhangi bir nedenden dolayı red edilmesi ya da kısıtlı kullanıma alınması gerekirse kalite
yönetim işlevsellikleri ile kalite kontrol işlemleri tamamlanır. Ürünler bir kez teslim alınır ve
kontrol edilir.Fatura orijinal satınalma fiyatı ve teslim alınan miktarla karşılaştırılarak
doğrulanır. Ödeme, tanımlanan ödeme koşulları ve vâdeler baz alınarak yapılacaktır. Ana
veriler, malzeme ve tedarikçileri içeren bu süreçle doğrudan ilişkilidir. Kayıt verileri basit
satınalma taleplerinden satınalma siparişlerine kadar uzanabilir. Organizasyonel veriler tesis,
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depolama alanı ve satınalma organizasyonunu içeren bu süreçle doğrudan ilişkilidir. Yukarda
sözedilen temel süreçlere benzer şekilde, bu süreç çevrimi çeşitli planlama ve çizelgeleme
adımlarını ve ürün teslim alma ve depolama alanları arasında stok transferini içeren ürün
hareketlerine ilişkin belirli işlevlerde elle yapılan işlemleri içerir [Curran ve diğ., 1998;
Sumner, 2005]. Çeşitli işlevlerde elle müdahalenin varolan düzeyi; gelişmiş planlama ve
çizelgeleme yöntemlerinin uygulanması ve elle yapılan işlemlerin elenmesi ile tüm süreç
çevrimi üzerinde yapılan iyileştirmelerle düşürülebilir.

11.1.4. Bakım Yönetimi Süreç Çevrimi
Bakım süreç çevrimi beş aşamaya bölünebilir: Bildirim, planlama, kontrol, uygulama
ve tamamlama [Stengle ve Ematinger, 2001]. Her bir aşamada, farklı ana verileri kullanarak
çeşitli işlevler gerçekleştirilir ve kayıt verilerini de içeren bilgiler üretilir. Çevrim bakım
bölümünün bildirim formunda bir hasar, arıza, sorun ya da başka bir taleple (örneğin
değişiklik talebi) ile uyarılmasıyla başlar. Planlama aşamasında, kaynak ve malzemenin
planlanmasıyla bir bakım iş emri oluşturulur. Kontrol düzeyinde, bakım siparişi serbest
bırakılır, uygunluk kontrol edilir, gerekli kapasite sağlanır, ve gerekli dokümanlar basılır.
Uygulama evresi, yedek parçaların stoktan çekilmesi ve iş emrinin gerçekleştirilmesini içerir.
İş tamamlandığı zaman, işin tamamlanması için harcanan gerçek zaman tamamlama adımında
geri raporlanır/onaylanır. Aynı zamanda diğer teknik bilgiler,onarımı dokümante etmek ve
teknik sistemin durumunu kaydetmek için girilir. İş emri daha sonra muhasebe bölümüne
iletilir. Diğer süreç çevrimlerine benzer şekilde, bu süreç de malzemeler, görev listeleri,
işlevsel hiyerarşiler gibi çeşitli veri öğelerini içerir. Bu süreçte anahtar kayıt verisi,
bildirimden kaynaklanan bakım iş emridir.
Sonuçta, bu süreç uygulama evresinde bakım iş emri çevirimini de içeren pek çok
işlev ve veriyi içerir. Böylece, bu süreç çevrimi, otomasyon ve optimizasyon ile çeşitli işlev
ve faaliyetlerde daha ileri geliştirmeler için potansiyel bir adaydır.

11.1.5. İnsan Kaynakları Yönetimi Süreç Çevrimi
İnsan kaynakları süreç çevrimi; işe alma, kiralama, yarar belirleme, eğitim, seyahat,
zaman raporlama ve vardiya planlama, bordro, işgören gelişimi ve maaş yönetimi, mâliyet
planlama ve raporlama gibi bir takım alt süreçleri içerir [Kramer ve diğ., 2004]. Bu sürecin
her bir bileşeni, sürecin gereksinimlerine göre birtakım veri öğeleri ve/veya veri yapıları ve
bunların ilişkilerini içermelidir. Bu süreç çevrimi işlev ve faaliyetler açısından daha ileri
iyileştirmeler için sınırlı içeriğe sahip olmasına rağmen, bu süreç ERP içindeki pek çok
işlevsel uygulama ile bağlantılıdır. Böylece, temel süreçlerde yapılacak her iyileştirme, bu
süreç çevriminin planlanması ve uygulanmasına etki edecektir.
Yukarıda sözedilen temel süreç çevrimlerinden başka, ERP içerisinde finansal
planlama ve kontrol süreci, proje yönetimi süreci gibi birtakım başka süreçler vardır.
Sözedilen süreç çevrimlerine benzer şekilde, ERP içindeki herhangi bir iş süreci, faaliyet
çevrimleri (alt süreçler) tarafından temsil edilebilir. Sözedilen süreç çevrimlerindeki iş
süreçleri, birtakım veri öğeleri ve yapılarını içerdiği için, iş süreç modellemenin bir parçası
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olarak bu veri öğe ve yapılarının bütünleşimi, otomasyon ve optimizasyonda daha ileri
iyileştirmeler için anahtardır.SAP modülleri Tablo 49'da gösterilmektedir.
Tablo 49. SAP ERP programı modülleri

FI

CO

TR
EC
BIW

Finans
Finansal
Yönetim
Maliyet
Muhasebesi
ve Kontrol
Hazine
İleri Bilgi
Sistemleri
İş Bilgi
Depolama

Lojistik
Malzeme
MM
Yönetimi
PP

PM
SD

Üretim
Planlama
Bakım
Yönetimi
Satış ve
Dağıtım

Diğer
HR

İnsan Kaynakları

QM

Kalite Yönetimi

PS

Proje Yönetim
Modülü

WF

İş Akışı

11.2. ERP Sistematiği
Dağıtım, üretim ve tedarik zinciri Şekil 55’deki gibi şematize edilebilir. Şekil birden
çok coğrafî bölgede (yurt içi ve dışı) yer alan dağıtım, üretim ve tedarik merkezlerini
göstermektedir.
Çok sayıda tedarik-üretim-dağıtım merkezinin eşgüdümlü olarak planlanması bir
noktaya kadar merkezî planlama yapılmasını, bir noktadan sonra MRP II ve DRP sistemleri
ile adem-i merkezî planlama yapılmasını gerektirmektedir. Satış noktası ve dağıtım
merkezleri zinciri içinde toplanan müşteri sipariş ve satış tahmini bilgilerinin DRP sistemi ile
toplanması, toplanan bilgilere göre ERP sistemi ile tüm dağıtım, üretim ve tedarik merkezleri
bazında kaba kapasite planlaması (Rough-Cut Cpacity Planning) yapılması ve bu aşamada
sözkonusu merkezlerin birbirlerine verecekleri bilgi, işgücü, makina, malzeme, enerji vb.
kaynak desteklerinin belirlenmesi ve bu merkezler bazında saptanan dağıtım, üretim ve
tedarik ana planlarının MRP II ve DRP sistemleri ile adem-i merkezî şekilde ilgili olduğu
merkezde yapılması gerekmektedir (Şekil 56). ERP ile planlama yapılırken öngörülen
ölçütler, stratejik planlama sistemince belirlenen ölçütler olacaktır. Fabrikalarda adem-i
merkezî bir şekilde gerçekleştirilen MRP II çalışmasının üretime yönelik programları CIM
sistemi aracılığıyla uygulanacaktır. Otomatik tanımlama teknolojisi ile elde edilen veriler,
hiyerarşik veritabanı anlayışı içinde işlenerek depolanacak (oluşturulan) bilgiler DSS
tarafından işlenerek, stratejik planlama sistemi için gerekli altyapı oluşturulacaktır.
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Şekil 55. Çok bölgeli dağıtım-üretim-tedarik zincirleri

249

Şekil 56. Kurumsal Kaynakların Planlanması (ERP) sistematiği
İşletmenin farklı fabrikalarında farklı üretim tipinin bulunması, yazılımın tüm
fabrikalara uyacak şekilde esnek olmasını gerektirmektedir. Üretim tiplerini aşağıdaki şekilde
sınıflandırabilmekteyiz:
Stok İçin Üretim: Müşterinin anında almak istediği, standart tiplerde olan ürünlerin
üretimidir. Bu nedenle stok miktarları yüksek olan bir üretim tipidir. Güvence stokları düzeyi
ve satış tahmini çalışmaları önem arzeder. Kitle üretimi (mass production) sözkonusudur.
Siparişe Göre Son İşlemler Üretimi: Standart modeller üzerinde müşterinin istediği
aksesuar, boya, ambalaj vb. son işlemlerin gerçekleştirildiği üretimdir. Böylece müşteri
gereksinimlerine uygun olarak ve kısa sürede çok sayıda ürün tipi üretilebilmektedir.
Siparişe Göre Tasarım ve Üretim: Taşıma ve işleme donanımı gibi özel ürünlerin,
müşterinin isteklerine göre tasarımı ve/veya üretimidir. Standart malzemeler dışındaki
malzemelerin satın alınması, sipariş geldikten ve tasarımı tamamlandıktan sonra yapılır.
Dolayısıyla standart malzemelerin satınalma programı yapılır, diğerleri siparişler
gerçekleştikçe planlanır.
Üretim tiplerindeki bu farklılıklar, kaynak planlaması çalışmalarını etkiler. Örneğin;
son montaj programı (FAS: Final Assembly Schedule) ile MPS, stok için üretim tipi için aynı
iken, diğer üretim tipleri için farklıdır. MPS, ikinci üretim tipinde son işlemlere (montaj)
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kadar belirlenebilirken, üçüncü üretim tipinde ancak standart malzemeler için oluşturulabilir.
Son Montaj Programı (SMP) ancak sipariş geldikten sonra yapılabilir (Şekil 57).

Şekil 57. Ana Üretim Çizelgesi, Son Montaj Programı ve Satınalma Programı
ilişkisi
İşletmenin farklı üretim tiplerine ilişkin fabrikalarının/bölümlerinin montaj hatlarının
olması durumunda ERP’nin tüm bu farklılıkları içerecek şekilde olması gerekmektedir.
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde ERP sistemini daha ayrıntılı olarak Şekil 58’deki gibi
açıklayabiliriz.
ERP sistemi, tedarik sürelerini ve mâliyetleri global (işletme genelinde) bir anlayışla
azaltma amacına yöneliktir. Her düzeyde işlerin tek bir global işletme düşüncesiyle
yürütüldüğü bir sistemdir. Proaktif bir düşünce ile sorunlar önceden görülerek, gereken
önlemler zamanında alınabilmektedir. Herhangi bir noktada alınacak bir kararın işletmenin
bütününe etkileri görülebilmektedir. Bir yöntem değişikliğinin, işletmenin global
performansına etkisi değerlendirilebilmektedir. Her çalışanın istediği veriye istediği zaman
erişebilme olanağı, yönetim yapısını da yalınlaştırmaktadır. Klasik sistemde stratejik ve
küresel bilgilere ulaşma ve gerekli kararları verme, ancak âmirler yolu ile olanaklıdır. Hattâ
bu bilgiye ulaşıldığında, etkin kararlar için geç kalınmış olunmakta veya bilgi iletişimdeki
sorunlar nedeniyle hatalı olunabilmektedir. ERP bu sorunları ortadan kaldırdığından, yönetim
kademeleri azaltılarak daha yalın bir yönetim yapısı oluşturulabilmektedir.
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Şekil 58. Ayrıntılı ERP sistemi
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Şekil 58. Ayrıntılı ERP sistemi (devamı)
Ayrıca tedarikçi firmalar, bölge depoları, bayi/toptancı, perakendeci ile kurulan bilgi
iletişim şebekesi ile stok düzeyleri, üretim programları karşılıklı olarak görülebilmekte,
böylece lojistik faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik arttırılmaktadır.
ERP, gerek merkez ve gerekse fabrika düzeyinde uygulamalara sahiptir. Bu nedenle
sistem kurulurken, aşamaların iyi belirlenmesi ve izlenmesi gerekmektedir.

11.3. ERP Yöntembilimi
ERP yöntembilimi bileşeni,“işletmenin, en yüksek geri dönüşü, kaynakların sabit
tedâriğinin en yüksek kullanımıyla elde edebileceği”kuramı üzerine kurulmuştur [Bruges,
2002]. ERP yöntembilimi oluşturmanın beş adımı şunlardır: Uyarlama öncesi, analiz, tasarım,
yapım ve uyarlama. Bu beş adım, program yönetimi, değişim yönetimi, sistem kurulumu ve
süreç yeniden tasarımı gereksinimlerinin üzerindedir ve Şekil 59’da gösterilmiştir [Atasever,
2011].
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Şekil 59. ERP yöntembilimi
Şimdi bu adımların her birini ayrıntılandıralım [Marnewick ve diğ., 2005]:
Uyarlama Öncesi Evresi: Uyarlama öncesi planlaması, ERP çözümünün içeriğini ve
hedefini tanımlayacak olan operasyonel gereksinimler, iş yönelimleri, stratejik planlar ve
diğer etmenlerin belirlenmesine yardımcı olur. Uyarlama öncesi planlama süreci boyunca,
yararların gerçekleşmesinden beklentiler, değişimin büyüklüğü, değişim sahipliği, süreç
yeniden tasarımı ve işlevsellik, teslim etme seçenekleri tanımlanır.
Analiz Evresi: Analiz evresinde; süreç yeniden tasarımı, sistem kurulumu ve değişim
yönetimi için kurumların şekillenmesini içeren organizasyonel temel yapılar değerlendirilir.
Bir sistem kurulumu, ERP sisteminin bileşenlerini ve bu bileşenlerin birbirleriyle nasıl
etkileşime gireceklerini belirler. İş süreçleri,varolan koşulları anlamak için analiz edilir.
İşlevsel ve teknik gereksinimler, sistem kurulumu gereksinimlerini belirlemek için yeniden
gözden geçirilir. Kültürel ve işgücü beceri değerlendirmeleri, işgücü geçiş gereksinimlerinin
belirlenmesi için gerçekleştirilir.
Tasarım Evresi: Tasarım evresi, ileride istenen durum için yeni tasarımlar oluşturmak
için ön uyarlama evresinde elde edilen yönelim-ayarlama bilgisiyle analiz evresinde elde
edilen temel yapı bilgisini birleştirir.
Yapım Evresi: Yapım evresi, somut operasyonel süreçler ve bilgi sistem desteği
oluşturmak için tasarım evresinin ürünlerini alır. Süreç modeli belirginleşmeye başladığında,
süreç modeli ve bilgi sistem kurulumu, birbirlerine göre değerlendirilir.
Uyarlama Evresi: Uyarlama evresi son ERP çözümü uygulamasını hazırlar. İş
süreçlerinde, politikalarında, yordamlarında (prosedürlerinde) ve sistem kurulumunda canlıya
geçişe hazırlanmak için son değişiklikler yapılır. ERP sistemi tasarım aşamasında belirlenen
tüm hedeflerin ve süreçlerin gerçekleştirilmesi için geçerli sistem olarak kullanılmaya
başlandığında, canlıya geçiş gerçekleşir. Bir kez canlıya geçildiğinde, ERP çözümünün
hedefleri karşılamada etkinliğini ölçmek için, uyarlama sonrası denetim gerçekleştirilir.
Uyarlama öncesi evrede belirlenen hedeflerin sonuçlarını ölçmek için mutlaka bir ölçme
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değerlendirme mekanizması kurulmalıdır. Bu ölçme aracı, uyarlama öncesi evreyle uyarlama
evresini birbirine ilişkilendirir. İlk evrenin,girdileri uyarlama evresinin sonuçlarını
etkilemesiyle,yöntembilim tam bir çember oluşturur.

11.4. Eğitim
Eğitim başarılı bir ERP uyarlamasının en önemli ve kritik başarı etmeni olarak genel
kabul görmüştür [Al-Mashari ve diğ., 2003; Nah ve diğ., 2001]. Eğitim, katılımcıların
eğitimden ve süreden duyduğu doyumu, hoşnutluğu ve ERP eğitim programının etkinliğini
ölçer. Özellikle, aşağıdaki maddeler ölçülür: [Lin ve Rohm, 2008]:


Eğitim yeterli uzunlukta mıydı ?



Eğitim yeterince ayrıntılı mıydı ?


Eğitim, eğitim programı sonrası sistemi kullanmakta katılımcıları kendine
güvenli hissettiriyor mu ?


Eğtimcinin sistem bilgisi hakkında katılımcıların doyumu ne düzeyde ?



Katılımcılar ERP sistemini kullanmayı öğrenirken eğitimcinin yardım yeteneği,



Eğitim programı sonunda katılımcıların sistemi anlama düzeyindeki artış ne ?



Katılımcıların eğitimin zamanlaması ile ilgili düşünceleri neler ?

11.5. ERP Sistemi Yazılım Tedârikçileri
ERP piyasasında birinci sırada rol oynayan firmalar, SAP, Oracle ve MS Dynamics
yazılımlarıdır. Bir Alman şirketi olan SAP, ERP ürünlerinin önde gelen tedarikçisidir ve pazar
payının yaklaşık üçte birini elinde tutar [Atasever, 2011].
Şekil 59’de 2009 yılı Aralık ayında A.B.D.’de Panorama Consulting Group tarafından
gerçekleştirilen ERP tedarikçileri araştırması sonuçlarına göre ana ERP tedarikçileri Pazar
Payı Dağılımları grafiği gösterilmektedir.
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Şekil 59. ERP tedarikçileri pazar payı dağılımları
ERP Yazılımları tedarikçilerini katmanlar halinde Tablo 50’de görülmektedir.ERP
Uyarlama Projeleri 2 yıl ile 3 yıl arası yatırım geri dönüş sürelerine sahiptir. 1. katman
yazılım paketleri, en uzun yatırım geri dönüş süresine sahiptir (3 yıl), 2. katman yazılım
paketleri ortalaması 2,2 yıldır. 3. katman yazılımların yatırım geri dönüşü ise 1,7 yıldır.
Esnekliği ve niş fonksiyonları nedeniyle, 3. katman yazılımlar genellikle 30 ya da daha az
kullanıcının kullanacağı küçük şirketlerde yeğlenir. Bu şirketler genellikle yetenekleri
geliştirebilecekleri ve sermaye harcamalarını olabildiği kadar kısa sürede telâfi edecek
yazılımlar ararlar. Orta büyüklükteki firmalar (100 kullanıcıdan daha az olanlar) sıklıkla 2.
katman yazılımların müşterisidirler. Genellikle birkaç yerelleşmiş site kullanırlar ve kısa
dönemli yatırımları yeğlerler. 1. katman yazılım tedarikçileri, genellikle geçmişlerinde küçük
girişimleri hedeflemişlerdir ve mâliyetlerini azaltmayı işlem süreçlerini basitleştirerek ve
Finansal vergi teşviklerinden yararlanmalarını sağlayarak, 2. katman müşterilerini elde
etmeye çalışırlar.
Tablo 50. ERP yazılım tedarikçileri
1. Katman
SAP
Oracle
Oracle eBusiness
Suite
Oracle JD Edwards
Oracle PeopleSoft
Microsoft Dynamics

2. Katman
Epicor
Sage

3. Katman
ABAS
Activant Solutions Inc.

Infor

Bowen ve Groves

IFS
QAD
Lawson
CDC Software

Compiere
Exact
NetsSuite
Visibility
CGS
Exact
HansaWorld
Consona
Syspro
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Tablo 51’de ana ERP tedarikçilerinin yatırım geri dönüş oranları yer almaktadır.
Oracle ERP Projeleri en uzun yatırım geri dönüş oranına sahiptir. ERP sistemi tedarikçileri
genellikle ERP sistemini, satınalma, üretim, stok, iş mâliyeti, denetleme, ödeme gibi modüller
içeren takımlar hâlinde satarlar [Piturro, 1998]. Müşterileri hoşnut etmek ve rekabeti
korumak için ERP yazılım tedarikçileri, değişik stratejiler kullanarak sistemlerine sürekli yeni
özellikler eklemektedirler [Scott ve Kaindl, 2000]. Başlıca ERP tedarikçilerinin genel
düşüncesi, ERP uygulamalarını bir şirketin sistemlerinin kalbine yerleştirmek ve eski
sistemlere, diğer kritik iş sistemlerine ve özel uygulamalara bağlamaktır. Bu düşüncede ERP
sistemi, bir iş-hizmet çatısı, merkezî bir bilgi deposu ve bir veri dağıtım yeri olur [Radding,
1998].
Tablo 51. ERP Tedârikçileri yatırım geri dönüş oranları.
ERP Tedârikçisi

Ortalama Geri Dönüş Süresi (Yıl)

Microsoft Dynamics

2,6 yıl

Infor

2,7 yıl

Epicor

2,8 yıl

SAP

2,9 yıl

Oracle

3,2 yıl

Diğer

1,8 yıl

Örnek Ortalaması

2,7 yıl

Birçok ERP tedarikçisi, işletmedeki iş gereksinimleri için çeşitli şekillerde destek
sunarken, bâzı tedarikçiler bir alanda diğerlerine göre daha güçlü ve başarılıdırlar. Örneğin,
birkaç tedarikçi, üretim süreçleri için çözümler yerine, finansal çözümler sağlamada daha
iyidir.
Oracle J.D. Edwards, CASE (Computer-Aided Software Engineering) gelişimine ve
tasarım araçlarına öncülük etmiş ve bunu bir ERP iş süreci çözümü içinde geliştirmiştir. SAP,
tüm alanlarda güçlü bir gösteriş yapmıştır ve son zamanlardaki ERP çözümleri ile
teknolojinin sınırını ilerletmektedir. Oracle PeopleSoft başlangıçta insan kaynakları ve finansı
desteklemek için kurum uygulamalarına odaklanmıştır ancak daha sonra, kurum iş
süreçlerinin tüm alanlarını içerecek şekilde gelişmiş ve güçlü çözümler sağlamıştır
[Macvittie, 2001].
Bâzı ERP paketleri kapsamlıdır ancak her endüstrinin kendini tek yapan özellikleri
olduğu gerçeğini ihmâl eder. Çoğu ERP sistemi, fiziksel ürünler üreten üretim şirketleri için
tasarlanmıştır. Hizmet sağlayan şirketler, bu sistemleri uygulamakta ve kullanmada zorluk
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çekebiliyorlar. Bu nedenle ERP tedarikçileri, temel sistemlerini hizmet işletmelerine uydurma
gereksinimi ile uğraşmayı sürdürmektedir [Macvittie, 2001].
Çoğu ERP tedarikçisi, kendi gelişme araçlarına, parça bileşenlerine ve kullanıcı
arayüzlerine sahiptir. Örneğin Oracle’ın ERP platformu, Oracle’ın araç ve veritabanları ile
sıkı ilişkisinden yararlanır [Sweat, 1998].
Şirketlerin çoğu, ERP platformunu bir belkemiği gibi kullanarak, diğer birçok
geleneksel özellikleri bu platform üzerine kurmaktadırlar.
İşletmelerin yoğun rekabet ortamında değişimin sürekliliğini yakalayabilmesi, hedef
ve politikalarına yaklaşan çözümleri bulabilmesi için başlangıçta doğru yazılım teknolojilerini
seçmesi gerekir. Seçilen ERP yazılımının işletmenin varolan insan kaynağı ve bilgi kaynakları
ile uyuşması gözardı edilmemelidir. ERP seçimi için öncelikle firma, ne istediğini bilen
bölüm yöneticilerinden oluşan seçim komitesini belirlemeli, eğer firma seçim komitesini
oluşturamaz veya yeterli zamanı ayıramaz ise danışman kuruluşlara başvurmalıdır. Firma
yapısına ve kültürüne en uygun ERP paketinin seçilmesi, olanaklı en kısa zamanda
sağlanmalıdır [Balaban, 1998].

11.6. Türkiye'de Uygulama Örnekleri
Dünyada ERP, 1990’lı yıllarda kullanılmaya başlandı. Türkiye’de de 1993-1994
yıllarında yabancı sermayeli firmalarda ERP uygulanmaya başlandı ama bu başlangıç 5-6 çok
büyük ölçekli firma ile sınırlıydı. İlerleyen 5-6 yılda Türkiye, yerli-yabancı paketler ile
tanışarak, genelde muhasebe kökenli, belki biraz stokları yöneten, ticarî paketlerden bozma
ERP programlarına şahit oldu [Atasever, 2011].
2001 yılının başlarında yaşanan krizin etkileri giderilirken birçok büyük kurum
orta/büyük segmentine düşerken, birçok KOBİ’de orta/büyük segmentine yükseldi. Bu geçiş
döneminde firmalar bilgi yönetiminin öneminin farkına vararak, bilgi yönetim altyapıları
oluşturmaya ve ERP’ye geçmeye başladılar. Bu süreçte ERP projeleri zaman zaman hayal
kırıklıkları ile şekillense de zaman zamanda örnek oluşturacak başarılı projelere imza atıldı.
Özellikle geçtiğimiz üç yılda ülkemizde çok başarılı ERP projelerinin
gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Geçmişte Türkiye’deki yönelim KOBİ ve üstü firmaların
ERP’ye geçişi yönünde olmasına karşın, son yıllarda görülen tablo KOBİ’lerinde ERP
sistemlerine ciddî yatırım bütçeleri ayırdığı yönündedir. Önceleri “salt büyük ölçekli
kurumlar ERP’yi tanıyor ve uygulayabiliyorlar” denebiliyordu. Gelinen noktada artık küçük
veya büyük tüm kurumlar ERP’yi tanıyor. Bu gelişmede, başarılı ERP projelerinin yanında,
ERP’nin tanıtılması; akademik çalışmaların, yayınların, seminerlerin katkılarının olduğunu
söyleyebiliriz.
Geride bıraktığımız yıl majör anlamda, gerek AB uyum sürecinin sektörlere etkisi,
diğer yandan ekonomideki istikrar ve büyüyen dış pazar talebinin etkisiyle; büyük ölçekteki
şirketlerde ERP iyileştirme, ERP II adaptasyonu, KOBİ’lerde ERP iyileştirme ve geçiş
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çalışmaları ve KOBİ’lerde ciddî ERP bütçeleri ve ERP projeleri izlenmektedir. Özellikle
KOBİ’ler, reel işletme mâliyetlerinin yönetimi, müşteri hoşnutluğu, tedariksürelerinin
kısalması gibi dinamiklerden dolayı ERP’ye ciddî ilgi göstermektedir [Mercanoğlu, 2007].
Özellikle gelinen noktada görülüyor ki, ERP sektörü ERP II vizyonu ile dünyadaki ve
Türkiye’deki sektörde ciddî büyüme görülmektedir. Dünyadaki ERP sektörünün büyüklüğü
konusunda, Forrester’ten Paul Hamerman ve Byron Miller, yapmış oldukları çalışmada
toplamda sektör büyüklüğünün 50 milyar $ civarında olduğunu belirtmişlerdir [Mercanoğlu,
2007].
Türkiye’deki sektör büyüklüğü ise 26-30 milyon $ şeklinde değişim göstermektedir.
ERP’nin dünyada çok hareketli geçtiğini söylemek zor olmakla birlikte, Türkiye’de gerek
büyük ölçekteki firmaların kullanmış oldukları ve kendi içlerinde de geliştirmekte oldukları
sistemlerin, gerek bakım mâliyetinin yükselmesi, isteklere gecikmeli yanıt vermesi ve yeni
vizyonlarauyarlanmasında zorlanmasından dolayı, yeni ERP sistemlerine geçme
gereksinimleri, diğer yandan KOBİ’lerin süren projeleri ve KOBİ’lerin ERP sistem
yatırımları öngörüldügünde; Türkiye’deki pazarın giderek artabileceği öngörülmektedir
[Mercanoğlu, 2007].
ERP esasında belirli bir sektöre göre tasarlanmamış bir sistemdir. Dolayısı ile her türlü
sektöre uyabilir ya da uydurulabilir. Türkiye’de son 2 yıldır inşaat, inşaat malzemeleri ve
üretimi, toptan gıda tedâriği ve dağıtımı, plastik ve gıda sektörlerinde bir artış sözkonusudur
[Doğan, 2007].
Türkiye’de ERP pazarı büyüklüğü sınırlı düzeydedir. Bunun nedenleri, ERP
kavramının Türk kullanıcısının gündemine geç girmesi, Türkiye’nin dünya ekonomisi ile
bütünleşmesinin son on yıla kadar oldukça sınırlı kalması, ülkede dış kaynaklı sermaye
varlığının azlığı, kullanıcıların finansal olanaklarının az olması, başlıca etkenler arasında
sayılabilir. ERP’nin son birkaç yıl içinde özellikle üst ve orta kullanıcı gruplarında kullanımı
hızla yaygınlaşmaktadır.
Bu alanda gerek yazılım dağıtıcısı, gerek danışmanlık şirketleri, gerekse de müşteri
sayısı her geçen gün artmaktadır. Şekil 60’da görüldüğü gibi ERP kullanan Türk işletmelerin
büyük bir çoğunluğu “Endüstri” alanında faaliyet göstermektedir. “Hizmet” ve “Ticaret”
sektörlerinin ERP kullanımındaki payları daha düşüktür (Cebeci, 2007).
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Şekil 60. ERP kullanan işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektöre göre dağılımı
ERP, dünyada ve Türkiye’de yılda ortalama %10’luk büyüme oranları ile gelişen bir
pazardır. ERP pazarının büyük oyuncuları SAP, Oracle, IBM, Infor, JD Edwards, Marcarn,
PeopleSoft, Ramco, Platinum gibi firmalardır. Bu firmalara son yıllarda Infor ve Sırp firması
Sage eklenmiştir. Diğer pazarlarda olduğu gibi, tüm dünyada ERP pazarında da şirket
birleşmeleri ve satınalmaları gerçekleşmektedir. Bunun son örneklerinden biri Oracle’ın
PeopleSoft’u satın alarak SAP’nin tekel olma hedefine karşı bir güç olma eğilimidir.
Türkiye’de ise pazara hakim olan firmalar aşağıdaki gibidir:


SAP (300 civarında firma tarafından kullanılan MySAP ve R/3 ile)



Oracle (250’ye yakın şirketin kullandığı Oracle Applications ile)



Globalsoft (yaklaşık 50 şirketin kullandığı JD Edwards paketi ile)



IAS (20 civarında firma tarafından kullanılan CANIAS ürünü ile)



LOGO (150’ye yakın küçük ve orta ölçekli firmada kullanılan ürünleri ile)



NETSIS (150’ye yakın firmada kullanılan aynı adlı ürünü ile)

Türkiye’de 2006 yılı rakamlarına göre ERP pazarının büyüklüğü yıllık 30 milyon
dolar civarındadır. Bu düzeyin 2006 yılında dünyada 15 milyar dolar olduğu düşünülürse,
pazarın büyüme potansiyeli açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca dünyada 2011 yılına kadar
her yıl %10 büyümesi beklenen pazarın, 2011 yılı sonunda toplam 25 milyar dolar düzeyine
gelmesi beklenmektedir. Dünya çapında 500’ün üzerinde ERP yazılımı üreten firma birbiriyle
rekabet etmektedir. Bir Alman şirketi olan SAP, ERP sistemlerinin önde gelen tedarikçisidir
ve dünyada pazar payının yaklaşık üçte birinden fazlasını elinde tutmaktadır. Bu rakamlar
değişik araştırma şirketlerine göre farklılık gösterse de genelde birbirine yakındır ve SAP
firması pazarda tartışmasız lider konumundadır. SAP, R/3 ile pazara koyduğu ağırlığını web
tabanlı yeni ürünü olan MySAP ile sürdürmektedir. Türkiye’ye baktığımızda da SAP’nin lider
durumda olduğu görülmektedir. Kendi iddiasına göre SAP, Türkiye’deki 500 büyük firmadan
200’üne hizmet sağlamaktadır. Bu rakamların salt satın alınan ERP paketlerini yansıttığı
unutulmamalıdır. Bu rakamlara danışmanlık, lisanslama ve bakım hizmetleri de eklendiğinde,
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çözüm ortakları sâyesinde pazarın büyüklüğü, yukarıda sözedilen rakamların yaklaşık iki
katına ulaşmaktadır.
Türkiye’de ERP sektörü son yıllarda ciddî bir atılım içerisindedir. Bu atılımın bir
sonucu olarak uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük ölçekli birçok şirketin yanında, orta
ve küçük ölçekte birçok şirket kurulmuş olup, Türk pazarında hizmet sunmaktadırlar. Pazarın
maddî büyüklüğü, elde edebildiğimiz en güncel verilere göre 2003 yılında 30 milyon $
olmuştur. 2004-2005 yılları arasında dünyadaki ERP pazarı %5,4 büyüyerek 2005 yılındaki
rakam 16,7 milyar $’ye ulaşmıştır. 2009 yılı itibari ile Türkiye ERP pazarı 80-100 milyon
dolar aralığına oturmuştur.
Yıllık ERP pazar payı artışı ise %15’ler düzeyine çıkmıştır.Bu rakamlar önümüzdeki
yıllarda daha da hızlı büyüyecektir. Çünkü ülkemiz henüz sanayi,üretim ve hizmet sektöründe
gelişimini sürdürmektedir.Bu alanda dünya arenasında boy gösteren şirket sayımız yok
denecek kadar azdır.Büyüme eğilimini kriz ortamında bile sürdüren ülkemiz kurumlarının,
ERP ve kurumsal iş çözümlerine olan gereksinimleri gün geçtikçe artacaktır.Konu ile ilgili
yapılan bir araştırmada Türkiye’de ERP yazılımı kullanan şirketlerin % 77’si sanayi, % 16’sı
hizmet,%7’si de ticaret alanında çalışıyor.
Günümüz piyasalarında ERP sisteminin kurumunu yapıp, danışmanlık hizmetlerini
veren; Infor, SAP, Oracle, IBM, Coda, JD Edwards, Marcarn, PeopleSoft, Ramco, Platinum,
Software 2000, Microsoft Business Solutions ve Great Plains gibi uzman firmalar vardır
(Yereli, 2007). Bu firmaların dünya pazarındaki rekabet artışları incelendiğinde; Gartner
verilerine göre, 2001 yılından itibaren SAP’ın %20’lerdeki pazar payı ile başta olduğu ve
arkasından %8’lik payı ile Oracle’nın geldigini, ancak JD Edwards’ın sıralama düzeyinde
Microsoft Business Solutions ve Great Plains gibi firmaların ciddî rekabeti sözkonusudur
[Kavurmacı ve Komçez, 2003].
Türkiye açısından değerlendirildiğinde; dünya lideri konumunda olan firma %25 pay
ile SAP, onu %7,9 ile Oracle, %7,6 ile PeopleSoft izlemektedir. MBS ise ilk beş içerisinde
olmakla birlikte pazar payı dünya genelinde %5’dir. Dünyada küçülme eğiliminde olan ERP
pazarıTürkiye’de doyuma ulaşmadığından büyük bir büyüme potansiyeline sahiptir.
Gartner verilerinden de anlaşıldığı gibi; bilgisayarların kişisel amaçlar için
kullanımıyla birlikte bilgi sistemlerinin uyumunu sağlayan ve müşteri hizmet teknolojisini
kullanan SAP sistemi,ERP sistemleri arasında birinci sırayı almaktadır.
SAP; bilgi akışını standartlaştırıp kontrol altına alan, finansal raporlamada kullanılan
ve yönetim için gerekli olan bilgilerin bir araya getirilmesine yardımcı olan bir sistemdir. Bu
yazılım ile hesap grupları organize edilerek, bilgisayar ortamında güncelleştirilmeleri sağlanır
[Scapens ve Jazayeri, 2003].
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
ERP sistemlerinin en önemli özelliklerinden birisi de modüler bir yapıya sahip olması
ve kurumların, gereksinimlerine göre kendilerine uyan modülleri bünyelerine monte
etmeleridir. Bir kurum ERP sistemi kurmak istediğinde, önünde iki uç seçenek bulunmaktadır
[Atasever, 2011]:
1.

Tüm ERP paketini tek bir firmadan temin etme.

2.

Tüm ERP paketini kendi olanakları ile tümüyle kendi sistemine göre üretme.

ERP uygulama çevrimleri aşağıda belirtilmiştir.


Üretim planlama ve yürütme süreci çevrimi



Müşteri siparişi yönetimi süreç çevrimi



Malzeme ve kalite yönetim süreç çevrimi



Bakım yönetimi süreç çevrimi



İnsan kaynakları yönetimi süreç çevrimi

ERP yöntembilimi bileşeni,“işletmenin, en yüksek geri dönüşü, kaynakların sabit
tedâriğinin en yüksek kullanımıyla elde edebileceği”kuramı üzerine kurulmuştur [Bruges,
2002]. ERP yöntembilimi oluşturmanın beş adımı şunlardır: Uyarlama öncesi, analiz, tasarım,
yapım ve uyarlama. Bu beş adım, program yönetimi, değişim yönetimi, sistem kurulumu ve
süreç yeniden tasarımı gereksinimlerinin üzerindedir ve Şekil 59’da gösterilmiştir [Atasever,
2011].
Eğitim başarılı bir ERP uyarlamasının en önemli ve kritik başarı etmeni olarak genel kabul
görmüştür [Al-Mashari ve diğ., 2003; Nah ve diğ., 2001]. Eğitim, katılımcıların eğitimden
ve süreden duyduğu doyumu, hoşnutluğu ve ERP eğitim programının etkinliğini ölçer.
ERP piyasasında birinci sırada rol oynayan firmalar, SAP, Oracle ve MS Dynamics
yazılımlarıdır. Bir Alman şirketi olan SAP, ERP ürünlerinin önde gelen tedarikçisidir ve pazar
payının yaklaşık üçte birini elinde tutar
Dünyada ERP, 1990’lı yıllarda kullanılmaya başlandı.Türkiye’de de 1993-1994
yıllarında yabancı sermayeli firmalarda ERP uygulanmaya başlandı ama bu başlangıç 5-6 çok
büyük ölçekli firma ile sınırlıydı. İlerleyen 5-6 yılda Türkiye, yerli-yabancı paketler ile
tanışarak, genelde muhasebe kökenli, belki biraz stokları yöneten, ticarî paketlerden bozma
ERP programlarına şahit oldu [Atasever, 2011].
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Bölüm Soruları
SORU-1
ERP modüllerinden Bakım Yönetimi Süreç Çevrimi nasıl işler ? Anlatınız.
SORU-2
ERP yöntembilimi adımları nelerdir ? Her bir adımı kısaca açıklayınız.
SORU-3
Bir şirket, bir ERP yazılımını uygulamaya alma aşamasında ne gibi eğitimlerden
geçmelidir ve bu eğitimleri alırken neleri gözönünde bulundurmalıdır ?
SORU-4
Büyük yazılım şirketleri, ERP yazılımı oluşturmak veya geliştirmek isteyen bir
firmaya nasıl destek verebilir ? Bunu nasıl bir düzen içinde yapar ? Anlatınız.
SORU-5
Türkiye ERP pazarında 1990’lı yıllardan günümüze olan gelişmeyi inceleyiniz.
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12. KURUMSAL KAYNAKLARIN PLANLANMASI SİSTEMLERİNİN
SEÇİMİ, UYGULAMA YÖNTEMBİLİMİ ve KRİTİK BAŞARI
ETMENLERİ

264

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. ERP Çözümlerinin Uygulanışı
12.2. ERP Yazılımının Seçimi
12.3. ERP Sistemi Değerlendirme Ölçütleri
12.4. ERP Uygulamalarında Karşılaşılan Zorluklar
12.5. ERP Çözümlerinin Hedefleri ve Yararları
12.6. ERP Çözümlerinin Maliyeti
12.7. ERP Sistemlerinin Verimli Kullanımı ve Başarı Ölçütleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


ERP yazıımların seçiminde dikkate alınan ölçütler nelerdir?



ERP sistemlerinin yararları nelerdir?



ERP uygulamalarında performans ölçütleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

ERP
yazılım
seçim
ölçütlerinin anlaşılması.
ERP sistem performansını
ölçme yetkinliği kazanmak.
ERP
uygulamalrında
karşılaşılan
zorluklara
farkındalık kazanmak.
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Anahtar Kavramlar


ERP Yazılım Seçimi



ERP Kritik Başarı Faktörleri



ERP Uygulama Performans Değerlendirilmesi
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Giriş
Bu bölümde öncelikle ERP sistemlerinin uygulama adımları anlatılacaktır. Daha sonra
ERP sistemlerinin seçimi ve bu süreçte dikkate alınacak ölçütler açıklanacaktır. En son olarak
ERP sistemlerinin uygulama aşamasındaki kritik başarı etmenleri ve mâliyet unsuru
irdelenecektir.
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12.1. ERP Çözümlerinin Uygulanışı
ERP’nin kurulması, şirkette köklü değişiklikler gerektirmektedir. Bu değişiklikler, bir
yeniden yapılanma çalışması ile birlikte yapılırsa daha etkin olur ve yapısallık kazanır.
ERP’nin kurulmasında incelenecek yollar bu açıdan iyi belirlenmelidir.
ERP sisteminin kurulmasında izlenebilecek üç değişik yol vardır:
1. Varolan işleri mekanize etmek
2. Çalışma şeklini iyileştirmek
3. İşleri yeniden yapılandırmak
Deneyimler göstermiştir ki bu üç yoldan en iyisi sonuncusudur. İşlerin yeniden
yapılandırılması ve tanımlanması, sürecin etkinliğini arttırır. En genel olarak ERP projesinin
kilometre taşları, Tablo 52’de görülmektedir.
Tablo 52. ERP Kurulumunun Dönüm Noktaları
Ay
1
9
12
15
18

Olay
Projenin onaylanması
Pilot MRP sisteminin oturtulması
MRP sisteminin devreye alınması
Kapalı Döngülü MRP sisteminin çalıştırılması
Tüm ERP işlevlerinin çalıştırılması

Şirketlere göre, bir miktar farklılıklar sözkonusu olmasına rağmen, genel hatlarıyla
MRP II çözümlerinin uygulanışında aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
1. Üst Yönetimden Proje Onayı Alınması
2. ERP projesi yürütme komitesinin oluşturulması (proje lideri, üyeler ve
danışman): Proje ekibi üyeleri orta düzey yöneticilerden oluşturulmalı ve işyerindeki belli
başlı fonksiyonların temsilcilerini biraraya getirmelidir. Proje liderinin gerek kişiliği, gerekse
işyerindeki statüsü son derece önemlidir. Proje ekibinin proje üzerindeki yetkisi, başarıya
ulaşmak için tüm örgütsel etkinlikleri aynı potada eritecek düşünce birliğini sağlamaktır.
Proje ekibi, doğal olarak üst yöneticilerce yetkili kılınmalıdır. Ancak projenin gidişâtı
boyunca eğitim ve bilgilendirme yoluyla projeyi tüm çalışanlara mâletmek ve verilen yetkiyi
kazanılan yetkiye dönüştürmek gerekir. ERP uygulaması, uzunca bir zaman içinde sürekli
destek ve yakın izleme isteyen bir proje niteliğindedir. Bu nedenle stratejik karara bağlayacak
bir yürütme kurulu oluşturulması çok önemlidir. Proje yöneticisinin; yönlendirici, güdüleyici,
iletişime önem veren, örgütsel davranışlardan haberdâr olan, eğitime yatkın, işletmeyi ve
ERP’yi bilen bir kimsenin olmasında yarar vardır. Firmanın büyüklüğü, ürün ve malzeme
sayısı gibi göstergelerden hareketle tam zamanlı olarak proje yöneticisinin yanında çalışacak
uzmanlar ve uygulamayı üstlenip, yürütebilecek kişilerle bir proje ekibi oluşturulur. Proje
270

ekibi yeterli görülmezse, bu kadroya danışmalar da dahil edilebilir. Ayrıca ERP sistemi en
fazla üretim planlama bölümünü etkileyeceği için bu bölümden birden fazla kişi ekibe dahil
edilebilir.
3. Şirketin Varolan Kaynak Planlama Yapısının İncelenmesi: Şirketin varolan
süreçlerinin saptaması ve analizi, üretim tipinin belirlemesi (stoğa üretim, sipariş için üretim)
ve süreçler arası eşgüdüm sorunlarının incelenmesi, kurulacak ERP sisteminin nitelikleri ve
hangi modüllerin alınması gerektiği konusunda karar vermeye yardımcı olacaktır. Bu kararlar
gerçekçi olarak verildiği takdirde, sağlıklı bir yazılım seçimi yapılabilir.
4. Proje çalışma planının oluşturulması.
5. Proje ekibinin eğitimi (kavramsal bazda).
6. Kullanıcının ön eğitimi (kavramsal bazda).
7. Malzeme ve bilgi akışlarının çıkarılması.
8. Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesi.
9. Varolan ERP yazılımlarının incelenmesi (demonstrasyonlar, doküman
incelemeleri, referansların incelenmesi, onlardan bilgi alınması ve/veya ziyaret edilerek
uygulamanın incelenmesi).
10.Ön seçim yapılan paketlerin ilgili kısımlarının ilgili kullanıcılara
demonstrasyonlarının yapılması, küçük çaplı uygulamaların gerçekleştirilmesi ve
kullanıcıların görüşlerinin alınması.
11.İç kaynaklar ile yazma seçeneklerinin incelenmesi.
12.Üst Yönetimin Eğitimi: Üst kademe yöneticilerin katılacakları ilk eğitimde ERP
yaklaşımı ve işletmede yapılacak hazırlıklar anlatılarak, projenin uygulama şansı arttırılırken,
yetkili olacak yöneticilerin proje için hazırlanmaları amaçlanır.
13.Seçeneklerle ilgili teknik ve malî bilgileri içeren raporun üst yönetime sunumu
ve alım onayının alınması (ERP yazılımı seçimi konusu bir sonraki bölümde
incelenmiştir).
14.Proje ekibinin revizyonu (proje başkanı, proje liderleri, üyeler ve danışman).
15.Proje çalışma planının oluşturulması.
16.Proje Ekibi Paket Eğitimi Yapılması: Proje ekibi, projenin kuruluş ve uygulama
planı hazırlanırken; verilerin derlenmesi, paket program (yazılım) seçimi ve değerlendirilmesi
konusunda eğitime tâbi tutulur.
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17.Orta Kademe Yönetici Personelin Eğitimi: Orta ve alt yönetim ile operasyonel
personel eğitimi de genelde ERP sistemi kurulmadan önce dört ayrı düzeyde sözedilen eğitim
planı proje başında hazırlanmalı ve projenin bir parçası olmalıdır. Genellikle şu eğitim
konuları anlatılır: MRP ve ERP eğitimi, sistemin standart işlevlerini ve özelliklerini tanıtan
uygulama seminerleri ve kurslar, hazırlanan yordam ve yöntemlerin uygulama eğitimleri.
Özellikle yazılım paketi ile ilgili eğitimlerde yazılım firmasının desteği oldukça önemlidir. Bu
eksiklik, projenin başarısızlığında en önemli rolü oynar.
18.Stok düzeylerinin kontrol altına alınması (%95 doğruluk düzeyine ulaşma).
19.Ürün ağaçlarının oluşturulması (tüm ürünlerin %98’inde tam doğruluğa
ulaşma).
20.Parça tanımlamalarının yapılması (tedarik süreleri, ekonomik sipariş/îmalat
miktarı, güvence stoğu vb.).
21.Ana üretim çizelgesi oluşturma sisteminin kurulması.
22.Sistem analizi çalışması (kullanıcıların istedikleri raporların belirlenmesi).
23.İlk denemelerin yapılması (MRP).
24.Stokların sayımı ve bu değerler ile çalışmaya başlanması.
25.Uygulamanın Yapılması: Uygulama için genellikle Big Bang, Aşamalı, Paralel,
Süreç Hattı olamk üzere dört yol vardır [Atasever, 2011] (Tablo 53).
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Tablo 53. ERP canlı kullanıma geçiş teknikleri
Açıklama

Avantajları
Big Bang
İki program arasında birlikte
Yeni sistemin tüm
çalışmayı sağlayacak arayüz
işlevsel modülleri aynı
gerekmediğinden, maliyetler
anda canlıya geçecek ve azalır. Karar verme basitleşir.
eski sistem aynı anda
Bu teknik proje takımı üyeleri
çevrimdışı olur.
arasında güçlü bir odaklanma
yaratır.
Aşamalı
Şirketler aynı anda tek bir
Belirli aralıklarla her
modül canlı kullanıma
seferinde bir modül
geçtiğinden dolayı rahatdırlar.
canlıya alınır.
Kaynaklara ihtiyaç olan süreler
azdır.
Paralel
Belirlenen kesin canlıya
geçiş tarihine kadar,
yeni sistem ve eski
sistem birlikte işletilir.

Yeni sistemde yanlış giden
durumlar olduğunda sistemi
geri almak mümkündür.

Dezavantajları

Canlıya geçiş
operasyonları ilave
destek ister ve
genellikle yüksek hata
oranları vardır.

Programlar arasında
arayüz geliştirmek için
ek teknik kaynaklar
gereklidir. İşlemler
uzun sürer.
Paralel olarak iki
sistemin aynı anda
bakımını sağlamak
gerektiğinden daha
fazla kaynak harcanır.

Süreç Hattı
Yeni ERP sistemi bir
Her iki Süreç Hattında
seferde Big Bang
Bir süreç hattından kazanılan
da iletişimi sağlıyor
modelinde olduğu gibi
uzmanlık, bir sonraki uygulama olmak gerekir, mevcut
canlıya alınır. Ancak her
için fayda sağlar.
ve yeni sistemin ikisi de
seferinde sadece bir
karmaşayı arttırır.
modül
26.Uygulama aksaklıklarının giderilmesi.
27.Operasyonel Personel Eğitimi: Eğitimde amaç salt yeni sistemde yönergelerin
nasıl uygulandığını göstermek değildir. Ayrıca yeni yaklaşımın ne ve nasıl olduğunun
çalışanlara benimsetilmesi gereklidir. Çalışanlar, bâzı yönergelerin neden gerekli olduğunu
öğrenirler. Yazılımın tam olarak uygulanmasına geçmeden önce tüm eğitimlerin tamamlanmış
olması gereklidir. Ayrıca tüm bilgileri yeni sistemin formatına uygun bir şekilde toplanması
ve sisteme girilmiş olması, oldukça büyük bir çaba ister.
28.Operasyon planlarının oluşturulması (%95 güvenilirlik ile).
29.Maliyet merkezi ve iş merkezlerinin oluşturulması.
30.Kapasite gereksinim planlaması uygulaması.
31.Satınalma ve fason takip uygulamaları.
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32.Atölye veri toplama sistemi uygulamaları.
33.Maliyet bilgilerinin oluşturulması.
34.Maliyetlendirme uygulamaları.
35.Maliyet kontrolu.
36.Verimlilik hesaplamaları.
Bu çalışmalar için öngörülen süre, işletmenin sahip olduğu birikime bağlı olarak
değişmekle birlikte, ortalama olarak 18 aydır. Ancak 3-4 yılı bulan uygulamalara da
rastlanmaktadır.

12.2. ERP Yazılımının Seçimi
En iyi yazılım ve donanıma karar vermek güçtür. Ancak, ürün seçildikten sonra
yüksek düzeyde çaba gösterilerek o araçtan en iyi şekilde yararlanmak gerekir. Ürünün
seçiminden sonra, ondan daha iyisinin olduğu hakkında çok değişik kesimlerden, çok sayıda
öneri gelebilecektir. Ancak, şunu iyi bilmek gerekir: bir başka ürün de seçilmiş olsa, aynı
sözler söylenebilecektir. Önemli olan, seçilecek sistem ile onu kullanacaklar arasında bir
güvensizlik ortamı oluşmamasına özen göstermektir.
Yanlış seçimi yapmış olmak genelde iki türlü olur. Bunlardan ilki, firmanın ERP
felsefesine uyan bir durumda olmayışı, ikincisi de ERP yazılımının firmaya uymamasıdır.
Firmanın ERP felsefesine uygun yapıda olmaması demek, genel anlamda üretilen ürünün ürün
ağacı yapısında olmaması demektir. Bu konudaki uyumsuzluk daha çok “sürekli süreç
endüstrilerde” sözkonusudur. Bu üretim tipinde ürün ağacının tersine bir yapı vardır, yâni
çeşitli bileşenlerin biraraya gelmesi ile ürün oluşması yerine tek bir hammaddeden çeşitli
sayıda ürünler oluşması, örneğin ham petrolün işlenmesi ile sayısız ürün elde edilmesi, böyle
bir özellik gösterir. Ancak bu yapıya uygun yazılımlar da vardır. Firmanın ERP felsefesine
uygun olmamasının yukarıda anlatılandan başka bir anlamı da bulunmaktadır. Firmanın ERP
yazılımından daha öncelikli ve âcil olarak karşılanması gereken başka bir gereksinimi
bulunabilir. Bu gereksinim, CAD/CAM sistemi, esnek îmalat sistemi, toplam kalite yönetimi,
îmalat sürelerinin kısaltılması veya önleyici bakım uygulamaları ile makina arızalarının
azaltılması olabilir. Bu nedenle, ERP yazılımı konusunda araştırmalara başlamadan önce
işletmenin stratejik planlarını yapmak ve bu doğrultudaki gereksinimleri ve kullanılacak
araçları belirlemek zorunludur.
ERP yazılımının firmaya uymaması konusunda da şunları söylemek olanaklıdır: Şu an
dünyada çok sayıda ERP yazılımı bulunmakta ve bunlar gerek fiyat, gerekse işlevsel açıdan
farklılıklar göstermektedir. Firmalarda tekstilden demir çeliğe, metalden gıdaya kadar farklı
sektörlerde ve farklı ölçeklerde olduklarından ve amaçları ile stratejileri de farklı
olduklarından yukarıda belirtildiği gibi farklı işlevleri içeren bir yelpaze içinden en uygun
ERP paketinin seçilmesi önemli ve zor bir karardır. Daha önce de belirtildiği gibi bu aşamada
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hata yapılması nedeniyle beklediğini bulamayan firma sayısı hiç de az değildir. Yazılım
seçme süreci dört ana aşamadan oluşur:


Seçim ekibinin kurulması.



Fayda/Maliyet analizlerinin yapılması.



Değerlendirilecek yazılımlarının belirlenmesi.



Belirlenen yazılımların analizi, değerlendirilmesi ve sözleşme görüşmeleri.

1.

Seçim Ekibi: Proje yürütme komitesinin içinden belirlenen bir ekiptir.

2. Fayda/Maliyet Analizleri: Kurulan ekip ilk toplantıda ERP felsefesinin ne
olduğunu, firmanın neden ERP yazılımına gereksinim duyduğunu ve ERP yazılım
paketinin yararlarını, firmaya vereceği katkıları konuşmalı ve bu konular ile ilgili hiç bir
soru işaretinin zihinlerde kalmaması sağlanmalıdır. Ekibi oluşturan bireyler kendilerine
süre yaratarak, ERP yazılımlarının sağlayacağı anlamlı yararların parasal tutarlarının
saptanması-ki bu çok zor bir olaydır-ve bunlara belirli olasılıklar vermelidir. Ancak bu
çalışmaların yapılabilmesi için ERP yazılımlarının ortak ekonomik ömürlerinin bilinmesi
gerekir. Şimdilik süre dört yıl gibi görünmektedir. Bu süre içinde bir ERP yazılımından
firma için beklenen işlevler ile bu işlevlerin klasik sistem karşısındaki üstünlükleri
bulunmaya çalışılıp, sınıflandırılmalıdır.
3. Değerlendirilecek Yazılımların Belirlenmesi: Bu aşamada yazılımlar
elenerek, tekli rakamlara indirilmelidir. Elemede öncelik yazılımının APICS standardına
uyması ile dördüncü kuşak dillerinden biri ile yazılmış olmasına ve açık sistem kavramına
uygun olmasına verilmelidir. Yazılımın modüler yapıda olması da son derece önemlidir.
Klasik anlamda bakıldığında ERP sisteminin yapacağı şey, tüketicinin istekleri ile aynıdır.
Kalite, hizmet ve ekonomiklik. Ancak bu üç geniş kavramın ayrıntılandırılması
gerekmektedir. Bunun sonucunda ERP sisteminin spesifikasyonlarının aşağıdaki maddeleri
içerdiği söyleyebiliriz:


Sistem etkin olmalıdır; doğru işi yapmak için tasarımlanmış olmalıdır.



Sistem kaliteli olmalıdır; ne için tasarımlamış ise onu yapmalıdır.



Firmanın operasyonları ile uyumlu olmalıdır.



Esnek ve genel amaçlı olmalıdır.

 Yerleştirilmesi (installation) kolay olmalıdır. Kısa sürede sistem çalışır duruma
gelmelidir. Bu süre içinde parçalar ana dosyası ile ürün ağacı kayıtları sisteme girebilmeli
ve tüm parçalar için MRP raporu alınabilmelidir.
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 Kolay öğrenilmelidir. Tüm ekranlar izlenebilmeli, kullanıcının yapacağı
işlemlere yönelik olmalıdır. Uygulayıcı hiç yardımsız bir kaydın değişmesi gerekip
gerekmediğini, bir işlem yapıp yapmaması gerektiğini anlayabilmelidir. Kullanıcı ekrana
bakarken hangi tuşa basarsa ne olacağı konusunda kuşkuya düşmemelidir. Dokümantasyon
basit ve açık olmalıdır. Kullanıcılar tarafından kullanıcılar için yazılmış basit bir el kitabı
olmalıdır.
 Kolay ve hızlı kullanılır olmalıdır. Öyle zamanlar olur ki kullanıcı pek çok
veriyi aynı anda ister ve hızla ister. Verileri kısmen azar azar, 5’er satırla değil, örneğin
topluca 17 satırla ister, bunlar hızla gelebilmelidir. Hızlı veri girişine olanak vermeli,
verilerin doğru olmasına yardım etmelidir. Verilere ulaşım da gerçek zamanlı olmalıdır.
 Ekranlar ve raporlar, gerekli bilgilendirmeyi yapmalıdır. Örneğin MRP raporu
satın almacı tarafından okunur. Bu rapor, son öncelik zamanlarını gerekli düzeltmeler
yapılabilmesi açısından göstermelidir. Ayrıca standart mâliyetleri, önerilen satınalma
miktarlarını da içermelidir.
 ERP sisteminin geliştirilmekte olup olmadığı, yeni versiyonlar üzerinde
çalışılıp çalışılmadığı, yani Ar-Ge faaliyetlerinin olup olmadığı da dikkate alınmalıdır.
Bu aşamada üç basamak vardır: Ön görüşme, program tanıtımı (demo) ve Workshop.
Yazılım değerlendirme için aşağıdaki kontrol listesi kullanılabilir:
1.

Ürün adı

2.

Üretici firma ve adresi

3.

Türkiye yetkili satıcı firma ve adresi

4.

En az donanım gereksinimi

5.

Desteklediği platformlar

6.

Ekran ve dokümantasyon Türkçe mi ?

7.

Yazılımın grafiksel özellikleri nasıldır ?

8.

Yardım menüleri var mı ?

9.

Yazılımın kullanımı kolay mı ?

10.

Yazıldığı dil

11.

Hayalî parçalar belirtilebiliyor mu ?

12.

Pseudo (Sahte) parçalar belirtilebiliyor mu ?
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13.

Tedârik süresine offset verilebiliyor mu ?

14.

Backflushing’e izin verilebiliyor mu ?

15.

Parti izlemesi yapılabiliyor mu ?

16.

Ara operasyonları dışarıda yaptırma durumunda sözkonusu parçalar izlenebiliyor

17.

Barcod sistemini destekliyor mu ?

18.

Atölye kontrolda kapasiteyi sonlu alabiliyor mu ?

19.

Tooling Management özelliği var mı ?

20.

Yazılım nasıl bir veritabanında çalışıyor ?

21.

Yazılım Auto-Cad ile bütünleştirilebilir mi ?

22.

Sıraya bağımlı hazırlık süreleri belirtebiliyor mu ?

23.

Toplam modül sayısı

24.

Yazılımın teknik desteği servisi ve danışmanlık hizmetleri var mı ?

25.

Hizmetlerin bedeli nedir ?

26.

Danışmanlık hizmetini kaç kişi yürütmektedir ?

27.

Yazılım için kaç saatlik eğitim öngörülüyor ?

28.

Yazılımın dünya çapındaki referansları nelerdir ?

29.

Yazılımın Türkiye’deki referansları nelerdir ?

30.

Uygulamaya alma çizelgesi nasıldır ?

31.

Modüllerin üretim ve yönetim fonksiyonlarına göre dağılımı

32.

Modül modül genişleme olanağı nedir ?

33.

Olmazsa olmaz modül kaç adettir ?

34.

Fiyatı (modül başına- kullanıcı sayısı)

mu?

4. Belirlenen Yazılımların Analizi, Değerlendirilmesi ve Sözleşme Görüşmeleri:
Bu aşama aslında ikinci ve üçüncü aşamada ortaya çıkarılan bilgilerin karşılaştırılması
ağırlıklıdır. İkinci aşamada belirlenen yararların parasal tutarı, ERP yazılımına ödenecek
toplamı verir. Ancak daha sonra ortaya çıkabilecek ek yararlar bu rakamı arttırabilir.
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Bu evrede dikkate alınması gereken diğer noktalar aşağıdadır:


Satıcı firma hizmet yeteneği, eğitim ve danışmanlık açılarından yeterli midir ?


Satıcı firmanın kapanması durumunda yazılımın kaynak kodlarını saklayan
garantör şirket bulunmakta mıdır ?


Yazılımın üzerinde çeşitli değişiklikler yapabilme olanağı var mıdır ?

Bütün bunlardan sonra sıra sözleşme metninin hazırlanmasına gelir. Bu işlem için
başka bir kullanıcı firma için hazırlanmış metinden yararlanılabilir, ancak daha iyisi
deneyimli bir hukuk bürosunun danışmanlığına başvurmaktır. Binlerce doların ödeneceği
satınalmada birkaç yüz dolar hesaba katılmamalıdır. Sözleşmede doğal olarak satın alınacak
modüller ile bunların teslim tarihleri de bulunacaktır.

12.3. ERP Sistemi Değerlendirme Ölçütleri
ERP yazılımı seçim ölçütleri, aslında işletmenin gereksinim analizidir. İşletme
bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini belirler. Seçim ölçütleri, doğrudan seçim komitesi
tarafından veya tedarikçi firmalardan toplanan bilgiler ile belirlenir. Ölçütlerin sayısı arttıkça,
seçim işlemi karmaşıklaşacaktır [Atasever, 2011]. Bu konuda ERP yazılım paketinde aranan
özelliklere önem derecesi verilir ve seçenek yazılımlar için puan verilerek, her bir paketin
ağırlıklı toplam puanı hesaplanarak ve yazılım mâliyetleri de dikkate alınarak seçim kararı
kolaylaştırılabilir. Ya da Karar Destek Sistemleri’nde bir araç olarak kullanılan bir uzman
sistem desteği ile daha etkin karar verilmesi sağlanabilir. ERP sisteminin değerlendirilmesi
önemli olup, genelde seçim hataları yapılmaktadır. Seçenek ERP sisteminin pahalı olması ve
uyarlamanın zaman alması nedenleri ile hatalı bir seçim yapmanın mâliyeti yüksektir
[Balaban, 1998].
Seçim komitesinde bulunanların yeterli birikime sahip olmaması, seçimin uzamasına
ve hatalı kararların alınmasına yol açmaktadır. Seçim sürecinde firmanın gereksinimlerinin
analiz edilmesi, firmanın ne istediğini bilen durumuna gelmesi, uyarlama aşamasında önemli
zaman kazancı sağlayacaktır.
Yazılım seçimi için belirlenen ölçütler ve yazılımda aranan özellikler önemlidir.
Yazılım seçilirken başlıca ölçütleri, teknoloji özellikleri, marka ve tedarikçi güvenilirliği,
tedarikçinin destek gücü, işlevleri, sektöre uygunluğu ve teknik ayrıntı gibi gruplara ayırmak
ve bu gruplara birçok alt özellik eklemek olanaklıdır [Balaban, 1998].
ERP yazılım paketi seçilirken öncelikle yazılımlar incelenir, daha sonra çalışacağı
teknolojik platform belirlenir. Öncelikle donanım platformunun seçilip, sonra yazılımların
temin edilmesi, birçok sorunun yaşanmasına neden olmaktadır. Bugünkü yazılımlar birçok
platformda çalışmakla birlikte, istemci-sunucu ortamındaki performansı yeğlenmektedir.
Tedârikçi firmanın güvenilirliği ve destek gücü, dikkate alınması gereken bir diğer ölçüt
olmalıdır. Tedârikçi firmanın kurumsallığı, referansları, kadrosu, sermayesi vb. gibi
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sorgulamalar, firmanın güvenilirliğini ortaya koyacaktır. Öte yandan, dünya markası olup
olmadığı, uluslararası ofisler ve referansları gibi sorgulamalar, marka güvenilirliğini
belirleyecektir. Bunların dışında muhasebe modüllerinin Türk muhasebe mevzuatına
uygunluğu, kullanım kolaylığı, diğer yazılımlarla haberleşmesi, esnekliği gibi birçok teknik
ayrıntının sorgulanması gerekir. Yazılımın işlevselliği, iş yapabilme yeteneklerini
gösterir.Seçim yapılırken belirlenen gereksinimleri ne kadar karşılayabildiği, işlevselliğini
ölçer [Balaban, 1998].
Bir ERP yazılımını değerlendirirken şu önemli noktalar her zaman gözönüne
alınmalıdır [Baki ve Çakar., 2005].
İşlevsellik: İşlevsellik en önemli değerlendirme etmenidir. Hecht (1997)’e göre bu
etmen, değerlendirme sürecindeki tüm kararların, değerlendirme işlemlerinde üçte birden
daha fazla önem taşımamalıdır. İşlevsellikle ilgili ilk konu onun kapsamıdır. Seçilen çözüm
insan kaynakları, malzeme yönetimi, proje yönetimi, üretim planlama, tedarik zinciri yönetimi
gibi, işletmelerin temel fonksiyonlarına ilişkin yeterli hattâ fazladan modüllere sahip olmalıdır
[Brewer, 2000]. İşlevsel değerlendirme, çapraz işlevsel bir takım tarafından yapılmalıdır. Illa
ve diğerleri (2000) ne göre işlevselliğin üç ana yönü vardır: “Hangi işlevsel alanlar ürünün
çerçevesini oluşturuyor ?”, “Ürün, uyarlanabilirlik ve açıklık açısından ne kadar esnek ?”,
“Temel ERP özelliklerinden ne kadarına sahip ?”
Teknik Ölçüt: Donanımın ve yazılımın seçimi, bir sistemin kabulünde ana konudur
[Poon ve Wagner, 2001]. Çözüm,bilgi-işlem teknolojilerinde güncel eğilimleri
karşılamalıdır. Kullanıcılar, ERP ürünündeki bilgi-işlem eğilimlerinin güncelliğini kontrol
etmeli ve tedarikçinin üründe güncel bilgi-işlem eğilimlerini izlemeyi taahhüt ettiğinden emin
olmalıdırlar [Shikarpur, 1997].
Teknik mimarî çözümün uygulanacağı ortamlara (veritabanı, sunucu ve istemci
ortamlarına), kullanıcı arayüzü yeteneklerine, uygulamanın yazılım mimarîsine, uygulamayla
ilişkili yönetim ve geliştirme araçlarına ve uygulamada olanaklı olan veri ve işlem
modellerine bakarak, çözüm ile son kullanıcı gereksinimleri arasındaki uyumu ortaya çıkarır
[Hecht, 1997].
Rao (2000)’ya göre şirketler,tedarikçilerin ürünlerini gelecekte olanaklı görünen
teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirmeyi taahhüt ettiklerinden emin olmalıdırlar.
Şirketlerin, çözümlerin teknik yönlerini değerlendirmeye yardım etmek üzere dış danışman
kullanmaları önemlidir [Verville ve Hallingten, 2002].
Maliyet: Şirketler bakım ve geliştirme mâliyetlerini de toplam mâliyete dahil ederek
bir fiyatlama stratejisine sahip olmalıdır. Şirketlerin bireysel gereksinimlerine bağlı olarak
pek çok soru, soru listelerine eklenmelidir [Brewer, 2000].
Uygun mâliyet, seçim sürecinde önemli bir ölçüttür; çözüm çekici bir fiyata sahip
olmalıdır [Rao, 2000]. Sistemin genel mâliyeti ile ilgili gerçekçi beklentiler belirlemek,
satınalma sürecinde üst yönetimin desteğini kazanmak için esastır [Hecht, 1997].
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ERP sistemlerinin mâliyeti çok yüksektir. Amerikan şirketlerinin %42,3 ü için mâliyet
5 milyon dolardan azdır. Maliyet kalemleri; yazılım, donanım, danışmanlık, eğitim, uyarlama
takımı ve diğer maliyetlerdir [Mabert ve diğ., 2001].
Servis ve Destek: Kurulum ve devam eden mâliyetler, yazılımın birincil mâliyetinin
yedi ila on katına çıkabildiği için, uygulamayla ilişkili servis ve destek, son kullanıcı ve
uygulama tedarikçisi arasında ortaklığın başarısı için yaşamsal öneme sahiptir [Hecht, 1997].
Çoğu firma; kurulum, uyarlama ya da uyarlama sonrası süreçte, teknik ya da diğer sorunlarla
yüzleşir. Varolan sistemlerle bütünleştirme, özelleştirme ve güvenlik, firmalar için en
ciddîsorunlardır [Themistocleous ve diğ., 2001].
Bu sorunlarla başaçıkabilmek için firmalar, hem bilgi-işlem hem etki alanı anlamında
tedarikçilerden destek almaya gereksinim duyarlar [Rao, 2000].
Vizyon: Tedârikçi değerlendirme sürecinde, tedarikçinin sağlamlığı ve/veya
saygınlığı, finansal istikrârı, tedarikçinin vizyonu gibi ölçütler dikkate alınır [Verville ve
Hallingten, 2002].
Firmalar tedarikçinin vizyonunu dikkate almalıdırlar. Özellikle tedarikçinin ileriki üç
ya da beş yıl içinde üründe ve destekte ne gibi değişiklikler yapacağı gibi konuları gözönünde
bulundurmalıdırlar [Hecht, 1997].
Sistem Güvenilirliği: Kumar ve diğ. (2003)’ne göre sistem güvenilirliği ikinci
önemli seçim ölçütüdür. En iyi iş deneyimlerini birleştirmek,bilgi-işlem teknolojilerinde en
son eğilimleri izlemek , yeni sistemler için önemlidir. Lider ERP tedarikçileri, değişik
alanlardan işleriyle ilgili pazar liderleriyle güçlü ittifaklara sahiptir [Shikarpur, 1997].
Firmalar,“Tedârikçi ne kadar zamandır ERP çözüm pazarında?”, “Varolan kullanıcılar bu
çözümle ne derece tatmin olmuşlar ?” gibi güvenilirlikle ilgili bâzı soruları sormalıdırlar
[Brewer, 2000].
Diğer Sistemlerle Uyumluluk: Hiçbir uygulama, tek başına, firmanın istediği herşeyi
yapamaz. Seçilen çözüm, firmaların özel gereksinimlerini çözmek için firma içinde
geliştirilen ve diğer özelleştirilmiş yazılım ürünleriyle bütünleşik olmak zorundadır. Bu bakış
açısıyla uyumluluk/bütünleşiklik, sistemin başarısı için kritik bir etmendir [Bingi ve diğ.,
1998]. Diğer sistemlerle uyumluluğun, ERP’nin potansiyel yararlarını gerçekleştirebilmek
için çok önemli bir nokta olduğu literatürde vurgulanmıştır [Kumar ve diğ., 2003].
Özelleştirmenin Kolaylığı: Çoğu firma, ERP sisteminin bir parçasını özelleştirmeye
gereksinim duyar. En yaygın olan küçük özelleştirmeler olsa da çoğu firmaya göre
özelleştirme en azından önemlidir [Mabert ve diğ., 2001]. Standart çözümün şirketin belirli
gereksinimleri için uyarlanması gereksinimi nedeniyle, ERP tedarikçileri firmanın kendi
içinde bilgi-işlem personeli istihdam etmesi için araç ve yardımcı programlar ya da yazılımı
özelleştirmesi için bağımsız danışmanlık firmaları sağlamalıdır [Avshalom, 2000].
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Tedârikçinin Pazardaki Konumu: Geçmiş deneyimlerden öğrenildiğine göre bâzı
firmalar, ERP sistemlerini seçerken,tedarikçilerin saygınlığına ve hizmet arayüzlerine çok
önem verirler [Kumar ve diğ., 2003]. Dünyanın lider ERP tedarikçileri, en iyi küresel
deneyimleri kendi ERP ürünlerine eklerler. Bu nedenle firmalar, ERP ürününe süreç
danışmanı olarak bakabilirler [Shikarpur, 1997].
Organizasyonel Yapıya Daha İyi Uyum: Seçilen yazılım,varolan organizasyonel
yapı ve insan kaynaklarına uyarlanmalıdır. Öte yandan, uyarlama evresinde daha fazla ve
yetişmiş personel gerektiren yazılımlar yeğlenmeyebilir.
Tedârikçilerin Etki Alanı İle İlgili Bilgi Düzeyi: Yazılım geliştiricinin ya da
tedarikçinin endüstriyi bilmesi ve yazılımı endüstriye uyarlamaya niyetli olması önemlidir.
Eğer endüstri bir üretim kurumu ise, firma üretim endüstrisinde deneyim sahibi bir
tedarikçiden yazılım satın almalıdır [Rao, 2000].
Tedârikçinin Referansları: Tedârikçinin satış referansları,saygınlığı ve
uluslararasılığı ve özellikle aynı endüstride tamamlanmış başarılı projelerin seçim sürecinde
önemli bir ölçüt olarak değerlendirilebilir.
Ana/Yan Organizasyonlarla Uyum: Seçim sürecinde, ana/yan organizasyonlarla
uyum sağlanması, bâzı firmalar için karar sürecini etkileyebilir. Bu uyum, aynı zamanda tüm
ERP projesinin başarısını da etkileyebilir.
Çapraz Modül Bütünleşmesi: Bir ERP sisteminin gerçek yararıbütünleşmedir
[Shikarpur, 1997]. Modüller arasında tam bir bütünleşme bulunmalıdır. Eğer bütünleşme
başarılamazsa, uyarlama uzayabilir, uyarlama mâliyetleri artabilir ve sonuçta sistemin
verimliliği düşebilir.
Uyarlama Süresi: ERP uyarlaması yüksek mâliyetli ve karmaşık bir firma çapında
projedir. Mabert ve diğ. (2001)’ne göre, uyarlama süresi, seçilen uyarlama statejisiyle
yakından ilişkilidir. Uyarlama süresi aynı zamanda uyarlama içeriğiyle değişebilir. Öte
yandan, daha çok özelleştirme, daha çok zaman ve mâliyet gerektirir. Endüstriyeözgü
uygulamalar, uyarlama süresini kısaltabilir [Bingi ve diğ., 1998].
Yazılımın Yöntembilimi: ERP sistemleri, şirket içinde büyük değişimlere neden olan
projelerdir; bu nedenle, projeler net bir yöntembilim içermelidir. ERP tedarikçisi tarafından
önerilen yöntembilim etkin olmalı ve firmalar için gereksiz faaliyetler içermemelidir.
Yöntembilimin her aşamasında, hangi faaliyetin nasıl, ne zaman ve hangi kaynakla yapılacağı
belirlenmelidir.
Danışmanlık: Çoğu organizasyon hem seçim hem uyarlama sürecini kolaylaştırmak
için danışmanlar kullanır. Danışmanlar spesifik endüstrilerde deneyime sahip olmalıdır, belirli
modüllerde kapsamlı bilgiye sahip olmalıdır, ve firma için hangi yöntemin en iyi çalışacağını
belirleyebilmelidir [Somers ve Nelson, 2001]. Danışmanlar gereksinim analizi, doğru
çözümün belirlenmesi ve uyarlamanın yönetilmesi süreçlerine dahil edilmelidir. Eğer firma
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yazılım uyarlamasında deneyimli değilse ve çalışanların bilgisayar bilgisi yetersizse
danışmanlık etmeni önem kazanır.
Bir şirketin ERP uygulaması için paket yazılım seçimi, bu paketin şirkete ve şirketin
gereksinimlerine uyduğunu belirtir. Bununla birlikte, şirketler genellikle uygulama sırasında
fark ederler ki, kendilerinin iş yapma biçimleri, paketin kendilerinden yapmasını beklediği
şekilden bir yönden farklıdır. Bu durum, uygulama sırasında şu veya bu şekilde belirtilmesi
gereken bir karışıklık yaratır. Bu boşluğu doldurmanın bir yolu, paketi istemcinin
gereksinimlerine göre uyarlamaktır (Yazılım paketi tedarikçisinin, uyarlama ile ilgili araçları
sağladığı varsayılırsa). Diğer bir yol da, şirketin iş yapma biçimini değiştirmektir. Ancak bu
da o kadar kolay uygulanamaz. Normal olarak bâzı süreç değişiklikleri ve bâzı uyarlamalar
yapılarak bir uzlaşmaya varılır. Bâzı esnek ERP paketleri, uyarlama yapmak için kullanılan
özel araçlar sağlarlar. Bununla birlikte uyarlamalar, uzun dönem bakış açısıyla ve temel
uygulama yapısı ve güncellemeler üzerindeki etkisi düşünülerek yapılmalıdır [Karakanian,
1999].
Müşteriler, tedarikçiler ve endüstri analistleri ile yapılan röportajlardan elde edilen
sonuca göre bir şirketin ERP yazılımı seçimi, uygulama geliştirme, ağ yapısı, veritabanı, karar
destek sistemi ve diğer önemli teknolojik kararlar üzerinde de bir dalga etkisine sahiptir
[Sweat, 1998].

12.4. ERP Uygulamalarında Karşılaşılan Zorluklar
Firmalar için geliştirilmiş ERP uygulamalarında bâzı başarısızlıklar oluşmaktadır.
Bunun nedeni şu şekilde açıklanabilir:
 Bu sistemlerin tasarlanması ve uygulamaya konması uzun zaman almaktadır. Bu
süre içinde, yazılım firmasındaki personel devri dolayısıyla, sistem kuranlar tarafından
izlenememekte ve bu arada firma gerekli dokümantasyon ile beslenememektedir.
 Genel başarısızlık nedenlerinden birisi, sistemi kullanacak olan personelin sistemi
tam olarak anlayamamaları ve benimsememeleridir. Bu anlayış, sağlansa bile yazılım teslim
edilmesine ve tam olarak uygulanmasına kadar geçen süre içinde firmadaki personel devri de
uyumsuzluk sorunları çıkartmaktadır.
 Tasarım ve uygulamaya geçiş süresinin getirdiği bir diğer sakınca ise, işletme
koşullarında oluşan değişiklikler ve sistem spesifikasyonlarının demode duruma gelmesidir.
 Yine bu süreç içinde sürekli yeni gereksinimlerin çıkması ve bu gereksinimleri
karşılamak için yazılım mimarîsini değiştirmek gereksinimi başka bir zorluk kaynağıdır. Bir
başka sıkıntı ise, firmanın çeşitli bölümlerinin bilgisayar kaynağını paylaşma
zorunluluğundan çıkabilir.
 Kullanılacak yazılımı standart hâle getirmek amacıyla yapılan çalışmalarda, değişik
bölümler arasında anlaşma sağlamaktan kaynaklanan zorluklar olabilir.
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Başarısız ERP uygulamalarının belli başlı nedenleri aşağıdaki gibi kaydedilmiştir:


Veri doğruluğuna gereken önemin verilmemesi.



Kullanılan yazılımların kalitesizliği



Ağır ilerlemeden kaynaklanan olumsuzluklar



Tüm zamanını işine adayan proje lideri ve uygulama ekibinin olmaması



Proje ekibi ve organizasyonundan kaynaklanan sorunlar



Üst yönetimin konuyu kavrayamaması ya da katkıda bulunmaması



Eleman değişimi



Sistemin uygulama bittikten sonra sahipsiz kalması



Eğitime gereken önemin verilmemesi



Daha baştan sistemin tüm işlevlerini kullanma çabası



Firma dışı danışman bulundurulmaması



Gerçek problemlerin saptanamaması



Tutarlı ve bütünsel bir uygulama planının bulunmaması



Bunun bir bilgisayar sistemi olduğu düşüncesi



Yeni yazılımların eski işlere uydurulmak üzere değiştirilmesi

Başarılı olabilmek için radikal düşünebilmek, cesur ancak gerçekçi proje hedefleri
saptamak ve işletmenin gelecekteki gereksinimlerini gözönünde tutmak gerekir. Tüm bunlar,
yeniden yapılanmaya (reorganizasyon) açık olmayı gerektirir. Personel politikası açısından
dikkat edilmesi gereken bâzı noktalar ise şunlardır:

MRP veri doğruluğuna doğrudan bağlıdır. Bu ise yoğun bir çaba ve yeni bir
disiplin gerektirecektir.

Yeni sistem, yeni tip insanlar ister. Anında karar verebilen, daha eğitimli ve
düşünmesini bilen işgörenlere gerek vardır.

Kültürel değişim gerekir. Şirket amaçları ile birey gereksinimleri birlikte ele
alınmalı yeni teşvik öğeleri düşünülmelidir.
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Doğru kişiler, doğru konumlarda, doğru yetkilerle donatılmalıdır. Belki de böyle
bir projenin ilk yararı, organizasyon içindeki işlevsel çatışmaları gidermektir.
Projenin işyerindeki yeni bir dönemin başlangıcı olması için tüm çalışanların projenin
bir parçası olduklarını hissettirmek ve onları projenin gidişinden haberdar etmek gerekir.
Sonuç olarak ERP firmanın yaptığı büyük yatırımlardan biridir. Bu sebeple kurulma süreci
ciddiye alınmalı, sistemi yeniden kurmanın tüm firmada yaratacağı demotivasyon ve
güvensizlik ile yeniden büyük mâliyetlerin harcanmak zorunda kalınacağı unutulmamalıdır.
ERP uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
1.
Sistemin kurulması ile ilgili çalışmalar yapılırken varolan uygulamalar,
kullanılan işletme yöntemleri ve organizasyonla ilgili birçok eksiklik farkedilmekte ve bu
eksikliklerin ortadan kaldırılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla yapılacak
düzeltmelerde üst yönetim desteği zorunludur.
2.
Malzeme hareketi ile ilgili bilgilerin sürekli olarak kontrol altında tutulabilmesi
için, yeni ambarların tesis edilmesi ve fabrika yerleşim düzeninin değiştirilmesi gerekebilir.
3.
Belli başlı uygulama zorluklarından birisi de firmalarda malzeme hareketini
sağlayan formların eksikliği veya bu formlara yeterince önem verilmemesi ve gerektiği
şekilde doldurulmamasıdır. Bilgilerin işlenmesinin ve yaşatılmasının önemi, çalışan personele
öğretilmeli ve kayıt tutma disiplini yaratılmalıdır.
4.
Sistemin uygulanması sırasında planlama ve analiz işleri için gerekli teknik
bilgiye sahip uzmanlara gereksinim vardır. Böyle kişiler yoksa, bu çeşit elemanlar daha
önceden istihdam edilmeli ve firmayı iyice tanımaları için yeterli zaman bırakılmalıdır.
5.
Sistem kurma çalışmalarının bir büyük proje gibi ele alınması ve dışarıdan bir
ekibe yaptırılması, yapılacak değişikliklerin kolayca kabulü açısından yarar sağlayacaktır.
6.
Uygulamada karşılaşılan zorlukların bir tanesi de işletmelerde kullanılan
kavramlar ile hazır paket terminolojisinin birbirleriyle uyuşmamasıdır. Batı kaynaklı
yazılımların çoğu İngilizce olarak hazırlanmaktadır. Ancak Türkçe çevirilerinde
anlamsızlıklar olabilmektedir. Bu konu eğitimlerle çözümlenmelidir.
7.
ERP paketi, işletmenin daha önce kullanmadığı yönetim tekniklerini,
yöntemlerini empoze edebilir. Ortaya çıkması olası hataları önlemek açısından yeni sistemlere
geçişte aceleci olmamak gerekir. Bilgilerin ve istatistiklerin doğru olduğuna emin olduktan
sonra uygulamaya geçilebilir.
8.
Veritabanının kurulması oldukça uzun zaman ve emek isteyen en önemli
zorluklardan birisidir. Bir anda tüm verilerin bilgisayara geçirilmesine gerek yoktur.
Öncelikle en çok kullanılan kayıtlardan başlanabilir.

284

9.
Her kademeden personelin sisteme alıştırılması ve eğitimi, muhtemel dirençleri
önlemek açısından son derece önemlidir.
10. Sistem kurulduktan sonra bir geçiş döneminin uygulanmasında yarar vardır. Eski
sistemle yeni sistemin bir süre birlikte kullanılmasına da katlanmak gerekmektedir. Ancak
ortaya çıkması olası farkların güven ortamını kaldırmasına meydan verilmemeli ve bunun
normal olduğu düşüncesi benimsetilmelidir.
11. ERP uygulamalarının amaca ulaşmada getirdiği katkı ve gelişmelerin
yöneticilerin bilgisine sunulması, bu sistemin yerleşip benimsenmesinde en önemli
etmenlerden birisidir. Bunun için zaman zaman yapılan toplantılarla verimliliğin ve etkinliğin
arttığını gösteren istatistiklerin ortaya konması gerekir. Böylece hem işletme performansının
izlenmesi, hem de uygulama başarısı güvence altına alınmış olur ve sistemin sürekliliği
sağlanır.

12.5. ERP Çözümlerinin Hedefleri ve Yararları
ERP çözümleri ile temel olarak bir işletmede şu soruların yanıtları alınmaya çalışılır:
 Ne yapacağız / Yapabilir miyiz ?
 Ne kadar sürer ?
 Neyimiz var ?
 Ne almalıyız ?
sorularının yanıtları alınmaya çalışılır. Bu konularda geleceği görebilme, çeşitli
senaryolara göre denemelerde (..what if...) bulunma olanağı yaratılır. Bu denemelere göre
malzeme, kapasite, finansman, satınalma, pazarlama gereksinimleri önceden görülmüş olur.
ERP çözümlerinden elde edilecek yararları aşağıdaki şekilde belirtebiliriz:

sağlanır).

Pazar payında (%5-20) artış olur (Teslim zamanlarına %50-95 oranında uyum


Envanter yatırımlarında azalma olur (stoklar %30-50 düzeyinde düşer). Stok
devir hızı 2 veya 3 katına çıkar.


Kullanılmayan malzeme miktarı azalır.



İşçilik verimliliği %5-30 artar.



Kaynak planlamada eşgüdüm düzeyi yükselir.



Satınalma ve fason mâliyetleri %2-10 düşer.



Nakliye masrafları azalır.
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Fazla mesai azalır.



Elde bulundurmama mâliyetleri azalır.



Makina kullanım oranları %5-30 artar.



Kalite mâliyetleri azalır.

Bunların dışında daha genel olarak aşağıdaki yararlar elde edilecektir:
1. İşletme Atmosferi: Firmada çalışan her düzeydeki bireyler, suçlu ve sorumlu arama
yerine, birlikteliğin rahat ve huzurunu duyarlar. Olası değişiklik ve/veya aksaklıkların
gerginliği en az düzeye düşer. Alt birimler arası ilişkiler daha formel ve katılımcı bir duruma
gelir. Üst yönetimden itibaren, her düzeydeki yöneticiler, firmada ne olup bittiğini kolaylıkla
izleyebileceklerinden, merkeziyetçi yönetim yaklaşımları, giderek adem-i merkeziyetçi bir
yapıya dönüşür. Etkin planlama ve kontrol faaliyetleri, firmadaki belirsizlik ortamını ortadan
kaldırır, karşılaşacağımız sürprizlerin sayısı azalır. Temel bir işletme ilkesi olan şeffaflık
sonucu, yatay ve dikey bilgi akışları artar. ERP gerçekten oturtulabildiyse dinamizm firma
kültürünün bir parçası olur, çalışanlar arası bilgi iletişiminin ve eşgüdümün etkinliği ve
düzeyi artar. Doğru, uyumlu ve hızlı karar verilir. Çalışanların moral ve iş tatminleri artar.
2. Strateji ve Politika Geliştirme Yeteneği: Üretim dünyası sürekli değişim demektir.
Ortaya çıkan değişimler (teknoloji, müşteriler, mevzuat vb.) ve/veya olası değişimler hâlinde
geliştirilecek yeni strateji ve politikalar için gerekli veri ve bilgiler, başarılı bir ERP sistemi
desteğiyle sağlanabilir. Yanısıra, ana üretim çizelgesi veya hazırlanan çizelgeler de anında
yeniden yapılanarak, yöneticilere rahat ve kolay karar verme ve uygulama olanağı sağlanır.
3. Formal Sistem: Sistem işletmedeki tüm işlevlerin formalize edilmesini
sağlayacağından işler, görev ve sorumluluklar önceden tanımlanmış olacaktır. Görev ve
sorumluluklar tanımlı olur. Kişisel özellikler ve başarılar yerine süreçlerin özellikleri ve
başarıları sözkonusu olur.
4. Bilgisayar Destekli Sistem: Formalize edilen sistemde kullanılan tüm verilerin
doğruluk oranları yüksek olduğundan ve gerekli düzeltmeler sürekli yapıldığından, kurulan
bilgi-işlem sisteminin dayandığı temel sağlamdır. Gelişen bilgi-işlem teknolojisi, firma içi
eşgüdümü ve haberleşmeyi destekler.
5. Etkin Planlama ve Kontrol Faaliyetleri: ERP, yaratılan senaryoların sonuçlarını
büyük bir doğrulukla gösteren bir simülasyon aracıdır. Tüm işletme birimleri aynı
veritabanını kullandığından ve etkili geri besleme ile planlama ve kontrol faaliyetleri
arasındaki ilişki yâni denetim mekanizması sağlam çalışır. Etkin finansal planlama ile nakit
akışında iyileşme gerçekleşir.
6. Etkin Dağıtım Sistemi: ERP ile dağıtım kaynakları optimize edilir ve dağıtım
sistemi sâyesinde müşteriden gelen bilgi akışı doğrudan planlamaya aktarılır. Üretim
planlarındaki tahminler daha gerçekçi olur.
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7. Müşteri Tatmini: Müşteriye yapılan teslimler zamanında, doğru miktarda
yapılabilir, tedarik süreleri belirli duruma gelir. Sistemin esnekliği, müşteri tercihlerini
değerlendirmeyi olanaklı kılar. Maliyetlerdeki azalmaların ürün fiyatına yansıması rekabet
gücünü arttırır.
Yukarıdaki tüm açıklamalar, işletmenin verimliliği ve kârlılığının artışı demektir.
Özellikle somut olarak, işletmenin varolan durumuna bağlı olarak stok düzeylerinde
(hammadde, yarı ürün, parça, ürün) %30-50, teslim gecikmelerinde %50-70 oranında azalma
ve verimlilikte ise %5-30 düzeyinde artış sağlanmaktadır.
Kısaca açıklanan yararların sağlanması, işletmede kalitenin ve rekabet gücünün artışı
demektir.

12.6. ERP Çözümlerinin Maliyeti
ERP çözümleri; bilgisayar donanımı ve yazılımı ile kullanıcı personel aracılığı ile
yürütülür. İşletmedeki varolan bilgisayar donanımı, gereksinime yanıt verebileceği gibi, ek
veya yeni donanım gereksinimi de gündeme gelebilir. Yazılım, iç kaynaklarca işletmeye
özgün bir şekilde hazırlanabileceği gibi, dış kaynaklardan tümüyle veya modül modül
alınabilir. Diğer bir nokta ise, işletme personelinin konu ile ilgili eğitimi ve gerekli verilerin
hazır duruma getirilmesidir. Sonuç olarak ERP çözümü mâliyetleri, dört ana kısımda
toplanabilmektedir:
1.

Donanım mâliyeti

2.

Yazılım mâliyeti

3.

Eğitim ve danışmanlık mâliyeti

4.

Proje çalışması ve veri oluşturma (dönüşüm) mâliyeti

Bunun dışında, ERP’ye geçiş sürecinde oluşabilecek aksaklıkların veya başlangıç
döneminde eski ve yeni uygulamanın birlikte görülmesinin oluşturabileceği mâliyetlerden de
sözedilebilir.Ayrıca eğitim ve danışmanlık mâliyetleri, baştan sistemin kurulma mâliyetinin
en az %50 kadar daha mâliyet getireceği düşünülmelidir. Bu rakamın az tutulması sonucu
sonradan karşılaşılacak sürprizler hoş olmayacaktır.

12.7. ERP Sistemlerinin Verimli Kullanımı ve Başarı Ölçütleri
ERP sistemlerinin, kullanıldıkları işletmelere yarar sağlayabilmeleri, doğru ve etkin
biçimde çalıştırılmalarıyla olanaklıdır. Doğru ve etkin kullanma yolu da bu alan için
geliştirilmiş performans ölçütlerinden geçmektedir. Performans ölçümleri, yönetim sürecinin
önemli bir kısmını oluşturur. Operasyonel amaçlar koymak ve ölçü birimleri tanımlayarak
belli bir performans düzeyine ulaşmaya çalışmak, firmanın gerçekçi biçimde çalıştığının ve
yöneticilerinin vizyon sahibi olduğunun göstergesidir. Uzun yıllar finansal performanslar pek
çok îmalat firmasının başarı ölçüsünü oluşturmuştur. Ancak, MRP ve özellikle ERP
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felsefesinin ortaya çıkışıyla durum değişmiş ve îmalat ile ilgili işlemlerin başarısının
değerlendirilmesi, yapı değişikliğine uğramıştır. Elde edilecek ölçüm sonuçları, zayıf ve
güçsüz taraflara dikkat yöneltilmesini sağlayarak, iyileştirme ve gelişme çabalarını
yönlendirecektir.
ERP paketlerine yapılan yatırım tutarının geri alınması, ancak bunların doğru ve etkin
çalıştırılıp birtakım yararlar sağlamasıyla olanaklıdır. Bu bakımdan firma performans
değerlerinin sistematik biçimde izlenmesi, ERP yatırımını kârlı kılmanın ön adımı olmaktadır.
Her firma, ERP kullansa da kullanmasa da, öngördüğü hedeflere yaklaşma derecesini sürekli
izlemeli ve sonuçları değerlendirmelidir. ERP sistemleri, hem firmaca öngörülen hedeflere
yaklaşma performansını arttırma potansiyeli taşıdığı için hem de ölçüm yapma olanağı
verecek verileri sağlıklı biçimde oluşturduğu için performans değerlendirme konusu
belirginleşmiş ve gündemde kalır olmuştur. Kuşkusuz her süreç ya da işi yapmadaki
performans, çeşitli açılardan ve farklı birimlerle ölçülebilir. Üstelik ERP sistemlerinde pek
çok değer de net biçimde sayısallaştırılmıştır. Ancak, her değişkenin performans ölçütü olarak
alınması çok fazla verinin analizini ve yorumunu gerektirmekte, dolayısıyla yüksek mâliyete
neden olabilmektedir. O nedenle süreç ya da işin gerçek performansı hakkında yeterli düzeyde
düşünce sahibi olmanızı sağlayacak az sayıda değer bularak bunları ölçmek ve denetim altına
almak optimum hassaslığı verecektir. Öte yandan bu ölçümlerin zaman aralıkları da gene
fayda/mâliyet analizleri sonucunda ya da en azından yaklaşımı altında belirlenmelidir.
Gerçekçi hedeflerin konulabilmesi, iyileştirmelerin sağlanabilmesi, değişmelerin ancak zaman
aralıklarıyla gözlenmesi koşuluyla olanaklıdır. İki ölçüm arasının çok uzak olması kontrolu
zorlaştırmakta, düzeltme işlemlerinin geç başlatılmış olmasına neden olmaktadır. Öte yandan
ölçüm aralıklarının çok dar olmasının da mâliyetleri arttırdığı açıktır.
İşletmenin içinde bulunduğu sektör, yapısı ve ölçeği ile kullanılan ERP yazılımın
nitelikleri, başarı ölçütlerini değiştirebilmekle birlikte, Tablo 54’de görülen 12 ölçütlü listeyi
temel olarak alabiliriz. Her bir başarı ölçütünün ölçümünün yapılması gereken zaman
aralıklarının da yer aldığı bu tablonun son sütununda, gerekli en az düzeyler bulunmaktadır.
Burada görülen düzeyler, A.B.D. endüstrisinde yapılan araştırmalar sonucunda elde
edilmişlerdir ve ERP yazılımının canlı uygulamasında önerilen değerlerdir. Yine bu sütunda
FBD (firmaca belirlenen değer) olarak ifâde edilen yüzdeler ise, sonuçların bir firmadan
ötekine, bir sektörden diğerine hattâ değişen zaman ve ekonomik koşullara göre değişiklikler
gösteren büyüklüklerdir. Diğer bir deyişle öznel olan bu değerler için en iyi rakamsal düzey, o
günkü koşullara uyacağı firma yöneticileri tarafından düşünülen düzey olacaktır.
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Tablo 54. ERP Kullanımı Performans Ölçütleri [(*) FBD: Firmaca Belirlenen Değer]
ERP KULLANIMI PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ
Adı
Müşteri hizmetleri

Zaman
Dönemi
Hafta

Satış Planı

Ay

Üretim Planı
MPS Performansı

Ay
Gün/Hafta

Kapasite Kullanım Oranı

Ay

Yan Sanayici Performansı

Hafta

Stok Doğruluğu

Hafta/Ay

DRP Yenileme Performansı

Hafta

Makina Kullanımı

Gün

MPS Kararlılığı

Hafta

Ürün Ağacı Doğruluğu

Hafta

Süreç Planı Doğruluğu

Hafta

Formülü
Karşılanan Sipariş Sayısı /
Gelen Sipariş Sayısı
Fiilî Satışlar / Planlanan Satışlar
Fiilî Üretim / Planlanan Üretim
Gerçekleştirilen Üretim /
Çizelgelenen Üretim
Talep edilen kapasite /
Kullanılan kapasite
Gelen parçalar / Talep edilen
parçalar
Görünen stok miktarı /
Sayım sonucu değerleri
Depo girişleri /
Depo siparişleri
Makina çalışma süresi /
Toplam çalışılabilir süre
Değiştirilen çizelge sayısı /
Toplam üretim çizelgesi sayısı
Doğru parça sayısı /
Toplam parça sayısı
Doğru süreç planı sayısı /
Toplam süreç planı sayısı

İstenen En
Az Düzey
% 95
% FBD*
% 98-102
% 95
% FBD
% 95
% 95
% 95
% FBD
% FBD
% 98
% 98

FBD: Firmaca Belirlenen Değer

Tablo 54’de görülen kontrol listesinde sayısallaştırılabilen çalışma değerlerinin, yâni
kaynak kullanımı, planlama, icraat, veritabanı yönetimi gibi konuların sistematik bir
yaklaşımla değerlendirilip, değerlendirilmediğinin ortaya çıkarılmasına yardım edecek sorular
görülmektedir. Bu listenin orijinali, ilk olarak 1977 yılında Oliver WIGHT tarafından
düzenlenmiş, 1988’de ise son şekli verilerek güncelleştirilmiştir.
Dünyada A sınıfı ERP kullanıcısı olmayı başarmış yalnızca birkaç yüz firma
bulunmaktadır. Binlerce firma ise, B sınıfı içinde yer almaktadır. Bilgi birikimi ve rekabet
baskılarının artmasıyla performans ölçütleri daha sıkı duruma getirmekte, hedefler daha
yükselmektedir.
Tablo 55 ise bir önceki tabloda yer alan kontrol listesinin bir firmayı endüstri
standartlarına göre değerlendirmede nasıl kullanılacağını göstermektedir.
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Tablo 55. Oliver Wight A, B, C, D düzey kontrol listesi
OLIVER WIGHT A, B, C, D DÜZEY KONTROL LİSTESİ

1.Üst yönetimin katılımı
Planlama ve Kontrol Süreçleri

Sürekli İyileştirme

2.Stratejik planlama

19.İşgören eğitimi

3.İşletme planlaması

20.İşgören katılımı

4.Satış ve operasyon planlama

21.Toplam kalite geliştirme

5.Olursa ne olur (what if) senaryoları

22.Ürün geliştirme stratejisi

6.Ölçülen tahminler

23.Müşterilerle odaklılık ilişkisi

7.Satış planı

Performans Ölçütleri

8.Müşteri sipariş girişi ve vaatlerin
bütünleşmesi

24.Üretim planlama performansı

9.Ana üretim planı

25Ana üretim çizelgesi performansı

10.Yan sanayi planlama ve kontrol

26.Îmalat programı performansı

11.Malzeme planlama ve kontrol

27.Mühendislik programı performansı

12.Kapasite planlama ve kontrol

28.Yan sanayi teslim

13.Yeni ürün geliştirme

Firma Performans Ölçütleri

14.Tümleşik mühendislik

29.Vadedilen müşteri hizmetlerinin yerine
getirilmesi

15.Dağıtım kaynakları planlaması

30.Kalite performansı

Veri Yönetimi

31.Müşteri performansı

16.Bütünleşik ürün ağacı ve süreç planlama

32.Yönetimin performans ölçütlerini
kullanması.

17.Veri doğruluğu
18.Verinin değişim kontrolu

Ancak bunun için öncelikle kontrol listesinin firmaya uyarlanması gereklidir. Yâni,
sorulardan firmanın özel durumuna uymayan soruların listeden çıkarılması gerekmektedir.
Örneğin firmanın ana dağıtım depoları yoksa 15 no.’lu soru ya da toplam kalite yönetimi
uygulanmıyorsa 21 no.’lu soru değerlendirmeye alınmamalıdır. Burada firma nesnel olmalı ve
kendine karşı dürüst davranarak performansı düşüren soruları da listede tutmalıdır. Konuyla
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ilgili son işaret edilmesi gereken nokta, soruların en az 25’i dikkate alınmıyorsa anlamsız
olacağı için bu çalışmanın yapılmaması gerektiğidir.
Performans ölçütlerinin, firma yönetiminin önemli araçlarından olduğunu
söyleyebiliriz. Bu araçlar, yalnızca varolan duruma açıklık kazandırıp nereye dikkat yöneltip
neler yapılması gerektiğine ışık tutmakla kalmamakta, iyi kullanılmaları koşuluyla, firma içi
motivasyonu da arttırmaktadırlar. ERP yazılımına yapılan yatırımın geri alınma süresinin
kısaltılabilmesi, başarı ölçütlerinin nesnel biçimde kullanılması ve o doğrultuda önlemler
alınmasıyla olanaklıdır. Bu bakımdan ERP sisteminin olduğu her firma için başarı ölçütleri
uygulaması, bir zorunluluk olmaktadır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, bu yaklaşımın
olumlu sonuç vermesinin ön koşulu, yazılımın doğru seçilmiş olmasıdır. ERP yazılımı yanlış
seçilmiş ise, ne yapılırsa yapılsın başarı gelmeyecektir.
Tablo 55’de yer alan sınıflandırma, Tablo 56'daki sonuçları doğurmaktadır:
Tablo 56. A, B, C, D Düzey Değerlendirme Ölçütleri
A, B, C, D DÜZEY DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
DÜZEY

NİTEL ÖLÇÜTLER

A

Firma içine nüfûz etme
Tüm işlevlerin (modüllerin) kullanımı

SAYISAL ÖLÇÜTLER

% 91 – 100

Üst yönetimin yararlanması
Önemli iyileştirmelerin sağlanması
B

İşlemlere yönelik kullanım
Üst yönetimce destekleme

% 80 – 90

Ölçülebilir iyileştirmelerin sağlanması
C

Malzemeye yönelik kullanım
Üst yönetimin yalnızca izin vermesi

% 70 – 79

Başabaş noktasında olmak
D

Yetersiz / Etkin olamayan kullanım
Kimsenin tam bilgiye sahip olmaması

% 60 – 69

Yükselen mâliyetler ve karmaşa


A: Tüm modüller %90 ile %100 oranında birbirleri ile bütünleşik bir biçimde
kullanılmaktadır. Üst yönetim, sistemi bir yönetim aracı olarak kullanmaktadır.

B: Modüllerin kullanım oranı %80-%90 arasındadır. Üst yönetim sistemi
kullanmamakta, sistemden elde edilen raporları incelemektedir.
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C: Daha çok malzeme gereksinimlerinin belirlenmesi amacı ile kullanılmaktadır.
Modüller birbirine bütünleşik değildir. Modüllerden %70 ile %79 oranında
yararlanılmaktadır.

D: Sistemden etkin sonuçlar alınamamaktadır. Veri güvenirliliği sorunları
vardır. Çok az kullanıcı sistemden yararlanmaktadır. Yönetim sistemi dikkate almaktadır.
Modüller %60 ile 69 veya daha aşağı oranlarda kullanılmaktadır.
ERP çözümlerinin başarısını değerlendirebilmek için, uygulama sonuçlarına bakmak
gerekmektedir. Ana üretim çizelgesi, atölye programları, satınalma ve fason programlarında
% 95-100 oranında gerçekleşmelerin elde edilmesi, yine müşteri teslim sürelerinde % 95-100
oranında bir performans elde edilmesi gibi durumlarda başarıdan sözedilebilir. Ayrıca ERP
çözümlerinde dönemlerin en az haftalık olması gerekmektedir. Haftalık düzeyden günlere,
vardiyalara ve hattâ saatlere inebilmek, başarı göstergesidir. Yine MRP II çözümlerinin hedef
ve yararları kısmında belirtilen ölçütlerde elde edilecek gelişmeler, olumlu göstergeler
olacaktır. Ayrıca ERP çözümlerinin hedef ve yararları kısmında belirtilen ölçütlerde elde
edilecek gelişmeler, olumlu göstergeler olacaktır.
MRP II sistemlerinden etkin ve verimli sonuçlar alınabilmesi için proje çalışmalarının
çok dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi, paket seçiminin iyi yapılması ve eğitimlere büyük
önem verilmesi gerekmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, 19. yüzyıl boyunca sanayileşme yarışına katılan ülkelerin sanayileşme
tarihleri değerlendirilmiştir.
İşletmeler büyüdükçe çok tesisli duruma gelmekte, uluslararası piyasalara girmekte ve
hattâ farklı ülkelerde fabrikalara sahip olmaktadır. Bu şekilde yoğun rekabet altına giren
işletmeler, karşılarına çıkan fırsatları değerlendirme, güçlü yönlerini koruma, zayıf yönlerini
geliştirme, olası tehlikeleri görme yolu ile rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlama
amacına yöneliktirler. Stratejilerin taktik ve operasyonel düzeyde uygulama araçları ise
işletme kaynaklarının kullanım planlarıdır. ERP sistemi, sözkonusu kaynakların işletmenin
stratejileri doğrultusunda etkin ve verimli kullanımını sağlayan bir yazılım sistemidir. Bu
sistemin amacına uygun bir şekilde kullanımı ile aşağıdakiler olanaklı duruma gelmektedir:


Stratejilere uygun bir işletme yönetimi.



Stratejilerin sonuçlarını değerlendirme olanağı.



İşletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı.


İşletme fabrikaları arasında malzeme, işçilik, makina-donanım, bilgi vd. üretim
ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve verimli kullanımının sağlanması.

Müşteri, dağıtım merkezi, üretim ve tedarikçi arasında yakın işbirliği ve bilgi
iletişim ortamının sağlanması.


Tek bir noktadan gerekli bilgilere ulaşma olanağı.
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Bölüm Soruları
SORU-1
ERP yazılımları için canlı kullanıma geçiş teknikleri neler olabilir ? Hangi nedenler ile
hangi uygulama şekli tercih edilebilir ?
SORU-2
ERP uygulamalarında şirketlerin en çok karşılaştığı zorluklar nelerdir ? Bunları şirket
yönetimi, şirket çalışanı ve yazılımı uyarlayan firma yönlerinden düşünerek yanıtlayınız.
SORU-3
Başarısız ERP uygulamalarının genel nedenleri nelerdir ? Maddeler halinde yazınız.
SORU-4
ERP yazılımını oluşturmuş ve canlı kullanıma geçmiş olan bir şirket ile çoğu işlerini
tablo işlem programları ile yürütmekte olan bir şirketi düşününüz. Bu firmaların karşılaştığı
zoruklar aynı olabilir mi ? Tartışınız.
SORU-5
ERP sistemlerinin uyarlama ve kullanım başarısını ölçmede kullanılan performans
göstergelerine örnekler veriniz ? Bunların ne amaçla kullanılabileceğini belirtiniz.
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13. MS DYNAMICS NAV (GENEL BİLGİLER VE TEMEL
TANIMLAMALAR)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. MS Dynamics NAV – Genel Bilgi
13.2. Temel Modüller
13.3. NAV Ekranları
13.4. Örnek Üretim Süreci – 1. Bölüm

296

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


MS Dynamics NAV nedir?



MS Dynamics NAV hangi temel modüllerden oluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

MS
Dynamics
NAV
hakkında genel bilgi (işlevi,
modülleri vb.) sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar


MS Dynamics NAV



ERP Yazılımı Uygulaması
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Giriş
Bu bölümde öncelikle Microsoft Dynamics NAV ERP sistemi tanıtılacaktır.
Programın temel modülleri tanıtıldıktan sonra örnek olarak bir üretim sürecinin programda
gerçekleştirilebilmesi için gerekli temel tanımlamalar hakkında bilgi verilecektir.
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13.1. MS DYNAMICS NAV – Genel Bilgi
MS Dynamics NAV, 132 ülkede 70.000’den fazla firmada, 6 milyonu aşkın kullanıcı
tarafından kullanılan bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımıdır. Microsoft Dynamics
iş çözümleri ailesinin bir ürünü olan NAV ya da diğer adıyla Navision, orta ve büyük ölçekli
birçok işletmede kullanılmaktadır.
ERP sistemleri arasında avantaj yaratan temel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 Microsoft Dynamics NAV’ın zengin özellikleri sâyesinde önemli iş
süreçlerinin otomasyonu, standartlaştırılması ve optimize edilmesi: Sistem işletmenin
her yönünü içermektedir: Üretim yönetimi, teslimatların ağı, satışlar, depo, pazarlama,
servis işleri, insan kaynakları, tasarlama, finans ve muhasebe raporları ve verilerin analizi.
 Adaptasyon ve Hızlı İletişim: ERP sistemi diğer yazılım ürünleri ile bilgi ve
belge transferi için açıktır. Bu durum, şirkette tüm çalışanlar arasında, müşteriler,
tedarikçiler ve iş ortakları arasında iletişimi kolaylaştırır.
 Basit ve Sezgisel Arayüz: Her kullanıcı, rol merkezi adında kendisi için özel
oluşturulmuş ilk sayfa ile çalışmaktadır. Bu sayfa, önceden tayin edilmiş iş rolleri ve ilgili
çalışanın günlük işleri ile ilgili bilgiler içermektedir. Microsoft Dynamics NAV, şirketin
tüm faaliyetini basit ve sezgisel arayüz sâyesinde yönetmek için esnek fırsatlar
içermektedir. Bu durum, eğitime bile gerek kalmadan hemen çalışmaya başlama olanağı
sağlamaktadır.
 Ayrıntılı Raporlar ve Analizler İçin Güçlü Araç: Microsoft Dynamics
NAV, çeşitli raporların kullanılmasını ve firma verileri ve işlemleri hakkında esas
bilgilenmek için önemli iş göstergelerinin izlenebilmesini sağlayan araçtır.
 Uluslararası Kapsam: Microsoft Dynamics NAV, birçok dilde ve dövizde
kullanılabilir ve uluslararası piyasada çalışan şirketler tarafından uygulanabilir.

13.2. Temel Modüller
MS Dynamic NAV’da bulunan temel modüller ve içerikleri aşağıdaki gibidir:
 Finans Yönetimi: Bu modül, içerisinde temel muhasebe ve finans süreçlerini
bardındırmaktadır. Genel muhasebe ve resmi raporlama işlemleri, banka hesapları ve nakit
yönetimi, alacak ve borç hesapları yönetimi, sabit kıymetler yönetimi, stok mâliyetlendirme
yönetimi bu modül içerisinde gerçekleştirilmektedir (Şekil 61).
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Şekil 61. Finans Yönetimi menüsü
 Kambiyo Senetleri: Bu modül içerisinde çek ve senet işlemleri ve şirkete ait
portföylerin yönetimi yapılmaktadır (Şekil 62).

Şekil 62. Kambiyo Senetleri menüsü

Satış ve Pazarlama: Bu modülde temel müşteri tanımlamaları, satış teklif,
sipariş ve faturalama yönetimi gerçekleştirilebilir. Bunun yanısıra temel müşteri ilişkileri ve
pazarlama yönetimi, stok fiyatlandırma yönetimi de bu modül çerçevesinde yapılmaktadır
(Şekil 63).
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Şekil 63. Satış ve Pazarlama menüsü

Satınalma: Satınalma siparişleri yönetimi, faturalanması ve mâliyetlerin
izlenmesi, bu modülde yönetilmektedir (Şekil 64).

Şekil 64. Satınalma menüsü

Ambar: Temel stok izlemesi, depolar ve depo içi depo yerleri yönetimi,
depolar arası ve depo içi haraketlerin yönetimi bu modülde gerçekleştirilmektedir (Şekil 65).

303

Şekil 65. Ambar menüsü

Üretim: Üretime bağlı temel tanımlamalar, kapasiteler yönetimi, üretim
planlaması ve üretim emirleri yönetimi bu modülde gerçekleştirilir (Şekil 66).

Şekil 66. Üretim Menüsü

Projeler: Proje bazlı yapılan işlerin yönetimi, proje planlama çalışmaları bu
modül içinde gerçekleştirilir (Şekil 67).
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Şekil 67. Projeler Menüsü

Kaynak Planlaması: İşletme içerisinde bulunan tüm kaynaklara ait ayrıntılı
planlama ve yönetim işlemleri bu modülde gerçekleştirilmektedir (Şekil 68).

Şekil 68. Kaynak Planlaması Menüsü

Servis: Servis hizmeti veren işletmelerde servisi verilen ürünlerin izlenmesi,
garanti süresi izlemeleri, servis işlemleri ve mâliyetleri izlemesi bu modül aracılığı ile
yönetilmektedir (Şekil 69).
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Şekil 69. Servis Menüsü

İnsan Kaynakları: Bu modül içerisinde çalışan bilgiler ile, izin, devamsızlık
ve çalışan zimmet izlemesi yapılmaktadır (Şekil 70).

Şekil 70. İnsan Kaynakları Menüsü

13.3. NAV Ekranları
MS Dynamics NAV, bir Microsoft ürünü olması nedeniyle özellikle Microsoft Office
ailesindeki birçok programla benzer bir arayüze sahiptir. Şekil 71’de de görüldüğü gibi
soldaki gezinti bölmesi ile istenilen modüllere erişim sağlanmaktadır. Her modüle ait menüler
de, klasör şeklinde gruplanmış ekranlara ve raporlara ulaşım sağlanabilir. Ekranın en üstünde
yer alan temel işlevler menüsü, birçok Microsoft programında olduğu gibi programa ait
kes/kopyala/yapıştır, yazdırma, yeni kayıt, kayıt silme, arama vb. işlevlerin yanısıra
Navision’a ait kayıt filtreleme, kayıtlar arası geçiş yapma ve ilgili ekran bilgilerini MS
Word’e ve MS Excel’e aktarma gibi işlevleri de içermektedir.
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Şekil 71. Örnek bir ekran
Genel bir Navision ekranı ise üç bölümden oluşmaktadır. Üstte ekrana ait farklı bilgi
içeriklerine ulaşılabilecek sekmeler bulunmaktadır. İlgili bilgiler seçilen sekmeye ait olarak
ekranda görüntülenmektedir. Ekranın altında ise o ekrana ilişkin temel işlevlere ve ilişkili
ekranlara ulaşmayı sağlayan işlev menüleri bulunmaktadır.

13.4. Örnek Üretim Süreci - 1. Bölüm
Bu bölümde MS Dynamics NAV içerisinde bir üretim sürecine ait operasyonların
yönetilmesi için gerekli tarnımlamaların ve veri girişlerinin nasıl yapılacağı, bu operasyonlar
için kullanılan temel işlevler ve raporlamalar tanıtılacaktır. Süreç iki bölümde anlatılacak olup
ilk bölümde temel Navision tanımlamaları ve üretime bağlı tanımlamalar hakkında bilgi
verilecektir.

13.4.1. Temel Tanımlamalar
MS Dynamics NAV’da içerisinde bir işletmeye ait operasyonların yürütülebilmesi için
temel öncelikli olarak bu operasyonlara bağlı bâzı temel tanımlamaların yapılması
gerekmektedir. Bu tanımlamalar madde, müşteri, satıcı listeleri olabileceği gibi çeşitli
operasyonlarda kullanılacak numara serileri, operasyonun işleyişini etkileyecek temel
seçenekler gibi kurulum tanımlamaları da olabilir. Bu bölümde bu temel tanımlar içerisinden
madde, müşteri ve satıcı tanımlamalarının yapıldığı ekranlar anlatılacaktır.
Madde Kartı: Madde kartı ekranına satış modülünde stok ve fiyatlandırma, satınalma
modülünde planlama ve üretim modülünde ürün tasarımı menülerinden erişim
sağlanabilmektedir (Şekil 72).
307

Şekil 72. Madde kartı
Madde kartları ile operasyon çerçevesinde kullanılacak ve stok izlemesi yapılacak tüm
malzemeler ayrıntılı bir şekilde sistem içerisinde tanımlanabilir. Madde kartları genel,
Faturalama, Stok Yenileme, Planlama, Dış Ticaret, Madde İzleme, E-Ticaret ve Ambar
sekmelerinden oluşur. Genel sekmesinde maddenin kodu, açıklaması, ölçü birimi ve
raporlama amacı ile kullanılan temel kategori bilgiler tanımlanabileceği gibi maddeye ait stok
durumu, satınalma, satış siparişleri ve üretim emirlerinde maddeye ait halihazırda varolan
miktar bilgileri de izlenebilir. Faturalama sekmesinde maddeye ait muhasebe bağlantı
tanımlamaları yapılır. Stok yenileme ve planlama sekmeleri maddenin ne şekilde sisteme
kazandırılacağı ve buna ait planlama parametrelerinin neler olacağı bilgisinin
tanımlanabileceği alanları içermektedir. Dış ticaret sekmesinde gümrük işlemleri ile ilgli bilgi
tanımlamaları, madde izleme sekmesinde varsa maddeye ait lot, seri no izlemesine bağlı
tanımlamalar, e-ticaret sekmesinde ilgili programla iletişim kurmasını sağlayacak
tanımlamalar ve son olarak ambar sekmesinde depo yönetimine bağlı tanımlama işlemleri
yapılmaktadır.
Müşteri Kartı: Müşteri kartı ekranına satış modülünde satışlar ve sipariş işleme,
finans modülünde ise alacak hesapları menülerinden erişim sağlanabilmektedir (Şekil 73).
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Şekil 73. Müşteri kartı
Müşteri kartları aracılığı ile işletmelerin satış operasyonlarında yer alan müşterilere ait
bilgilerin tanımlaması yapılabilir. Genel sekmesinde müşteriye ait temal bilgiler
tanımlanmakta ve borç durumu görüntülenebilmektedir. İletişim sekmesinde ayrıntılı adres ve
iletişim bilgileri tanımlanırken, faturalama ve ödemeler sekmelerinde müşteriye ait muhasebe
bağlantı tanımlamaları yapılır. Sevkiyat sekmesinde müşteri sevkiyatlarının ne şekilde
yapılacağına ilişkin tanımlamalar yapılabilir. Dış ticaret ve kambiyo senetleri sekmelerinde
ise varsa müşterinin kullandığı standart para birimi ve ödemelerinde kullanılıyorsa çek ve
senetleri ile ilgili durum bilgisi tanımlanabilir ve izlenebilir.
Satıcı Kartı: Satıcı kartı ekranına satınalma modülünde planlama ve sipariş işleme,
finans modülünde ise borç hesapları menülerinden erişim sağlanabilmektedir (Şekil 74).
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Şekil 74. Satıcı kartı
Satıcı kartları aracılığı ile işletmelerin satınalma operasyonlarında her türlü malzeme
ve/veya hizmet tedâriği yapılan satıcılara ait bilgilerin tanımlaması yapılabilir. Genel
sekmesinde satıcıya ait temel bilgiler tanımlanmakta ve alacak durumu
görüntülenebilmektedir. İletişim sekmesinde ayrıntılı adres ve iletişim bilgileri tanımlanırken,
faturalama ve ödemeler sekmelerinde satıcıya ait muhasebe bağlantı tanımlamaları yapılır.
Sevkiyat sekmesinde satıcıdan gelecek sevkiyatların ne şekilde yapılacağına ilişkin
tanımlamalar yapılabilir. Dış ticaret sekmesinde ise varsa müşterinin kullandığı standart para
birimi tanımlanabilir.

13.4.2. Üretim Tanımlamaları
Üretim yapılan işletmelerde yukarıda sözedilen temel tanımlamaların yanısıra üretime
bağlı bâzı tanımlamalar da yapılmalıdır. Bu temel tanımlamalar aşağıdaki gibidir:
Ürün Ağacı: Ürün ağacı ekranına, üretim modülünde ürün tasarımı menüsünden
ulaşılabilir (Şekil 75).
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Şekil 75. Ürün ağacı
Ürün ağacı ekranı kullanılarak üretilen bir ürün ya da yarı ürün için üretiminde
kullanılan bileşenleri tanımlamak olanaklıdır. Ekranın üstünde başlık olarak adlandırılan
bölümde ürün ağacına ait kod, açıklama ve ölçü birimi tanımlaması yapılabilir. Burada
tanımlanan kod daha sonra ilgili ürün ya da yarı ürünün kartında stok yenileme sekmesinde
ürün ağacı bölümüne seçilirse, ilgili ürün ağacı ile madde ilişkilendirilmiş olur. Ürün ağacı
ekranının başlık kısmındaki diğer bir alan ise durum alanıdır. Bu alanda ürün ağacının
halihazırda hangi durumda olduğu belirtilir. Bu alanda “Yeni”, “Onaylandı”, “Geliştiriliyor”,
“Kapalı” seçeneklerinden uygun olanı seçilir. “Yeni” seçeneği yeni açılmakta olan bir ürün
ağacını, “Onaylandı” seçeneği tanımlaması tamamlanmış ve kullanıma açılmış bir ürün
ağacını, “Geliştiriliyor” seçeneği önceden tanımlanmış ama hâlen üzerinde değişiklik
yapılmakta olan bir ürün ağacını, “Kapalı” ise artık kullanılmayan bir ürün ağacını temsil
etmektedir.
Ürün ağacı ekranının satırlar kısmında ise ilgili ürün ya da yarı ürünün bileşen
maddeleri ve bir birim üretmek için ne kadar bu bileşenlere gerek duyulduğu tanımlanır. Bu
işlem, “no” alanına ilgili bileşene ait madde kodu, “miktar esası” na ise bir birim ürün
üretilirken kullanılacak bileşen miktarı girilerek gerçekleştirilir.
İş ve Makina Merkezleri: İş ve Makina Merkezleri ekranlarına, Üretim modülü
Kapasiteler menüsünden ulaşılabilir. Bir iş merkezi kartı örneği, Şekil 76’da verilmiştir.
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Şekil 76. İş merkezi kartı
İş Merkezleri ve Makina Merkezleri ekranlarında temel olarak işletmenin üretim
işlemlerinde kullanacağı makinalar ve iş istasyonları tanımlanır. Daha sonra bu tanımlamalar,
ilgili üretilen ürün ve yarı ürünlerle ilişkilendirilmek amaacıyla üretim akışlarında kullanılır.
Genel sekmesinde temel bilgiler girilir. Deftere nakil sekmesinde muhasebe ve
mâliyetlendirme bağlantıları yapılır. Çizelgeleme sekmesinde ise ilgili iş merkezinin
kapasitesini belirlemek amacı ile gerekli tanımlamalar yapılır. Bunun için en önemli bölüm
atölye takvim kodu tanımlamasıdır. Bu alanda sistemde önceden tanımlanmış ve yeni
tanımlanabilecek günlük çalışma saatleri takvimleri arasından seçim yapılarak ilgili iş
merkezinin çalışma planı belirlenir. İş merkezi kartında, aşağıda planlama menüsünden
takvim seçeneği seçilerek açılan iş merkezi takvimi ekranında, işlevler menüsünden hesapla
işlevi ile bu atanan atölye takvimine göre iş merkezine kapasite ataması yapılır. Bu işlem, iş
merkezinin planlama evresinde kullanılabilmesi için gereklidir.
Makina merkezleri de iş merkezleri ile benzer bir yapıda olup temel fonksiyonları iş
merkezlerine bağlı olarak ayrıntılı kapasite planlaması yapılacağı durumlarda kullanılabilir
olmalıdır. Bu şekilde iş merkezleri kapasiteleri altında tanımlı olan makina merkezlerinin
toplam kapasitesi şeklinde izlemek olanaklı olur. Bu işlem için iş merkezine bağlı makina
merkezleri tanımlanıp takvim hesaplamaları yapıldıktan sonra, iş merkezi üzerinde
çizelgeleme sekmesinde konsolide kapasite alanı işaretlenip iş merkezi için takvim
hesaplaması yapılmalıdır (Şekil 77).
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Şekil 77. İş merkezi takvimi
Kapasite Kurulumları: Üretim modülünde kapasiteler menüsü altındaki kurulum
bölümünden kapasite ile ile ilgili temel kurulum ekranlarına ulaşılabilir. Bunlar:

Kapasite Ölçü Birimleri : İş ve makina merkezleri kapasiteleri ifâde edilirken,
kullanılacak dakika, saat vb. ölçü birimleri tanımlaması yapılır.

Vardiyalar: Atölye takvimleri tanımlanırken kullanılacak -varsa- vardiya
bilgileri tanımlanır.

Atölye Takvimleri: İş ve makina merkezlerinin kapasite hesaplamaları için
haftanın günler bazında çalışma satleri tanımlanır.


İş Merkezi Grupları: İş merkezlerini gruplamak amacıyla tanımlanır.


Standart Görevler: Üretim akışlarına bağlı olarak standart görev tanımlamaları
yapabilmek amacıyla kullanılır.

Üretim Akışı Bağlantıları: Ürün ağaçları, bileşenleri ile üretim akışındaki
adımlar arasındaki bağlantıyı kurmak amacıyla kullanılır.

Durma Kodları: Üretim sürecinde yaşanan durmaları kaydederken standart
neden kodu şeklinde tanımlama yapılabilir.

Iskarta Kodları: Üretim sürecinde ortaya çıkan fireleri kaydederken standart
neden kodu şeklinde tanımlama yapılabilir.
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Kapasite Sınırlı Kaynaklar: Makina ve iş merkezlerinin kapasite kullanımı için
yüzdesel sınırlamalar getirmek amacıyla kullanılır (Şekil 78).

Şekil 78. Kapasite kurulumları menüsü
Üretim Akışları: Üretim akışı ekranına, üretim modülünde ürün tasarımı menüsünden
ulaşılabilir (Şekil 79).
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Şekil 79. Üretim akışı ekranı
Üretim akışı ekranında üretimi yapılan ürün veya yarı ürünler için üretim evreleri ve
standart süreleri tanımlanır. Başlık kısmı, “Tür” alanı dışında ürün ağaçları ile aynı yapıya
sahiptir. Tür alanında üretim akışının satırlarında tanımlanacak operasyonların seri olarak ya
da paralel olarak gerçekleştirildiğine ilişkin seçim yapılır.
Ekranın satırlar bölümünde iş merkzeleri ya da makina merkezleri operasyon sırasına
göre seçilir ve makina ayar süresi, birim başına çalışma süresi, bekleme ve taşıma süresi gibi
değerler belirlenerek, üretimi yapılacak ürün veya yarı ürünün standart üretim süreleri
tanımlanmış olur. Şekil 19’daki örneğe göre seri adımlarla üretilen bisiklet ürününde 5 adet
bisiklet üretmek için gereken toplam süre, tekerlek montajı için 170 (110+(12x5)=) 170
dakika, zincir montajı için (15+(15x5)=) 90 dakika, son montaj için (10+(20x5)=) 110 dakika,
denetim için ise (10+(8x5)=) 50 dakika olmak üzere toplam 420 dakika sürecektir. Burada
dikkat edilmesi gereken, makina ayar süresinin üretilen ürün sayısından bağımsız iken,
çalışma süresinin birim başına belirlenmesi gerektiğidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
MS Dynamics NAV, 132 ülkede 70.000’den fazla firmada, 6 milyonu aşkın kullanıcı
tarafından kullanılan bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımıdır. Microsoft Dynamics
iş çözümleri ailesinin bir ürünü olan NAV ya da diğer adıyla Navision, orta ve büyük ölçekli
birçok işletmede kullanılmaktadır.
MS Dynamics NAV, bir Microsoft ürünü olması nedeniyle özellikle Microsoft Office
ailesindeki birçok programla benzer bir arayüze sahiptir. Her modüle ait menüler de, klasör
şeklinde gruplanmış ekranlara ve raporlara ulaşım sağlanabilir. Ekranın en üstünde yer alan
temel işlevler menüsü, birçok Microsoft programında olduğu gibi programa ait
kes/kopyala/yapıştır, yazdırma, yeni kayıt, kayıt silme, arama vb. işlevlerin yanısıra
Navision’a ait kayıt filtreleme, kayıtlar arası geçiş yapma ve ilgili ekran bilgilerini MS
Word’e ve MS Excel’e aktarma gibi işlevleri de içermektedir.
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Bölüm Soruları
SORU-1
MS Dynamics NAV’ın temel modülleri nelerdir ?
SORU-2
Genel olarak temel tanımlama kartlarında (madde, müşteri, satıcı kartı gibi) muhasebe
bağlantı tanımlamaları hangi sekmede yapılır ?
SORU-3
İş merkezi kartında konsolide takvim alanı hangi amaçla kullanılmaktadır ?
SORU-4
Üretim akışlarında tanımlanabilecek olası durumlar ve üretim akışı türleri nelerdir ?
SORU-5
Operasyonları seri olarak birbirini izleyen bir üretim akışına sahip ürünün A ve B
operasyonlarının makina ayarlama ve çalışma süreleri aşağıdaki tablodaki gibidir. Bu
durumda bu üründen 4 tane üretmek için gerekli olan standart süre nedir ?

A

Makine Ayar
Süresi (dk.)
3

Çalışma Süresi
(dk.)
1,5

B

5

2

Operasyon
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14. MS DYNAMICS NAV (ÖRNEK ÜRETİM SÜRECİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Satış Siparişlerine yönelik ERP Uygulaması
14.2. Üretim Planlamaya yönelik ERP Uygulaması
14.3. Satınalma Siparişlerine yönelik ERP Uygulaması
14.4. Üretim Emirlerine yönelik ERP Uygulaması
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Satış Siparişlerine yönelik
temel düzeyde NAV
kullanabilmek.
Üretim Planlamaya yönelik
temel düzeyde NAV
kullanabilmek.
Satınalma Siparişlerine
yönelik temel düzeyde NAV
kullanabilmek.
Üretim Emirlerine yönelik
temel düzeyde NAV
kullanabilmek.
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Anahtar Kavramlar


MS Dynamics NAV



ERP Yazılımı Uygulaması

321

Giriş
Bu ders notunda bir önceki hafta girişi anlatılan örnek üretim sürecine ilişkin satış
siparişi oluşturularak talep girme, malzeme gereksinim planlaması (MRP) ve ana üretim
çizelgeleme (MPS) çalışmaları yapma ve buna bağlı olarak üretim emirleri ve satınalma
siparişlerinin işletilmesi konuları anlatılacaktır.
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14.1. Örnek Üretim Süreci - 2. Bölüm
14.1.1. Satış Siparişleri
Satış ve Pazarlama modülü, sipariş işleme menüsü üzerinden ulaşılabilecek olan satış
siparişleri ekranı, MS Dynamics NAV kullanan işletmeler için temel talep oluşturma ekranı
olarak nitelendirilebilir. Ekran temelde iki bölümden oluşur. Üstteki başlık bölümünde satışın
yapılacağı müşteriye ait bilgiler, satışın geneline ait tarih, faturalama, sevkiyat para birimi,
satış temsilcisi tanımlanır. Satırlar bölümünde ise satışı yapılacak madde veya hizmetlerin ne
olduğu ve hangi miktarlarda hangi fiyatlarla satılacağı tanımlanır. Ayrıca satırlar üzerinden
özellikle parçalı sevkiyat yapan işletmelerde satış siparişinin varolan sevkiyat ve faturalama
durumları izlenebilir (Şekil 80).

Şekil 80. Satış Siparişi Ekranı
Ekranın sağ kısmında ise iki adet bilgi ekranı bulunmaktadır. Üstteki müşteri bilgileri
bölümünde satış siparişinde seçilen müşteriye ait güncel iletişim bilgilerine ulaşmak için
bağlantılar bulunmaktadır. Alttaki madde bilgileri bölümünde ise, üzerinde olunan satırdaki
maddeye ilişkin varolan kullanılabilirlik ve fiyat bilgileri ile bu bilgilerin ayrıntısına
ulaşılabilecek bağlantılar bulunmaktadır.
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14.1.2. Üretim Planlama
Gerekli tanılamalar yapılıp, üretim planlaması için talep oluşturacak satış siparişleri de
sisteme girildikten sonra, üretim planlama işlemlerine geçilir. Bu işlemler temel olarak,
Üretim modülü altındaki planlama menüsünden ulaşılabilecek “Planlama Çalışma Sayfası”
üzerinden yapılmaktadır (Şekil 81).

Şekil 81. Planlama Çalışma Sayfası
Ekranda işlevler menüsünden “Yeniden Üretim Planını Hesapla” işlevi ile gerekli tarih
ve malzeme kısıtıları seçilerek plan hesaplatılır ve öneri olarak çalışma sayfası ekranına
satırlar hâlinde gelir. Yeniden üretim planı hesaplanırken seçenekler bölümünde planı
yalnızca MRP (malzeme gereksinim planlaması), yalnızca MPS (ana üretim çizelgeleme) ya
da her ikisi de olacak şekilde hesaplamak olanaklıdır.
Hesaplama sonrası oluşan planlama önerileri temelde iki gruba ayrılabilir. Üretim
yöntemi ile stoğa kazandırılan malzemeler için üretim önerileri ve satınalma ile stoğa
kazandırılan malzemeler için satınalma önerileri. Bu bilgi ekranda “Referans Sipariş Türü”
alanında bulunmaktadır. “Referans Sipariş No” ve “Referans Sipariş Durumu” alanlarında
üretim emri önerisinin numarası ve durumu bilgilerine ulaşılırken, satıcı no alanında
satınalma önerisi kabul edilirse satınalma operasyonunun hangi satıcıdan yapılacağı bilgisi
bulunmaktadır. Planlama önerisi sonucu, ilgili malzemeye ait satınalma gereksiniminde, öneri
olarak madde kartında stok yenileme sekmesinde satıcı no alanına girilen satıcı bilgisi
getirilir. Ancak ekran üzerinde bu bilgi değiştirilebilir.
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Diğer alanlarda ise hangi maddeden ne kadar ve ne zaman üretileceği veya satın
alınacağı bilgisi yer almaktadır. Öneriler incelendikten ve gerekli değişiklikler yapıldıktan
sonra uygun görülen değişiklikler için “yapılacak işlemi kabul et” alanı işaretlenir. Daha
sonra işlevler menüsünde “Eylem İletilerini Yürüt” işlevi ile işaretlenen bu önerilere ilişkin
üretim emirleri ve satınalma siparişleri sistemde oluşturulur.

14.1.3. Satınalma Siparişleri
Satınalma modülü altaında sipariş işleme menüsünden ulaşılabilecek satınalma
siparişleri ekranı, temel özellikleri açısından satış siparişlerine benzemektedir. Yine aynı
şekilde başlık ve satırlar olmak üzere iki bölümden oluşan ekranda, başlık kısmına satıcı
bilgileri, teslîmata ilişkin tarih, teslîmat şekli ve ödeme şekli bilgileri tanımlanırken, satırlara
gereksinim duyulan malzemelerin ne olduğu, miktarı, hangi fiyattan, hangi tarihte alınacağı
bilgileri tanımlanır. Ayrıca bu satırlar üzerinden siparişe ilişkin teslîmat ve faturalama
bilgilerine de ulaşılabilir (Şekil 82).

Şekil 82. Satınalma Siparişi
Ekranın sağında yine satış siparişlerinde olduğu gibi satıcı ve ilgili satırdaki maddeye
ilişkin temel bilgilere ve bu bilgilerin ayrıntısına hızlı ulaşım bağlantılarının bulunduğu
bölümler yer almaktadır.
MS Dynamics NAV’da satınalma siparişleri, malzeme gereksinim planlamasına dayalı
olarak sistem tarafından otomatik oluşturulabileceği gibi elle de oluşturulabilir. Malzemeler
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geldiğinde gerekli üretimlerde kullanılabilmesi için deftere nakil işlemleri yapılarak stoğa
kazandırılır.

14.1.4. Üretim Emirleri
Üretim yapan işletmelerde planlama ile birlikte en kritik operasyon, üretim emirlerinin
yürütülmesidir. Bu operasyon MS Dynamics NAV’da Üretim modülü altında yürütme
menüsünden gerçekleştirilir (Şekil 83).

Şekil 83. Üretim Modülü Yürütme Menüsü
Bu menüde üç farklı üretim emri durumuna ilişkin kayıtlara ulaşılabilmektedir. Bu
durumlar aşağıdaki gibidir:
 Planlanmış Üretim Emirleri: Planlama çalışma sayfasından oluşturulan üretim
emirleri temelde “planlandı” durumunda oluşturulur ve yeni bir planlama çalıştırılması
durumunda dikkate alınmamaktadır. Kesinleşmeyen ilk plan durumundaki üretim emirlerini
ifâde eder.
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 Kesin Planlanmış Üretim Emirleri: Bu durumdaki üretim emirleri üretim
planlaması çalıştırıldığında dikkate alınır ve toplam üretim gereksiniminden düşülür. Bu
üretim emirleri, üretime verilmeden önceki son durumu ifâde eder.
 Serbest Bırakılmış Üretim Emirleri: Bu durumdaki üretim emirleri üretime
verilmiş, aktif olarak üretim operasyonunda kullanılan üretim emirlerini temsil etmektedir
(Şekil 84).

Şekil 84. Serbest Bırakılmış Üretim Emirleri
Serbest bırakılmış üretim emri ekranı da, sipariş ekranları gibi başlık ve satırlar
şeklinde iki temel bölümden oluşur. Başlık bölümünde, üretilecek ürüne ilişkin temel bilgiler
ve miktar bilgileri, çizelge bölümünde üretim emrinin başlama ve bitiş tarih bilgileri, deftere
nakil bölümünde ise üretim emrine ait muhasebe bağlantı bilgileri tanımlanabilir.
Siparişlerden farklı olarak satır bilgileri el ile değil, başlık bilgileri girildikten sonra işlevler
menüsünden ulaşılabilecek yenile işlevi ile oluşturulur. Bu işlev ile üretim emri satır bilgileri
doldurulduğu gibi, arka planda üretim emrine bağlı olarak üretim akışı ve bileşen bilgileri de
dolar. Bu bilgilere aşağıdaki satır menüsünden ulaşılabilir. Ayrıca yine satır menüsünden
ulaşılan üretim günlüğü ekranı kullanılarak üretime ait çıktıların ve tüketimlerin kaydı
yapılabilir.
Üretime ait gerekli deftere, nakil işlemleri ile stok düşüşleri ve girişleri
tamamlandıktan sonra ilgili talebi oluşturan satış siparişleri, deftere nakil işlemi ile son ürün
satışı ve stok düşüşü gerçekleştirilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Satınalma, Üretim Planlama ve Satış süreçleri ile ilgili temel düzeyde
ERP Yazılımı Uygulaması yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
SORU-1
Temel bir satış siparişi ekranında bulunan bölümler nelerdir?
SORU-2
Planlama çalışma sayfası ekranında oluşan öneri satırlarında hangi bilgiler bulunur?
SORU-3
Planlama çalışma sayfasında planlama önerileri oluşturmak ve ilgili önerileri kabul
etmek için hangi işlevler kullanılır?
SORU-4
Üretim planlaması çalıştırıldığında hangi durumdaki üretim emirleri planlamada
dikkate alınmaz ?
SORU-5
Üretim operasyonu yapılan bir şirkette talebin oluşmasından karşılanmasına kadar
hangi temel ekranlarda hangi işlemler yapılmalıdır ? Kısaca özetleyiniz.
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