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ÖNSÖZ
Otomobiller ve türevi benzeri motorlu araçlar günümüzün vaz geçilmez
parçalarındandır.Günümüzde hemen herkesin bir veya birkaç aracı vardır ve hayatımızın
içerisinde sürekli olarak kullanılmalarıyla karşımıza çıkmaktadır. Ancak bilim dünyası için
otomobil sadece bizlerin ki gibi bir taşıma aracı değildir. 20. yüzyılın içinde iki kez üretim
sistemini etkileyemn olaylar otomobil sektöründe gelişmiştir. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra
Henry Ford ve General Motors’dan Alfred Sloan o güne kadar Avrupa’da ve dünyada emek
sanat ağırlıklı üretimden sonra seri üretim kavramını literatüre sokmuşturlar.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da Japonya’da Toyota Motor, kendi adıyla anılan
Toyota üretim sistemini hayata geçirmişlerdir. Yalın üretim olarak da bilinen bu sistem, aynı
yüzyıldaki geliştirilen ikinci üretim sistemidir.
Bugün dünyanın her imalatçısı ya Ford’un seri üretimini ya da Toyota’nın yalın
üretimini taklit etmektedirler.
Bu doğrultuda dersimizin öneni oldukça yüksektir. Geçen yıl Üretim Sistemlerinin
Planlanması dersinde gördüğümüz kavramların üzerine yeni konular eklemeye bazılarını da
geliştirmeye yöneliktir.
Dersimiz dünyadaki otomobil sanayinin gelişimi üzerinden işlenecek, öncelikle tarihsel
sırası dikkate alınarak Ford tipi üretimden başlanacaktır. Henry Ford’un sistemi ne kadar bu
dersin içierisinde eleştiri konusu olsa da Ford’u kendi zamanına göre değerlendirmek doğru
olacaktır. Ford’un literatüre yaptığı katkılar ele alınacak ve Ford üretim sistemi ya da Fordizm
kendisinden önceki üretim sistemi olan emek sanat ağırlıklı üretim sistemi ile bu konuda
karşılaştırılacaktır.
İkinci konu ise kitabımızda ağırlıklı olarak ele alınacak olan Toyota Üretim sisteminin
doğuşunu anlatmaktadır. Toyota baş mühendislerinden Taiichi Ohno’nun literatüre Toyota
Üretim sistemi bir diğer ismiyle yalın üretim olarak adlandırılan üretim sistemini tanıtmaya
yöneliktir. Toyota üretim sistemi başlarda beklenen ilgiyi bulmasa da yıllar ilerledikçe özellikle
1950 sonrasında hakettiği ilgiyi yakalamıştır. Bu bölüm ayrıca mevcut Fordizm ile yalın
üretimin karşılaştırlmlarına ayrılmıştır.
Kitabın üçüncü böülümünde Ford ve Toyota anlatıldıktan sonra klasik üretim sistemleri
sınıfandırması yapılmıştır. Bu sınıflandırmadaki amaç Toyota üretim sistemini daha iyi
kavramak üzerine kurulmuştur. Çünkü Toyota üretim sistemi aslında Henry Ford’un kitlesel
üretim olarak literatüre kattığı kavram ile emek sanat yoğun üretime benzer bir üretim tipi olan
Kesikli üretimin karması niteliğindedir. Bu maksatla dersimizin bu bölümü klasik üretim
sistemlerine özellikle bahsi geçen iki tür üretim sisteminin karşılaştırılmasına ayrılarak Toyota
üretim sisteminin kavranması düşünülmektedir.
Toyota üretim sisteminin temel felsefesi, tam zamanında üretime dayandığından ihtiyaç
anında ihtiyaç kadar üretim felsefesini benimsemiştir. Bunun söz konusu olabilmesi içinse kalıp
değişirme yani kurulum sürelerinin sıfıra yaklaştırılması gerekmektedir. Çünkü Toyota’nın
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hayali tek parça üretim akışıdır. Bu anlamda stok maliyetlerinin iyi hatırlanması ve Toyota
üretim sisteminin temel hedef olan tek parça akışıyla iyi bir şekilde ilişkilendirilmesi
gerekmektedir. Bunun için kitabın dördüncü bölümünde Toyota üretim sistemindeki stok
maliyetleri ve üretim partilerinin 1 (bir) adede yaklaştırılması çalışması üzerinde durulacaktır.
Modern üretim sistemleri dendiğinde ilk akla gelen Toyota üretim sistemi olduğundan
kitabın bundan sonraki bölümlerinde Toyota üretim sisteminin araçları tek tek açıklanmaya
çalışılacaktır. Hücresel imalat, JIT (tam zamanında üretim), kanban çekme sistemi, kaizen, grup
teknolojileri, MUDA, JİDOKA gibi kavramlar açıklanacaktır.
Modern üretim sistemleri dendiğinde Toyota haricinde akla gelen çevik üretim, esnek
üretim sistemleri TOC (Kısıtlar Teorisi) gibi üretim sistemlerini de inceleyeceğiz.
Günümüzde işletmelerin bir bütün olarak ele alınmasını ve bilginin doğru
paylaşılmasını sağlayan önemli bir faktör olan ve bilgisayar yazılımı temeline dayalı ERP
(kurumsal kaynak planlaması) paketleri gibi konuları da işleyeceğiz.
Özellikle son zamanlarda önemli olan “müşteri odaklı yaklaşımlar”ın neticesinde
işletmeler üretim sistemlerinin planlanması dersinde anlatılan ana üretim planlarını ve
dolayısıyla bağlantılı MRP kayıtlarını dağıtım ihtiyaçlarının planlanması (DRP, distribution
requirements planning) yardımıyla yapmaktadırlar. Tabii ki DRP kayıtları özellikle dağıtım
ağı olan şirketler için geçerli olduğundan bu konuda bu noktayı da unutmamak gerekmektedir.
İki hafta kadar da DRP konusu incelenecek ve dersimiz bu şekilde son bulacak.
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Haftalık ders içerikleri aşağıda şekilde planlanmıştır. Ders notlarının planı da bu
doğrultuda şekillendirilmiş, her hafta bir bölüm şeklinde düzenlenmiştir.
Ford Üretim Sistemi

1 hafta

1

Toyota Üretim Sisteminin Doğuşu

1 hafta

2

Klasik Üretim Sistemleri Sınıflandırması

1 hafta

3

Stokların 1 hafta

4

Hat Dengeleme

1 Hafta

5

Tam Zamanında Üretim

1 hafta

6

Altı Sigma

1 hafta

7

İsraf ve 5S

1 hafta

8

Toplam Kalite Yönetimi ve Kaizen

1 hafta

9

Toyota Üretim
Yönetilmesi

Sisteminde

Kullanılan 1 hafta

10

Esnek İmalat ve Çevik Üretim

1 hafta

11

ERP

1 hafta

12

DRP

2 hafta

13-14

Toyota Üretim
Kavramlar

Sisteminde
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D: demand, talep/satış (gerçek değer)
DRP: distribution requirements planning, dağıtım ihtiyaçlarının planlanması
ESM: ekonomik sipariş miktarı
F: forecast, tahmin
MPS: Ana Üretim Programı
MRP: Malzeme İhtiyç Planlama
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YAZAR NOTU
Modern Üretim Sistemleri dersinden önce öğrenciler iki tane giriş dersi niteliğinde dersi
görmüşlerdi. Bunlar Üretim Yönetimi ve Üretim Sistemlerinin Planlanması dersleriydi. Bu
derslerde görülen yöntemler ve planlanma teknikleri genelde klasik üretim sistemlerini
ilgilendirmekle birlikte birçok konu bu kitapta yer alan modern üretim sistemlerinde de kısmen
ya da tamamen uygulanabilmektedir.
Bu noktada öğrencilerimizin önceki yıllardaki bu derslerin birçoğuna hâkim olmaları
gerekmektedir. Fakat yine de kitabın bazı bölümlerinde özellikle bu dersle ilgili bazı konular
tekrar anlatılarak öğrenciye hatırlatılması sağlanmaktadır.
Modern üretim sistemleri denildiği zaman ilk akla gelen üretim tipi Toyota üretim
sistemi olmuştur. Öğrenci bu konuyla ilgili birçok kaynağa ulaşabilir. Özellikle son dönemlerde
bu kaynaklar Türkçeye çevrilerek daha rahat anlaşılma olanağı bulmuştur.
Bu kitap genel olarak yıllardır İşletme Fakültesinde de seçimlik ders olarak okutulan ve
öğrencinin ilgiyle katıldığı Modern Üretim Sistemleri seçimlik dersinden derlenmiştir.
Önceki yıllarda aldığımız geri dönüşler bu konunun sadece üretim olarak değil hayatımızın her
noktasında bir felsefe olarak bakış açısı kazanılması gerekliliğini bizlere göstermiştir. Öğrenci
bu anlamda burada öğrendiği Toyota üretim sisteminin temel prensiplerini hayatının her
noktasına yayabilmelidir.
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1. FORDİST ÜRETİM SİSTEMİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Fordist üretim nedir?

•

Kitle üretimde montaj hatları nelerdir?

•

Montaj hattı nasıl dengelenir?

•

İş bölümü nedir?

•

Fordist üretimde satın alma nasıl yapılır?

•

Emek sanat ağırlıklı üretim nedir?

•

Emek sanat ağırlıklı üretim ile Fordist üretimin farkları nelerdir?

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Elinizde bir bisiklete ait tüm parçalar olsa hepsinin montajına kaç saat harcardınız?

•

Aynı bisikleti iki arkadaş monte etmek isteseniz, hangi işleri paylaşırdınız?

• Evinize almış olduğunuz bir mobilyanın içerisinde kurulum talimatı varsa bunu
kendiniz yapabilir misiniz?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Fordizmin Temelleri

Taylorist ilkeler ile Henry
Ford’un geliştirdiği sistemin
benzerliklerini kavramak

Konu; ders anlatımı şeklinde
işlenecektir.

Fordizmin Bileşenleri

Ford üretim sisteminin ayırt
edici özelliklerini
kavrayabilmek

Konu; ders anlatımı şeklinde
işlenecektir.

Fordizm Öncesi
Otomobil Endüstrisi

Emek sanat ağırlıklı üretim
sistemi kavranacak ve
Fordizm ile kıyaslanacak

Konu; ders anlatımı şeklinde
işlenecektir.

4

Anahtar Kavramlar
•

Taylorist İllkeler

•

İş Bölümü

•

Metos Etüdü

•

Hareket Etüdü

•

İş Ölçümü

•

Montaj Hattı

•

Montaj Hattı Dengeleme

•

Fordizm

•

Kitlesel Üretim

•

Emek Sanat Ağırlıklı Üretim

5

Giriş
Bu bölümde, aslında üçüncü bölümde açıklanacak olan sürekli üretim sistemlerinden
biri olan ve Henry Ford’un 1900’lü yılların başında kurduğu kitle üretiminden bahsedilecektir.
Kitle üretimi, bir diğer ismiyle Fordist üretim 1900’lü yılların başında Henry Ford
tarafından Ford fabrikalarında geliştirilmiş bir üretim yöntemidir. Temelleri ise Taylorist iş
organizasyonuna dayanmaktadır. Bu doğrultuda Fordist üretime kitle üretimi, Fordist-Taylorist
üretim, bant tipi üretim, seri üretim de denmektedir.
Özellikle kendi yıllarında büyük başarıyı yakalayan Fordist üretim sisteminin
detaylarını kavramak, sonraki bölümlerde anlatılacak olan Toyota üretim sistemine bir geçiş
olacaktır.
Fordist üretim aslında ekonomide her zaman adı geçen kapitalizmin temel taşlarındandır
çünkü otomobil sektöründe olan yüksek adetlerde ve ucuz birim maliyetli üretim bu sistemin
temelini oluşturmaktadır. Aynı zamanda Ford üretim sistemi emek sanat yoğun üretim
sisitemini ortadan kaldırmıştır. Bu anlamda da önemi çok büyüktür.
Taylorist ilkerlere dayanan bu üretim türü literatüre soktuğu kavramlar olarak da (iş
ölçümü, hareket etüdü, senkronize fabrika, montaj hatları) büyük bir yere sahiptir.
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1.1. Fordizmin Temelleri
Fordist üretim sisteminin temelini Taylorist ilkeler oluşturmaktadır. 1900’lü yılların
başlarında, Amerikalı bir mühendis olan Frederick Winslow Taylor, Bilimsel İş Yönetiminin
İlkeleri adlı kitabı yazmıştır. Kitabında üretim yönetimi kavramına açıklık getirmiştir. Taylor,
işçileri çalışma esnasında bilimsel yöntemlerle en ince ayrıntısına kadar incelemiştir. Bu
doğrultuda, işçilerin kişisel yöntemlerle çalışma yaptıklarını gözlemlemiştir. Dolayısıyla
bilimsel yöntemlerle işin organize edilmesi sonucunda zaman ve enerjiden daha fazla
yararlanılarak verimlilik artışı olacağını ileri sürmüştür.
Bu doğrultuda ilk olarak işleri elemanlarına ayırmıştır ve bu iş elemanlarının
(ögelerinin), bir işçi tarafından ne kadar zamanda yapıldığını tespit etme yoluna gitmiştir. Bu
ölçüm esnasında kronometre kullanarak, işin ne kadar zamanda yapılması gerektiğinin başka
bir ifadeyle standart zamanın ne olduğunun tespit etmeye çalışmıştır. Bunu bularak, işçilerin
kayıp zamanlarını azaltma ve daha verimli çalıştırma hedeflerini yerine getirmiş olacaktı.
Taylor’ın bilimsel olarak geliştirdiği işi bölümlere ayırıp ölçme süreci, daha önce görmüş
olduğunuz İş Ölçümü kavramını literatüre sokmuştur.
Taylor’a göre işleri bölümlere ayırarak ve ölçerek, hatta bu ögeleri iyileştirerek işçiler
daha verimli çalışacaklardı. Aslında Taylor’ın bu tezinin temelini 1890’lı yıllarda Frank ve
Lilian Gilberth’in hareket ekonomisi ilkelerine dayandığı aşikârdır. Gilberth soyadının ters
yazımıyla literatüre giren ve Therblig olarak adlandırılan mikro hareketleri tanımlamıştır.
Fakat bunların yanı sıra, Taylor sistemi, sıkı bir disipline dayanmaktadır ve bu
doğrultuda işçilerin yorgunluklarını dikkate almamaktadır. Hatta daha da ileri giderek isteneni
vermeyen işçinin işten çıkarılması gibi tezleri de bulunmaktadır. Taylorın bilime yaptığı bu
katkı yanında bu tür eleştirilebilecek yönleri de bulunmaktadır.
Bu iş ilkeleri ve sistem 1913 yılında Henry Ford tarafından Ford montaj hatlarında
kullanılarak, Amerika ve Avrupa’da yayılmış ve taklit edilmiştir. Aslında Ford’un 1908 model
T Modeli, 1903 yılında orijinal A Modelinden sonra yirminci tasarımı idi. Otomobilleri monte
etmek için 1903’te başlayan çalışmalarının ilk yıllarında bir otomobil genellikle tek bir
montajcının birçok montajı yapabileceği tezgâhları kurmakla başladı. O yıllarda bir montajcı
bir sonraki parçaya geçene kadar montaj işinde 514 dakika harcıyordu. Bu sürenin uzunluğu bir
montajcının birçok işi yapmasından kaynaklıydı. Model T’nin 1908 yılında piyasaya
sürülmesiyle, Ford her parçayı montaj alanına ikmal etmekle işe başladı. Sonrasında ise
parçaların birbirine kolay montajını gerçekleştirerek ve montajcının sadece bir işi yapmasını
sağlayarak ve montajcının montaj tezgâhında bir araçtan bir araca gitmesini sağlayarak bir
montajcının görev süresini 2,3 dakikaya kadar indirmiştir. Fakat Henry Ford kısa zamanda
işçinin tezgâhta hareket etmesi sorununun farkına vardı ve 1913 yılında Detroitt’deki
fabrikasında otomobili duran işçinin önüne getirecek hareketli montaj hattını kullanarak bir
montajcının ortalama süresini 1,19 dakikaya indirdi.

7

Tabi Ford her ne kadar Taylorist ilkelere dayansa da bu ilkeleri hayata geçirmesi ve
yaygınlaştırmasıyla da öne çıkmaktadır. Bu bağlamda Fordizm, Taylor’ın geliştirdiği kapitalist
üretim sisteminin bir uzantısı olarak düşünülebilir.
Ford, Taylorist ilkelerin dayandığı iş bölümlerini çok iyi ayırıyor ve işçilerin hiç hareket
etmeden önünden kayan bantlar sayesinde verimli üretmelerini sağlıyordu. Bu sistem de
günümüzde Montaj Hatları olarak nitelendirilebilir. Taylorist ilkelere göre örgütlenmiş olan bu
üretim sisteminde, akan üretim hatlarında özel amaçlı makinalar ve niteliksiz iş gücü kullanmak
olarak ifade edilebilir. Küçük parçalara bölünmüş yani ögelere ayrılmış işlerin, işlem sırasına
göre dizilmiş makinalar ve iş istasyonlarından oluşan bu hatta Montaj Hattı denmektedir.
Burada şimdiden söylemek gerekir ki, işçilerin insani ihtiyaçlarını belki de hiçe sayan
bu yaklaşımlar, dünyada 1970’li yılların sonuna kadar kabul görmüş ve müşteri odaklı
yaklaşımlarla yerini Toplam Kalite Yaklaşımı veya Toyota Üretim Tarzına bırakmıştır. Fakat
ne yazık ki ülkemizde hâlâ Fordizmin izlerini çoğu sektörde görmek gayet mümkündür. Burada
amaç, Fordizmi kötülemekten uzaktır, Fordizm kendi yıllarına göre isteneni vermiş ve o
yıllarda değerlendirildiğinde çok büyük işler başarmıştır fakat günümüz müşteri anlayışıyla
örtüşmeyen birçok özelliği içinde barındırmaktadır.
Fordizm de temel hedef işlerin standartlaştırılması ve standart sürelerin tespit edilerek
iş görenlere bu süreler doğrultusunda hedef vermek ve üretimi hiç durdurmamak üzerine
kuruludur. Bunu yaparken, bu amacı yerine getirecek genelde tek tip üretim kabiliyetine sahip
makineler işlem sırasına göre dizilerek iş istasyonları oluşturulmaktadır. Kısacası Fordizm de
iki şey çok önemli hâle gelmektedir. Bunlardan biri standartlaştırılmış iş bölümü ve bu işlerin
yapılacağı montaj hatları.
O tarihler düşünüldüğünde talebin dünya genelinde çok yüksek olduğu görülmektedir.
Yüksek talebi doyurabilmek ise ancak yüksek adetlerde üretim miktarlarıyla mümkün
olmaktaydı. İşte Ford’un da yaptığı budur. Yüksek talebe cevap vermek için yüksek üretimi
yerine getirebilme amacıyla montaj hatlarını kurmuştur. Her montaj hattında amaç minimum
süreyle dengelenmiş iş istasyonlarını ardı ardına koyarak üretim yapmaktır.
Fordizmin yerine getirdiği bu görev zamanla tüm dünya tarafından benimsenmiş ve her
sektöre sirayet etmiştir. Öyle ki Fordizmin ilkelerini ve standart iş prosedürleri, hizmet
işletmelerinde dahi kullanılmaya başlamıştır. 1960’lı yıllara kadar dünyada altın çağını
yaşadığını bu bağlamda söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak müşteri isteklerinin farklılaşması
ve talebin daralmasıyla yüksek üretimi hedefleyen Fordizmin bu anlamda güçlü kalmamasına
neden olmuştur. Çünkü Fordizmin hedefi aynı tipte üründen çok yüksek adetlerde üreterek
verimliliği arttırmak üzerine şekillenmiştir.
İleride çok fazla bahsedileceği üzere tek tipe odaklanmış Fordist Üretim Siteminde diğer
adıyla kitle üretim sistemi, tek tipte ürüne odaklandığından, tüm makineler hatta fabrikanın
geneli bu tip için dizayn edilmiştir. Dolayısıyla farklı bir ürünün üretilmesi için geçmesi
gereken süre yani kalıp değiştirme süreleri çok uzun süreler almaktaydı ve değişen müşteri
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taleplerine cevap verebilecek nitelikte değildi. Bunun en güzel kanıtı da Fordun yıllarca T
Modeli olarak adlandırdığı sadece siyah renkten oluşan otomobilini üretmesiydi.
Fordun Taylorın ilkelerini baz alarak geliştirdiği bu üretim sisteminin dünyada farklı
adlarla kullanıldığını görmekteyiz. Bunlar
•

Kitle Üretimi

•

Seri Üretim

•

Toplu Üretim

•

Amerikan Tipi Üretim

•

Klasik Üretim Sistemi

•

Fordist-Taylorist Üretim Sistemi

•

Bant Tipi Üretim Sistemidir.

1.2. Fordizmin Bileşenleri
Bu bölümde Fordizmin bileşenleri tek tek açıklanacaktır. Özelikle montaj hatları, işi
bölümlere ayırma, Fordist sistemde fiyatlama, satın alma ve tedarik ağı ve tedarikçi ilişkileri
detaylı olarak ele alınmaya çalışılacaktır.

1.2.1. Montaj Hatları
Ürünler genelde birkaç parçadan oluşur ve bu parçaları da oluşturan alt parçalar ve o alt
parçaların da daha alt parçaları vardır. Örneğin otomobili oluşturan motor bir parçadır, ama
motor da daha alt parçalardan oluşmaktadır. Bu tür ürünlerin üretilmesi için montaj hatlarına
ihtiyaç duyulmaktadır.
Fordizme göre, işler ögelere ayrılmaktaydı ve bu her ögenin bilimsel yollarla standart
zamanları belirleniyordu. İşi bu şekilde bölümlere ayırarak bir veya birkaç ögeyi bir işçiye
vererek, işçinin sadece standart bir iş yapması ağlanıyordu. ögeler bir işçiye verilirken tabi ki
süreleri dikkate alınıyor ve daha hızlı üretim yapılması amaçlanıyordu. Bunun sonucunda
üretim, üzerinde değişik iş istasyonlarının bulunduğu belirli bir hat üzerinde yapılıyordu.
Malzeme bu hat üzerinden iş sıralarına göre geçiyordu. İşte bu şekilde malzemenin belirli bir
hat boyunca geçirildiği ve iş istasyonlarından oluşan bu sisteme “Montaj Hattı” denmektedir.
Aşağıdaki şekilde bir montaj hattı örneği gözükmektedir. Örnekte 4 iş istasyonu bulunmaktadır.
Bu işin sadece dört ögesi var demek değildir. Bazı iş istasyonları birden fazla iş elemanını
yapılabilir. Ya da illa ki her işçi sadece bir işi yapacak diye bir kural yoktur. Bir işçi birden
fazla işlemi de yerine getirebilir.
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Hammadde

Malzeme

İş İst.
2

İş İst.
1

Malzeme

Malzeme

İş İst.
3

İş İst.
4

Mamul

Malzeme

Şekil 1: Montaj Hattı Örneği
Şekilde de görüldüğü üzere ham madde belli bir noktadan montaj hattına girmekte,
aralarda bazı parçalar ve yarı mamuller hatta girerek hattın sonunda bir ürün çıkmaktadır.
Henry Ford da bu montaj hattını, bir otomobili, yerinde duran işçinin önünden
geçirerek işlem yapmasını sağlayabileceği şekilde tasarlamış ve bulmuştur. Böylece işçi, işe
doğru hareket etmeyecek ve hareket israfı ortadan kaldırılarak, iş işçinin önüne gitmiş olacaktır.
Bu üretim sistemini uygulayan Ford fabrikasında işler en küçük kısımlara kadar ayrılmakta ve
montaj hattında bu işlemler sıraya konmaktadır.
İşler elemanlarına ayrılarak süreleri tespit edilmiş ve bu sürelere göre iş
istasyonlarına atamaları yapılmaya çalışılmıştır. Bu iş istasyonlarına işlemleri atarken dikkat
edilecek en önemli faktörse, her iş istasyonunun süresinin birbirine eşit olmasını sağlamaktır.
Böylece tüm iş istasyonları hep aynı sürede üreterek bir iş istasyonunun süresi, bir adet
üretmenin süresine eşit olacaktır. Böylece zaman kaybı sıfıra inecektir. Kısacası, ürünü
oluşturmak için gerekli olan işlemlerin iş istasyonlarına atanması sırasında kayıp zamanı en aza
indirecek şekilde atama çalışmasına Montaj Hattı Dengeleme denir.
Aşağıdaki şekilde bir işin olabilmesi için beş işlem gerekmektedir. Dikkat edilecek
olursa sürelerin toplamı 2,5 dakikadır. Eğer tek bir iş istasyonu oluşturacak olursak bir iş ancak
2,5 dakikada çıkacaktır.

0.1 dak.

0.7 dak.

1.0 dak..

0.5 dak.

0.2 dak.

Şekil 2: İşlemler ve Süreleri
Aynı işlemler, bir sonraki Şekilde üç iş istasyonuna bölünmüştür, yani birinci ve ikinci
işlemler bir iş istasyonunda, üçüncü işlem ikinci iş istasyonunda, dördüncü ve beşinci işlem de
üçüncü iş istasyonunda yapılmaktadırlar. Dikkat edilecek olursa, birinci iş istasyonunun toplam
süresi 0,8 dakika, ikinci iş istasyonunun süresi 1 dakika, üçüncü iş istasyonunun süresi ise 0,7
dakika olmuştur. Bu durumda her iş istasyonunu süresi eşit olmamış ama eşite yaklaştırılmaya
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çalışılmıştır. Böyle bir montaj hattında bir ürünün üretim süresi en yüksek süredeki iş istasyonu
süresine yani örneğimizde ikinci iş istasyonunun süresine eşittir. Böylece her bir dakikada bir
ürün çıkması sağlanmıştır. Fakat birinci iş istasyonu 0,2 dakika boş, üçüncü iş istasyonuysa 0,3
dakika boş kalmıştır. Amaç bu boş süreleri sıfıra indirebilmektir.

0.1 dak.

0.7 dak.

1. İş İstasyonu

1.0 dak.

0.5 dak.

2. İş İstasyonu

0.2 dak.

3. İş İstasyonu

Şekil 3: Montaj Hattı Dengeleme

1.2.2 Kalite Kontrolü
Fordist üretimde esas amaç montaj hattının hızlı çalışması ve verimi olduğundan, hattı
durdurmama temel yaklaşımdır. Yani her ne olursa olsun montaj hattıının durmaması gerekir,
çünkü montaj hattında bir işlem durduğunda zincirleme tüm hattı durduracaktır ve üretim
duracaktır.
Fordist üretimde kalite kontrolcüler vardır üretimin sonunda ürünleri belirli yöntemlerle
kontrol ederler ve kusurlu parçaları ayırırlar. Kontrolün son aşamada yapılması üretm
hattındaki hızı yavaşlatmamış olur. Fakat bu yaklaşım beraberinde birçok problemi de
beraberinde getirmektedir. Evet hat hiç durmamaktadır ve çok yüksek adetlerde üretim devam
etmekedir fakat hatta bulunan herhangi bir makinede yanlış üretim gerçekleştiğinde, üretimde
hata olduğu ancak son aşamada belli olmaktadır. O ana kadarsa yüksek üretim adeti nedeniyle
hatalı çok fazla üretim yapılmıştır. Dolayısıyla, kalitesizlik maliyeti çok yüksektir.Hatta gözden
kaçan kalite hataları müşteriye gittikten sonra müşteri tarafından tespit edilmesi daha yüksek
kalite problemlerine neden olmaktadır.
Başka bir handikap ise, üretim hatalı da olsa durdurulmadığından ve hata üretimin
sonunda tespit edildiğinden hatanın hangi makineden ya da işçiden ya a işlemden
kaynaklandığını bulmak çok zor hatta imkansız hâle gelir. Örneğin üretim sonrası bir tişörtün
üzerinde tespit edilen deliğin, tedarik edilen kumaş kaynaklı mı, dikiş kaynaklı mı, kesim
kaynaklı mı ve hangi makine ya da işçi kaynaklı olduğunu tespit etmek oldukça güçtür.
Yine başka bir nokta ise, kalite kontrolcü bulundurması gerektiğinden ve bu çalışanların
kalifiye olması gerektiğinden, kalite kontrol çalışanları için yüksek maliyetlere katlanma
gereğidir. Ayrıca kalite kontrolü yapılması için üretilen ürünlerin belli bir süre stokta
bekletilmesi gerekir ki bu da stok maliyetlerinde yükselmeye neden olmaktadır.
Bir diğer nokta da kabul muayenesinin sorunlu tedarikçi ilişkileri nedeniyle yüksek
olmasıydı. Bu konu Tedarik ve Fiyatlama Sisteminde detaylı anlatılmaktadır.
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1.2.3. İtme Sistemi ve Stoklar
Henry Ford’un montaj hatlarını tasarladığı ilk yıllarda talebin yoğunluğundan arzın da
bir o kadar olmamasından kaynaklı olarak montaj hattından çıkan otomobillerin bir şekilde
satılması mümkündü. Fazla ve yüksek hızlarda yapılan üretim her ne kadar stoklansa da bir
şekilde satılabiliyordu. Böyle bir durumda fabrika kendi planını yapıyor ve stoklarını özellikle
ham madde stoklarıyla doldurarak üretebileceği maksimum hızda üretime başlıyordu. Fabrika
kendi yaptığı bu üretim planına göre, tedarik, malzeme ve stok yönetimini yaparak, ürettiği
ürünleri gerekirse stoklayıp satma yoluna gidiyordu. Malzeme hareketlerinin, üretimin ve
dağıtımın fabrika tarafından planlanıp yürütülmesiyle oluşan bir sistem itme sistemidir. İtme
sistemi temel olarak talep tahminlerine dayanmaktadır ve bir önceki iş istasyonunda yapılan
üretim direkt olarak bir sonraki iş istasyonunda yapılması için stoklanmakta veya o iş
istasyonuna doğru ittirilmektedir ki bu sebeple itme sistemi denmektedir. Aşağıdaki şekilde
birinci iş istasyonu üretebileceği kadar üretir ve ürettiği yarı mamulleri ikinci iş istasyonunun
önüne yığar, bu şeklide itmeyi sağlar. Kısacası sonraki iş istasyonunun talebinin ne olduğu
önemli dildir, bir önceki iş istasyonu üretebileceği maksimum üretimi yapar ve sonraki iş
istasyonun talebini kendi belirler. Dolayısıyla klasik itme sistemlerinde yüksek ham madde ve
ara stokla çalışılmaktadır. Bu da yüksek elde bulundurma maliyeti olarak firmaların karşısına
çıkar.

0.1 dak.

0.7 dak.

1. İş İstasyonu

1.0 dak.

2. İş İstasyonu

0.5 dak.

0.2 dak.

3. İş İstasyonu

Bir önceki iş istasyonu sonrakinin talebini kendi üretim hızına göre
belirler
Şekil 4: İtme Sistemi
İtme sisteminin en büyük dezavantajı talebin belirsiz olduğu durumlarda ürünün üretilip
satılamama riskidir. İleride açıklanacağı üzere bu yaklaşıma karşı çekme sistemi geliştirilmiş,
tersi olarak talep üretimi tetiklemiştir.

1.2.4. Üründe Tekdüzelik
Ford daha önce de belirtildiği gibi 1908 yılında siyah T modelini üretmeye başlamış ve
o yıl 19.000 adet üretim sağlamıştır, yukarıda bahsedilen iş bölümlemesi, standart sürelerin
tespit ve montaj hattının kurulması ve montaj hattındaki makinelerin ürüne göre
düzenlenmeleriyle bu sayı 1912’de 180.000; 1914’te 308.000 olmuştur. Ürün fiyatında da ciddi
bir azalma olmuştur. Bu anlamda Ford’un geliştirdiği sistemin başarılı olduğu söylenebilir.
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Öteki taraftan tüm makineler ve montaj hattı sadece bir ürünü üretmek üzere dizayn
edildiğinden, ilerleyen yıllardaki talep değişimi ve müşteri isteklerinin şekillenmesi, farklı
modelleri üretmenin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu noktada Ford’un kurduğu fabrikada
farklı bir model üretimine geçmek neredeyse imkânsız gibiydi. Geçilse bile kalıp değiştirme
süreleri çok yüksek olduğundan, bir kalıp değiştirildikten sonra sipariş maliyetinin (kurulum
maliyeti) birim başına düşen miktarını azaltmak için yine çok yüksek oranlarda üretim
yapılması gerekiyordu.
Ford’un bu noktada kurulum zamanları yüksek ve yeni bir model üretebilme yeteneği
oldukça sınırlı ve zayıftı.

1.2.5. İşçilikte Tekdüzelik
Taylorist ilkelerin dayandığı Fordist Üretim sistemi işleri bölümlere ayırarak
uzmanlaşma yoluna gitmiş ve her işlemin çok hızlı biçimde yapılması üzerine çalışmalar
yapmıştır. Bu doğrultuda Ford’da çalışan işçiler sadece kendi yaptıkları işte uzmanlaşıyor ve
başka bir işle ilgilenmiyordu. Fabrikada sadece belli bir parçayı kesen başka hiçbir işle
uğraşmayan çalışanları görebilmek oldukça mümkündü. Fordist üretimde sadece işçinin
bedensel gücünden faydalanmak esastır, zihnini yoracak vakit kaybını engellemeyi
hedeflemektedir. Böylece nitelikli iş gücü yerine tamamen belli hareketlere yoğunlaşmış
tekrarlayan vasıfsız iş gücü ihtiyacı doğmaktadır. Çünkü işçiler önünden geçen bantta sadece
belli hareketleri tekrarlamaktaydılar.
Böyle bir uzmanlaşma beraberinde çok katı çizgilerle ayrılmış departmanlaşmayı da
beraberinde getirmekteydi. Bu da çok fazla işçi, çok ayrıntılı planlama faaliyetini beraberinde
getirmekteydi. Ayrıca hızları arttırılmış ve geliştirilmiş makineler zorunlu hâle gelmiştir. Böyle
bir ortamda maliyetleri düşürmenin tek yolu çok yüksek adetlerde üretim yapmak ve bunları
satabilmek üzerine sağlanmaktadır. Belki de bu kapitalizmin temel mantığını oluşturan
sebeplerdi.

1.2.6. Tedarik ve Fiyatlama Sistemi
Ford, ilk yıllarında bir otomobili üretmek için gerekli tüm parçaları kendisi
üretmekteydi. Tabi böyle bir seçim, her alanda ayrı ayrı uzmanlaşma ve planlama gereksinimi
beraberinde getirmiştir.
Belli bir süre sonra tedarikçilerle de çalışan Ford, satın almalarında minimum fiyat
politikası yolunu seçmiştir. Kendi tasarladığı yaptıracağı ya da satın alacağı bir parçaya
minimum fiyat teklifini veren tedarikçilere yaptırırdı. Tabi burada şunu da söylemek gerekir ki,
çalıştığı tedarikçi sayısını her zaman yüksek tutarak olabilecek belirsizliklere karşı hazırlıklı
olma yolunu tercih ederdi. Genelde de çok tedarikçi ve sürtüşmeli ilişkiler hâkimdi.
Tedarik edilecek parça, minimum fiyata göre verildiğinden, tedarikçi her zaman Ford
için gizli bir firma olmuştur. Kendi üretim maliyetlerini ve üretimde yapılabilecek
geliştirmeleri, iç verimi nasıl arttırdıklarını Ford’dan her zaman gizlediler. Aslında bu maliyet
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de her zaman müşteriye yansıyordu. Ford tedarikçilerinin sadece parça fiyatlarını biliyor onun
haricinde hiçbir bilgiye sahip olamıyordu.
Fiyatların düşük olması tedarikçilerin sadece parça kalitelerinde yeter ölçüde hatta çoğu
zaman kusurlu tedarikine yol açıyordu. Kusurlu tedarik ise, fabrikada kabul kontrolünün çok
sıkı yapılmasını bunun için öze laboratuvarlar kurulmasını, uzman personel alımına, alan
kullanımını gerektiriyor ve bu noktada da kalite maliyetlerinde ciddi bir artış oluyordu.
Ford her zaman talep belirsizliğini göz önüne alarak talep değişikliklerinden dolayı
tedarikçileriyle kısa dönemli sözleşmeler yapıyordu. Bu ise tedarikçileri ezdiğinden sürtüşmeli
ve gizli ilişkiye neden oluyordu.
Tüm bunların yanında müşterinin bir ürün için ne vereceğini dikkate almayan, fiyatlama
stratejisinde hizmetin ve malzemenin maliyetini esas alarak yapılıyordu. Yani kendisine verilen
minimum fiyatlara kendi direkt ve genel maliyetlerini ekledikten sonra belirlediği kâr oranının
da koyarak fiyatlama yoluna gidiliyordu.

1.3. Fordizm Öncesi Otomobil Endüstrisi
Ford’un 1914 yılında seri üretime başladığı kabul edilirse o yıla kadar üretim nasıl ve
hangi yönde gelişmeler göstermiştir diye değinmek gerekmektedir.
O yılara kadar 1880’li yıllardan itibaren endüstride “emek sanat ağırlıklı üretim” vardı.
Yapılan ürünler genelde ustaların elinden çıkmaktaydı. Hatta bunu otomobil olarak
düşündüğümüzde direk olarak bir otomobil fabrikasından söz etmek mümkün değildi. Aynı
şekilde bir otomobil mağazası da yoktu. Otomobil almak isteyen biri Avrupa’da esas işi
otomobil olmayan fakat belli parçaları, kendi uzmanına ürettirerek ve bu parçaları birleştirerek
otomobil siparişi alıyorlardı. Bunlardan biri olan P&L (Panhard et Levassor); Paris’te bir takım
tezgah şirketiydi. Otomobil siparişi alıyor, farklı ustalara farklı parçaları el ile yaptırarak
müşterilerine otomobili veriyordu. Bu doğrultuda P&L 1894 yılında dünyanın bir numaralı
otomobil şirketi oldu. Bu yıllarda bile yılda ancak birkaç yüz otomobil üretebiliyordu.
P&L şirketinde çalışanların çoğu tecrübeli el zanaatkârlarından oluşuyordu. Çoğu işçi
aslında fabrikadan bağımsız kendi kendinin patronuydu. Şirket aslında bu kişilerle belli parçalar
için anlaşma yapmış ve bağımsız atölyelerinde çalışıyorlardı. P&L’nin ilk yöneticileri ve
kurucuları olan Panhard ve Levasson sadece müşterilerden siparişi alıyor, isteklerini dinliyor
ve gerekli parçaları bu atölyelere ısmarlayarak, montajını yapıyorlardı. Dolayısıyla işin çoğu
bu atölyeler tarafından yapılıyordu. Böyle bir organizasyon aslında sadece “emek sanat
ağırlıklı” üretim yapan atölyeleri bir araya getirip ürünü ürettirmekti. Organizasyonel anlamda
ciddi bir işken, üretim sistemi açısıyla üretim tarihine kattığı bir husus yoktu.
Ford Üretim Sisteminde belirtildiği üzere yüksek üretim hacmine ulaşarak maliyetlerin
yani birim maliyetin minimum noktada tutulma fikri bu üretimde söz konusu değildi. Çünkü
P&L tüm parçaları el işiyle yaptırdığından bir otomobil de üretse birim maliyet, 1000 otomobil
üretmesi durumundaki birim maliyetle aynı olacaktı.
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Başka bir nokta da, bilindiği gibi Ford’un ilk seri üretime geçtiği ve hepsi hatta rengi
bile aynı olan T Modelinde üretilen her otomobil birbiriyle aynıydı. P&L’nin ürettiği iki
otomobil bile birbiriyle eş değer olamazdı. Çünkü parça ölçüleri standart bir ölçüm sistemine
dayanmıyordu. Aslında Ford bilime bu noktada da büyük bir katkı yapmıştır, işleri ve parçaları
standartlaştırarak. Dolayısıyla P&L şirketi montajı yaparken her parçayı birbirine uyacak
şekilde tesviye ediyordu sonra montajını yapıyordu. Yani parçalar atölyelerden standart bir
ölçüde gelmiyordu. Dolayısıyla ortaya çıkan iki otomobilin de biribirinden bir hayli farkları
oluyordu. Seri üretimi denemeyen P&L şirketi ise sadece müşteri isteğine yöneliyordu. Zaten
elle yapıldığı için her müşteriye istediği gibi bir otomobil sunabiliyorlardı. Aslında “emek sanat
ağırlıklı üretim sisteminin” en kuvvetli yanı da budur. Müşteriye özel ürün üretebilmek. Zaten
o dönemde otomobil alan kişiler oldukça zengin müşterilerden oluştuğundan, firmanın birinci
hedefinin arıza yapmaması, sürüş kolaylığı, basit tamir, bakım değildi. Üstünlüğü sadece hız
yapabilme ve kişiselleştirilmiş ürün olarak vurguluyordu. Alan çoğu müşteri zaten otomobili
kendi kullanmıyordu, bir şoförü vardı. O yıllarda yapılan otomobiller ancak saatte 15 km hızla
gidebiliyordu.
Kısacası emek sanat ağırlıklı üretim sistemi müşteriye uygun ürün ve değiştirilebilir
parçalar olarak bakıldığında Ford sistemine göre üstünlükleri olan bir sistemidir. Kısaca
bakılacak olursa emek sanat ağırlıklı üretim:
•

Çok kalifiye bir iş gücü gerektirir. Hatta her biri kendi alanında sanatçıdır.

•

Üretim hacmi çok düşüktür.

•

Her müşteriye özel üretim yapılabilir.

•

Miktar artışı birim maliyetleri azaltmaz.

•

Her üretilen birim kendine özgüdür.

•

Kalite kontrolü ancak müşteri tarafından yapılabilir.

•

Bakım ve onarım maliyetleri oldukça yüksektir.

•

Bakım ve Onarım bir el kitabı ile yapılması mümkün değildir, yani kolay değildir.

Böyle bir ortamda hiçbir şirket tekel olamayacağından 1905 yılına gelindiğinde Avrupa
ve Amerika’da yüzlerce şirket emek sanat ağırlıklı üretim tipiyle otomobil üretiyordu.
Otomobil endüstrisi Birinci Dünya Savaşı sıralarında seri üretime geçtiğinden bu tür
firmalar bu değişime ayak uyduramayarak çoğu iflas etti. El işi ile otomobil üretimi yapan
firmalardan ancak birkaçı günümüze kadar gelmiştir onlar da çok yüksek fiyatlarla
kişiselleştirilmiş otomobiller yapmaktadırlar. Bu firmalar da genellikle teknolojik ilerlemeye
ayak uydurabilmek adına seri üretim yapan firmalarla ya birleşmiş ya da satın alınmıştır.
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Bu sürece baktığımızda şu bir kesindir ki otomobil endüstrisinin önderliğinde
ilerleyen üretim sistemlerinin tarihsel evrimi, her sektörde farklı zamanlarda gerçekleşmiştir
veya gerçekleşmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, öncelikle Fordizmin temellerinin Taylorist ilkelere dayandığı işlendi.
Ayrıca Ford üretim sisteminin nasıl doğduğu işlendi. Fordizm’de temel hedef işlerin
standartlaştırılması ve standart sürelerin tespit edilerek iş görenlere bu süreler doğrultusunda
hedef vermek ve üretimi hiç durdurmamak üzerine kuruludur. Bu noktada Ford işi bölümlere
ayırmış, her bölümün nasıl daha kolay yapılacağına ilişkin çalışmalar yapmış, o işi yapabilecek
makineler geliştirmiştir. Bu işlemlerin süresini ölçerek de işçiler de performans değerlemeye
gitmiştir. Hatta daha da ileri giderek işçilerin hareket ve dolaşma zamanlarını sıfırlamak adına
montaj hatlarını kurarak, işlerin işçilerin önüne gitmesini sağlamıştır. Böylece üretim hacminde
artışı sağlayarak, birim başına düşen birim maliyeti de düşürmüş ve daha ucuza otomobil
satabilmiştir.
Bunun haricinde konu içerisinde Ford’un satın alma, fiyatlama, kalite kontrol gibi
bileşenleri tek tek incelenerek örnekler verilmiştir.
Son bölümde ise aslında dünya üretim tarihinde Ford’dan geriye giderek Emek Sanat
Ağırlıklı Üretim sistemi incelenmiş ardından Ford Üretim sistemi ile kıyaslanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Ford Üretim sistemine verilen isimlerden değildir?
a) Kitle üretimi
b) Seri üretim
c) Amerikan tipi üretim
d) Toplu üretim
e) Yalın üretim
2) Bilimsel İş Yönetiminin İlkeleri adlı kitabı yazarak Kitabında Üretim Yönetimi
kavramına açıklık getiren kimdir?
a) Henry Ford
b) Lilian Gilberth’
c) Frank Gilberth
d) Taiichi Ohno
e) Frederick Winslow Taylor
3) Aşağıdakilerden hangisi, Ford Üretim Sisteminin özelliklerinden biri değildir?
a) Üretim tek adetler hâlinde yapılır.
b) Üretim tek tip ürün için yapılır.
c) Stok düzeyleri yüksektir.
d) Montaj hatları kullanılır.
e) Birim maliyet düşüktür.
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4) Aşağıdakilerden hangisi Fordist üretimde tedarikçi ile ilişkileri gösteren ifadelerden
biridir?
a) En uygun fiyatlı tedarikçi ile çalışılır.
b) Tedarikçinin iş süreçlerine Ford karışmaz.
c) Fiyatlamada tedarikçinin verdiği fiyat dikkate alınır.
d) Tedarikçiler Ford’dan bilgi saklar.
e) Kısa süreli sözleşmeler yapılır.
5) Aşağıdakilerden hangi ifade Fordist üretimdeki kalite anlayışını gösteren
ifadelerden biri değildir?
a) Kabul muayenesi vardır.
b) Genelde kalite kontrolü süreç sonunda yapılır.
c) Kalite tüm süreçlerde çalışanlar tarafından benimsenir.
d) Hataların kaynağına inmek zordur.
e) İç kalite maliyeti yüksektir.
6) Aşağıdaki ifadelerden hangileri Fordist üretim için doğrudur?
I. İlk modeli A modelidir.
II. 1913 yılında yürüyen montaj hattını geliştirmiştir.
III. Senkronize fabrika Ford’un hayalidir.
IV. İlk modeli T modelidir.
V. Arz oldukça düşük tutularak maliyet düşürülmüştür.
a) I ve II
b) I, II ve III
c) I, II, III ve IV
d) Yalnız V
e) Hepsi
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7) Aşağıdakilerden hangisi Fordist üretim ile emek sanat yoğun üretim arasındaki
farklardan değildir?
a) Fordist üretimde kalifiye personel ihtiyacı vardır.
b) Emek sanat yoğun üretim tipinde ürün sayısı birim maliyete etki etmez.
c) Fordist üretim yaptığı ürünlerin basit kullanım kılavuzlarını hazırlamıştır.
d) Ford üretim tipinde ürünler benzerdir.
e) Emek sanat ağırlıklı üretimde ürünler benzersizdir.
8) Aşağıdakilerden hangisi Fordist üretimle ilgili söylenebileceklerden değildir?
a) Sadece işçinin bedensel gücünden faydalanmak ister.
b) İşi bölümlere ayırır ve yapılma süresini tespit eder.
c) İtme sistemini baz alır.
d) İşçiye birkaç işi birden yapmasını öğretir.
e) Tedarikçisi ile kısa süreli sözleşme yapar.
9) Bir iş toplam 3’er dakikalık 4 elemandan oluşmaktadır, tek bir işçi bu işi kaç
dakikada yapar?
a) 3
b) 12
c) 4
d) 4/3
e) 9
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10) Malzemenin belirli bir hat boyunca geçirildiği ve iş istasyonlarından oluşan sisteme
“…” denmektedir.
Yukarıdaki boşluğa hangi ifade gelmelidir?
a) İş İstasyonu
b) Boru Hattı
c) Montaj Hattı
d) Fabrika
e) Ford Hattı

Cevaplar
1) e, 2) e, 3) a, 4) d, 5) c, 6) b, 7) a, 8) d, 9) b, 10) c
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2. TOYOTA ÜRETİM SİSTEMİNİN DOĞUŞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Toyota üretim sistemi nasıl doğdu?

•

Toyota üretim sisitemi dünyada neden bir anda ön plana çıktı?

•

Kurulum sürelerinin kısaltılması ne demektir?

•

Toyota üretim sistemi ile Ford üretim sisteminin benzerlikleri nelerdir?

•

Toyota üretim sistemi ile ford üretim sisteminin farkları nelerdir?

23

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Belli bir malın fiyatını nasıl belirlersiniz?

•

Müşteri alacağı üründe nelere para ödemek ister?

• Evinize aldığınız domatesin manav tarafından ihitiyacınız kadar size getirilmesini
ister misiniz?
•

Ekmenizi hep aynı fırından mı alırsınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Toyota’nın Tarihi

Toyota’nın dünyadaki
gelişimini kavrayabilmek

Konu; ders anlatımı şeklinde
işlenecektir.

Taiichi Ohno

Toyota üretim sisteminin
kurusu hakkında bilgi sahibi
olmak

Konu; ders anlatımı şeklinde
işlenecektir.

Fordizm ve Toyotizm

Toyota ile Ford sisteminin
farklarını ve benzerliklerini
öğrenmek

Konu; ders anlatımı şeklinde
işlenecektir.

Endüstrilerin Kıyaslanması

Toyota ve diğer otomobil
üreticilerinin vbazı
gelişmlerine ait verileri
incelemek

Konu; ders anlatımı şeklinde
işlenecektir.

Yalın Üretim

Yalın üretim ve bileşenlerini
kvramak

Konu; ders anlatımı şeklinde
işlenecektir.

25

Anahtar Kavramlar
•

Toyota Üretim Sistemi

•

Yalın Üretim

•

Kalıp Değiştirme Süreleri
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Giriş
Buraya kadar olan bölümde emek sanat ağırlıklı üretim ile Ford üretim tipi
gösterilmiştir.
Henry Ford hiç kuşkusuz modern otomobil üretiminin temelini atan kişidir. Dünyanın
her yerinde otomobil üretiminin tarihini etkilediği gerçeği göz ardı edilemez. Ford sistemi,
montaj hatları yöntemi üzerine kurulmuş seri bir üretim biçimidir. Toyota da sonuçta montaj
hattı temelli bir imalat gerçekleştirmekteydi. Ve seri üretimin hız kavramını da kullanıyordu.
En önemli farkı ise daha önce belirtildiği gibi, Ford’da kalıp değiştirme süreleri çok uzun ve
neredeyse imkânsızdı. Ford sistemini tek bir modelden çok yüksek adetlerde üretmek üzerine
kurmuştu. İşte bu noktada Toyota’nın yapmak istediği şey hem Ford’un hızını yakalayabilmek
hem de kalıp değiştirme sürelerini minimuma indirmekti.
Toyota firması uzun yıllar boyunca Ford ve diğer kitle üretimi yapan otomobillerin
günlük üretim adetlerine dahi yıllarca ulaşamamıştır. Toyota ilk kurulduğu yıllarda sadece yılda
bikaç yüz araç üretebilen ve bunu da emek sanat ağırlıklı üretim tipiyle yapabilen bir firmaydı.
Toyota üretim sisteminin kurucusu olan Taiichi Ohno, birkaç Amerikan pres makinesi alarak
1950’lerin sonunda kalıp değiştirme sürelerini 3 dakikaya kadar indirdi. Ve asıl keşfettiği şeyse
küçük adetlerde üretim yaparak büyük miktarlara göre yaptığı üetime göre parça maliyetini
daha da düşürmesi oldu. Çünkü ileride de görüleceği gibi, bitmiş parçaların stok maliyetleri
ortadan kalkıyor ve sorunlar anında tespit edilebiliyordu. İşte bu noktada çok iyi eğitimli bir iş
gücüne ihtiyacı vardı. Bu noktalardan bakıldığında Toyota üretim sistemi aslında Ford üretim
sisteminin hayalini gerçekleştiriyordu. Aslında Ford’un montaj atölyesinde yaptığı
iyileştirmeler Toyota tarafından tüm fabrikaya yayılarak bir nevi senkronize fabrika görünümü
veriyordu.
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2.1. Toyota’nın Tarihi
Toyota ismini veren Toyoda ailesinin Japonya merkezli kurduğu bir otomobil fabrikası
ve markasıdır. Toyoda ailesinin ilk faaliyet alanları tekstildi. Kendi icatlarını yapacak kadar
büyük bir şirketlerdi. Başkan Sakichi Toyoda ve oğlu Kiichiro Toyoda firmanın başındaydı.
Her şey başkanın 1910 yılında Amerika’ya yaptığı o ziyaretle başladı. Başkan henüz
başında olan Amerikan otomobil sektörünü incelemeye başladı. Ford’un T modelleri piyasada
tek tük görünmeye başlamıştı. Yaptığı 4 aylık geziden döndüğünde söylediği tek şey artık
dünyanın otomobil çağında olduklarıydı. Oğlunu bu konu hakkında araştırma yapması için
görevlendirdi. Kiichiro’nu artık bütün ilgisi otomobil üzerineydi. Daha sonra kendilerinin icat
ettiği bir dokuma makinesinin patentinden kazanılan parayla otomobil sektörüne yatırım
yaptılar ve kapalı kapılar arkasında Toyota Motor Company üretime başladı.
Reklamlarını yapan şirket adlarının Toyoda olarak değil de Toyota olmasını istedi.
Toyoda verimli sulak pirinç arazisi anlamına geliyordu. Adlarını değişen bu şirketin dünya devi
bir şirket olacağını kim bilebilirdi ki.
Sakichi Toyoda, 1930 yılında, Toyota Üretim Sisteminin kurucusu olan Taiichi
Ohno’nun işe başlamasından iki yıl önce öldü. 1937 yılında şu an bağlı bir şirketin bölümü
olarak resmen kuruldu.
1940’lı yıllara geldiğimizde piyasada nerdeyse adı bile anılmayan bir şirketti Toyota.
Amerikan firmaları piyasada tekel olmalarının avantajlarını yaşıyorlardı.
Toyota Ford’un günlük üretiminin yarısını bile yapamıyordu yaklaşık üçte biri kadar
desek daha doğru olurdu. Yıllar geçiyordu üretim artıyordu ama hâlâ Amerikan şirketlerine çok
yaklaşamamıştı. 1950 yılında, Toyota toplamda 11706 adet araç üretirken Ford 2 milyon,
General Motors 4 milyon araç üretiyordu.
1952 yılında Kiichiro Toyoda vefat etmişti. Bu yıllarda Toyota istenilen hedeflenen
başarıya daha ulaşamamıştı. Ama Toyota üretim sistemi kendi fabrikalarında artık oturmuş ve
mükemmele yakın derecede işliyordu.
Dünyanın Toyota’yı fark etmesi ancak 1974 yılında dünyayı kasıp kavuran petrol
kriziyle başladı.
1980 yılına gelindiğinde Toyota, 3.500.000 adetlik otomobil üretimini diğer rakiplerine
göre 10 kat daha az işçi ile üretebilir hâle geldi.

2.2. Taiichi Ohno
Taiichi Ohno, Toyota Üretim Sisteminin kurucusudur. 45 yıllık iş hayatının tamamını
Toyoda ailesiyle birlikte geçiren Taiichi Ohno, ilk olarak tekstil fabrikalarında çalışarak
arkasından ismini otomobille birleştirmiştir.
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Otomobille tanışması 1945 yılı olmuştur, aile kendisini o yıllarda gelecek gördükleri
otomobil fabrikasına geçirmişlerdir. 1970 yılına kadar fabrikanın belli bölümlerinde çalışarak,
o yıl tüm grubun genel müdür unvanını aldı. 1975 yılında başkan yardımcısı, 1978 yılından
sonra emekli olarak da danışman sıfatıyla Toyota’ya hizmet etti.

2.3. Fordizm ve Toyotizm
Literatüre bakıldığında, Fordizm ile Taiichi Ohno’nun geliştirdiği Toyota Üretim
Sistemi veya Toyotizm arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları inceleyen birçok çalışma
yapılmıştır.
Aslında Toyota Üretim Sistemi ile Ford Üretim Sistemini tamamen birbirinden farklıdır
demek çok yanlış olacaktır. Bunu Taiichi Ohno da defalarca söylemiş ve bu konuya değinmiştir.
Kalite Kontrolü, Toplam Kalite Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği gibi teknikleri alıp
kullandıklarını ve bunlar onların sayesinde yaptıklarını ve ortaya çıktığını unutmaması
gerektiğinde önemle değinmiştir. Sonuçta her iki üretim tipi de iş akışının sürekli olması
prensibine dayanmaktadır.
Henry Ford hiç kuşkusuz modern otomobil üretiminin temelini atan kişidir. Dünyanın
her yerinde otomobil üretiminin tarihini etkilediği gerçeği göz ardı edilemez. Ford sistemi,
montaj hatları yöntemi üzerine kurulmuş seri bir üretim biçimidir. Toyota da sonuçta montaj
hattı temelli bir imalat gerçekleştirmekteydi. Ve seri üretimin hız kavramını da kullanıyordu.
En önemli farkı ise, daha önce belirtildiği gibi, Ford’da kalıp değiştirme süreleri çok uzun ve
neredeyse imkânsızdı. Ford sistemini tek bir modelden çok yüksek adetlerde üretmek üzerine
kurmuştu. İşte bu noktada Toyota’nın yapmak istediği şey hem Ford’un hızını yakalayabilmek
hem de kalıp değiştirme sürelerini minimuma indirmekti. Aslında Ford’un hız kavramıyla aynı
doğrultudayken, hızlı fakat çok çeşit üründen üretme mantığı hâkimdi. Böylece çok model ve
her modelden az sayıda yaklaşımı hâkimdi. Sloganı; “üretilen miktarları olabildiğince
düşürmek ve hızla değiştirmek” olmuştur. Toyota üretim sisteminin temeli israf ve kayıpların
tamamen ortadan kaldırmak olduğundan büyük miktarlarda üretim azaltılmakta her ürünün
büyük miktarlarda üretilmesi engellenmiştir. Bunun arkasında yatan fikirse her müşterinin ayrı
bir model alma isteği olmasıdır. Bu nedenle üretim tek tek yapılabilmelidir. Toyota kalıp
değiştirme sürelerini 8 saatten sadece 3 dakikaya indirmeyi başararak bu hedefe ulaşmıştır.
Yine Ford’un montaj hatlarında daha önce de belirtildiği gibi yüksek depolama ihtiyacı
doğmaktaydı. Ancak Ford ile Toyota arasındaki fark depolamadır. Ford depolama parçalar ile
ilgilenirken Toyota bu depoları ortadan kaldırmıştır. Toyota depolamanın maliyetini arttırdığını
düşündüğü için tama zamanında üretimi geliştirmiştir. Hedef, israf ve kayıpları topyekûn yok
etmektir. Ford ise depolamadan kaçmadan her parçadan büyük miktarda üretmek fikrinde yol
almıştır.
Aslında Henry Ford sürekli akış derken “senkronize bir fabrika” hayal etmişti. Bundan
kasıt, Tüm üretimin aynı hızda ilerleyen entegre bir fabrikada gerçekleşmesi fikriydi.
Temelinde ham maddenin işlenmek üzere çalışma mahalline geldiği üretim bantlarından
oluşmaktaydı, ürünün çeşitli parçaları bir sonraki iş istasyonuna ve son montaj bantlarına doğru
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otomatik ilerliyordu. Üretimin başlangıcından tüketiciye ulaşmasına kadar her şey sabit bir
hızla olsun istemekteydi. Fakat bu montaj için geçerli olduğundan, ürüne ait yan süreçlerde bu
başarı yakalanamamıştır ve bu sebeple yarı mamul parçalarına ait depolar oluşmuş ve yüksek
yarı mamul parça stokları birikmiştir. Bu da depolanacak parçalarla ilgilenmeyi gerektirmiştir.
Belki bu noktaya kadar iş akış temelli olması her iki üretim tarzı için de aynı mantıkta olsa da
burada değişim göstermiştir. Ford depolanacak parçalarla ilgilenirken Toyota depoları ortadan
kaldırmıştır. Gerekli parçalar çeşitli departmanlardan son montaj bandına yalnızca gereken
zamanda ve yalnızca gereken miktarda yollanmıştır. Yani herhangi bir ara depolama faaliyeti
bulunmamaktadır. Sadece ihtiyaç hâlinde gelmiştir.
Ford sisteminde büyük miktarda parça ve bitmiş ürün stoku bulunurken, Toyota üretim
fazlası oluşan depoları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Çünkü bu yüksek bir maliyete
(depolama) katlanmaktaydı. Toyota bu noktada Kanban sistemini geliştirerek, Ford’un aksine
çekme sistemini kullanmıştır. Böylece bir sonraki iş istasyonu hep bir öncekinin müşterisi
olacaktı ve ihtiyacı kadar isteyerek (bu istemeyi Kanban aracılığıyla yapıyor) tam zamanında
üretim (just in time) felsefesini geliştirmiş oluyordu. Bir önceki sürecin bir sonraki sürecin
istediği kadar parça üretebilmesi için ancak istendiğinde üretim yaparak mümkün olacaktı.
Kısacası Ford üretimi, her parçadan büyük miktarlarda üretme felsefesine dayanırken
Toyota her parçanın üretimini senkronize etmektedir. Bu bağlamda Toyota’nın Ford’un
rüyasını yani senkronize fabrika kavramını gerçekleştirdiği söylenebilir. Çünkü Ford, maalesef
bunu sadece son montaj hattında gerçekleştirebilmiş fabrikanın geneline yayamamıştır. Bu yine
de onun fikri olmadığının ispatı değildir. Senkronize fabrika onun fikridir fakat bunu
becerebilen Toyota olmuştur. Bunu ise Jidoka ve Just in Time kavramları ile
gerçekleştirebilmiştir.
Maalesef günümüzde de Ford’da da gelecekte oluşabilecek talebe hızlı cevap
verebilmek için üretmek ve depolamak fikri hep ön plandadır. Taiichi Ohno’nun “Toyota
Ruhu” kitabındaki deyimiyle
“Gelecekte karşı karşıya kalabileceğimiz doğal afetlere karşı para biriktirme ya da
servet oluşturarak donanımlı olmaya alışmışızdır… Ben bunun insanın faaliyet gösterdiği
bütün alanlar için kötü bir şey olduğunu söylemek istemiyorum, ama endüstri için kesinlikle
öyle olduğunu belirtmek durumundayım. Kastettiğim bugünün sanayicilerinin beklenmedik bir
talebe hazırlıklı olmak için ham madde ve bitmiş ürün depolamaları. Endüstri dış dünyaya
bağlıdır, o hâlde kendi kurtuluşu için mal depolamak nedendir? Bu depolama eğilimi israfın
kökenidir. “
Burada Ohno, gereksiz fazla üretimin sanayi için kayıp ve israftan başka bir şey
olmadığını savunmuştur. Yani ihtiyaç anında ihtiyaç kadar üretmek, bu da Kanban ile önceki
iş istasyonundan taleple karşılanmaktadır. Peki, sistem durursa ve talep karşılanmazsa ne
olacak? Bu noktada da makineye gidiliyor ve makinenin durmasına ya da arıza yapma
olasılığına karşı stok biriktirmek yerine, problemin temeline inip o arızanın oluşmamasını nasıl
sağlayacağını düşünüyor. Bu doğrultuda da Toyota için önleme faaliyetlerinin tedavi
faaliyetlerine göre ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani Toyota üretim sisteminin
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işleyebilmesi aslında önleme faaliyetlerinin çok iyi başarılmasından geçmektedir. Bu noktada
da Ford’un sürekli çalışma ve üretme mantığıyla da ters düşmektedir. Çünkü Ford ne olursa
olsun üretmeyi savunmuştur. Toyota ise sorunu görüp öyle devam etmeyi hedeflemektedir. Bu
doğrultuda Ford’da hiç olmayan tüm hattı durdurma yetkisini her çalışana vermiştir.
Hatırlanacağı üzere Ford Üretim Sisteminde Kalite Kontrolü hep en son aşamada yapılıyor,
bant ne olursa olsun durdurulmuyordu. Bu ise farklı sorunlara yol açıyordu. Toyota bu noktada
Kalite Kontrol faaliyetini ortadan kaldırarak, ciddi bir tasarruf elde etmiştir. Kalite
sorumluluğunu ise Kalite Kontrol departmanına değil, işçinin kendisine vermiştir. Kalitesizliği
gören bir işçi anında hattı durdurabilme yetkisine sahiptir. Bu kusur düzeltilene kadar hat durur
ve kusur ortadan kaldırılınca hat tekrar çalıştırılırdı.
Daha önceki bölümde Ford’un tedarikçileriyle olan gizli ve problemli ilişkilerine
değinmiştik. Ayrıca fiyatlandırma sürecini de incelemiştik. Toyota’nın burada önemli bir farkı
bulunmaktadır. Özellikle müşteri odaklı yaklaşımı benimsediğinden Toyota’da temel yaklaşım
“müşteri bir ürüne ne kadar öder?” sorusudur. Çünkü Toyota için müşteri, sadece değere para
ödemek ister, fabrikanızda bekleyen stokların maliyeti, diğer israflardan oluşan maliyetler
müşteriye yansıtılamaz. Değer mühendisliği uygulayarak, ürüne değer katan faaliyetleri
belirler ve israfları engellemeye çalışır. Toyota’nın bu sorusu hedef maliyet kavramını
getirmektedir. Müşterinin bir ürüne ne kadar ödeyebileceğini bulduktan sonra bir parçayı da
kaç paradan üretmesi gerektiğini bulur. Dolayısıyla o parça için tedarikçisine verebileceği
rakam hemen hemen bellidir. Bu noktada tedarikçiyi geliştirmek üretim hattını bilmek
zorundadır. Dolayısıyla Ford’un aksine tedarikçisiyle sürekli iyi ilişkiler içerisindedir. Japonlar
ise ilk kademe tedarikçiye iş verir, ilk tedarikçiden bir kişi sürekli montajcıda bulunur, ürün
geliştirme beraber yapılır. Maliyet bilgisi saklanmaz. Öğrenme eğrisi tedarikçiye ödül olarak
kalır.
Yine Ford’un aksine Toyota uzun süre bir tedarikçiyle çalışır ve tedarikçi sayısı sadece
300’ün altındadır. Ayrıca hatırlanacağı üzere genelde tüm parçaları kendi üreten Ford’un
aksine Toyota çoğu parçaları tedarikçilerine ürettirmekte kendisi daha az sayıda parça üretme
yoluna gitmiştir.
Tedarikçiyle geliştirilen bu denli yakın ilişkiler neticesinde Toyota, kabul kontrolünü
bir kenara bırakarak parçaları direkt üretime sokmaktadır. Böylece Ford’da değinildiği gibi
Kabul Laboratuvarı ve diğer masrafları bulunmamaktadır.
Kısacası Ford’da satın alacağı parça için temel kriter fiyattı ve tüm tedarikçi ilişkileri
bunun üzerine kuruluydu. Kısa dönemli ve güvene dayanmayan ilişkiler söz konusuydu. Toyota
ise tedarikçileriyle güvene dayalı ilişkiler geliştirmiştir. Bir tedarikçi uzun yıllar aynı parçayı
üreteceğinden tecrübe kazanacak ve maliyetlerini düşürecekti.
Toyota’nın benimsemiş olduğu stokları ortadan kaldırmak fikrinin altında yatan sebep
sadece elde bulundurma maliyetinin ortadan kalkması değildir. Bunun yanı sıra stokların fazla
olmasının fabrikadaki problemleri görmemeye neden olabileceğini savunmaktadır. Şekilde
stoklar suyun yüksekliğidir, su yüksek olduğu sürece alttaki problemler gözükmez, gemi
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yüzmeye devam eder, fakat sular çekildiğinde yani stok miktarları azaldığında işte o zaman
problemler gün yüzüne çıkar ve geminin (işlerin/fabrikanın) gitmesini engeller.

Stok Düzeyi

Hurda

Arızalar
Kurulum
Kalite
Süresi
Problemleri
Geç Teslimat

Şekil 5: Fazla Stok ve Görünmeyen Problemler
Ford üretim sisteminde işçiler vasıfsızken Toyota üretim sisteminde işçiler vasıflıdır
ayrıca Japonya’da kıdeme göre ücret olduğundan bir Japon işçisi sürekli alt kademeden
başlamamak için kolay kolay işini terk etmeyeceğinden genelde ömür boyu aynı iş yerinde
çalışma eğilimi gösterirler.
Buraya kadar anlatılanları kıyaslama yapmak anlamında kısa bir tabloda toplamak
istersek yandaki tablo oluşacaktır.
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Tablo 1: Ford Üretim Sistemi ile Toyota Üretim Sisteminin Karşılaştırılması
Kavram

Ford

Toyota

Üretim Sistemi

Kitle Üretimi

Yalın Üretim

Üretim Hacmi

Yüksek

Düşük

Ürün Çeşidi

Az

Fazla

İşçi

Vasıfsız

Eğitilmiş

Görevler

Tek tip

Çoklu beceri

Fiyatlandırma

Klasik

Hedef

Tedarikçi İlişkisi

Tedarikçilerden Fiyat Kırma

Uzun Vadeli Güvene Dayalı

Tedarik Sözleşme Süresi

Kısa 1 yıl

Uzun- yıllarca

Kabul Kontrol

Var

Yok

Son Kontrol

Var

Yok

İşçinin Hattı Durdurma

Yok

Var

Stoklama

Yüksek

Az

Yetkisi

2.4. Endüstrilerin Kıyaslanması
Toyota 1950 yılına kadar, yani 13 yıllık bir çaba sonunda ancak 2685 adet otomobil
üretebilmişti. Ford’un Detroit’teki Rouge fabrikasının günlük üretim adedi ise 7000 idi.
Toyota’da 1950 yılında 1 işçi yılda ortalama 2 araç monte edemiyordu. Bu 1930
yılındaki değerlere eşitti. Aynı oran 1960 yılında 14,8 araca, 1970’te 19,4’e, 1982 yılında ise
56 sayısına çıktı. Aynı yıllarda ABD’de bu sayı 16 olarak kalmıştı.
1986 yılında General Motors bir otomobili brüt 40 saatte monte ederken, Toyota’da 18
saatte bir otomobilin montajı tamamlanabiliyordu. Aynı iki fabrika kıyaslandığında her 100
otomobildeki montaj hata sayısı GM için 130; Toyota için 45’ti. Parça stoklarıysa GM’de
ortalama 2 hafta kalırken Toyota’da bu süre 2 saatti.
1983 yılında ise Toyota yılda 3.376.224 aracı sadece 58.706 işçi ile, Ford 2.476.458
adet aracı 163.000 işçi ile, General Motors ise 5.098.338 adet otomobili 463.000 işçi ile
üretebiliyordu.
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2.5. Yalın Üretim
Aslında Taiichi Ohno’nun geliştirdiği Toyota üretim sisteminin diğer adıdır. Aralarında
hiçbir fark bulunmamaktadır.
Ürüne değer katmayan tüm faaliyetlerin ortadan kaldırılması ya da azaltılması yoluyla
daha verimli ve akıcı üretim sistemi olarak tanımlanabilir. Özünde değer katmayan faaliyetleri
ortadan kaldırmak olduğundan Toyota üretim sistemi, yalın üretim olarak adlandırılmıştır.
Yalın üretim ve bunun felsefesi sadece JIT ve Jidoka’dan ibaret değildir. Bunlar bu
sistemin araçlarından sadece ikisidir. Bu araçları sıralayacak olursak;
•

Tam Zamanında Üretim

•

Jidoka

•

Kaizen

•

Muda

•

5S

•

Toplam Üretken Bakım

•

Poka-Yoke

•

SMED

•

Kalite Çemberleri

•

Tek Parça Akışı

•

Değer Akış Haritaları

gibi araçlardan oluşmaktadır. İleriki bölümlerde bunlar detaylı olarak anlatılmaya
çalışılacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle Toyota isminin nasıl doğduğunu ve aslında bir tekstil makinesi
üretimiyle uğraşan bir ailenin nasıl otomobil üretimine girdiğini gördük. Otomobil sektörüne
girmesine rağmen uzun yıllar adını hiçbir şekilde duyuramayan Toyota, sıkı iş disiplini ve
Taiichi Ohno’nun geliştirmiş olduğu sisteme sıkı bağlılığı sayesinde 1970’li yıllardan sonra
dünyada söz sahibi olduğnu gördük.
Toyota Sisteminin temel mantığı ve Ford ile ayrıştığı ve birleştiği yerlere değinildi.
Özellikle Toyota Üretim sistemi Ford’un hayali olan Senkronize Fabrikayı gerçekleştirmiştir.
Fakat bunu yaparken Ford gibi yüksek adetlerde tek çeşit ürün üretmek yerine, çok çeşitli az
sayıda ürün üretebilme yeteneği kazanmıştır. Bu ise stok bulundurma maliyetini düşürerek ve
hatayı anında bulup müdahale imkanı sağlayarak birim maliyetlerin düşmesine sebep olmuştur.
Ayrıca Taiichi Ohno, kalıp değiştirme sürelerini sıfıra yaklaştırarak bu esnekliği
fabirkaya kazandırmış ve müşteri isteklerine anında cevap verebilmiştir.
Tedarikçi açısından bakıldığında Toyota üretim sisteminde tedarikçilerle uzun dönem
anlaşmalar yapılmış, gerektiğinde tedarikçi desteklenmiştir. Hatta öyle ki öğrenme eğrisi ile
oluşan kâr tedarikçiye kalmıştır.
Ford üretim sisteminde bilindiği gibi iş gücü sadece belli bir işi hasürekli yapan bir
çalışan modeli oluşturmaktadıır ve vasıfsız olması işi yapması için yeterlidir, gerekirse işten
çıkarılabilir. Toyota üretim sisteminde tüm bu yaklaşımların tersi hakimdir. Bir defa işçiler bir
işyerinde ömür boyu çalışır ve ücret artışları da kıdeme göre yapılır. İşçiler vasıflı ve farklı
işleri yapabilecek durumdadırlar. Yine Ford üretim sisteminde işçilerin sadece kas gücünden
faydalanılırken Toyota üretim sisteminde beyin gücünden de faydalanılır.
Bunun haricinde stok tutma oranları Toyota’da daha düşüktür, kalite kavramı fabrikanın
tamamına yayıldığından tüm işçiler aynı zamanda kalite sorulularıdır ve hatalara anında
müdahale etme yetkinlikleri vardır.
Ford üretim sisteminde asıl amaç hattın sürekli çalışması olduğundan oluşabilecek bir
hatanın köküne inmek pek mümkün olmuyordu, Toyota’da ise içşçilere hattı durdurma yetkisi
verilerek hataların anında tespiti ve müdahalesi gerçekleşmektedir.
Toyota üretim sisteminin bir diğer adı da yalın üretimdir. Yalın üretim, değersiz olan
her şeyi ortadan kaldırma felsefesi üzerine kurulduğundan bu adı almıştır. İlerleyen bölümlerde
yalın üretimin tüm ögeleri tek tek incelenecek ve açıklanacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Toyota’nın kurucularının ilk faaliyet alanıdır?
a) Tekstil
b) Otomobil
c) Elektrik
d) Turizm
e) Çelik
2) Sakichi Toyoda’nın otomobil sektörüne girmesine ilham veren şey aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Otomobilin konforlu oluşu
b) Otomobil üretiminin kolay yapılabilmesi
c) Henry Ford’un T modeli
d) Montaj hattı
e) Düşük maliyet
3) Aşağıdakilerden hangisi Toyota üretim sisteminin kurucusu olarak sayılır?
a) Sakichi Toyoda
b) Kiichiro Toyoda
c) Taiichi Ohno
d) Henry Ford
e) Taylor
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4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Toyota üretim sistemi elde bulundurma maliyetlerinin düşmesini hedefler.
b) Toyota üretim sistemi sipariş maliyetlerinin düşmesini hedefler.
c) Toyota üretim sisteminde her çalışan kaliteden sorumludur.
d) Toyota üretim sistemi ürün çeşidinin fazla olması gerektiğini savunur.
e) Toyota üretim sistemi montaj hatlarını kullanmaz.
5) Toyota firmasının dünya tarafından tanınması hangi olayla birlikte başlamıştır?
a) Birinci Dünya Savaşı
b) İkinci Dünya Savaşı
c) Hiroşima
d) Petrol Krizi
e) Hiçbiri
6) 1980 yılında Toyota, 3.500.000 adetlik otomobil üretimini diğer rakiplerine göre 10
kat daha az işçi ile üretebilir hâle gelmiştir. Bunun sebebi hangisi olamaz?
a) Sıfır stokla çalışmak
b) Hızlı kalıp değiştirme süreleri
c) Hattın sürekli çalıştırılması
d) Tedarikçilerle uzun dönemli anlaşmalar
e) Değer mühendisliği uygulamaları
7) Taiichi Ohno, Henry Ford’un hangi hayalini gerçekleştirmiştir?
a) Hızlı montaj hattı
b) Az sayıda tedarikçi ile çalışma
c) Hızlı kalıp değiştirme süreleri
d) Senkronize fabrika
e) Sıfır stokla çalışma
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8) Aşağıdakilerden hangsi Toyota üretim sisteminin amaçlarından olamaz?
a) Ford’un hızını yakalamak
b) Fabrikanın hiç durmaması
c) Az miktarda, çok çeşitli üretim yapmak
d) Üretimin müşteriden gelen talebe göre yapılması
e) İhtiyaç kadar üretim yapılması
9) Tüm üretimin aynı hızda ilerleyen bütünleşmiş bir fabrikada gerçekleşmesi fikrine…
denir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun kavram hangisidir?
a) Montaj hattı
b) Hareketli montaj hattı
c) Seri üretim
d) Senkronize fabrika
e) Toyota üretim sistemi
10) Aşağıdaki hedeflerden hangisi Toyota üretim sisteminde ile Ford üretim sisteminde
aynıdır?
a) Yüksek adetlerde üretim
b) İtme sistemi
c) Ara stokların kaldırılması
d) Mamul stoklarının kaldırılması

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) c, 4) e, 5) d, 6) c, 7) d, 8) b, 9) d, 10) d
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3. KLASİK ÜRETİM SİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
• Üretim ve Operasyon Fonksiyonu
• Üretim ve Üretim Sistemi
• Üretimi Yönetmek, Karar Vermek ve Tahmin Etmek
• Klasik Üretim Sistemleri
• Kesikli ve Sürekli Üretim Sistemlerinin Karşılaştırılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Bir üretim sürecini yönetirken hangi alanlarda tahminde bulunmak, öngörü geliştirmek
ve bu tahminî durumlar arasında tercih yaparak karar vermek gerekir? Farklı tahmin
alanlarını ayrıştırabilir misiniz?

•

Üretim yapan çeşitli firmalarda ürün nasıl bir üretim süreci takip eder? Sizce firmalar
üretim aşamaları açısından nasıl ayrılabilir?

•

Hizmet veren çeşitli firmalarda müşteri firmada nasıl bir süreçten geçer? Sizce hizmet
sektöründe faaliyet gösteren firmalar hizmet verme aşamaları açısından nasıl ayrılabilir?

•

Bir firmaya verilen siparişin nitel ve nicel özellikleri, üretimin yapılandırılmasını nasıl
etkileyebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Üretim Yönetimi: Tahmin
ve Karar

Üretim yönetiminde talep,
stok vb. hangi alanlarda
tahminde bulunmak
gerektiğini kavrayabilmek.

Konu; ders anlatımı,
problem çözümü ve örnek
olaylar şeklinde işlenecektir.

Klasik Üretim Sistemleri

Klasik üretim sistemlerinin
ana özelliklerini ortaya
koyabilmek, üretim miktarı
ve üretim süreci açısından
farklı tiplerini
ayrıştırabilmek

Konu; ders anlatımı,
problem çözümü ve örnek
olaylar şeklinde işlenecektir.

Kesikli ve Sürekli Üretim
Sistemlerinin
Karşılaştırılması

Kasik üretim sistemlerinin,
kesikli ve sürekli olanlarını
saptayabilmek ve ikisi
arasında çeşitli açılardan
karşılaştırma yapabilmek.

Konu; ders anlatımı,
problem çözümü ve örnek
olaylar şeklinde işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar
•

Üretim Yönetimi

•

Talep Tahmini

•

Satış Tahmini

•

Stok Tahmini

•

Klasik Üretim Sistemleri

•

Sürekli Üretim Sistemi

•

Kesikli Üretim Sistemi

•

Sipariş Usulü Üretim Sistemi

•

Parti Üretim Sistemi

•

Proje Tabanlı Üretim Sistemi
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Giriş
Dersimizin bu haftasında üretim, üretim yönetimi ve üretim sistemlerine genel bir giriş
yapılacaktır.
Bu kısa girişi takiben klasik üretim sistemleri üzerinde durulacaktır. Klasik üretim
sistemlerinin üretim miktarı ve üretim süreci açısından farklı tiplere nasıl ayrıldığı örneklerle
anlatılacaktır. Bu tipler şunlardır:
1. Kesikli Üretim Sistemi
2. Sürekli Üretim Sistemi
3. Proje Tabanlı Üretim Sistemi
4. Parti Üretim Sistemi
Son olarak, bu farklı üretim sistemlerinden özellikle kesikli ve sürekli üretim
sistemlerinin ayrıntılı sayılabilecek bir karşılaştırılması yapılacaktır.
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3.1.

Üretim ve Operasyon Fonksiyonu

Bir işletmenin temel fonksiyonları pazarlama, finans ve üretimdir. Pazarlama dış dünya
ile işletme arasında bir tampon görevi görürken aynı zamanda bu dünyaya açılan bir kapıdır.
Pazarlama, tüketici tercihlerinin yönünü belirleyerek hatta yönlendirerek hangi ürünün
müşteriye sunulacağının kararını verir. Finans ise dışarıdaki fonlardan kaynak temin ederek
işletme içerisinde bu para kaynaklarını yönetme fonksiyonunu yerine getirir. Üretimi ise ham
maddeyi mamul /ürün hâline getirmekten ya da hizmet işletmelerinde, belli bir hizmeti
sağlamaktan sorumludur. Kısacası üretmek ve operasyonları yerine getirmek için parayı finans
temin ederken, operasyonların tamamı üretim fonksiyonu tarafından yapılır. Pazarlama ise neyi
üreteceğine ve üretimin müşteriye sunulmasında rol oynar. İşletmelerse bu üç temel fonksiyonu
koordine ederek verimliliklerini arttırma yoluna gitmektedirler. Bu doğrultuda her işletmenin,
“pazarlama”, “finans” ve “üretim ve operasyon” planları ve stratejileri olması zorunludur.
Üretim ve operasyon stratejileri, üretim, depolama ve dağıtım ile ilgili alınan tüm
kararları kapsamaktadır. Bir işletmenin nerede kurulacağı, kurulan bu işletmenin üretim tipinin
ne olacağı, yerleşim düzenleme, teknoloji seçimi, talep tahminlerine uygun planlama
faaliyetleri, işçi ve vardiya planlaması, tamir bakım planlaması, stokların yönetimi, orta ve kısa
vadeli plan ve programlar ile çizelgeleme kararlarının tamamı bu stratejileri oluşturmaktadır.
Türkiye’de 2000’li yılların başına kadar gerek enflasyonist ortamın varlığı gerek ham
madde fiyatlarındaki genelde artış yönündeki dalgalanmalar bu yıllara kadar üretim ve
operasyon fonksiyonuna işletmelerin gerekli ilgiyi göstermemesinin sebepleri arasındaydı.
Hatta o yıllardaki çoğu büyük olarak nitelendirebileceğimiz hizmet veya mamul üreticilerinin
yıl sonu kârları operasyon dışı gelirlerden oluşmaktaydı. Birçok işletmenin deposuna giren ham
madde, henüz üretime sokulmadan, ham madde fiyatlarındaki artış sebebiyle, yüksek kârlarla
başka işletmelere satılmaktaydı. Bunu fırsat bilen girişimcilerse, yüksek kârların olduğu bir
ortamda, kendi öz işleriyle uğraşmak yerine, gerek ham maddeden gerekse paradan para
kazanma yolunu seçmişlerdir. Böyle bir ortamda üretim ve operasyon fonksiyonlarına ağırlık
vermek, ilgi gösterilmesini beklemek çok da akıllıca gelmemektedir. Fakat son 10 yıldaki
ekonomideki pozitif yönde değişimler neticesinde, bu dönemin kapandığını görmekteyiz. Artık
işletmeler “kılı kırk yararak” kendi öz işlerine dönmüş ve üretim operasyon fonksiyonu,
işletmeler tarafından hak ettiği ilgiyi görmeye başlamıştır.

3.2. Üretim ve Üretim Sistemi
Birçok tanımın varlığına rağmen bir işletmeci için “üretim” kavramını en iyi karşılayan
tanım “fayda yaratmak” şeklinde olacaktır. Çünkü bu tanım, mühendislerin “bir fiziksel varlık
üzerinde, onun değerini arttıracak bir değişiklik yapmaya veya ham madde / yarı mamulleri
mamule dönüştürmeye üretim denir” tanımından daha kapsayıcı olacaktır. Böylece üretim
sadece fiziksel üretimi içeren sistemlerce sınırlandırılmamış, hizmet üretimi yapan eğitim,
dağıtım, ulaşım, konaklama işletmelerini ve sistemlerini de üretimin içerisine katmış olacaktır.
Bu iki tanımdan yola çıkarak üretimi, “ekonomik değeri olan mal veya hizmetlerin
oluşturulmasını sağlayan faaliyetler bütünüdür” şeklinde tanımlamak yanlış olmayacaktır. Bu
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doğrultuda üretim dendiğinde akla hem hizmet hem mamul üretimi gelmesi gerekmekte ve bu
hizmetin ve mamulün fayda ve değer yaratması gerekmektedir.
Kimi zaman üretim ile imalat kelimeleri aynı manada kullanılmasına rağmen
günümüzde aralarında fark bulunmaktadır. İmalat ya da yapım sözcüğünün kökeni Latincedir.
Bu sözcüğün İngilizce ve Fransızcadaki karşılığı “manufacture”dur. Latince factum ile
manus kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Factum, yapmak, yapım demektir. Manus ise
el demektir. İkisinin birleşimi olan manufacture “el ile yapılan üretim” anlamına gelmektedir.
1770’li yıllara kadar üretim gerçekten de el ile sınırlıydı, genellikle kol gücüne dayalı üretim
söz konusuydu. Buharın 1776 yılında sanayide çevirici güç olarak kullanılmasıyla insan
gücünün çok ötesinde bir güç söz konusu hâle gelmiş ve üretim yeni bir boyuta geçmiştir.

3.3. Üretimi Yönetmek, Karar Vermek ve Tahmin Etmek
Yönetmek, karar vermek ve kararın sorumluluğunu üstlenmek demektir. Yönetici karar
alan, bunların uygulanmasını sağlayan ve sonuçlarının sorumluluğunu üstlenen kişidir. Karar
verme işlemi ise hangi eylemde karar kılınması hâlinde sonuçların neler olacağını tahmin
etmeyi ve bu tahminî sonuçlar arasında bir tercih yapmayı gerektirir. Öyleyse farklı kararların
doğuracağı farklı sonuçlar hakkında tahmin yürütme yeteneğini güçlendirmek, bu sonuçlar
üzerinde etkili olan faktörleri ayrıntılı bir şekilde analiz etmek, alınacak kararın daha yerinde
olmasına yardımcı olacaktır.
Kararlar iki çeşittir: stratejik kararlar ve taktiksel kararlar. Taktik daha kısa süreli ve
anlık çözümleri ifade ederken, strateji işletmenin amaçlarına nasıl ulaşacağını tayin eden yol
haritası anlamına gelen çok temel bir unsurdur. Amaç belirlendikten sonra hemen strateji
şekillendirilir. Bir işletmenin belirleyeceği strateji, yönetime ilişkin olarak alınacak bütün
kararlarda yol gösterici olacaktır. Hangi konuda hangi seçeneğin tercih edileceği konusunda
akıl yürütülürken, bir öncelik sıralaması ortaya koyarak karar vermeye yardımcı olacaktır.
Üretim söz konusu olduğunda da buraya kadar değindiğimiz yönetim süreçleri
geçerlidir. Üretim-tüketim döngüsünde, üretim stok ile talep arasında yer alır. Tabii burada
döngüye sadece malzeme ve tüketici açısından bakılmıştır. Stokta belli malzemeler belli
miktarlarda bulunur. Böylece gerektiğinde üretim hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Üretim
sonucunda ortaya çıkan mamuller de tüketicinin talebini karşılar, ihtiyacını gidermesini
mümkün kılar. Kısacası üretim, bu açıdan bakıldığında stok ile talebin birbirine uyumlu hâle
getirilmesidir. Bu döngüde aslında küçük bir halka daha vardır. Bu da dağıtımdır. Stoktaki
malzemelerden üretilen mallar müşterilere dağıtılarak talepler karşılanır.
STOK  ÜRETİM  DAĞITIM  TALEBİN KARŞILANMASI
Ortada bir talep olmadığı durumda bile gelecekte bir talep olacağına ilişkin tahminimiz,
bizi stokta bazı malzemeleri hazır bulundurmaya iter. Çoğu zaman talebin ortaya çıkması o
kadar güçlü bir ihtimaldir, talep edilecek tahminî miktar çok yüksektir ve üretim süresi de çok
kısa değildir. Bu durumda henüz ufukta bir talep görülmemişken sadece stokta bazı
malzemeleri tutmakla yetinmeyiz, üretime de başlarız. Dolayısıyla zaman içinde gerçekleşme
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sırası açısından bakıldığında stok ve üretimin çoğu zaman talepten önce geldiği, talepten önce
gerçekleştiği görülür. Tabii ki bazı sektörlerde önce talep ortaya çıkar, malzeme temini, üretim
ve ulaştırma ise daha sonra ortaya çıkar. Fakat modern dünyanın üretim-tüketim döngüsü,
çoğunlukla gerek stok tutmanın, gerek üretimin, ortada henüz kesin bir talep yokken
gerçekleştirilmesini gerektirir.
Dikkat edilirse bütün bu üretim-tüketim döngüsünü harekete geçiren, bu tekerleği
döndüren şey taleptir. Talep, bu süreci sadece başlatan değil, aynı zamanda var kılan unsurdur.
Bir mamule ihtiyaç duyulmasa, bir mal talep edilmese, ne stok ne üretim ne de dağıtım söz
konusu olurdu.
TALEP  ÜRETİM SÜRECİ

3.4. Klasik Üretim Sistemleri
Üretim sistemleri modern dönemde daha çeşitli malları daha büyük miktarlarda daha
kısa zamanda üretme çabaları doğrultusunda çeşitlenip gelişmiştir. Özellikle İkinci Dünya
Savaşı sonrası dönemde geliştirilen, Hücresel İmalat, TPS (Toyota Tarzı Üretim Sistemi), IT
(Tam Zamanında Üretim), Kanban Çekme Sistemi, Yalın Üretim, Çevik Üretim, Esnek Üretim
gibi üretim sistemleri, 8. yarıyılda yani lisans öğreniminizin son döneminde seçmeli ders olarak
verilen “Modern Üretim Sistemleri” dersinde ele alınacaktır.
Şimdiki dersimiz kapsamında ise klasik üretim sistemlerine kısaca değinmekle
yetineceğiz. Bunlar üretim miktarı ve akışı açısından bakıldığında temel olarak 4’e
ayrılmaktadır:
1. Kesikli Üretim Sistemi
2. Sürekli Üretim Sistemi
3. Proje Tabanlı Üretim Sistemi
4. Parti Üretim Sistemi
1. Kesikli Üretim Sistemi ya da Siparişe Göre Üretim:
Bu üretim sistemi, müşteri yahut tüketicinin durumuna göre özel olarak şekillenir.
Örneğin özel ve az üretilecek olan bir geminin üretimi, prototip makine üretimi, ayrıca bir
hastanedeki hastaya ya da oteldeki müşteriye hizmet sunulması gibi durumlar, bu başlık altında
incelebilir.
ÖRNEK: HASTANE
Kesikli üretim sistemini daha iyi anlamak için örnek olarak bir hastanenin işleyişi
üzerinde duralım. İçinde dermatoloji, nöroloji, KBB, göz gibi birden çok bir klinik olan ve her
klinikte ikişer doktor bulunan, ayrıca ameliyathane, yatış birimi, vezne ve laboratuvar olan bir
hastaneyi düşünelim. Bu hastaneye gelen hasta / müşteriler, üretim sürecine giren malzemeler
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gibi düşünülür. Hasta farklı birimler arasında kendine has bir sırayla dolaşarak “üretim”
sürecini tamamlar ve hastaneyi terk eder.
Hasta 1: Geliş – Kayıt – Dermatoloji Kliniği – Çıkış
Hasta 2: Geliş – Kayıt – Dermatoloji Kliniği – Laboratuvar, Röntgen ve Test –
Dermatoloji Kliniği – Laboratuvar, Röntgen ve Test – Alerji Kliniği – Çıkış
Hasta 3: Geliş – Kayıt – Dâhiliye Kliniği – Laboratuvar, Röntgen ve Test – Göğüs
Hastalıkları Kliniği – Laboratuvar, Röntgen ve Test – KBB Kliniği – Ameliyathane – Çıkış
Hasta 4: Geliş – Kayıt – Check-up Bölümü – Çıkış
Hasta 5: Geliş – Kayıt – Check-up Bölümü – Göğüs Hastalıkları Kliniği – Laboratuvar,
Röntgen ve Test – Çıkış
İlk üç hasta, belli bir rahatsızlık ortaya çıktıkça hastaneye gelirler ve bir daha ne zaman
herhangi bir talepte bulunacakları, dahası ne tür bir taleple gelecekleri belirsizdir. Periyodik
olarak gelen ve check-up hizmeti alan hastanın seyirlerinin nasıl gerçekleşeceği de check-up’ta
çıkacak sonuçlara göre değişiklik göstermektedir.
Görüldüğü gibi, bütün bu müşterilere ait üretim hattı birbirinden farklıdır. Dolayısıyla
tek bir ürün çoğu defa tek bir kez üretilir. Yani ürün ya toplamda bir defa üretiliyordur, ya talep
geldikçe yani belirsiz aralıklarla üretiliyordur, ya da az sayıda ürün belirli aralıklarla
üretiliyordur. Örneğin bir hastanede periyodik olarak verilen check-up hizmeti gibi.
2. Sürekli Üretim Sistemleri:
Bu sisteme, otomotivde, beyaz eşya yapımında, asfalt, petrol, kum, cam, un gibi
malların üretiminde müracaat edilir. Eldeki üretim olanakları, makine ve tesisler belli bir
ürünün üretimine yöneltilir. Zira bu ürün piyasada çok yüksek seviyelerde talep ediliyordur.
Sürekli üretimde satış miktarları yüksektir ve genelde belli bir mal üretilir. Tesis de bu malın
üretimine yönelik olarak ayrıntılı bir şekilde planlanır. Bazı durumlarda tesisin yapısı, tek bir
ürün yerine yüksek oranda benzeyen ve sadece küçük farklılıklar içeren birden fazla ürünün
üretilmesine de müsaade edebilir.
ÖRNEK: OTOMOBİL FABRİKASI
Örneğin bir otomobil fabrikasında montaj bandı, boyama, aksesuar montajı ve yıkama
için ayrı bölümler olsun. Bir otomobilin malzemesi sırasıyla bu bölümlerden geçerek en sonda
hazır bir ürün olarak ortaya çıkar.
MONTAJ  BOYAMA  AKSESUAR MONTAJI  YIKAMA
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3. Parti Üretim Sistemi:
Parti üretiminde ya sürekli üretim sistemlerinde olduğu gibi sürekli bir talep ya da
kesikli üretim sistemlerinde olduğu gibi özel bir sipariş söz konusudur. Mevcut tesisler, gelen
bir sipariş üzerine belli bir üründen belli bir miktar ürettikten sonra, gelen yeni bir sipariş
üzerine, başka bir ürünü yine sipariş edilen miktar kadar üretir.
Parti üretim sisteminde bazen bir defalık bir sipariş, bazen belirsiz aralıklarla tekrar eden
bir sipariş, bazen de periyodik bir sipariş söz konusu olabilir. Ayrıca edilen siparişin nicelik
boyutu da önemli bir bileşendir. Bu iki açıdan parti üretim sistemi, kesikli ve sürekli üretimlere
yaklaşır, bu ikisinden biriyle daha çok benzerlik gösterir.
Parti üretimi yapan bir üretim sisteminde eğer partiler çok büyükse ve tesisin birkaç
aylık bir sürede aynı partinin üretimiyle uğraşmasını getiriyorsa, böyle bir vakada parti üretimi
sürekli üretim sistemleriyle benzerlik gösterir. Yok eğer partiler küçükse ve her yeni partide
tesisteki makinaların yeniden düzenlenip planlanması gerekiyorsa, bu durumda parti üretimi
daha ziyade kesikli sipariş üretime benzerlik göstermiş olur. Ama genel itibarıyla parti üretim
sisteminin kesikli üretimden çok sürekli üretime yakın olduğu söylenebilir.
4. Proje Tabanlı Üretim Sistemi
Proje tabanlı üretim, aynı siparişe göre yahut kesikli üretimde olduğu gibi, belli bir ürün
sadece bir defa üretilir. Fakat kesikli üretimde bir akış söz konusu iken, proje tabanlı üretimde
büyük bir siparişin farklı etaplarda üretimi söz konusudur. Bu sipariş; bir gemi, hidroelektrik
santral, gökdelen, rezidans yahut alışveriş merkezi inşaatı olabilir. Birim ürün büyüktür ve
yüksek fiyatlıdır. Tek bir ürünün üretilmesine yönelik özel ve karmaşık bir üretim planlamasını
gerektirir.

3.5. Kesikli ve Sürekli Üretim Sistemlerinin Karşılaştırılması
Buraya kadar sınıflanan klasik üretim sistemlerinden ilki ve üçüncüsünün “kesikli” bir
üretim sistemi arz ettiği, ikinci ve dördüncünün ise “sürekli” bir üretim sistemi özelliği
gösterdiği söylenebilir. Tabii bu durum, yukarıda da belirtildiği gibi, üçüncü ve dördüncü
üretim sistemleri için her zaman değil, genel olarak geçerli olmaktadır.
Bu dört üretim sistemi, üretim miktarı ve akışın değişkenliği açısından iki uç arasında
dağılır:
1. Her bir ürün farklıdır ama ürün sayısı fazladır ve tesis bu ürünleri eş zamanlı
üretmeye müsaittir.
2. Üretim miktarı yüksektir, tek bir üründen, pek değişken olmayan belli bir üretim
süreci içinde çok sayıda üretilir.
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3. Tek tek değil, miktarca tatminkâr sayıda partiler hâlinde gelen siparişler söz
konusudur. Tesisler ve üretim süreci, az çok farklılık arz eden bu siparişler doğrultusunda her
seferinde yeniden şekillendirilebilir niteliktedir.
4. Tek ama yeterince büyük bir sipariş söz konusudur. Bu tek ürünün siparişi o kadar
büyük ve kârlıdır ki, bütün bir üretim sistemi, bu tek ve büyük siparişin üretilmesine uygun
biçimde düzenlenir.
Örneğin, üretim sürecindeki unsurların “yerine konulabilirliği” açısından bakıldığında,
bir klinikteki iki doktordan biri izinli olduğunda diğer doktor aynı işi yapabilecekken, bir
otomobil fabrikasında boyama makinası arıza yaptığında bu, bütün üretim sürecinin aksaması
anlamına gelir. Bu durum, iş akışı açısından önemli bir farklılık arz edecektir.
Aşağıdaki tabloda, kesikli ve sürekli üretim sistemleri arasındaki karşılaştırmayı özet
şeklinde bulabilirsiniz:
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Tablo 2: Kesikli Üretim ile Sürekli Üretim Karşılaştırması
Kesikli Üretim Sistemi

Sürekli Üretim Sistemi

Üretim Tarzı

Geleneksel terzilik, ev
ustalığı benzeri alanlarda
olduğu gibi parça başı, kişiye
özel, sipariş üretime benzer.

Modern dönemdeki
konfeksiyon, site inşaatları
benzeri alanlarda olduğu gibi
standart bir üründen çok
sayıda üretilen seri kitle
üretimine benzer.

Üretim/Talep Miktarı

Az

Çok

Mal Çeşidi

Çok

Az

Kullanılan Makinaların
Cinsi

Farklı ürünlerin üretimine
kolayca uyarlanabilen çok
amaçlı ve üniversal tezgâhlar

Çalışma hızı ve insan
gücünden yararlanma oranı
yüksek sabit tezgâhlar

Fabrikanın Yerleşim
Düzeni

Belli ürünlerin üretimine
yönelik olarak ilgili tezgâhlar
öbeklenir ve atölyeler
oluşturulur.

Makinalar tek bir üretim hattı
boyunca sıralanır.

Bir Üretim Aşamasındaki
Aksamanın Sonucu

Telafi edilebilir.

Bütün üretim sürecini
kesintiye uğratır.

Planlama ve İş Yükü
Dengesini Sağlama

Zordur çünkü farklı tezgâh ve
atölyelerde düzensiz
siparişlerle istenen farklı
ürünlerin işleri yapılmaktadır.
Bazı tezgâhlar çok yoğun
çalışırken bazı tezgâhların
boş durması söz konusu
olabilir.

Büyük miktarlarda üretim
yapıldığı için planlama ve iş
yükü dengesi muntazaman
yapılabilir.

Üretimin Zamanında
Gerçekleşmesi

İşlerin yetişmemesi sık
rastlanan bir durumdur.

Gecikme, özel durumlar
dışında gerçekleşmez.
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(Tablo 2 Devam)

Kesikli Üretim Sistemi

Sürekli Üretim Sistemi

İşçinin Nitelikli-Niteliksiz
Oluşu

Ürünün değişkenlik
göstermesi işçinin daha
çok yetki ve sorumluluk
almasını, yaratıcı bir rol
almasını, dolayısıyla
nitelikli olmasını getirir ve
gerektirir.

İşler önceden planlanmış ve
rutin mahiyette olduğundan
sınırlı sayıda kalifiye elemanın
yanında esas olarak çok sayıda
niteliksiz eleman çalışacaktır.

İş Hazırlama Faaliyeti

Her yeni iş için ayrı iş
emri hazırlanır ve tesis her
seferinde yeniden
düzenlenir. Dolayısıyla iş
hazırlama faaliyetleri her
zaman üretimin ayrılmaz
ve büyük bir parçasını
oluşturur.

Üretim miktarı büyük
olduğundan ve uzun süre
kesintisiz olarak belli bir ürünün
üretimi ile uğraşıldığından, iş
hazırlama faaliyetinin en başta
ayrıntılı ve titiz bir şekilde
yapılması gerekir.

Stok Tutma İhtiyacı

Ürün sık sık değiştiği için
hangi ham maddeye ne
zaman ihtiyaç duyulacağı
bilinemez. Dolayısıyla
üretimde kullanılacak ham
madde ve yarı mamul
malzemelerin stokta
tutulması gereklidir.

Üretim için gerekli olan ham
madde ve yarı mamul
malzemeler önceden tahmin
edilebilir olduğu için, bunlar
gerektikçe gerektiği kadar temin
edilir ve stokta büyük
miktarlarda bulundurulmaları
gerekmez.

Tesislerin Tamir ve
Bakımı

Makine ve tezgahlar
öbekler ve atölyeler
hâlinde düzenlendiğinden
birindeki bir aksama
diğerini etkilemez. Bu da
kesikli üretimde
aksamanın daha az olması
sonucunu doğurur.

Makine parkurunda adım adım
ilerleyen üretim, bir adımdaki
aksama ile bütünüyle durma
tehdidine maruz kalır.
Dolayısıyla bu tarz aksamaların
asgariye indirilmesi şarttır. Bu
da bakıma büyük önem
verilmesini gerektirir.

Üretim Kapasitesinin
Değişkenliği

Üretim miktarı, kısmi
makine ilaveleriyle pratik
bir biçimde artırılıp
azaltılabilir. Bu açıdan
üretim kapasitesi esnek ve
değişkendir.

Üretim miktarının değiştirilmesi
iş parkurundaki bütün adımlarda
aynı değişikliğin yapılmasını
gerektirir. Bu açıdan üretim
kapasitesi sabittir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Üretim yönetiminin temel bileşenleri, talep yani satışı tahmin etmek, ne kadar stok
tutmanın gerektiğini tahmin etmek ve dağıtım sürecini planlamak olarak sıralanabilir.
Yönetmek demek işte bu alanlarda tahmin ve öngörülerde bulunduktan sonra bu tahminlere
göre en uygun tercihleri yaparak alınan bu kararları uygulamaya koymak demektir.
Üretimin yönetiminde alınacak kararların temel dayanağı, işletmenin amaçları
doğrultusunda ayrıntılı bir biçimde belirlenmiş olan stratejidir. Kararlar iki çeşittir: stratejik
kararlar ve taktiksel kararlar. Daha kısa süreli ve anlık çözümleri ifade eden taktiksel kararların
yanı sıra, stratejik kararların verilmesi, yönetim faaliyetinin esasını teşkil etmektedir. Strateji,
işletmenin amaçlarına nasıl ulaşacağını tayin eden yol haritası demektir. Belirlenen amaçlar
doğrultusunda strateji şekillendirilmeli ve yönetimsel kararlar alınırken stratejilerle bağ
kurulmalıdır.
Talep tahmini yönetim faaliyetinin temelini teşkil etmektedir. Zira üretimin ne kadar
yapılacağı, pek çok üretim alanında, özellikle de sürekli üretim sisteminin söz konusu olduğu
alanlarda satışa ilişkin tahminlere yakından bağlıdır. Satılmayacak malların üretilmesi
işletmenin amaçları ve stratejileri açısından anlamlı olmayacağına göre, üretilen malların
miktarının satışa ilişkin tahmin doğrultusunda belirleneceği aşikârdır.
İkinci bir tahmin ve planlama ögesi de stok tutmayla ilgilidir. Üretim süreciyle yakından
ilgili olan bu alan, tahmin edilecek satışı yani talebi karşılamak için en uygun miktarda ürünün
üretilmesi için ne kadar ham madde ve yarı mamul gerektiğini, ne kadarının ne hızda temin
edilebileceğini, ne kadarının ise stokta hazır bekletilmesi gerektiğini tahmin ederek planlamak
anlamına gelir.
Üçüncü bir tahmin ve planlama alanı da dağıtım ve pazarlama alanı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Derste sırasıyla üretim yönetiminin bu bileşenleri üzerinde durulacak, bu konular
problem çözümü ve örnek olayların aktarılması yoluyla işlenecektir.
Klasik üretim sistemleri, üretim miktarı ve üretim süreci açısından aşağıdaki şekilde
bölümlenmektedir:
1. Kesikli Üretim Sistemi
2. Sürekli Üretim Sistemi
3. Proje Tabanlı Üretim Sistemi
4. Parti Üretim Sistemi
Bu farklı üretim sistemlerinden ilki olan kesikli üretim sistemine sipariş usulü üretim de
denebilir. Kesikli üretim sisteminde üretim süreci, müşteri yahut tüketicinin durumuna göre
özel olarak şekillendirilir. Özel olarak ve az sayıda üretilecek olan bir geminin üretimi, prototip
makine üretimi gibi üretim faaliyetleri yahut bir hastanedeki hastaya ya da oteldeki müşteriye
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hizmet sunulması gibi hizmet sağlama faaliyetleri, bu tarz bir sistemi gerektirir. Her müşterinin
(ürünün) ayrı bir seyir izlediği hastane, bu üretim sisteminin en iyi örneğidir.
Sürekli üretim sistemine ise otomotiv ve beyaz eşya sektöründe; çimento, asfalt, petrol,
kum, cam, un gibi bol miktarda ürünün üretildiği sahalarda başvurulur. Bütün üretim süreci,
belli bir ürünün bol miktarda ve seri olarak üretimine uygun şekilde organize edilir. Piyasada
sürekli satılan, satış miktarları yüksek belli bir malın üretilmesi esastır. Örneğin bir otomobil
fabrikası, otomobil üretimine en uygun şekilde ayrıntılı olarak tasarlanır.
Parti üretimi, bu iki sistemin ortası gibidir. Eğer sipariş edilen parti üretim miktarı
açısından yüksekse sürekli üretime, eğer yüksek adetli değilse sipariş/kesikli üretime benzer.
Üretim tesisleri, belli bir ürünü sipariş edilen parti kadar ürettikten sonra, gelen yeni bir parti
siparişi üzerine, başka bir ürünü yine sipariş edilen miktar kadar üretecektir.
Proje tabanlı üretimde, siparişe göre kesikli üretimde olduğu gibi, belli bir ürün bir defa
üretilir. Bir üretim akışının söz konusu olduğu kesikli üretimden farklı olarak, proje tabanlı
üretimde büyük bir sipariş farklı etaplarda üretilir. Bir alışveriş merkezi inşaatı proje tabanlı
üretime örnek olarak verilebilir. Birim ürün büyüktür ve yüksek fiyatlıdır. Dolayısıyla bu tek
ürünün üretilmesine yönelik özel ve karmaşık bir üretim planlaması söz konusu olacaktır.
Kesikli ve sürekli üretimlerden ilki, terzilik ya da ev ustalığı gibi geleneksel, kişiye özel,
sipariş usulü üretime benzetilebilecekken; sürekli üretim, konfeksiyon ve site inşaatı gibi
şekillerde modern dönemde yaygınlaşan standart bir ürünün seri bir şekilde üretilmesine
benzemektedir. İlkinde üretim/talep miktarı azken, ikincisinde çoktur. İlkinde mal çeşidi
çokken, ikincisinde azdır. İlkinde üretim tesisi tezgâhlar ve atölyeler şeklinde öbekleşmişken,
ikincisinde en ufak bir aksamanın bütün üretim bandını durduracağı tam verimle çalışan üretim
hattı şeklinde sıralanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi üretim yönetimi kapsamında yapılan faaliyetlerden
değildir?
a) Dağıtımın planlanması
b) Satış miktarının tahmin edilmesi
c) Stokta ne kadar ham madde tutulacağına karar verilmesi
d) Tarımsal girdilerin çıkarılması
e) Talebe ilişkin öngörüde bulunulması
2) Aşağıdakilerden hangisi strateji kavramı için söylenemez?
a) Üretim yönetimine yardımcı olur.
b) İşletme amaçları doğrultusunda oluşturulur.
c) İşletmenin alacağı kararların temel dayanağıdır.
d) Üretim süreçlerinin planlanmasında rehber niteliğindedir.
e) İşletme amaçlarının belirlenmesine yardımcı olur.
3) Klasik üretim sistemleri, üretim miktarı ve üretim süreci açısından dörde
ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
a) Kesikli üretim sistemi
b) Sürekli üretim sistemi
c) Tesis üretim sistemi
d) Proje tabanlı üretim sistemi
e) Parti üretim sistemi
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4) Aşağıdakilerden hangisi kesikli üretim sistemine örnek verilemez?
a) Hastaneye gelen bir hastaya hizmet sunulması
b) Tersanede özel sipariş gemi üretimi
c) Prototip makine üretimi
d) Çimento üretimi
e) Büyük buhar kazanı üretimi
5) Aşağıdakilerden hangisi sürekli üretim sistemine örnek verilemez?
a) Prototip makine üretimi
b) Otomobil üretimi
c) RAM üretimi
d) Buzdolabı üretimi
e) Cam üretimi
6) Aşağıdakilerden hangisi parti üretimine örnek verilebilir?
a) Çimento üretimi
b) Konfeksiyon üretimi
c) Prototip makine üretimi
d) Cam üretimi
e) Otomobil üretimi
7) Aşağıdakilerden hangisi proje tabanlı üretime örnek verilemez?
a) Gemi inşaatı
b) Uçak montajı
c) Elektrik santrali inşaatı
d) Film yapımı
e) Otomobil montajı
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8) Kesikli ve sürekli üretim sistemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) Kesikli üretimde talep azdır.
b) Sürekli üretimde çeşit miktarı fazladır.
c) Kesikli üretimde üretim bandı vardır.
d) Sürekli üretimde atölyeler vardır.
e) Kesikli üretimde üretim miktarı çoktur.
9) Kesikli üretimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İşçi niteliklidir.
b) İş yükü dengesini sağlamak zordur.
c) Fabrika imalat hattı şeklinde düzenlenmiştir.
d) Çok amaçlı ve üniversal tezgâhlar tercih edilir.
e) Hız ve verimlilik düşüktür.
10) Sürekli üretimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İşçilerin çoğunluğu niteliklidir.
b) Bakım, merkezî öneme sahiptir.
c) Üretim hızı düşüktür.
d) Makine ve tezgâhlar atölyeler şeklinde düzenlenmiştir.
e) İş yükü dengesi sağlanamaz.

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) c, 4) d, 5) a, 6) b, 7) e, 8) a, 9) c, 10) b
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4. TOYOTA ÜRETİM SİSTEMİNDE STOKLARIN YÖNETİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Stok maliyetleri nelerdir?

•

Toyota’nın stok maliyetlerine bakışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Stok yönetiminin üzerinde durduğu iki soru hangileridir?
2) Çok fazla stok birimini elde bulunduran bir işletmenin karşılaştığı maliyetler
nelerdir?
3) Çok az stok bulunduran bir işletmenin karşılaşabileceği maliyetler nelerdir?
4) Müşteriden gelen talep anında üretim yapmak doğru mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sipariş Maliyeti

Özellikle üretim durumunda
sipariş maliyeti kavramını
öğrenmek

Konu; ders anlatımı şeklinde
işlenecektir

Elde Bulundurma Maliyeti

Elde bulundurma
maliyetinin bileşenlerini ve
işletme için ne demek
olduğunu kavramak

Konu; ders anlatımı şeklinde
işlenecektir

Diğer Maliyetler

Diğer stok maliyetlerinin ne
olduğunu kavramak

Konu; ders anlatımı şeklinde
işlenecektir

Parti Hacmi ve Toyota
Üretim Sistemi İlişkisi

Toyota üretim sisteminde
Konu; ders anlatımı şeklinde
parti hacimlerini düşürmenin işlenecektir
sebebini ve önemini
kavramak
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Anahtar Kavramlar
•

Birim Maliyet

•

Sipariş Maliyeti

•

Hazırlık Maliyeti

•

Elde Bulundurma Maliyeti

•

Elde Bulundurmama Maliyeti

•

Ekonomik Sipariş Miktarı

•

Küçük Parti Hacmi
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Giriş
Stok yönetiminin temelini iki soru aracılığıyla oluşturur:
1) Ne zaman sipariş verilmeli?
2) Ne kadar sipariş verilmeli?
Bu doğrultuda stok birimlerine ait özel sipariş veya üretim politikaları geliştirilir.
Amacın ne zaman ve ne kadar sipariş verilmesi gerektiği olduğundan, öncelikle bu siparişin
verilmesiyle oluşabilecek maliyet kalemlerinin bilinmesi gerekir. İşletme dışarıdan satın alma
yapıyorsa siparişi verdiği an bir maliyete katlanacaktır ki bu sipariş maliyetidir. İşletmenin
üretimci olması durumunda üretime hazırlık maliyeti karşısına çıkacaktır. Stoklanan birim,
işletmede kaldığı sürece elde bulundurma maliyetine neden olacaktır. Eğer ister iç, ister dış
müşteri olsun, talep karşılanamadığı takdirde stok boşalması gerçekleşecek ve elde
bulundurmama maliyetiyle karşı karşıya kalınacaktır.
Toyota üretim sisteminin amacının müşteri siparişi geldiğinde müşterinin ihtiyacı kadar
üretmek olduğunu daha önce vurgulamıştık. Bunu en iyi gerçekleştirebilmek içinse tek tek
üretim yapmak yani parti hacmini bir yapmanın hedef olduğu söylenebilir. Peki, 1 adetlik
üretim nasıl gerçekleşecektir? Bunun tek yolu kalıp değiştirme sürelerini sıfıra çekmek ve
istediği kadar üretim yapabilmektir. Böylece elde hiç stok kalmayarak sıfır stok politikasına da
ulaşmış olacaktır. Fakat her parça anında tedarik edildiğinden yani ihtiyaç oluştuğunda tedarik
edilmesi gerektiğinden aynı zamanda elde bulundurmama ile karşı karşıya kalma sorunu da
bulunmaktadır. İşte tüm hedeflerle Toyota israf ve gereksiz hareketler üzerine yoğunlaşarak
bunları en aza indirmeye çalışmıştır.
Bu bölümde Toyota’nın stok yönetimi üzerine kurulduğunu düşünerek, elde
bulundurma ve sipariş maliyetleri gibi stok maliyetleri tanıtılarak, küçük parti üretmenin bu
maliyetler üzerine nasıl etki yaptığı üzerinde durulacaktır.
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4.1. Sipariş / Hazırlık (Kurulum) Maliyeti
Satın almada sipariş maliyeti, üretim durumunda ise hazırlık maliyeti olarak adlandırılır.
Sabit maliyet kalemidir, dolayısıyla yenileme miktarından etkilenmemektedir. Üretim için
hazırlık maliyeti, üretim sürecinin, üretime girecek stok kalemi için değiştirilmesinin
maliyetidir veya bir partinin üretimine başlamak için harcanan maliyettir. Burada, üretim
planlama, çizelgeleme için katlanılan maliyetler de hazırlık maliyetinin içinde düşünülmelidir.
Satın alma içinse, yetkiliye verilen ücret, posta, pul, telefon maliyeti gibi idari ve diğer
gider unsurlarından oluşmaktadır.

Cs veya K ile ifade edilir.

4.2. Elde Bulundurma Maliyeti
Bir stok kaleminin belirli bir süre stokta kalmasıyla oluşan tüm maliyetlerin toplamını
ifade eder. Bu maliyetler; stoka yapılan yatırımın fırsat maliyeti, stoklama için kullanılan
fiziksel alanın maliyetleri (kira, aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma, depocuya ödenen
ücret) vergiler, sigorta ve fire maliyetleri olarak sıralanabilir. Bunun yanında kısa raf ömürlü
ürünler için bozulma maliyeti de bu maliyetin içindedir.
Elde bulundurma maliyetini, stoka bağlanan para biriminin belli bir süre elde
bulundurulmasıyla katlanılan para birimi cinsinden ifade etmek yerine (örneğin 1 TL’nin bir
yıl elde bulundurma maliyeti 28 Kr), bir birim stok kaleminin belirli bir süre elde bulundurma
maliyetinden bahsetmek daha kullanışlı bir yöntemdir. Dolayısıyla

Ch ile gösterilen elde

bulundurma maliyeti, bir birimi belli bir süre (gün, hafta, yıl gibi) elde bulundurmanın para
birimi cinsinden ifadesidir. Bu direk bir pb şeklinde ifade edileceği gibi, birim maliyetin
yüzdesi olarak da ifade edilebilir. Tablo 1’de birim maliyetin yüzdesi olarak ifade edildiğinde,
maliyet kalemlerinin detayı görülebilir. Bu tabloya göre, elde bulundurma maliyetinin en büyük
kısmını fırsat maliyeti veya paranın maliyeti almaktadır. İşletmelerin durumuna göre de
toplamda %19 ile %35 aralığında gerçekleşmektedir.
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Tablo 3: Elde Bulundurma Maliyetinin Birim Maliyet Yüzdesi Olarak Gösterimi
Maliyet

Birim Maliyet

Kalemi

Aralığı %

Fırsat Maliyeti

10-15

Fiziksel Alan Maliyeti

2-5

Fire Maliyeti

4-6

Elleçleme Maliyeti

1-2

Yönetim Giderleri

1-2

Sigorta Giderleri

1-5

Toplam

19-35
Kaynak: Waters, 2003, s. 53.

Elde bulundurma maliyetinin hesaplanmasında en önemli nokta, hangi maliyet
kaleminin ne kadar stok düzeyiyle ilişkilendirileceğidir. Kimi maliyet kalemleri en yüksek stok
düzeyiyle hesaplanırken kimisi de ortalama stok düzeyiyle alakalıdır.
Elde bulundurma maliyetinin diğer önemli noktası ise belirlenen zaman aralığında stok
düzeyinin ne olacağı ile ilgilidir.
maliyetinden bahsedilirken,

( t1 ,t2 ) gibi bir zaman periyodu için elde bulundurma

Ch değerini stokta bekleyen birimle çarpmak gerekeceğinden, bu

periyottaki ortalama stok düzeyini bilmek gerekecektir. Periyot boyunca, talep oluştuğunda
stok düzeyi I(t ) düşecek, üretim veya satın alma olduğundaysa stok düzeyi yükselecektir.
Dolayısı ile tüm periyot boyunca stok düzeyinin aynı kalması mümkün olmayacaktır.
Şekilde bu durumu görmek mümkündür.( t1 , t2 ) periyodundaki ortalama stok düzeyi;
hesaplamak için, eğri altındaki alanın t2

− t1 ’e

bölünmesiyle bulunur. Eğer

çizgiyi ifade ederse ortalama değeri bulmak kolay olacaktır. Fakat
bu takdirde ortalama stok düzeyi, ( t1 , t2 ) periyodundaki
hesaplanan değerin t2

I(t )

düz bir

I(t ) şekildeki gibi eğri ise

I(t ) ’nin integralinin hesaplanarak

− t1 ’e bölünmesiyle bulunur.
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Stok Düzeyi

Periyodu
Ortalama
Stok Düzeyi

Şekil 6: Belirli Bir Periyottaki Ortalama Stok Düzeyi
Kaynak: Nahmias, 2004, s. 191.

4.3. Diğer Maliyetler
Birim maliyet 𝑐𝑐 ile gösterilir. Birim maliyet üretimde veya satın almada ortaya iki farklı
şekilde çıkar. Eğer dışarıdan bir satın alma varsa; birim satın alma maliyeti, içeride üretim varsa
birim üretim maliyeti olarak ifade edilir. Satın alınan bir malın birim maliyeti satın almaya
verilen fiyat ve taşıma ücretidir. Üretimde ise, direkt işçilik, direkt malzeme ve genel üretim
maliyetleridir. Herhangi bir miktar indirimi söz konusu değilse yenileme miktarı ile doğru
orantılı olarak değişkenlik gösterir. Ayrıca, üretilen birim adedi yükseldikçe, öğrenme
etkisinden ötürü özellikle birim başına direkt işçilik maliyetinde düşme görülebilmektedir.
Birim maliyet iki sebepten ötürü çok önemlidir. Birincisi, yıllık üretim maliyetinin bu
değere bağlı olması, ikincisi elde bulundurma maliyetinin hesabında kullanılmasıdır. Genelde
yüzdesi olarak kullanılmaktadır.
Eksiklik veya stok tükenmesi maliyeti olarak da bilinen elde bulundurmama maliyeti,
eldeki stokun oluşan talebi karşılayamaması durumunda ortaya çıkan maliyettir.
Elde bulundurmama maliyeti iki şekilde oluşabilir ve farklı hesaplanır. Talep
karşılanamadığı zaman bekletilebilir (backlogging), karşılanamayan talep kaybolmaz,
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bekletilir ta ki bir sonraki normal sipariş gelene kadar. Buradaki maliyet, müşterilerine ürün
sunan biri için müşteri gözündeki değerin kaybı, kârın gecikmeli gelmesinden ötürü kayıp,
ekstra kayıt masrafları şeklinde oluşur. Bir üretim işletmesi içinse bu maliyetler üretimin
gecikmesi olabilir ve üretim prosesi değiştirilir. Dolayısıyla elde bulundurmama maliyeti iki
hazırlık süresinin maliyetini de kapsamaktadır. Bir de bekletilememe (no backlogging) durumu
vardır. Bu durumda bir sonraki siparişi bekleyemeyebilir, bunun yerine ya acil bir sipariş ile
karşılanabilir ya da karşılanamaz. Birinci durumda, maliyet acil sipariş maliyeti kadardır;
örneğin ek nakliye masrafı gibi. İkinci durumda ise yani karşılanamadığında hem cirodangelirden kayıp olacaktır hem de gelecek dönemlerde ticari kayıplar meydana gelecektir.
Elde bulundurmama maliyeti

Cp

ile gösterilmekte ve bir birim için elde

bulundurmama maliyetini ifade etmektedir. Elde bulundurmama maliyeti, talebin ne zaman
karşılanacağından bağımsız da olabilir bağımlı da olabilir. Örneğin talebin karşılanamaması
üretim hattını durduruyorsa bu takdirde elde bulundurmama maliyeti, birim zamandaki bir
birimi bulundurmamadan oluşur ve zamana bağlıdır. Bu çalışmaya konu olan stok sınıfı mamul
(ürün) olduğundan elde bulundurmama maliyeti zamandan bağımsız kabul edilecektir ve
uygulamada bir birimi elde bulundurmamanın maliyeti olarak düşünülecektir.
Elde bulundurmama maliyeti aynı zamanda talep faktöründen de etkilenmektedir. Eğer
talep bir ürüne ise elde bulundurmama maliyetinin birim maliyet ile ilişkisi güçlü değildir,
genelde kârın kaybı olarak ortaya çıkar. Eğer talep üretim sürecindeki bir sonraki aşamaya aitse,
elde bulundurmama maliyeti birim maliyetle daha yüksek oranda ilgilidir.

4.4. Parti Hacmi ve Toyota Üretim Sistemi ilişkisi
ESM modelinde amaç optimum Q miktarının bulunmasıdır. Başka bir ifade ile “Ne
kadar sipariş verilecek?” sorusunun yanıtıdır. Bu miktar ise birim zamandaki maliyetler
toplamının minimum olduğu nokta olacaktır. Yani öyle bir Q bulunmalıdır ki stok maliyetleri
toplamını minimum kılsın. Eğer birim zaman yıl ise amaç yıllık toplam stok maliyetini
minimum yapmak olacaktır.
Tüm bu stok maliyet kalemlerini bir arada topladığımızda aşağıdaki denklem
oluşacaktır.
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

𝑑𝑑
𝑄𝑄
𝐶𝐶𝑠𝑠 + 𝐶𝐶ℎ + 𝑑𝑑 ∗ 𝑐𝑐
𝑄𝑄
2

Denklem 1

Birim zamandaki toplam maliyet eğrisi aşağıdaki şekildeki gibi gösterilebilir.
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Toplam Stok
Maliyeti

Yıllık Maliyet

Min Maliyet

Elde Bulundurma
Maliyeti

Sipariş Maliyeti

ESM (Q*)

Parti Hacmi

Şekil 7: Stok Maliyetleri Grafiği
Amacımız hatırlandığı üzere toplam maliyeti minimum yapan Q değerini bulmaktı.
*

Q ’ya,

toplam maliyeti minimum kılan Q değeri denirse, bu formülün birinci
dereceden türevinin sıfıra eşitlenmesi ile minimum değeri bulunacaktır.

Buradaki

Buradan da ekonomik sipariş miktarı aşağıdaki denklemdeki gibi olacaktır.
2𝑑𝑑𝐶𝐶𝑠𝑠
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑄𝑄 ∗ = �
𝐶𝐶ℎ

Denklem 2

Dikkat edilecek olursa parti hacmini yani tek seferde ne kadar üretim yapılacak
sorusunun cevabını ararken, sadece iki maliyet ön plana çıkıyor, bunlar sipariş maliyeti ve elde
bulundurma maliyetleridir. Şeklin bu noktada çok iyi okunması gerekmektedir. Dikkat edilecek
olursa, X ekseninde maliyet vardır ve Y ekseni ise parti hacmini yani bir defada üretilmesi
gereken parti miktarını göstermektedir. Elde bundurma maliyeti bir seferde üretilen parti hacmi
arttıkça artmaktadır. 100 adet ürettiğimizde elde kalan miktarla 1000 adet ürettiğimizde elde
kalan miktar bir olmayacağından elde bulundurma maliyeti de eşit olmayacaktır. Tersine ise,
sipariş maliyeti birim adeti arttıkça düşecektir. Aynı şekilde 100 birim ürettiğimizde bir birime
düşen maliyet Cs/100; 1000 birim ürettiğimizde ise Cs/1000 olacaktır. İşte burada iki maliyetin
toplamının minimum olduğu yer ekonomik sipariş miktarıdır.
Ford üretim tipi, sipariş maliyeti çok yüksek olduğundan yüksek adetlerde üretim
yaparak birim maliyeti düşürmüştür. Burada kastedilen sipariş maliyeti, farklı bir modele
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geçmek için montaj hattının yeniden kurulması, yani kalıp değiştirme sürelerinin uzunluğudur.
Kalıp değiştirmeler çok uzun olduğundan sipariş maliyeti de çok yüksektir. Ancak yüksek
adetlerde üretim yapılırsa bu maliyet azalabilir. Henry Ford’un da hattı durdurmaması ve
yüksek hızda çok fazla üretim yapmasının sebebi budur. Fakat birim hazırlık maliyeti yüksek
adetlerle düşerken, elde bulundurma maliyeti bir ürün için sabit olduğundan yüksek adetlerde
üretim için çok fazla para bağlanıyordu ve eğer ürün stokta kalırsa ciddi bir maliyete neden
oluyordu.
Toyota ise, sipariş maliyetini düşürmeyi hedeflemekteydi. Yani şekildeki sipariş
maliyeti düşerse daha az sayıda üretimi aynı maliyetle yapabilecekti. Bu sayede olabilecek
müşteri ihtiyaç değişimlerine karşı elinde yüklü miktarlarda stok kalmayacaktı. Böylece hem
birim sipariş maliyetini düşürecek hem de elde stok daha az kalacağından stok maliyetini de
düşürecekti.
Şekil 8’de Ford ve Toyota’nın karşılaştırmaları gözükmektedir. 1 Ford’u ifade ederken,
2 ise Toyota’yı ifade etmektedir.

Elde Bulundurma
Maliyeti

MALİYET

Toplam Stok Maliyet
Eğrileri

Hazırlık Maliyetleri Eğrileri (S , S )
T
T

1

2

1

2

S

1

S

2

Parti Hacmi
Şekil 8: Sipariş Maliyetini Azaltmanın Toplam Maliyete Etkisi
Konuya bir de sipariş miktarlarındaki azalmanın elde bulundurma maliyetini nasıl
düşürdüğü yönüyle bakılacak olursa, parti hacmi azaldığında elde bulundurma maliyetinin de
azaldığı gözükmektedir. (Şekil 9) Şekilde görüldüğü gibi ilk durumda parti hacmi 200 adet,
ikinci durumda ise 100 adettir. Elde bulundurma maliyeti ise ikinci durumda düşecektir. Fakat
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eğer sipariş maliyeti azaltılmazsa yani sabit kalırsa parti hacmini azaltmak hiçbir işe
yaramayacaktır, bu takdirde elde bulundurma maliyeti düşecek fakat birim sipariş maliyeti
artacaktır.

Stok Düzeyi

Parti Hacmi
200

Ortalama Stok=
40

Ortalama Stok= 100

Parti Hacmi
80

Ortalama Stok= (Parti Hacmi)/2

Zaman

Şekil 9: Parti Hacmi Değişiminin Elde Bulundurma Maliyetine Etkisi
Tabii parti hacimlerini düşürmek demek aslımda elde bulundurma maliyetini
düşürmenin yanında müşteri siparişlerindeki değişime de hızlı ayak uydurmak demektir.
Örneğin müşteri talebinin 10 olacağını düşünüyoruz. Bunu beşerli partilerle 2 defada da
üretebiliriz, ikişerli partiler hâlinde de beş defada üretebiliriz. Normalde her seferinde kurulum
maliyetine katlanılacağından ikinci durumda beş defa kurulum maliyetine katlanılmış olacaktır.
Ama eğer ki sipariş maliyeti azaltılırsa yani kurulum zamanları düşürülürse bu takdirde daha
az üretmek daha çok fayda sağlayacaktır.
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Müşteri Siparişi 10

Parti Hacmi= 5
Parti 2

Parti 1

Parti Hacmi= 2
Parti 1

Parti 2

Parti 3

Parti 4

Parti 5

Şekil 10: Küçük Parti Hacimleri

JIT Küçük Partiler

A

A

B

B

B

C

A

A

B

B

B

C

C

C

Zaman
Küçük partiler, müşteri taleplerine daha esnek cevap
verebilir.

Büyük Hacimli Partiler
A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

Şekil 11: Küçük Partilerle Üretim ve Müşteri Esnekliği
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle Toyota üretim sisteminin küçük partilerle çalışma ve neden kalıp
değiştirme sürelerini azaltma amacında olduğunun stok maliyetleri açısından ispatı yapılmıştır.
Bunun için öncelikle stok maliyetleri açıklanmıştır. Bu maliyetlerden sipariş maliyeti ve elde
bulundurma maliyetinin ön plana çıktığı ispatlanmıştır.
Ford üretim sisteminin kalıp değiştirme süreleri uzun olduğundan ve bunlarda oynama
yapamadığından yüksek adetlerde üretim yaparak birim maliyeti düşürdüğü ispatlanmıştır.
Tersi olarak küçük partilere ayırmak elde bulundurma maliyetini azaltmaktadır fakat daha çok
kurulum gerektirdiğinden sipariş maliyeti çok yükselmektedir. Böyle bir durumda toplam stok
maliyeti ancak sipariş maliyetini düşürerek gerçekleşir. Toyota da bunu görerek küçük parti
üretimi yapmak için kalıp değiştirme sürelerini düşürmüştür.
Partilerin küçültülmesinin bir diğer sebebi ise müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap
verebilmek, müşteri istekleri değiştiğinde sistemi değiştirebilmek ve öncesinde de stok
bulundurmamaktır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi elde bulundurma maliyeti bileşenlerinden değildir?
a) Depo maliyeti
b) Fırsat maliyeti
c) Fire maliyeti
d) Üretim maliyeti
e) Depo aydınlatma maliyeti
2) İşletmelerin stok yönetimi hedefleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Ne zaman sipariş verileceği
b) Stokların azaltılması gerektiği
c) Ne kadar sipariş verileceği
d) Elde bulundurma maliyetinden kaçınılması gerektiği
e) Hepsi
3) Siparişi verilen bir ipliğin tonu 1.560 TL, yıllık elde bulundurma oranı ise %25 ise,
bu ipliği bir hafta elde bulundurmanın maliyeti nedir?
a) 15,6 TL
b) 390 TL
c) 75 TL
d) 7,5 TL
e) 39 TL
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4) Aşağıdaki maliyetlerden hangisi elde bulundurma maliyeti içerisinde en yüksek
paya sahiptir?
a) Fire Maliyeti
b) Yönetim Giderleri
c) Fırsat Maliyeti
d) Depo Maliyeti
e) Taşıma Maliyeti
5) Deniz yolu ile taşınan bir ham maddenin acil olarak havayolu ile sipariş verilmesi,
işletmenin hangi stok maliyetiyle karşılaştığından dolayı bu siparişi verdiğinin göstergesidir?
a) Elde Bulundurma
b) Sipariş
c) Elde Bulundurmama
d) Hazırlık
e) Hepsi
6) Bir baskı atölyesinde, yeni bir baskıya geçebilmek için 35 dk harcanmaktadır.
Muhasebe kayıtlarına göre 35 dakika işletmeye 58 TL’ye mal olmaktadır. 58 TL
aşağıdakilerden hangi stok maliyeti olarak kabul edilir?
a) Elde Bulundurma
b) Birim
c) Elde Bulundurmama
d) Hazırlık
e) Hiçbiri
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7) Büyük partiler yerine küçük sayıda partilerle üretim yapıldığında maliyet düşüyorsa
bu hangi eylemin sonucudur?
a) İyi bir stok yönetiminin
b) Hazırlık sürelerinin kısaltılmasının
c) Birim elde bulundurma maliyetinin düşürülmesinin
d) İyi bir kontrol mekanizmasının
e) Deponun tüm kapasitesiyle doldurulmasının
8) Parti hacmi düşürüldüğünde, toplam elde bulundurma maliyeti nasıl etkilenir?
a) Düşer
b) Artar
c) Aynı kalır
d) %50 düşer
e) %25 atar
9) Tek seferde verilen siparişin yüksek miktarda yapılması ile düşük miktarda
yapılması arasında stok maliyetleri olarak ne gibi farklar vardır.
10) Elde çok stok tutan bir işletme ile stok bulundurmayan bir işletmenin
karşılaşabilecekleri maliyetleri karşılaştırın.

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) d, 4) c, 5) c, 6) d, 7) b 8) a
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5. HATLARIN DENGELENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Montaj Hattı Dengeleme

•

Çevrim Zamanı

•

Verimlilik

•

İş İstasyonu

•

Teorik İş İstasyonu Sayısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
• Sıralı 5 işi 5 kişinin yaptığını düşünelim, en hızlı iş yapan sizsiniz, bu iş ne kadar
sürede yapılır?
•

Verimlilik nasıl hesaplanır?

•

Bir otomobil montajında kaç kişi çalışmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hat Dengelemede
Kullanılan Kavramlar

Montaj hatları ve üretim
ssitemleri ilişkisi hakkında
bilgi sahibi olmak

Konu; ders anlatımı,
şeklinde işlenecektir.

Hat Dengeleme Öncesi
Yapılacaklar

Çevrim süresi, teorik iş
istasyonu sayısı ve
teknolojik öncelik diyagramı

Konu; ders anlatımı,
şeklinde işlenecektir.

Hat dengelemede konumsal
ağırlıkların kullanılması

Konumsal ağırlıkların ne
olduğu yöntemin nasıl
işlediği öğrenilecek.

Konu; ders anlatımı,
şeklinde işlenecektir.

Hat Dengeleme Sonrası
Yapılacaklar

Verimlilik ve hat iyileştirme
öğrenilecek

Konu; ders anlatımı,
şeklinde işlenecektir.

Örnek Uygulama

Montaj hatlarına ait örnek
otomobil uygulaması

Konu; ders anlatımı,
problem çözümü şeklinde
işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar
•

Montaj Hattı

•

Çevrim Süresi

•

Minimum Teorik İş İstasyonu Sayısı

•

Verimlilik

•

Konumsal Ağırlık
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Giriş
İster Ford üretim sistemi ister Toyota üretim sistemi olsun her ikisinde de montaj
hatlarının olduğuna daha önce değinilmişti. İşleri bölümlere ayırıp iş ölçümlerini gerçekleştiren
Ford, montaj hattını bu küçük birimler üzerine inşa etmiş ve sonrasında da işçinin hareket
etmediği hareketli montaj hatlarını icat etmiştir. Toyota üretim sistemi de aynı montaj hatlarını
kullanmıştır. Arasındaki fark montaj hattındaki akışın birinde talebe göre diğerinde ise yüksek
adetlere göre dizayn edilmesiydi. Toyota üretim sisteminin en önemli farkı müşteri talebi
tetiklediğinde fabrikanın üretime girmesi olarak karşımıza çıkmaktaydı. Dolayısıyla montaj
hatları taleple birlikte son bölümden itibaren çalışmaya başlayacaktır.
Toyota üretim sisteminde hattın tetiklemesini sağlayan müşteriden sonra montaj hattı
son bölümden doğru sorgulamaya başlamaktadır. Montaj hattındaki bir önceki iş istasyonu hep
bir sonrakinin müşterisi niteliğindedir. Bu ise çekme sisteminin temelini vermektedir. İş
istasyonları arasındaki bilgi ve malzeme alış verişi basit kartlarla yapılmaktadır ki bu kartlara
Kanban denmektedir.
TPS’de de kullanılan bu montaj hatları aynı şeklide iş istasyonlarından iş istasyonları
arasındaki malzeme akışından oluşmaktadır. Dolayısıyla her iki üretim sistemini de
kavrayabilmek için montaj hatlarının ve hat dengeleme kavramlarının iyi öğrenilmesi
gerekmektedir.
Bu kitap içerisinde bizler müşteri siparişlerini dikkate alarak savunduğumuz sistemin
çekme sistemi olduğunu var saydığımızdan montaj hattı dengelemede de müşteri talepleri
doğrultusunda hattın nasıl dengeleneceği üzerinde duracağız. Müşteri talepleri aslında bize bir
ürünü kaç dakikada hattan çıkarmamamız gerektiğini başka bir ifadeyle kaç dakikada üretim
yapmamız gerektiğini söylemektedir. Bu süreye çevrim süresi denmektedir.
Belirlenen çevrim süresi, hattaki her iş istasyonunun kullanabileceği maksimum süreyi
vermektedir. Fakat buradaki temel sorun işleri daha küçük parça olan işlemlere
böldüğümüzden, hangi işlemin hangi iş istasyonuna atanacağı sorunudur. 38 farklı işlemin
olduğu ve 6 iş istasyonunun dizayn edilmesi gerektiği bir montaj hattında 38 işlemden hangileri
birinci hangileri altıncı montaj hattında yapılacaktır. İşte bu sorunun cevabını literatürde Montaj
Hattı Dengeleme konusunun alt başlığında görmekteyiz. Literatürde bunu yapabilmek için
gerek sezgisel gerekse kesin gerekse simülasyonla çözüm yolları bulunmaktadır. Bu konuda
sezgisel bir yaklaşım olan “konumsal ağırlıklandırma” yöntemi üzerinde durulacaktır.
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5.1. Hat Dengelemede Kullanılan Kavramlar
Ürünler genelde birkaç parçadan oluşur ve bu parçaları da oluşturan alt parçalar ve o alt
parçaların da daha alt parçaları vardır. Örneğin otomobili oluşturan motor bir parçadır, ama
motor da daha alt parçalardan oluşmaktadır. Bu tür ürünlerin üretilmesi için montaj hatlarına
ihtiyaç duyulmaktadır. İşi bölümlere ayırarak bir veya birkaç ögeyi bir işçiye vererek, iş
istasyonlarının bulunduğu belirli bir hat üzerinde üretim yapılır. Malzeme bu hat üzerinden iş
sıralarına göre geçer. İşte bu şekilde malzemenin belirli bir hat boyunca geçirildiği ve iş
istasyonlarından oluşan bu sisteme “montaj hattı” denmektedir.

Hammadde

Malzeme

İş İst.
1

Malzeme

İş İst.
2

İş İst.
3

Malzeme

İş İst.
4

Mamul

Malzeme

Şekil 12: Montaj Hattı Örneği
Bir yandan da işin tamamı mantıksal bir çerçevede bölümlere ayrılarak iş ögeleri
oluşturulmuştur. İş ögelerinin toplamı işin kendisini vermektedir. Genelde iş ögeleri ayrılırken
yapılacak işin doğası dikkate alınır, burada illa ki iş ögesi en küçük parça olacak diye bir kaide
bulunmamaktadır. Örneğin dört lastiği takmak dört farklı iş ögesi de olabilmektedir, ya da hepsi
bir iş ögesi de olabilir.
Müşteri talebinin bilindiği ya da tahmin edildiği durumlarda çalışma süresi müşteri
talebine bölündüğünde bir ürünün ne kadar zamanda montajının yapılması gerektiğine karar
verilir. Bu süre çevrim süresi olarak adlandırılmaktadır, formülü aşağıdaki gibidir;
Çevrim Süresi (cycle time)=

Toplam Net Üretim Süresi / Talep

Dolayısıyla çevrim süresi bir iş istasyonuna atanabilecek maksimum süredir. Bir iş
istasyonundaki toplam iş ögelerinin süresi bu süreyi geçmemelidir. Eğer süre geçilirse bu
takdirde istenen adette üretim verilmez. Aslında bu süre üretim hızını da vermektedir. Eğer hat
bu hızda çalışırsa, istenen adetteki üretim yapılabilmektedir. Eğer hat hareketli ise bandın hızı
bu süreye eşitlenir.
Çevrim süresi, iş istasyonuna atanabilecek maksimum süre olarak tanımlandığından, her
iş istasyonunu bu sürenin tamamını doldurması istenir fakat bu teoride mümkünken
uygulamada çok mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla her iş istasyonu çevrim süresine göre
ayarlanmakta fakat iş istasyonunun içinde üretken süre ve atıl süre ortaya çıkmaktadır. Eğer
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çevrim süresi 5 dakika ise, bir iş istasyonundaki iş ögelerinin süre toplamı 3,5 dakika
olduğunda, üretken süre 3,5 dakika atıl süre ise 1,5 dakika olacaktır.
Peki, hangi işlem hangi iş istasyonuna atanacaktır, işte bu sorunun cevabı verildiğinde
yapılan şey montaj hattı dengelemedir. İşlemlerin, iş istasyonlarına minimum atıl süre ile ve
çevrim süresini aşmayacak şekilde atanmalarına montaj hattı dengeleme denir. Bir montaj hattı
kurmada ulaşılması gereken amaçlar şunlardır:
•

Düzenli malzeme akışının sağlanması,

•

İnsan gücü ve makine kapasitelerini üst düzeyde kullanma

•

İşlemleri en kısa sürede tamamlamak

•

İş istasyonu sayısını en az düzeyde tutmak

•

Atıl süreleri en küçüklemek

•

Hattaki tüm iş istasyonlarının eşit süreye yakın şekilde dağıtmak

5.2. Hat Dengeleme Öncesi Yapılacaklar
Montaj hattını dengelemeye geçmeden önce bazı bilgilerin bulunması gerekmektedir.
İlk olması gereken şey öncelik ilişkileridir. Diğer adıyla teknolojik öncelik diyagramının
çizilmesi gerekir. İş ögelerinin kendi içlerinde öncüllükleri bulunmaktadır. Bazı işler bitmeden
bazıları yapılamamaktadır. Örneğin bir evin elektrik tesisatı çekilmeden, sıvası
yapılamamaktadır. Bu durumda elektrik tesisatı çekmek, sıva yapmanın öncülü olmaktadır.
Fakat elektrik tesisatı çekilirken su tesisatı çekilebilir yani aralarında bir öncüllük ilişkisi
yoktur. Bu ilişkiye göre çizilen diyagrama teknolojik öncelik diyagramı denir. Şekilde örnek
bir teknolojik öncelik diyagramı gözükmektedir. Bu şekilde A ce C iş ögelerinden önce
herhangi bir işlem yoktur yani ilk yapılmaya başlanacak işlemler A ve C’dir. B işlemine
başlamak içinse mutlaka A işleminin bitmesi gerekir yani A işlemi B işleminin öncülüdür fakat
B işleminin başlaması için C işleminin bitmesine gerek yoktur. Yani bir öncüllük söz konusu
değildir. D işlemi içinse durum farklıdır, D işleminin başlayabilmesi için hem A işleminin hem
de B işleminin sonlanması gerekir. Yani D işleminin iki tane öncülü vardır, A ve C işlemleri.
Aynı şekilde G işleminin öncülü, B işlemindir. E işleminin öncülü D işlemi, F işleminin öncülü
de E işlemidir. Fakat H işleminin yapılabilmesi için F ve G işlemenin bitmesi gerekmektedir.
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A

B

G
H

C

D

E

F

Şekil 13 Teknolojik Öncelik Diyagramı
Peki, öncelik diyagramı montaj hattını dengelemede niye önemlidir? Burada hattı
dengelerken işlemler iş istasyonlarına atandığından, atama yapılırken öncelikler dikkate
alınmalıdır. İş istasyonlarına yapılan atamalarda öncelik sırası dikkate alınmalıdır. Örneğin
şekildeki iş istasyonunda birinci istasyona A işlemi ile E işlemi aynı istasyona
atanamamaktadır.
Bir başka nokta ise, daha önce belirtilen çevrim süresinin hesaplanmasıdır. Talebe
göre hesaplanan çevrim süresi, bir iş istasyonuna atanabilecek işlemlerin toplam sürelerinin
maksimum değerini vermekle önemliyken bir yandan da hattın tamamındaki tüm iş istasyonları
sürelerinin bu süreye yaklaştırılarak düzgün bir akış yaratmada etkilidir.
Hat dengelemeye geçilmeden önce hesaplanması gereken bir başka değer ise
minimum iş istasyonu sayısıdır ve şu şekilde hesaplanır;
Minimum Teorik İş İstasyonu Sayısı = 𝑁𝑁𝑡𝑡 =

İş𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑆𝑆ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 (𝑇𝑇)
Ç𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑆𝑆ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝐶𝐶𝑡𝑡 )

Minimum iş istasyonu sayısından daha az bir iş istasyon sayısıyla işin istenen adette
tamamlanabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla gerçek iş istasyon sayısı mutlaka minimum iş
istasyonu sayısından büyük ya da eşit olmalıdır.
Kısacası hat dengeleme öncesi yapılacak üç işlem vardır, bunlar;
•

Çevrim süresinin hesaplanması

•

Teknolojik öncelik diyagramının çizilmesi

•

Minimum teorik iş istasyonu sayısının bulunması
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5.3. Hat Dengelemede Konumsal Ağırlıkların Kullanılması
Hat dengeleme, işi oluşturan ögelerin iş istasyonlarına minimum atıl süre ile atanması
olarak tanımlanmıştı. Bunu gerçekleştirmek için literatürde birçok yöntem bulunmaktadır. Bu
bölümde bu yöntemlerden en çok kullanılanı “konumsal ağırlıklandırma” yöntemi
incelenecektir.
Konumsal ağırlıklandırma yöntemi basit bir sezgisel yöntemdir. Çözüm yöntemi ve
adımları şu şekildedir:
1.

Teknolojik öncelik diyagramının çizilmesi

2. Her işlem için “konumsal ağırlık” değerlerini tespit et. Bir işlemin konumsal
ağırlığı kendi süresi ve onu direkt ya da dolaylı olarak takip eden işlemlerin sürelerinin
toplamıdır.
3.

Tüm işlemleri konumsal ağırlığı en yüksekten en küçüğe sırala.

4.

Konumsal ağırlığı en yüksek olan işlemi birinci iş istasyonuna ata.

5. Bir sonraki en yüksek konumsal ağırlığa sahip işlemi eğer mümkünse en yakın iş
istasyonuna ata. Burada iki kısıta bakarak mümkün olup olmadığına karar verilir;
a. Atanacak olan iş istasyonunun önceki atamalarındaki toplam üretken sürenin
çevrim zamanını aşmaması gerekir.
b. Atanacak olan işlemin kendisine öncül olan işlemlerin atamasının yapılmış olması
gerekir. Eğer bu işlem bu şartları sağlamıyorsa yeni bir iş istasyonu açılarak oraya ataması
yapılır.
6.

Süreç her iş istasyonunun yeni bir işlem atanamayacak hâle geldiğinde baştan

başlar.

5.4. Hat Dengeleme Sonrası Yapılacaklar
Tüm işlemler konumsal ağırlıklandırma yöntemine göre iş istasyonlarına atandıktan
sonra geriye sadece birkaç işlem kalmaktadır. Bunlardan ilki hattın veriminin ölçülmesidir.
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ğ𝑖𝑖 =

İş𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑆𝑆ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺ç𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑖𝑖ş 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺ç𝑒𝑒𝑒𝑒 Ç𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑆𝑆ü𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

Bu denklemde dikkat edilecek olursa karşımıza iki yeni kavram çıkmaktadır. Gerçek iş
istasyonu sayısı; daha önce hesaplanan iş istasyonu sayısı minimum teorik iş istasyonu
sayısıydı, fakat hat dengeleme sonunda bu sayı daha fazla çıkabilir. Burada hat dengeleme
sonunda çıkan iş istasyonu sayısını dikkate almak gerekmektedir.
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Aynı şekilde denklemde gerçek çevrim süresi diye bir ifade bulunmaktadır. Hat
dengelenmeden önce örneğin çevrim süresi 3 dakika olarak hesaplanmış olabilir fakat hat
dengelendikten sonra, en yüksek süreye sahip iş istasyonu 3 dakika veya bu sürenin altında
olacaktır. Diyelim ki 4 iş istasyonu oluştu ve üretken süreleri sırasıyla, 2,5 dakika, 2,8 dakika,
2 dakika ve 2,7 dakika olarak bulunmuş olsun. Bu durumda hat ancak 2. İş istasyonunun hızında
çalışabilmektedir yani 2,8 dakika olarak ve hattan 2,8 dakikada bir ürün çıkması beklenir. Bu
durumda hiçbir iş istasyonu 3 dakikaya ulaşamamıştır fakat hattan çıkan ürün sayısı yeterlidir,
hatta hattın sürekli çalışması hâlinde daha fazla ürün çıkarabilir. Bu yüzden buradaki 2,8
dakikaya sahip iş istasyonuna sistemin darboğazı denir. Darboğaz olan iş istasyonu sistemin
hızını belirlemektedir. Denklemde de bu sebeple gerçek çevrim süresi dikkate alınarak
hesaplama yapılır.
Hattın verimi hesaplandıktan sonra hattın dengesi iyileştirmeye çalışılır yani hattın
verimi arttırılmaya çalışılır. Bunun için genelde, darboğaz olan iş istasyonunun üzerinde
düşünülür. Amaç, darboğaz süresini düşürmektir çünkü darboğaz süresi düştüğünde daha fazla
üretim yapılabilecek hattın verimi arttırılacaktır. Darboğazdaki işlemler diğer işlemlerle yer
değiştirilerek hattın verimi arttırılmaya çalışılır. Tabii bu noktada unutulmaması gereken şey
darboğazın süresini kısaltıldığında yeni bir darboğaz yaratabilme olasılığıdır. Genelde
darboğazdaki işlemlerle en çok atıl süreye sahip iş istasyonlarındaki işlemler yer değiştirilerek
hat verimi arttırılmaya çalışılır.

5.5. Örnek Uygulama
Bir otomobil montaj hattında günde 500 adet vagon tipi araç, 8 saatlik çalışma ile
üretilmek istenmektedir. İşlem süreleri aşağıda saniye olarak verilmiştir. Hazırlık süreleri ve
molalar günde 45 dk. sürmektedir. Montaj hattını dengeleyiniz.
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İşlem

Süresi

Açıklama

A

45

Arka Aksı Kendi Konumuna Getir, 4 vidayı somunlara el ile sık

B

11

Arka Aksı Tak

A

C

9

Arka Aks Destek Vidalarını Somunlara Sık

A,B

D

50

Ön aks montajını kendi konumuna getir, 4 vidayı somunlara el ile sık

E

15

Ön aks bağlantı vidalarını sık

D

F

12

Arka Tekerlek #1 konumlandır ve porya kapağını sabitle

A,B,C

G

12

Arka Tekerlek #2 konumlandır ve porya kapağını sabitle

A,B,C

H

12

Ön Tekerlek #1 konumlandır ve porya kapağını sabitle

D,E

I

12

Ön Tekerlek #2 konumlandır ve porya kapağını sabitle

D,E

J

8

Ön aks montajı yerine yerleştir

A,B,C,D,E,F,G,H,I

K

9

Cıvata ve Somunları Sık

J

Öncül

195

Çözüm= Hat dengelemeye başlamadan önce hattın çevrim süresi ve teorik iş
istasyonu sayısının hesaplanması gerekmektedir.
Hattın çevrim süresi şu şekilde hesaplanır, günde 8 saat çalışıldığından toplam günde 480
dakika çalışma süresi vardır fakat 45 dakika molalar ve hazırlık için ayrıldığından net çalışma
süresi 480-45=435 dakikadır. Bu takdirde günde 500 adet araç üretilmek istendiğinden;
Çevrim Süresi = 435 dakika / 500 birim
= 0,87 dk = 52,2 saniye
Burada hesaplanan 52,2 saniye bir iş istasyonuna atanabilecek maksimum süredir.
Daha sonra minimum iş istasyonu sayısı hesaplanır, tüm işlemleri tek bir iş istasyonunda
yapılsa toplam işlem süresi kadar olacaktır. Bu değer de 195 saniyeye eşittir. Fakat bizden 52,2
saniyede bir ürün çıkarılması istendiğinden, minimum iş istasyonu sayısı 4 olarak aşağıdaki
gibi bulunur.
Teorik İş İstas. Sayısı= 195 sn./52,2 sn= 3,74=4
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Bu iki değer hesaplandıktan sonra hat dengelemeye geçmeden önce teknolojik öncelik
diyagramı çizilmelidir. Teknolojik öncelik diyagramı çizilirken soruda verilen öncüllük
ilişkileri dikkate alınmalıdır ve şekil bun göre çizilmelidir.

12
9

11
45

B

C

A

50

D

F
12

G
12

15

E

8

J

9

K

H
12

I
Şekil 14: Otomobil Montaj Hattı Öncelik Diyagramı
Çizilen teknolojik öncelik diyagramı aslında konumsal ağırlıklandırma yönteminin
ilk adımını oluşturmaktadır, ardından hat dengelenmenin diğer geçilebilir.
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Adım 2: Her işlem için “konumsal ağırlık” değerlerini tespit et. Bir işlemin konumsal
ağırlığı kendi süresi ve onu direkt ya da dolaylı olarak takip eden işlemlerin sürelerinin
toplamıdır.

İşlem

Süre

Konumsal Ağırlık

A

45

106

B

11

61

C

9

50

D

50

106

E

15

56

F

12

29

G

12

29

H

12

29

I

12

29

J

8

17

K

9

9
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Adım 3: Tüm işlemleri konusal ağırlığı en yüksekten en küçüğe sırala.

Konumsal Ağırlık

İşlem

106

A

106

D

61

B

56

E

50

C

29

F

29

G

29

H

29

I

17

J

9

K

Diğer Adımlar:
İş İstasyonu

1

2

3

4

5

İşlem

A

D

B,E,C,F

G,H,I,J

K

Süre

45

50

47

44

9

195

Sonuç: Görüldüğü gibi dört teorik iş istasyonu hesaplanmasına rağmen sonuçta, 5 iş
istasyonu oluşmuştur. Hattın verimini hesaplamak için bu değer kullanılacaktır. Peki, hattın
çevrim süresi 52,2 saniye olmasına rağmen görüldüğü gibi en yüksek süreye sahip 2. iş
istasyonu 50 saniyedir. Yani darboğaz 2. iş istasyonudur. Bu durumda hat verimliliğini
hesaplarken 50 saniyeyi dikkate alabiliriz.
Hattın Verimi= 195/(50*5)=%78
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Görüldüğü gibi hattın verimi oldukça düşüktür. Bunun sebebi en sona konan 5. iş
istasyonudur. Bunu şöyle düşünebiliriz. 5. iş istasyonundaki kişi sadece K işlemini yapıyor ve
çoğu zaman boş geçiriyor. Fakat Darboğaz olan 2. iş istasyonu tek işlemden oluşan D işlemi
olduğundan bunda da bir iyileştirme yapmak mümkün değildir. Aynı şekilde, maksimum
çevrim süresi 52,2 saniye olduğundan K işlemini de başka bir iş istasyonuna alamıyoruz, bu
durumda süre çevrim süresini geçiyor. Burada başka bir yöntem düşünerek, H ve I işlemini 2.
iş istasyonuna alabiliriz, onun yerine C ve F işlemlerini de 4. iş istasyonuna atayabiliriz, bu
durumda 4. iş istasyonuna K işlemin de ekleyerek hattın verimini arttırabiliriz. Yeni durum şu
şekilde oluşur.
İş İstasyonu

1

2

3

4

İşlem

A

D

B,E,H,I

G,C,F,J,K

Süre

45

50

50

50

195

Hattın yeni verimini hesaplamak istersek;
Hattın Verimi= 195/(50*4)=%97,5 olarak bulunur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hem Toyota üretim sistemi hem de Ford üretim sistemi için zorunlu olan
montaj hatları üzerinde duruldu. Montaj hatlarının bileşenleri üzerinde detaylı bilgi verilerek
bir montaj hattının nelerden oluşabileceği anlatıldı.
Konunun diğer bölümlerinde montaj hattını dengeleyebilmek için yani Senkronize
Fabrikaya ulaşabilmek için hat dengelemenin nasıl yapılacağına ilişkin basit ve kolay kullanımı
olan “konumsal ağırlıklandırma” yöntemi hakkında bilgi verildi.
Hattı dengelemeden önce aşağıdaki değerlerin bulunması ve işlemlerin yapılması
gerektiği belirtildi.
•

Çevrim süresinin hesaplanması

•

Teknolojik öncelik diyagramının çizilmesi

•

Minimum teorik iş istasyonu sayısının bulunması

Hat dengelendikten sonra ise nasıl veriminin ölçüleceği ve verimin artırılması için
hangi işlemler üzerinde durulacağı anlatıldı.
Son bölümde ise, otomobil montajına ait bir örnek verilerek konunun daha net
anlaşılması sağlandı. Örnek üzerinde verim artırıcı çalışmaların da olabileceği gösterildi.
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Bölüm Soruları
1) Toplam işlem süresi 32 dakika olan, çevrim süresinin 5 dakika olarak bulunduğu
bir işle ilgili montaj hattında hat dengeleme sonucu 8 iş istasyonu oluşmuştur. Ayrıca darboğaz
olan iş istasyonunun süresi 4,2 dakika olarak hesaplanmıştır. Hattın minimum teorik iş
istasyonu sayısı kaçtır?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 5,5
2) Toplam işlem süresi 32 dakika olan, çevrim süresinin 5 dakika olarak bulunduğu
bir işle ilgili montaj hattında hat dengeleme sonucu 8 iş istasyonu oluşmuştur. Ayrıca darboğaz
olan iş istasyonunun süresi 4,2 dakika olarak hesaplanmıştır. Hattın verimliliği kaçtır?
a) %95,23
b) %80
c) %108,84
d) %80,23
e) Bu bilgilerle hattın verimi hesaplanamaz.
3) Konumsal ağırlıklandırma yönteminde bir işlemin toplam süresi mevcut iş
istasyonunun atıl süresinden büyükse, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
a) İş istasyonunun üretken süresi çevrim zamanına denktir.
b) Bu iş istasyonuna bu işlem atanamaz.
c) İşlemin tüm öncüllerinin atamaları yapıldıysa, o iş istasyonuna atanabilir.
d) İşlem süresi atıl süreye çekilir.
e) İşlemden önceki tüm işlemlerin atamaları yapılmıştır.
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4) Konumsal ağırlıklandırma yönteminde bir işlemin toplam süresi mevcut iş
istasyonunun atıl süresinden küçükse aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
a) İş istasyonunun üretken süresi çevrim zamanına denktir.
b) Bu iş istasyonuna bu işlem atanamaz.
c) İşlemin tüm öncüllerinin atamaları yapıldıysa, o iş istasyonuna atanabilir.
d) İşlem süresi atıl süreye çekilir.
e) İşlemden önceki tüm işlemlerin atamaları yapılmıştır.
5) Hat dengeleme sonucunda oluşan darboğaz iş istasyonu üretken süresi çevrim
süresinden küçükse aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
a) Hattan çıkan ürün adedi talebi karşılamaya yeterlidir.
b) Hattın verimi %100’ün altındadır.
c) Hattın verimi %90’nın üzerindedir.
d) Kusurlu parça oranı %10’dur.
e) Hattaki gerçek iş istasyonu sayısı kadar dengeleme yapılmıştır.
6) Bir A işleminin başlanabilmesi için D ve C işlemlerinin bitmesi gerekmektedir. D
işleminin başlaması içinse Z ve Y işlemlerinin bitmesi gerekmektedir. B işlemi ise ancak D
işlemi bittikten sonra başlayabilir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi A işleminin öncülü
olamaz?
a) C
b) Z ve Y
c) D
d) Z
e) B
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7) Toplam işlem süresi 32 dakika olan, çevrim süresinin 5 dakika olarak bulunduğu
bir işle ilgili montaj hattında hat dengeleme sonucu 8 iş istasyonu oluşmuştur. Ayrıca darboğaz
olan iş istasyonunun süresi 4,2 dakika olarak hesaplanmıştır. Montaj hattından kaç dakikada bir
ürün çıkar?
a) 5
b) 8
c) 4,2
d) 8 / 4,2
e) 32 / 4,2
8) Toplam işlem süresi 32 dakika olan, çevrim süresinin 5 dakika olarak bulunduğu
bir işle ilgili montaj hattında hat dengeleme sonucu 8 iş istasyonu oluşmuştur. Ayrıca darboğaz
olan iş istasyonunun süresi 4,2 dakika olarak hesaplanmıştır. Günlük çalışma süresi net 8 saat
ise montaj hattından günde kaç tamamlanmış ürün çıkar?
a) 115
b) 96
c) 15
d) 60
e) 114
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9) Aşağıda bazı işlemlerin konumsal ağırlıkları verilmiştir. Bu duruma göre birinci iş
istasyonuna hangisi atanabilir?
İşlem

Konumsal Ağırlık
X

160

Z

175

A

100

B

87

C

78

D

168

E

187

a) C
b) E
c) D
d) X
e) Z
10) Toyota üretim sistemi ile Ford üretim sisteminin montaj hatlarının benzerlik ve
farklarını açıklayınız.

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) b, 4) c, 5) a, 6) e, 7) c, 8) e, 9) b
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6.TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JIT)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Tam Zamanında Üretim Kavramı

•

Tam Zamanında Üretimin Bileşenlerinin Neler Olduğu

•

Tam Zamanında Üretim Sisteminin İşletmelere Faydaları

•

Çekme Tipi Üretim Kavramı

•

Tam Zamanında Üretimin Hazırlık Sürelerine Olan Etkisi

•

Tam Zamanında Üretim Sistemine Geçiş
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Tam zamanında üretimin uygulanabilmesi için nasıl bir altyapı gerekir?

•

Tam zamanında üretime geçiş nasıl gerçekleşir?

•

Tam zamanında üretimin bileşenleri nelerdir?

•

Takt zamanı nedir? Nasıl hesaplanır?

•

Tam zamanında üretim ile çekme tipi üretim arasında ne gibi bir ilgi vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tam Zamanında Üretim
Kavramı

Tam zamanında üretim
felsefesinin doğuşunun ve
sistemin özelliklerinin
öğrenilmesi

Konu; ders anlatımı ve
konuyla ilgili örnekler
şeklinde işlenecektir.

Tam Zamanında Üretimin
Bileşenleri

Tam zamanında üretimin
bileşenleri olan; çekme tipi
üretim, sürekli akış ve takt
zamnının öğrenilmesi

Konu; ders anlatımı ve
konuyla ilgili örnekler
şeklinde işlenecektir.

Tam Zamanında Üretim ve
Hazırlık Süreleri

Üretim ön hazılrık
sürelerinin azaltılmasına
ilişkin yöntemlerin
öğrenilmesi

Konu; ders anlatımı ve
konuyla ilgili örnekler
şeklinde işlenecektir.

100

Anahtar Kavramlar
•

Tam Zamanında Üretim

•

JIT

•

Çekme Tipi Üretim

•

Kanban

•

Çekme Kanbanı

•

Üretim Kanbanı

•

Sipariş Kanbanı

•

Sürekli Akış

•

Süpermarket

•

Takt Zamanı
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Giriş
70’li yılların başlarına kadar, büyük kitleler hâlinde yapılan üretimin birim maliyetleri
düşüreceği inancına dayanan Fordist üretim sistemi hakimiyetini sürdürmüştür. Fakat bu
yıllardan sonradünyada doğuşan ekonomik koşullar (ekonomik durgunluk ve beraberinde gelen
hızlı talep düşüşü), farklı bir üretim anlayışını gerekli kılmıştır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 1950’lerden itibaren Japonya’da, Toyota Fabrikası
tarafından geliştirilip uygulanmaya başlanan yeni üretim anlayışı, tüm düyanın dikkatini
çekmiştir. Fordist üretim sisteminin aksine bu yeni sistem, maliyetleri azaltmak için büyük
kitleler hâlinde üretim yapılmasının yanlış olduğunu, maliyetleri düşürmenin ancak her türlü
israfın önüne geçerek mümkün olabileceğini savunmuştur.
Üretim dilinde; istenen ürünün,istenilen zamanda ve miktarda, istenilen yerde
bulunmasını sağlayan üretim sistemi olarak tanımlanan tam zamanında üretim sistemi,
yukarıda sözü edilen Toyota üretim sisteminin iki ana ayağından biridir.
Başta her türlü stok düzeyi olmak üzere; hatalı ürün sayısını, taşıma sürelerini, ön
hazırlık sürelerini ve arızalardan kaynaklanan aksaklıkları minimum düzeye indirmeyi
hefefleyen bu üretim ve yönetim anlayışı, kitle üretim yöntemlerinin hızla terk edilmesini ve
başta Amerika olmak üzere tüm dinyaya hızla yayılmasını sağlamıştır.
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6.1. Tam Zamanında Üretim: Tanım ve Kapsamı
Tam zamanında üretim sistemi, ilk kez İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Toyota Motor
Fabrikası’nda geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Toyota üretim sisteminin temel
taşlarından biri olarak da bilinen bu üretim felsefesi iyi ve kaliteli üretimi düşük maliyette
gerçekleştirerek istenilen zamanda ve kalitede müşteriye sunmak şeklinde tanımlanır. Daha
basit bir ifadeyle tam zamanında üretim sistemi temelde üç soruya odaklanır:
-

Ne gerekli?

-

Ne zaman gerekli?

-

Ne kadar gerekli?

Şekil 15: Toyota Üretim Sistemi
Tam zamanında üretim sistemi (JIT: Just In Time), üretim için ihtiyaç duyulan
stokların; ihtiyaç duyulan zamanda, ihtiyaç duyulan miktarda, ihtiyaç duyulan yerde
bulunmasını sağlayan ve teoride sıfır stok prensibine dayanan bir sistemdir.
Stok, bir işletmenin kârlılığını etkileyen temel etkenlerden biridir. Tam zamanında
üretim sistemi ile, stokların yol açtığı elde bulundurma maliyeti, sipariş maliyeti gibi stok
maliyetlerinin önemli ölçüde önlenebildiği görülmüştür.
Başka bir deyişle tam zamanında üretim, üretimi istenilen miktarda, istenilen zamanda
ve kalitede, her türlü israftan kaçınarak gerçekleştirmeye dayanır. Bu tanımdan da anlaşılacağı
gibi; tam zamanında üretim (JIT) felsefesi, sadece stoku minimize etmekle yetinmez, aynı
zamanda istenilen kalitenin sağlanmasını da hedefler.
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Tam zamanında üretim sistemi, tüm üretim birimlerinin katılımıyla en az maliyetle en
yüksek müşteri menuniyetini sağlayacak bir strateji olduğundan; üretimde etkinliği engelleyen,
müşterilere gereksiz maliyetler yükleyen veya firmanın rekabet gücünü tehlikeye sokan her
türlü elemanı ortadan kaldırır.
Tam zamanında üretim sisteminin başarılı bir biçimde uygulanabilmesi, tedarikçiler ile
tam bir iş birliği içerisinde olmayı gerektirr. Tam zamanında tedarik, tedarikçi kalite düzeyleri,
çok fonksiyonlu iş gücü, küçük sorun çözme grupları ve eğitimi, günlük çizelgeleme, tekrarlı
ana çizlelge, önleyici bakım ve fabrika içi yerleşim faaliyetleri de tam zamanında üretim
sisteminin etkin bir biçimde yürütülebilmesinde büyük rol oynar.
Tam zamanında üretim sistemi, Toyota üretim sisteminin Jidoka ile beraber iki temel
ayağını oluşturur. İngilizce karşılığı Just In Time (JIT) olan tam zamanında üretim sistemi;
çekme sistemi, sürekli akış ve takt zamanı olmak üzere, üç ana bileşenden oluşur.

6.2. Tam Zamanında Üretimin Bileşenleri
6.2.1. Çekme Tipi Üretim (Pull Production)
Tam zamanında üretim, bir çekme sistemidir. Çekme sistemi basitçe, tüketilenin yerine
tüketilen kadar koy felsefesine dayanır. Çekme sisteminde itme sisteminin tam tersi olarak,
sonraki süreç önceki sürecin neyi, ne kadar ve ne zaman üretmesi gerektiğini belirler. Bu
sistemde müşteriye cevap verme hızı çok daha yüksektir. Çekilen ürünler, bir önceki sürecin ne
üreteceğini bildiği için plan yapılmadan süreç devam eder.
Çekme tipi üretim, müşteri süreçlerin, ihtiyaçlarını, tedarikçi süreçlere ilettiği, tam
zamanında üretim sisteminin üç ana bileşeninden biridir. Çekme tipi üretimde bir sonraki
istasyon, gerek fabrika içinden, gerekse fabrika dışından, hangi parça ve/veya malzemeye ne
zaman, nerede ve ne kadar gereksinimi olduğu konusunda bir önceki istasyona bilgi sağlar.
Çekme sistemi iki yardımcı araçtan faydalanır. Bunlar stokların hazır bekletileceği
süpermarketler ve malzeme hareketlerinin yapılmasını sağlayan kanbanlardır.
Süpermarket
Üretim dilinde süpermarket, sonraki süreçleri beslemek için, önceden belirlenmiş olan
stokun bulundurulduğu yerlerdir. Başka bir deyişle, belirli bir miktar malın, yarı mamulün veya
mamulün belirli bir alanda stoklanmasıdır.
Müşteri süreçlerin kullanımını ve gereksinimini görmeye yardımcı olması için,
süpermarketler genellikle tedarikçi süreç yakınına yerleştirilirler.
Toyota Fabrikası, ilk süpermarketini 1953’te, ana fabrikasındaki işleme atötlyesine
kurmuştur. Toyota yöneticileri bu fikri, müşteriler tarafından alınmak üzere, raflarda özel
yerlerine dizilmiş olaak bekleyen ürünleri gösteren, Amerikan süpermarket fotoğraflarından
almışlardır.
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Üretimde üç tip süpermarketten söz edilebilir. Bunlar:
1) Malzeme Süpermarketi: Mazleme stokunun yer aldığı süpermarkettir.
2) Yarımamul Süpermarketi: Bir sonraki süreçte işlem görecek olan yarı mamul
stoklarının yer aldığı süpermarkettir.
3) Nihai Ürün Süpermarkeri: Müşteriye sevk edilmeye hazır olan, bitmiş ürün
stokunun bulunduğu süpermarkettir.
Kanban
Üretimi tam zamanında gerçekleştirebilmenin ön koşulu, tüm süreçlere ne zaman ve ne
miktarda üretim yapacaklarını zamanında bildiren bir bilgi sisteminin kurulmasıdır. Tam
Zamanında Üretim ortamında bu işlevi gerçekleştiren sistem, kanban sistemidir.
Kanban, kart anlamına gelen Japonca bir kelimedir. Üretim dilinde ise kanban, bir
çekme sisteminde, malzemelerin üretilmesi ya da çekilmesi (taşınması) için yetki ve talimat
veren bir uyarı aracıdır. Kanban kartları, bu uyarıların en iyi bilinen ve en genel örneğidir.
Kartların yanı sıra kanban, üçgen metal plakalar, renkli toplar, elektronik işaretler veya
herhangi bir diğer cihaz olabilir. Yani farklı şekil ya da yapılarda olsa da kanbanların görevi;
ürünleri üretmek için süreçlere talimat vermek ve/veya ürünlerin taşınması için tedarikçilere
talimat vermektir.
Kanbanlar temelde iki ana türe ayrılır. Bunlar:
Çekme Kanbanı: Bir sonraki sürecin, bir önceki süreçten çekmek istediği malzeme
türü ve miktarını belirleyen ve parça/malzeme çekmek amacıyla kullanılan kanban türüdür.
Çekme kanbanı çoğu zaman iki şekilde olur: Süreçler Arası Kanban ve Tedarikçi
Kanbanı. Süreçler arası kanban, dahili bir süreçten parça ve/veya malzemelerin çekilmesi
amacıyla kullanılırken, tedarikçi kanbanı, parça ve/veya malzemelerin bir dış tedarikçiden
çekilmesi amacıyla kullanılır.
Aşaıda bir çekme kanbanı örneğini göstermektedir.
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Şekil 16: Çekme Kanban Örneği (Nesime Acar, 2002, Tam Zamanında Üretim
Üretim-Sipariş Kanbanı: Bir önceki istasyonun üretmesi gereken parça türü ve
miktarını belirleyen kanban türüdür.
Kanban sistemi ile tam zamanında üretimin etkin bir biçimde uygulamaya
konulabilmesi, altı önemli kanban kuralına eksiksiz uyulmasına bağlıdır. Bu kurallar şunlardır:
Kural-1: Tüm süreçler kanban sistemini benimsemeli ve kanban olmadan hiçbir
parçanın üretimi ve/veya hareketi gerçekleşmemelidir.
Kural-2: Tüm parça ve/veyal malzemelerin üzerinde kanban bulunmalıdır.
Kural-3: Sonraki süreç, bir önceki süreçten gereken parça ve/veya malzemeleri, gereken
miktarda ve gereken zamanda çekmelidir.
Kural-4: Tedarikçi süreçler ise; sonraki süreçlerin kanbanla belirttiği miktarda ve sırada
malı üretmelidir.
Kural-5: Hatalı parçalar ve/veya malzemeler, doğru olmayan miktarlar, bir sonraki
sürece kesinlikle gönderilmemelidir.
Kural-6: Sistemdeki kanban sayısı minimize edilmelidir.

6.2.2. Sürekli Akış
Tam zamanında üretim sisteminin temel bileşenlerinden biridir. Sürekli akış, bir dizi
süreç boyunca, sürekli bir biçimde ve her adımda, bir sonraki adımın gereksinimini
karşılayacak üretimi yapma ve iletme şeklinde tanımlanabilir. Başa bir deyişle sürekli akış,
siparişin alınması ile teslim edilmesi arasında geçen ve birbirini takip eden süreçler bütünüdür.
Bu süreçlerin mümkün olan en kısa zamanda, istenilen şekilde sona ermesi hedeflenir.
Üretimde sürekli akışı kesintiye uğratacak olan başlıca etkenler şunlardır:
- Süreçlerin fabrika içerisinde yanlış konumlandırılması: Sürekli akışın
sağlanabilmesi için ürünlerin işlem göreceği istasyonların, birbirinden uzak yerlere değil,
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ardışık olarak sıralanmaları gerekir. Böylece, ürünlerin, istasyonlar arasında taşınma mesafeleri
azalacak, sürekli akışı kesintiye uğratan en önemli etkenlerden biri ortadan kalkacaktır.
- Süreçlerin işlem sürelerinin dengelenmemiş olması: İstasyonlar arasında
dengelemenin olmadığı durumlarda, sürekli akışın gerçekleşebilmesi mümkün değildir.
Özellikle montaj bantlarının bulunduğu süreçlerde, çeşitli zaman etüt analizleri yardımıyla, iş
yükü dengelemenin yapılması gerekir. Yani, herbir istasyonun işlem süresi birbirinin aynı
olmalıdır. Aksi taktirde istasyonlar arasında beklemeler ve ara stoklar oluşacak, sonuç olarak
sürekli akış sağlanamayacaktır.
Ancak süreçlerin arka arkaya dizilmesi ve/veya süreçlerin işlem sürelerinin
dengelenmesi, her zaman mümkün olmayabilir. Bu tür durumlarda, yani akışın sürekliliğinin
sağlanamadığı yerlerde, kontrollü ara stoklar ile üretim yönetilmelidir. Çekme sistemi başlığı
altında anlatılmış olan süpermarketler, kontrollü ara stoklarla üretimi yönetmeye örnek
gösterilebilir.

6.2.3. Takt Zamanı
Kullanılabilir toplam üretim süresinin, müşteri talebine oranı bir ürün ve/veya hizmetin
karşılanma süresini verir. Bu da takt zamanı olarak isimlendirilir.
Takt Zamanı =

Günlük Toplam Kullanılabilir Üretim Süresi
Günlük Müşteri Talebi

Örneğin; bisiklet sele mandalı üretimi yapan bir fabrikanın günlük çalışma süresi 420
dakika iken, günlük müşteri talebi 140 adet ise;
Takt Zamanı =

420 dakika
140 adet

= 3 dakika şeklinde hesaplanır.

6.3. Tam Zamanında Üretim ve Ön Hazırlık Süresi
Tam zamanında üretimin başarılı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için; üretimi
gerçekleştirecek olan makinelerin, müşteri taleplerindeki her türlü değişime, mümkün olan en
kısa sürede adapte olabilmesi, gerektiğinde aynı gün içerisinde bile çeşitli ürün tiplerini, farklı
miktarlarda üretebilecek şekilde düzenlenebilmesi gereklidir. Bunun sağlanabilmesi de, üretim
ön hazırlık sürelerinin azaltılması ile olur.
Üretim ön hazırlık sürelerinin azaltılması üç yolla sağlanır:
1. Her Süreçte İşlem Süresinin Azaltılması: Esnekliği arttırarak hazırlık
zamanlarını azaltmak, koruyucu bakım gibi önlemlerle meydana gelebilecek problemlerin
önüne geçmek, sistem otomasyonu sağlamak gibi yöntemler, üretimde işlem sürelerinin
azalmasına katkı sağlayacaktır.

107

2. Süreçler Arası İletim Süresinin Azaltılması: Süreçler arası iletim süresi, daha
çok malzemelerin istasyonlar arasındaki taşınma süreleri ile alakalıdır. Fabrika içerisinde doğru
bir yerleşim planı, malzemelerin kat edeceği yolu minimize edecek, bu da süreçler arası iletim
süresinin azalmasını sağlayacaktır. Diğer taraftan, istasyonlar arası taşıma sistemlerinin
iyileştirilmesi (daha hızlı taşıma araçlarının kullanılması gibi) de süreçler arası iletim
sürelerinin azalmasına yardımcı olur.
3. Süreçler Arası Bekleme Süresinin Azaltılması: Bu sürenin azaltılması, üretim
hattının dengelenmesi ile olur. Yani, süreçlerdeki üretimin miktar ve zaman açısından eşit
olması gerekir. Bu eşitlemenin sağlanmaması durumunda, istasyonlar arasında bekleyen ara
stoklar oluşacak ve bu da üretimi yavaşlatıp aksatacaktır.
Üretim ön hazırlık sürelerinin azaltılmasının faydaları şöyle sıralanabilir:
-

Siparişe göre üretim yapabilme becerisini geliştirir,

-

Talep dalgalanmalarına hızlı bir biçimde adapte olabilmeyi sağlar,

-

Üretim hattı dengelenmiş olduğundan, süreç içi stok minimum olur,

-

Sürekli değişen ürün modellerine karşılık, eldeki ölü stok miktarı minimum olur.

6.4. Bir Tam Zamanında Üretime Geçiş Hikayesi
Bölümün bu başlığında Edward J. Hay’ın Tam Zamanında Yönetim adlı kitabından bir
başarı hikayesine yer verilmiştir.
“Hutchinson Technology Inc.’İn bir problemi vardı. 1980’li yılların başlarında yaşanan
denizötesi rekabet (özellikle Japonya’dan), bu şirkete altı ürün grubunda maliyet düşürmeye
yönelik bi baskı unsuru hâline geldi. Şirketlerin bir tanesi, Hutchinson’a gelecek 12 ile 18 ay
içerisinde fiyatların %67 oranında düşürülmesini isteyen bir ultimatom çekecek kadar ileri gitti.
Hutchinson. 20 yıldır piyasada bulunan ve müşteri isteğine göre bilgisayar ve elktronik
parça üreten bir firmadır. Şirket, tamamı Hutchinson, Minnesota’da yer alan altı imalat
biriminde toplam 1000 ile 1200 kadar eleman çalıştırmaktadır.
Hutchinson, bu maliyet düşürme ikilemi ile karşılaştığı esnada aynı çalışan sayısı ile
daha fazla gelir elde etmeye çalışıyordu. Kısacası, Hutchinson’un daha verimli bir üretim
sistemine ihtiyacı vardı.
Hutchinson bu problemlerin çözümünü tam zamanında yönetim sisteminde buldu. Bu
geçişi sağlayan Hutchinson’un başkanı Wayne Fortun, TZY sistemini 1983 yılında, Rath and
Strong tarafından düzenlenen Japonya gezisi esnasında tanıdı ve bu gezide Japon işletme ve
üretim sistemlerini yakından tanıma fırsatı buldu. TZY tekniklerinden çok etkilenen Wayne
Fortun bu sistemi Hutchinson’da uygulamaya o zaman karar verdi.
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Fortun şöyle diyor: “ O zamanlar uyguladığımız üretim tekniğinin bize sağladığı kaliteli
mal oranı %55 idi. Ve gördük ki kalite seviyemizde ciddi bir gelişme sağlamadıkça, TZY
uygulaması başladığında zor zamanlar yaşayacaktık.”
TZY uygulamasına gerekli temeli hazırlamak için, Rath and Strong, Hutchinson ile
üretim alanındaki işlemleri değiştirmeye yönelik bir kalite geliştirme programı üzerinde çalıştı.
Hutchinson’un üretim sürecini sabitleştirmeyi ve üretkenliği arttırmayı amaçlayan bu program,
toplam kalite yönetimi, istatistiksel problem çözümü ve genel kalite eğitimi konusunda bir
videoteyp kursu içeriyordu.
Video kursları, yönetimden operatör seviyesindeki personele kadar, tüm çalışanları
temsil eden sekiz ayrı ekibe verildi. Ekipler, haftada bir gün olmak üzere 8 ile 16 hafta arasında
toplandılar.
Problem çözümü ile ilgili dersler daha küçük bir gruba sunuluyordu. Bu grup 15 haftalık
zaman dilimi boyunca her üç haftada bir kez toplandı. Tüm bunlar fabrikadaki projeler ile
birlikte tamamlandı.
Yöneticiler ve işçiler için kalite eğitimi, uzun döneme dayanan bir eğitim oldu. Sonuçta
kalite konusundaki gelişmeler, kalite getirisindeki %33’lük artış ile sonuçlandı.
Bu programın başarısından sonra Hutchinson’da sıra TYZ’nin uygulamaya başlamasına
geldi. 1985 yılının Ağustos ayında şirket, çalışanlarına iki günlük TZY semineri verilmesi için
uzaman ekipleri davet etti. Bu seminer yönetici grubuna verildi ve içeriğini TZY’nin temel
prensipleri, teknikleri ve potansiyel getirileri oluşturdu.
Eylül ayında Hutchinson, altı üretim bölümünde (montaj, süspansiyon, esnek devre,
parça üretimi, müşteriye özel üretim ve kablo montajı) TZY uygulama ekipleri kurdu.
Her ekibin üretim müdürü, kalite temsilcisi, üretim şefi, süreç mühendisi ve endüstri
mühendisi vardı. Montaj ve kesme bölümleri, pilot makine birimleri kurararak 30 günlük
deneme süresi ile ilk uygulayıcılar oldular.
Ekim ayında Rath and Strong’tan John Cingari, Hutchinson’a TZY’nin tüm üretim
gruplarında uygulamaları için yardım etmek üzere Minnesota’ya gitti. Ekim’den Temmuz’a
kadar ayda iki gününü fabrikada geçirerek TZY uygulama ekiplerime yardım etti.
Cingari’nin Hutchinson ile yaptığı çalışmalar, beş temel TZY tekniğinden dördünü
(makine hücreleri, çekme sistemleri, ayar zamanı azaltılması ve tek tip fabrika yükü) anlatmak
ve uygulamak üzerine yoğunlaşmıştı.
Montaj ve kablo montaj grupları makine hücrelerini, çekme sistemlerini ve düzgün
fabrika yükünü uyguladılar. Süspansiyon ve esnek devre grupları makine hücrelerini, çekme
sistemlerini, ayar zamanı düşürülmesini ve düzgün fabrika yükünü uyguladılar. Müşteriye özel
üretim yapan bölüm ve parça üretim grubu ise; çekme sistemini, ayar zamanı düşürülmesini ve
düzgün fabrika yükünü uyguladılar.
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Cingari bireysel gruplara özellikle pilot uygulamaları tanımlama ve makine hücrelerinin
yerleşimini düzenleme konularında yardım etti ve beş temel TZY tekniğini iyice anlattı. İlk
başlarda TZY ekiplerinin üyelerine makine hücrelerine nasıl geçeceklerini öğretti ve üretim
müdürleri ile endüstri mühendislerine de işçilerin zamanını en verimli şekilde kullanmada ve
sürekli değişen talep oranlarını karşılayacak derecede esnek olacak ekip üyesi sayısını
saptamada yardımcı oldu.
Üç aylık başarılı pilot uygulamaların ardından Hutchinson, belli bölgelerdeki pilot
uygulamalarını üretim alanındaki tüm fonksiyonlara genişleterek TZY’yi tüm üretim alanına
yaydı.
1986 yıllarının sonlarında TZY ile ilgili çalışmalar daha yolun başında omasına rağmen
şirket bir yılda inanılmaz gelişmeler kaydetti. Özellikle:
•

Üretim teslim zamanı yüzde 50’den yüzde 90’a düştü.

•

Kalite getirileri yüzde 4 ile 14 arasında arttı.

•

Ayar zamanı yüzde 75 oranında düştü.

• Yarı mamül oranı yüzde 40’tan yüzde 90’a düştü; bu yarı mamül stokunun 80 kez
devir etmesi mamul stokunun 120 kez devir etemesi demektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tam zamanında üretim sistemi, tam zamanında üretim sisteminin özellikleri
ve faydaları anlatılmıştır. Ayrıca, yine tam zamanında üretim sisteminin bileşenlerinden olan
çekme tipi üretim (pull production), sürekli akış ve takt zamanı konularına ayrıntılarıyla
değinilmiştir.
Çekme tipi üretimin iki ana unsuru olan süpermarketler ve kanbanlar örnekler ile
açıklanmış ve kanbanı etkin kullanmanın altı önemli kuralına yer verilmiştir.
Bölümün bir başka alt başlığında tam zamanında üretimin ön hazırlık sürelerine olan
etkisi ele alınmış ve ön hazırlık sürelerinin kısaltılmasına yönelik öneriler sıralanmıştır.
Bölümün son kısmında ise tam zamanında üretim ve yönetim tekniklerini uygulayan bir
şirketin başarı öyküsüne yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Tam zamanında üretim sistemini kısaca açıklayınız.
2) Tam zamanında üretim sisteminin bileşenlerini yazınız.
3) Çekme tipi üretimi açıklayınız.
4) Aşağıdakilerden hangisi tam zamanında üretim sistemlerinin bileşenlerindendir?
a) Çevrim zamanı
b) Üretim süresi
c) Takt zamanı
d) İtme sistemi
e) İş gücü devri
5) “Çekme sisteminde, malzemelerin üretilmesi ya da çekilmesi (taşınması) için yetki
ve talimat veren bir uyarı aracıdır.”
Yukarıdaki tanım hangi kavrama aittir?
a) Kanban
b) Değer akış
c) Sürekli akış
d) Takt
e) Süpermarket
6) “Sonraki süreçleri beslemek için, önceden belirlenmiş olan stokun bulundurulduğu
yerlerdir.”
Yukarıdaki tanım hangi kavrama aittir?
a) Kanban
b) Değer akış
c) Sürekli akış
d) Takt
e) Süpermarket
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7) Aşağıdakilerden hangisi ön hazırlık sürelerinin kısaltılmasının faydalarından
değildir?
a) Siparişe göre üretim yapabilme becerisini geliştirir.
b) Üretim hattında ara stoklar yaratır.
c) Talep dalgalanmalarına hızlı bir biçimde adapte olabilmeyi sağlar
d) Sürekli değişen ürün modellerine karşılık, eldeki ölü stok miktarı minimum olur.
e) Üretim hattı dengelenmiş olduğundan, süreç içi stok minimum olur.
8) Piston üretimi yapan bir firmanın günlük çalışma süresi 480 dakikadır. Günlük
müşteri talebi 120 adet ise takt zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6
9) Hangisi altı önemli kanban kuralından biri değildir?
a) Hatalı parçalar ve/veya malzemeler, doğru olmayan miktarlar, bir sonraki sürece
kesinlikle gönderilmemelidir.
b) Tedarikçi süreçler, sonraki süreçlerin kanbanla belirttiği miktarda ve sırada malı
üretmelidir.
c) Tüm parça ve/veyal malzemelerin üzerinde kanban bulunmalıdır.
d) Hatalı parçaların bir sonraki geçişi sağlanmalı ve orada müdahale edilmesi gerekir.
e) Tüm süreçler kanban sistemini benimsemeli ve kanban olmadan hiçbir parçanın
üretimi ve/veya hareketi gerçekleşmemelidir.
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10) Aşağıdakilerden hangisi, siparişin alınması ile teslim edilmesi arasında geçen ve
birbirini takip eden süreçler bütünüdür?
a) Takt Zamanı
b) Sürekli Akış
c) Kanban
d) Çekme Sistemi
e) İtme Sistemi
Cevaplar
4) c, 5) a, 6) e, 7) b, 8) c, 9) d, 10) b
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7. ALTI SİGMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Altı Sigma Kavramı ve Bu Kavramın Tarihçesi

•

Altı Sigmanın İstatistiki Anlamı

•

Altı Sigmanın Problem Çözme Yaklaşımı

• Altı Sigma Organizasyonundaki Roller ve Bu Rollerin Üzerine Düşen
Sorumluluklar
•

Altı Sigma İlkeleri ve Faydaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Altı sigma uygulamaları nasıl ve nerede ortaya çıkmıştır?

•

Altı sigmanın problem çözme yaklaşımının ayrıntıları nelerdir?

•

Altı sigma uygulamalarında hangi sorumluluklar kimlere verilir?

• Altı sigma uygulamaları neden gereklidir? Bu uygulamalara alternatif yöntemler
var mıdır?
• Türkiye’de altı sigma uygulamalarına yer veren işletmeler, ne gibi başarılar elde
etmişlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Altı Sigma Kavramı ve
Tarihçesi

Altı sigma kavramının
anlaşılması ve ortaya
çıkışının öğrenilmesi.

Konu; ders anlatımı ve
konuyla ilgili örnekler
şeklinde işlenecektir.

Altı Sigmanın İstatistiki
Boyutu

Altı sigmanın istatistiki
anlamının öğrenilmesi.

Konu; ders anlatımı ve
konuyla ilgili örnekler
şeklinde işlenecektir.

Altı Sigma ve DMAIC

Altı sigmanın beş aşamalı
problem çözme taklaşımı
olan DMAIC’in
ayrıntılarıyla öğrenilmesi.

Konu; ders anlatımı ve
konuyla ilgili örnekler
şeklinde işlenecektir.

Altı Sigma Rolleri, İlkeleri
ve Faydaları

Altı sigma
organizasyonlarındaki
rolerin ve sorumlulukların
tanınması, altı sigma
ilkelerinin ve bu sistemin
faydalarının öğrenilmesi.

Konu; ders anlatımı ve
konuyla ilgili örnekler
şeklinde işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar
•

Altı Sigma

•

Motorola ve Altı Sigma

•

DMAIC

•

Şampiyon

•

Kara Kuşak

•

Yeşil Kuşak

•

Liderlik Konseyi
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Giriş
Altı sigma, kaynak kullanımını minimize ederken, müşteri memnuniyetini arttırmayı
amaçlayan ve bunu sağlayabilmek için de iş süreçlerini gözden geçirip iyileştiren bir yönetim
sistemidir. Bu yönetim sistemi, ortaya çıktığı 70’li yıllardan bu yana başarıya ulaşmak isteyen
işletmelerin vazgeçilmezi olmuştur.
Yalın yöntemlerin temellerinden biri olan altı sigma anlayışı, işletmelerde değer
yaratmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılmasını, iyileştirilmelerin nihai ürüne yönelik olmaktan
uzaklaştırılarak süreçlere yönelik olmasını ve neticede işletmelere önemli kazançlar ve rekabet
avantajları sağlanmasını hedefler.
İşletme maliyetlerinin azaltılmasından, verimlilik artışına; hata sayısının minimize
edilmesinden, olumlu yönde gerçekleşen kültürel değişime kadar pek çok yararı olan altı sigma,
bu bölümde tüm ayrıntılarıyla ele alınmış ve altı sigmayı uygulayan işletmelerin başarıları yine
bu bölümün son başlığında anlatılmıştır.
Ayrıca, altı sigmanın istatistiksel anlamına ve bazı sigma düzeylerinin sayısal
karşılıklarına yer verilerek altı sigmanın istatistiksel boyutu anlatılmaya çalışılmıştır.
Bunların yanı sıra bölümün diğer alt başlıklarında altı sigmanın beş aşamalı problem
çözme yaklaşımı olarak bilinen DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control), altı
sigmanın altı vazgeçilmez ilkesi, altı sigmanın işletmelere olan faydaları ve altı sigma
organizasyonlarında çalışanların rolleri ve sorumlulukları ayrıntılarıyla ele alınmıştır.
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7.1. Altı Sigma Kavramı
Altı sigma metodu, değişkenler kontrol edilebildiği takdirde tüm süreçte sıfır hataya
ulaşılabileceği varsayımına dayanan, tüketici memnuniyetinin artırılması, hataların azaltılması,
çıktıların iyileştirilmesi, iş verimliliğinin yükseltilmesi hedefleri olan, yönetimsel ve kültürel
bir değişim programı; süreç değişkenlerine odaklı, süreç performansı hakkında bilgi sağlayan
ve istatistiksel hesaplamalara dayanan bir kalite yönetim aracıdır.
Altı sigma, kaynak kullanımını en aza indirgerken, müşteri memnuniyetini arttırmayı
amaçlayan ve bunu sağlayabilmek için de iş süreçlerini gözden geçirip iyileştiren bir yönetim
sistemidir. Toplam Kalite Yönetimi felsefesini tamamlayan bir sistem olan altı sigma,
süreçlerin iyileştirilip geliştirilmesi için yöntemler ve teknikler sunar.
Altı sigma, sadece bir yönetim sistemi değil, aynı zamanda istatistiksel bir yöntem, bir
değişim süreci ve pek çok işletme için ulaşılmak istenen bir hedeftir.
Başka bir tanıma göre altı sigma, hataları ve maliyetleri en aza indirmek ve müşteri
memnuniyetini arttırmak için, üretimde ve kalitede daha önceden kontrol altına alınan
süreçlerin iyileştirilmesini hedefleyen, bu hedefi gerçekleştirmek için matematiksel ve
istatistiksel araçlar kullanan bir sistemdir. Pek çok yalın düşünür altı sigma tekniklerini, daha
önceden kontrol altına alınmış, değer yaratan proseslerdeki kalite problemlerini çözmek için
kullanır.
Altı sigma, sadece üretim ya da sadece yönetim faaliyetlerinin değil, işletmelerin
gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin iyileştirilmesi ve tasarım aşamasındaki hatalardan itibaren
oluşabilecek tüm hataların yakalanıp düzeltilmesini amaçlar. Yani altı sigma, üst düzey
yöneticiden çalışanlara tüm işletmeyi ilgilendiren ve dolayısıyla tüm işletme tarafından
benimsenip anlaşılması gereken bir felsefedir.
Operasyonel mükemmelliğe ulaşmada süreçlerin ölçümü ve geliştirilmesi büyük önem
arz etmektedir. Altı sigma felsefesi, süreçlerin kalitesinin ölçülmesine odaklanır. Bunun başlıca
nedeni, ölçülemeyen bir şeyin geliştirilemeyecek olması gerçeğidir.
Altı sigma, istatistiksel yönü ağır olmakla birlikte, aynı zamanda içinde liderlikten
iletişime kadar çok sayıda konuyu içine alan ve yönetim desteği sağlayan bir yöntemdir.

7.2. Altı Sigmanın Tarihçesi
1970’lerde, bir Amerikan şirketi olan Motorola, Quasar isimli televizyon şirketini,
Matsushita isimli bir Japon şirketine satmış ve Matsushita, fabrikada bir takım etkili
değişikliklere giderek, Quasar’ın hata oranını %150 seviyelerinden %3’lere geriletmeyi
başarmıştır. Motorola bu başarının nedenlerini araştırmaya başlamış ve neticede, Japonların
nihai ürünün kalitesinden çok, ürünün süreç kalitesine odaklandıklarını gözlemlemiştir.
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O dönemde Motorola’da çalışan mühendisler, süreçler arasındaki sapmaların, müşteri
beklentilerini karşılama yolunda önemli engeller yarattığını fark etmiş ve bu sapmaların
iyileştirilmesine odaklanmışlardır.
Motorola Şirketi’nin Mikel Hary, Bill Smith gibi yüksek mühendis ve istatistikçilerinin
hazırladığı kalite raporlarına göre, ürün ömrü ve performansı ile imalat süreci arasında güçlü
bir ilişki bulunmaktaydı. Ayrıca aynı rapor, standartlara daha uygun olan ürünlerin
performansının daha yüksek olduğunu söylemekteydi.
Hazırlanan raporların sonuçları üzerine Bill Smith, altı sigmanın dört aşamalı problem
çözme yaklaşımı olarak bilinen MAIC (Measure-ölç-, Analyze-analiz et-, Improve-iyileştir-,
Control-kontrol et-)’i geliştirdi. Günümüz Altı Sigmasında bu problem çözme yaklaşımı, beş
aşamalı DMAIC (Define-tanımla-, Measure-ölç-, Analyze-analiz et-, Improve-iyileştir-,
Control-kontrol et-) olarak bilinmektedir.
Motorola, geliştirilen bu yeni sistemi tüm süreç ve yönetim faaliyetlerine uygulamaya
başlamış ve bu yeni kalite programını uygulamaya başladıktan yaklaşık bir yıl sonra, Malcolm
Balridge Ulusal Kalite Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.
Motorola’nın bu hızlı değişimi diğer şirketlerin de dikkatini çekmeyi başarmış ve
Motorola’nın ardından sırasıyla Signal ve General Electric gibi büyük şirketler de altı sigmayı
uygulamaya başlamışlardır.
Altı sigmayı uygulamaya başladığında yaklaşık 14 milyon dolar cirosu olan Signal, 8
yıllık uygulamanın sonunda 800 milyon dolarlık ciroya ulaşmıştır. Benzer şekilde Ceo’su Jack
Welch öncülüğünde, Altı Sigma Kalite Programı’nı uygulamaya başlayan General Electric, 600
milyon dolarlık getiri elde etmiştir.

7.3. Altı Sigmanın İstatistiksel Boyutu
Bilindiği gibi sigma (σ), Yunan alfabesinin on sekizinci harfidir. Aynı harf, bir istatistik
dağılımda, verilerin ortalamadan ne kadar değişkenlik gösterdiğini belirten standart sapmayı
temsil etmektedir. Yani sigma, süreç değişkenliğinin bir ölçüsü olarak da kabul edilebilir.
Altı sigma kavramının istatistiki bir kavram olduğuna daha önceki başlıklarda
değinmiştik. Buna göre altı sigma, 1 milyonda 3,4 hataya karşılık gelen kalite standardını temsil
eder.
Sigma seviyesi ile hata oranı arasında ters orantılı bir ilişki söz konusudur. Yani sigma
seviyesinin artması, hata oranının azalması anlamına gelmektedir. Örneğin; sigma seviyesi 2
olan bir süreçte hata oranı %31 civarındayken, sigma seviyesi 5 olan bir süreçte hata oranı
%0,023 ve sigma seviyesi 6 olan bir süreçte ise hata oranı %0,00034 düzeyindedir. Tabloda
Çeşitli sigma seviyelerine karşılık gelen hata oranlarını göstermektedir.
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Tablo 4: Sigma Düzeyleri ve Karşılıkları
Sigma Düzeyi

Bir Milyonda Hata Sayısı
(DPMO)

Hata Oranı

1

691 462

% 69

2

308 538

% 31

3

66 807

% 6,7

4

6 210

% 0,62

5

233

% 0,023

6

3,4

% 0,00034

7

0,019

% 0,0000019

Tabloda DPMO (Defects Per Million Opportunities) olarak belirtilen bir milyonda hata
sayısı şu şekilde hesaplanır:

DPMO =

𝟏𝟏 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎∗𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇ı Ü𝐫𝐫ü𝐧𝐧 𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒ı𝐬𝐬ı
Ü𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌ı

Bu durumda, 1840 adet üretim yapan bir işletmenin hatalı ürün sayısı 2 ise; milyonda
hata sayısı yaklaşık olarak 1087 adettir. Bu da 4 ile 5 sigma seviyeleri arasına denk gelmektedir.
Benzer şekilde 30 000 adet üretim yapan bir işletmenin hatalı ürün sayısı 0,1 adet ise; milyonda
hata sayısı yaklaşık olarak 3,3 olacaktır. Bu da 3,4 olan 6 sigma seviyesinin yakalandığını
göstermektedir.
%99 hatasızlıkla çalışan bir işletmenin sigma seviyesi, yaklaşık 4 olarak düşünülebilir.
Peki % 1 hata ihtimali, yeterince başarılı bir süreci ifade etmez mi?
%1’lik hata payının dahi kabul edilemez olduğu durumlar söz konusudur. Bunu günde
100 ameliyat gerçekleştiren bir hastane üzerinden düşünecek olursak; günde 1, haftada 7, ayda
28 kişinin ölmesi şeklinde bir sonuçla karşılaşırız. Şüphesiz bu açıdan bakıldığında, %1’lik hata
oranı kabul edilebilir olmaktan çok uzaktır. Bu nedenle Altı Sigma, pek çok durum için hayal
edilen ütopik bir sonuç değil, âdeta bir gerekliliktir.
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Hata oranının azalması, kalitesizlik maliyetlerinin azalmasını, çevrim zamanının
kısalmasını, verimliliğin ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar. Yani, sigma seviyesi
arttıkça hata oranı azalacak, hata oranı azaldıkça da kalitesizlik maliyetleri ve çevrim zamanı
azalırken, verimlilik ve müşteri memnuniyeti artacaktır.
Altı sigma kavramı, ürün, hizmet veya herhangi bir özelliğin %99,74’ünün istenilen
standartlar içinde olmasının kaliteli anlamına geldiği, geçmişteki kalite programlarından
türetilmiştir. Altı Sigma uygulayan firmalar, daha kaliteli sonuçlara ulaşmak için ürün, hizmet
veya herhangi bir özellikte hata oranının milyonda 3,4’ten daha düşük olmasını nihai hedef
olarak belirlemişlerdir.

7.4. Altı Sigmanın Faydaları
•

İşletme maliyetlerinde azalma sağlar,

•

Müşteri odaklı bir yaklaşım olduğundan, müşteri memnuniyetinde artış sağlar,

•

Verimlilikte ve pazar payında artış yaratır,

•

Çevrim süresini azaltır,

•

Hata sayısını minimize eder,

• Organizasyonun kendini sürekli olarak yenilemesi ve kontrol etmesine dayalı bir
yaklaşım olduğundan, sürekli bir başarı yaratır,
•

Organizasyon içerisindeki iletişimi ve bilgi alışverişini arttırır.

•

Olumlu yönde kültürel değişim yaratır,

•

Organizasyonların değişimlere daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olur,

•

Süreçlerin herkes tarafından daha iyi tanınmasını ve anlaşılmasını sağlar,

•

İşletmeye önemli ölçüde rekabet avantajı kazandırır,

•

Çalışanların durağanlıktan uzaklaşmalarını sağlar,

•

Müşteriye verilen değer arttırılır.

7.5. Altı Sigmanın DMAIC Yaklaşımı
Altı Sigmanın, mevcut süreçlerin iyileşmesinde kullandığı beş aşamalı yaklaşımı
DMAIC, süreç geliştirmede kullanılan Shewhart’ın PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem
Al) çevriminden esinlenilerek geliştirilmiştir. DMAIC, İngilizce Define(tanımla), Analyze
(analiz et), Improve (iyileştir, geliştir), Control (kontrol et) kelimelerinin baş harflerinden
oluşmaktadır. Bu basamaklar aşağıda kısaca açıklanmıştır.
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Define (Tanımla): Altı sigma uygulamasına başlama aşamasıdır. Bu aşamada,
iyileştirmeye konu olacak süreç ve problemler ayrıntılı bir biçimde tanımlanır ve incelenecek
olan süreç belirlenir.
Tanımlama aşamasında, problemlerin yanı sıra, incelenecek olan sürecin amaçlarının,
kapsamının, başarı kriterlerinin, ürün ya da hizmetten beklentilerin neler olduğunun da tespit
edilmesi gerekmektedir.
Measure (Ölç): Süreçlerin mevcut performanslarının belirlenmesi için, ölçümlerin
yapılması gerekmektedir. Kısaca ölçme aşamasının amacı, sürecin mevcut performansı
hakkında bilgi toplamak ve böylece iyileştirme hedeflerini netleştirmektir. Dolayısıyla bu
aşamada, hedeflenen performans seviyesinin de açık bir biçimde belirlenmesi gerekir.
Analyze (Analiz Et): Ölçme aşamasından elde edilen veriler, bu aşamada analiz edilir
e hataların temel nedenleri araştırılır. Analizler için, pareto diyagramları, sebep-sonuç
diyagramları, kontrol diyagramları, beyin fırtınası gibi teknikler kullanılır ve mevcut
problemlerin kök nedenleri belirlenmeye çalışılır.
Improve (İyileştir): İyileştirme aşamasında, analiz aşamasında tespit edilen nedenlerin
ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılır. Doğru çözümleri belirlemek ve çözümün
uygulama aşamasında ortaya çıkabilecek olası zorlukları önlemek amacıyla, organizasyonun
uyum sağlamasını kolaylaştırıcı değişim yönetimi yaklaşımları geliştirmek, iyileştirme
aşamasının amaçlarındandır. Analiz aşamasında belirlenen temel nedenlerin ortadan
kaldırılmasına yönelik, planlı çözümler ise bu aşamanın başlıca çıktılarıdır.
Control (Kontrol Et): Bir önceki aşamada belirlenen çözümler, uygulamaya
konulduktan sonra, sürecin sürekli olarak incelenmesi, çözümlerin hatalar üzerindeki etkilerinin
takip edilmesi aşamasıdır. Kontrol aşamasının amacı, sonuçları değerlendirerek süreçlerin
standartlaştırılmasına katkı sağlamak ve başka süreçlere de yol gösterici olmaktır.

7.6. Altı Sigmada Roller ve Sorumluluklar
Altı sigma, bir takım çalışmasıdır. Tek başına bir bölümün ya da birkaç çalışanın çabası
başarıya ulaşmada yetersiz kalır. Altı sigmanın başarısı, organizasyondaki tüm çalışanların
rollerini ve sorumluluklarını iyi benimsemesine ve doğru anlamasına bağlıdır.
Altı sigma organizasyonunda çalışanlar, proje içerisindeki görevlerine ve
sorumluluklarına göre şampiyon, kara kuşak, uzman kara kuşak, yeşil kuşak, sarı kuşak ve
liderlik konseyi gibi gruplara ayrılır.
Şampiyon: Şampiyonlar altı sigma projelerini belirleyen, projelerin tüm işletmede
uygulanmasından sorumlu olan ve genellikle tecrübeli üst düzey yöneticilerden oluşan ekiptir.
Şampiyonlar tepe yönetim tarafından belirlenir. Altı sigma projesinin başarısından birinci
derecede sorumlu olan ekiptir.
Şampiyonların görevleri şu şekilde sıralanabilir:
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•

Projeleri seçmek ve onaylamak,

•

Projeler için gereken kaynakları sağlamak,

•

İyileştirme projeleri ile işletme amaçlarını senkronize hâle getirmek,

•

Proje ekibini belirlemek,

•

Projenin yürütülmesinde ekibe destek olmak ve yol göstermek,

•

Projenin süresini ve kapsamını belirlemek,

•

Proje ekibi arasındaki iletişimi yönetmek.

Kara Kuşak: Altı sigma organizasyonlarında, şampiyonlarda sonra en stratejik
rollerden biri kara kuşaktır. Kara kuşaklar, ekiplere öncülük eden ve şampiyonlarla ekipler
arasında köprü vazifesi gören kalite yürütücüleridir. En az birkaç yıl tecrübeli teknik uzmanlar
arasından seçilir.
Kara kuşakların başlıca görevleri şunlardır:
•

Takımlara liderlik yapmak,

•

Şampiyonlarla sürekli iletişim hâlinde olmak,

•

Proje ekibinin belirlenmesinde şampiyona yardımcı olmak,

•

Şampiyonun seçim yapacağı projeleri belirlemek ve sunmak,

•

Takım üyeleri arasında görev dağılımını sağlamak,

•

İyileştirme projesini yönetmek ve zamanında tamamlanmasını sağlamak,

•

Proje için gereken kaynakları şampiyona bildirmek,

• Süreçlerin takibini sağlayarak, ölçme, geliştirme ve kontrol aşamalarında gereken
teknik desteği sağlamak.
Uzman Kara Kuşak: Altı sigmayla ilgili en kapsamlı teknik bilgiye sahip olan ve
genellikle mühendislik alt yapısına sahip, tecrübeli çalışanlardan oluşur.
Uzman kara kuşaklar, çoğunlukla kara kuşaklar arasından seçilir ve görevleri şöyledir:
•

Kara kuşaklara altı sigma danışmanlığı yapmak,

• Altı sigmanın tüm bölüm ve süreçlerde doğru bir biçimde uygulanmasını sağlamak
ve kontrol etmek,

126

•

Gerektiğinde kara kuşakları yönlendirmek,

•

Proje sonuçlarını değerlendirmek.

Yeşil Kuşak: Altı sigma takım üyelerine verilen addır. Altı sigma çalışmalarını
yürütecek, ölçüm ve analizleri gerçekleştirebilecek teknik yeterlilikte olmaları gerekmektedir.
Bunun için yeşil kuşaklar, proje başlamadan önce bir süre eğitime tabi tutulurlar.
Aşağıda yeşil kuşakların başlıca görevleri sıralanmıştır:
•

Projelerde kara kuşaklara destek olmak,

•

Gerektiğinde küçük çaplı altı sigma projelerini yürütmek,

•

Kendi rutin işlerini yaparken altı sigma çalışmalarına katkıda bulunmak.

Liderlik Konseyi: Altı sigma projelerine kaynak sağlayan ve destek olan üst düzey
yönetimi temsil eder.
Sarı Kuşak: Altı sigma metodolojisinin uygulanmasında kullanılan araçlar konusunda
eğitilmiş olan ve bu araçların kullanımında kara kuşaklara ve yeşil kuşaklara teknik destek
sağlayan ekiptir.

7.7. Altı Sigma İlkeleri
Altı sigma yaklaşımının dayandığı temel ilkeler şöyledir:
1. Müşteri Odaklılık: Altı sigma faaliyetlerinin tümü, neticede müşteri istek ve
beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya ve müşteri tatminini sağlamaya yöneliktir.
2. Verilere Dayalı Yönetim Anlayışı: Ölçülemeyen şeylerin geliştirilemeyeceği
inancına dayanan altı sigma felsefesi, doğru ve gereken verilerin kullanılarak iyileştirmenin
yapılmasını amaçlar.
3. Süreç Odaklılık: Altı sigmanın ilk ortaya çıkışından günümüze kadar temel felsefesi,
nihai ürüne ve/veya hizmete odaklanmak yerine, sürece odaklanıp, sürecin iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi için çabalamak olmuştur. Buna göre her türlü iyileştirmenin odağında süreç
vardır.
4. Proaktif Yaklaşım: Hatalar ve/veya sorunlar gerçekleşmeden önce, yapılan ve
yapılacak olan işlerin sürekli olarak sorgulandığı, hedeflerin sürekli gözden geçirildiği, önceden
harekete geçme anlayışına dayanan yaklaşımdır.
5. Sınırsız İş Birliği: Müşteriye değer yaratmak ve müşteri tatmini sağlamak için;
çalışanların, yöneticilerin, müşterilerin ve tedarikçilerin tam bir iş birliği hâlinde olması
ilkesidir.
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6. Başarısızlığa Hoşgörü ile Kusursuzluğu Sağlama: Kusursuza ulaşma yolunda,
insanların hatalarını hoşgörü ile karşılama ve alacakları kararların sonuçlarından korkarak
durgunlaşmalarını önleme anlayışına dayanan ilkedir.

7.8. Türkiye’deki Altı Sigma Başarı Öyküleri
1. TEI: Türkiye’de altı sigma uygulamalarını kullanan ilk şirket, TEI (Tusaş Engine
Industries) olmuştur. 1995 yılında altı sigma metodolojisini uygulamaya koyan şirket, kârlılıkta
ve verimlilikte yüksek getiriler sağlamıştır.
2. Borusan Holding: Borusan Grubu, altı sigma uygulamalarına 2002 yılında geçmiş
ve kurum genelinde uygulamaya başlamıştır. Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Kocabıyık, altı sigma uygulamaları ile yenilikçi, süratli, verimli, en iyisini yapmayı hedefleyen
bir kurum kültürü yaratmayı başardıklarını belirtmiştir.
3. Arçelik: Altı sigma uygulamalarına 1998 yılında, kritik pozisyonlardaki yöneticilere
altı sigma eğitimleri vererek başlamıştır. Şirketin 100’ün üzerindeki altı sigma projesi ile 15
milyon dolardan fazla kazanç sağladığı bilinmektedir.
4. Eczacıbaşı-Vitra: Eczacıbaşı-Vitra Yöneim Kurulu Üyesi Şadi Burat altı sigma
süreçlerini şöyle anlatmıştır:
“Her ay fabrika içinde oluşan ‘kalitesizlik maliyeti’ kaynaklarını, diğer bir değişle gizli
fabrikayı ölçüyoruz. Bir defada yapılmayan her iş, üretilen fire ve yapılan yeniden işleme
işlemlerinin tümüne, gizli fabrika diyoruz. Başlangıçtan bu güne gizli fabrikamızda azalma
yaşandı. Örneğin, Ocak 2003’te Kartal ve Bozüyük fabrikalarında birim üretim maliyeti
açısından rekor bir sonuç elde ettik. ‘Six Sigma’ kapsamındaki ‘İlk Dalga Kara Kuşak” projeleri
sonucunda, Kartal ve Bozüyük fabrikalarımızda toplam yılda 1,5 milyon dolar tasarruf
sağlandı.
Dokuz ay gibi bir sürede büyük bir iyileştirme oldu. Hedeflerle çalışma sistematiği
çerçevesinde her ay ilgili departmanları ilgilendiren ‘departmantel maliyetler’ ve bu
maliyetlerle ilişkili ‘süreç verimlilik parametreleri’ raporları düzenliyoruz. Zaten süreç ve
kişisel hedeflerin gelişimi bu raporlardan izleniyor. Fire takibi için ise barkodlu üretim takip
sisteminden yararlanıyoruz. Bu sistem ‘Six Sigma’ çalışmalarının verimli ve etkin bir biçimde
yürütülmesinde çok önemli bir pay aldı.”
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde altı sigma uygulamaları ve bu uygulamaların Motorola Şirketi’nin
çalışmaları ile 70’li yıllarda ortaya çıkışı anlatılmıştır. Kavramın ortaya çıkışı anlatıldıktan
sonra, altı sigmanın istatistik anlamı ve her bir sigma değerinin sayısal karşılıkları verilmiştir.
Ayrıca altı sigmanın beş adımdan oluşan problem çözme yaklaşımı DMAIC (Define,
Measure, Analyze, Improve, Control) anlatılmış, altı sigmanın faydalarına, organizasyonun rol
ve sorumluluklarına değinilmiştir.
Bölümün sonunda Türkiye’de altı sigma uygulamalarını gerçekleştiren şirketlerin
başarılarına ve görüşlerine yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Altı sigma nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?
2) Altı sigmanın istatistiki boyutunu kısaca açıklayınız.
3) Altı sigmanın işletmelere yararlarını sıralayınız.
4) Altı sigma seviyesine karşılık gelen milyonda hata sayısı kaçtır?
a) 3,4
b) 7,1
c) 5,4
d) 0,17
e) 21
5) Altı sigma seviyesine karşılık gelen hata oranı kaçtır?
a) 0,0054
b) 0,00034
c) 0,54
d) 0,00071
e) 0,21
6) Aşağıdakilerden hangisi altı sigmanın faydalarından değildir?
a) Hata sayısını minimize eder.
b) Çevrim süresini azaltır.
c) Müşteriye verilen değeri arttırır.
d) Durağanlık yaratır.
e) Verimliliği arttırır.
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7) “Altı sigma faaliyetlerinin tümü, neticede müşteri istek ve beklentilerini en iyi
şekilde karşılamaya ve müşteri tatminini sağlamaya yöneliktir.” Bu tanım altı sigmanın hangi
ilkesini anlatmaktadır?
a) Süreç odaklılık
b) Verilere dayalı anlayış
c) Müşteri odaklılık.
d) Sınırsız işbirliği
e) Proaktif yaklaşım
8) “Improve aşamasında belirlenen çözümler, uygulamaya konulduktan sonra, sürecin
sürekli olarak incelenmesi, çözümlerin hatalar üzerindeki etkilerinin takip edilmesi
aşamasıdır.”
Yukarıdaki tanım DMAIC yaklaşımının hangi aşamasını ifade etmektedir?
a) Define (Tanımla)
b) Measure (Ölç)
c) Analyze ( Analiz Et)
d) Improve (İyileştir)
e) Control (Kontrol Et)
9) Altı sigma organizasyonunda şampiyonun görevleri nelerdir?
10) Altı sigma organizasyonunda kara kuşaklar ve uzman kara kuşaklar arasındaki
ilişkiyi açıklayınız.

Cevaplar
4) a, 5) b, 6) d, 7) c, 8) e

131

8. İSRAF VE 5 S
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

İsraf nedir?

•

İsraf ve muda arasındaki ilişki nedir?

•

Kaç tip muda vardır?

•

İsraf türleri nelerdir?

•

5 S nedir? Nasıl uygulanır?

•

5 S uygulamalarının yararları nelerdir?

133

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
• Günlük hayatta bilinen israf tanımıyla Toyota üretim sisteminin israf tanımı
arasındaki farklar nelerdir?
•

Tip-1 muda ve tip-2 muda arasında ne tür farklar vardır?

•

Yedi israfın önlenmesinin işletmelere sağladığı yararlar nelerdir?

•

5 S uygulamalarına neden ihtiyaç duyulur?

•

Başarılı 5 S uygulaması nasıl olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İsraf – Muda

İsraf tanımını ve türlerini
kavramak, muda ve
türlerinin yanı sıra muda
türleri arasındaki farkları
öğrenmek

Konu; ders anlatımı ve konu
ile ilgili pekiştirici örnekler
şeklinde işlenecektir.

5S

5 S felsefesinin öğrenilmesi,
5 S’yi oluşturan terimlerin
ayrıntılı bir biçimde
kavranması ve 5S’in
yararlarının anlaşılması

Konu; ders anlatımı ve konu
ile ilgili pekiştirici örnekler
şeklinde işlenecektir
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Anahtar Kavramlar
•

İsraf

•

Yedi İsraf

•

Muda

•

Tip-1 ve Tip-2 Muda

•

Toyota Üretim Sistemi

•

5S
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Giriş
Günümüzde, rekabet koşullarıyla başa çıkabilmenin başlıca yolunun, müşteriyi odak
noktasında tutmak, yani müşteri istek ve beklentilerinin karşılanmasını ileri derecede
önemsemek olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu nedenle yapılan her faaliyetin bu amaçlar
doğrultusunda gerçekleşmesi ve neticede müşteriye katma değer sağlıyor olması
gerekmektedir. Müşteriye herhangi bir katma değer sağlamayan faaliyet, boşa gerçekleşmiş
olacak ve pek çok konuda kayıplara yol açacaktır.
Nihai ürüne değer katan ve katmayan faaliyetlerin analiz edilerek belirlenmesi, değer
katmayan faaliyetlerin gerekliliğinin tespiti ve neticede gerekli olmayanların sistemden
çıkarılması, işletmelere büyük rekabet avantajları getirecek ve yalın işletme olma yolunda
önemli bir adım atmalarını sağlayacaktır. Bu bölümün birinci alt başlığı olan israf, tamamıyla
yukarıda sözü edilen konulara odaklanmaktadır.
Sadece katma değer yaratmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması, yalınlaşma
konusunda yeterli değildir. Bu yoldaki önemli adımlardan biri de, çalışma ortamlarının
yalınlaştırılarak, her konuda daha verimli ve daha güvenli alanların yaratılmasını hedefleyen 5
S uygulamalarıdır. Bölümün ikinci ana alt başlığında ise, bu konuya ayrıntılarıyla değinilmiş,
5 S uygulamalarının amaç, yöntem ve yararlarına yer verilmiştir.
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8.1. İsraf
Değer, yalın düşüncenin temel felsefesidir. Bir ürünün müşteri tarafından karar verilen
ve satış fiyatı ile pazardaki talebine yansıyan, doğasından kaynaklanan kıymetine değer denir.
Tipik bir ürün içindeki değer, eylemlerin bir birleşimi sayesinde üretici tarafından yaratılır. Bu
eylemlerin bir kısmı müşteri tarafından algılanan değeri üretirken bir kısmi ise sadece tasarımın
ve üretim prosesinin mevcut yapısı için gereklidir.
Değer tanımından yola çıkarak kaynakları tüketirken müşteri için herhangi bir değer
yaratmayan eylem ve / veya eylemler israf olarak bilinmektedir. Başka bir deyişle israf, ürün
ve/veya hizmete değer katmayan, firmanın temel hedeflerine destek olmayan faaliyetlerdir.
İşletme kaynaklarını tüketirken herhangi bir getiri yaratmayan bu faaliyetlerin ortadan
kaldırılması, işletmeler için büyük rekabet avantajları sağlayacak ve yalın işletme olma yolunda
önemli bir adım attıracaktır.
Yalın üretim sistemleri, her türlü israfı tamamen ortadan kaldırarak en düşük maliyetle
en kaliteli ürünleri üretmeyi ve verimliliği maksimize etmeyi hedefler. Başarısız işletmelerin
başarısızlıklarının nedenleri araştırıldığında, çoğunlukla israfın yaygın olduğu gerçeğiyle karşı
karşıya kalınır. Bu nedenle işletmelerin her konudaki verimliliğinin artması, her konudaki
israfın önlenmesine bağlıdır.

8.1.1. Muda Nedir?
Muda, israfın Japonca karşılığıdır. Yani israf için yapılan tüm tanımlar, aslında mudanın
da tanımlarıdır. Bu durumda muda için de müşteri için herhangi bir katma değer yaratmazken
kaynakları tüketen eylem ve/veya eylemlerdir denilebilir.
İki tip muda vardır. Bunlar:
Tip-1 Muda: Bu muda türü, nihai ürün ve/veya hizmet için herhangi bir katma değer
yaratmazken, yapılması gerekli olan, kaynakları katma değer yaratmaksızın harcamasına
rağmen vazgeçilemez olan faaliyetleri içerir.
Örneğin; herhangi bir proses, her seferinde mükemmel çıktılar üretiyor olsa da bu
çıktıların bazılarının kalite kontrol işleminden geçirilmesi üretimin denetimi açısından şarttır.
Ve bilindiği gibi kalite kontrolün nihai ürüne herhangi bir katkısı bulunmamaktadır. İşte bunun
gibi nihai ürüne katma değeri olmayan fakat yapılması gerekli olan faaliyetler, tip-1 mudaya
örnektir. Benzer şekilde insan kaynakları fonksiyonları da tip-1 mudaya örnektir. Bu
fonksiyonlar müşteriye doğrudan bir değer yaratmaz fakat bir işletmenin varlığını
sürdürebilmesinde son derece önemlidir.
Tip-2 Muda: Tip-2 muda, nihai ürün ve/veya hizmete katma değer sağlamazken, derhal
yok edilmesinde de herhangi bir sakınca yoktur. Fabrika içi yerleşimin yanlış planlanmasından
kaynaklanan, ürünlerin gereksiz taşınması durumu tip-2 mudaya örnek olarak gösterilebilir.
Çünkü gereksiz taşınma herhangi bir katma değer yaratmamakta ve ortadan kaldırılmasında da
herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
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8.1.2. Muda, Mura, Muri
Toyota Üretim Sisteminde israf içeren faaliyetler, genel olarak 3 M olarak anılmaktadır.
Buradaki 3 M, Japonca Muda, Mura ve Muri kelimelerinin baş harflerinden ismini alır.
Muda sözcüğünün anlamı bir önceki başlıkta incelenmiş ve türlerine değinilmişti. Bu
başlıkta ise 3 M’nin diğer iki aktörü olan Mura ve Muriye değinilecektir.
Mura: Mura, operasyonlarda dengesizlik ve düzensizlik yaratan eylemlerdir. Örneğin
bir operasyonda operatörlerin acele etmesine ya da beklemesine neden olan, düzensiz iş yükü
yaratan faaliyetler muraya örnektir. Burada sözü edilen düzensiz iş yükü, zaman zaman
makinelerin ve/veya insanların aşırı iş yüküne maruz kalmasını, zaman zaman da makine
ve/veya insanların boş beklemesini ifade eder.
Mura, değişkenlik yaratır ve yalın üretimde değişkenlik istenmeyen bir faktördür.
Çünkü yalın üretim, standartlaştırılmış çalışma zamanları ve düzenli iş yükleriyle talebi dengeli
bir biçimde karşılamak ister.
Muri: Toyota üretim sisteminin 3 M’sinin sonuncusu muridir. Muri, Yalın Kavramlar
Sözlüğü’nde; “Ekipman veya operatörlerin, doğru bir iş gücü yönetiminin ve ekipman
tasarımının izin verdiğinden daha fazla kuvvet ve emekle, daha uzun bir zaman dilimi için, daha
yüksek veya zorlu bir hızda çalışmalarını isteyerek aşırı yükleme.” Şeklinde tanımlanmıştır.
Yani muri, bir makine için kapasitesinden fazla üretim yapmasını, bir insan için ise
yetkinliğinden ve yapabileceğinden fazla işi gerçekleştirmesini beklemektir.
Muri, makineyi ve/veya kişiyi yeterliliklerinin ötesinde zorlar. Makinelerin
yeterliliklerinin ötesinde zorlanması, kusurlu ve kalitesiz üretime neden olurken, sık
arızalanmalara da yol açmaktadır. Benzer şekilde, kişilerin yeterliliklerinin ötesinde iş yüküne
sahip olmaları da kalite ve emniyet sorunlarına neden olmaktadır.

8.1.3. Yedi İsraf
Toyota üretim sisteminde israf, yedi başlık altında ele alınmıştır.
1. Fazla Üretimden Kaynaklanan İsraf: Müşterinin talep ettiği miktardan fazlasını
üretmektir. Başka bir deyişle fazla üretim, ihtiyaç duyulmayanın üretilmesidir. Bu durum
gereksiz stokları ortaya çıkarmakta ve stokların elde bulundurulmasından kaynaklanan pek çok
maliyete neden olmaktadır. Fazla üretimden kaynaklanan israfın ortadan kaldırılması, işletme
maliyetlerini düşürecek, verimliliğin artmasını sağlayacaktır.
Miktar açısından müşteri isteğinden fazla üretim yapmanın yanı sıra, kalite açısından
müşteri beklentilerinin çok üstünde üretim yapmak da fazla üretim olarak
değerlendirilmektedir. Çünkü beklentinin çok üstünde sağlanacak olan kalite, işletmeye ek
maliyetler getirecek, bu da yine verimliliğin azalmasına yol açacaktır.
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2. Beklemelerden Kaynaklanan İsraf: Toyota Üretim Sistemine göre, ürün ve/veya
hizmete katma değer sağlamadan geçen her an bekleme olarak değerlendirilir. Beklemeler
makinelerin, işçilerin, malzemelerin, araçların vb. beklemesi şeklinde olabilir. Beklemenin türü
ne olursa olsun, mutlaka önüne geçilmesi ve bunlardan kaynaklanan israfın en aza hatta sıfıra
indirilmesi gerekmektedir.
3. Taşımadan Kaynaklanan İsraf: Malzemelerin, ham maddelerin, yarı mamullerin,
araç ve gereçlerin, fabrika içerisinde taşınması üretim sürecinin içerisine dâhil olup, nihai ürün
ve/veya hizmete katma değer sağlamayan faaliyetlerdir. Taşımadan kaynaklanan israfın ortadan
kaldırılması için fabrikalarda makine ve teçhizatın doğru ve planlı bir şekilde yerleştirilmesi
gerekmektedir.
4. Hareketten Kaynaklanan İsraf: Buradaki hareket ifadesinden kasıt, işçilerin ve
makinelerin hareketidir. Üretime katma değer yaratmayan her türlü gereksiz hareket, israf
olarak değerlendirilmekte ve aynı zamanda gecikmelere, kazalara, malzemenin yıpranmasına
neden olmaktadır.
5. Gereksiz İşlemlerden ve Karışıklıktan Kaynaklanan İsraf: Toyota üretim
sistemine göre yapılan her işlemin müşteriye katma değer sağlıyor olması ve müşteri
beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için, işlerin
birleştirilmesi, gerektiğinde değer katmayanların iptal edilmesi gerekir. Ayrıca, üretim hattı
boyunca karışıklık yaratan tüm süreçler yalın hâle getirilmelidir.
6. Hatalı/ Kusurlu Ürünlerden Kaynaklanan İsraf: Hatalı ürünler her aşama için
israftır. Hatalı ürünün yeniden işlenmesi, tamir edilmesi ya da geri kazanılamaması durumunda
ise bertaraf edilmesi gerekmektedir. Tüm bu işlemler, maliyetleri arttırmakta, emek, zaman ve
para israfına neden olmaktadır.
7. Stoklardan Kaynaklanan İsraf: İhtiyaç fazlası üretilen nihai ürün stokları, prosesler
arasında yığılan ara stoklar, elde bulundurulmalarından kaynaklanan maliyetlere neden olur.
Bu maliyetler; stokların bulundurulacağı yer, olası değer kayıpları ve taşıma maliyetleri olarak
sayılabilir. Tüm bunlar, fazla stokun israf olduğunu göstermektedir. Gerek ham madde, gerek
yarı mamul ve gerekse mamul stoklarının azaltılması işletmeleri önemli bir israf türünden
kurtaracak ve verimliliklerinin artmasını sağlayacaktır.

8.1.4. İsrafın Nedenleri
Bir durumla mücadele edebilmek için, öncelikle bu durumun nedenlerini belirlemek
gerekir. Aşağıda israfın ortaya çıkmasına neden olan faktörler sıralanmıştır.
•

Eğitim eksikliği

•

Etkin olmayan liderlik

•

Yetersiz ve/veya düzensiz bakım
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•

Uzun hazırlık zamanları

•

Standartlaşmamış çalışma metotları,

•

Uzun mesafeler

•

Plansız iş yeri düzeni

•

Büyük parti üretimi

•

Her aşamada kalite yerine, sadece nihai ürünün kontrolüne dayanan kalite anlayışı

•

Müşteri odaklı olmayan yaklaşım

•

Anlık verimlilikleri hedefleyen üretim felsefesi

8.2. Beş S
Yalın düşüncenin benimsenmesi sürecinde, yalın üretim ve görsel kontrole yardım eden,
iş yeri uygulamalarını tanımlayan en önemli aşamalardan biri Beş S (5 S) uygulamalarıdır.
5 S uygulamaları, üretim alanının standartlara uygun olarak düzenlenmesini, iş yerinin
karmaşıklıktan kurtarılıp çalışma ortamının iyileştirilmesini hedef alan sistemlerdir. 5 S’nin
temel felsefesi, karmaşayı yönetmek yerine, karmaşayı tamamen ortadan kaldırmak ve sistemin
daha sade ve her konuda daha anlaşılır hâle gelmesini sağlamaktır.
Çalışma ortamında düzen, disiplin ve standardizasyonu sağlayan 5 S, çok küçük
ayrıntıların yeniden düzenlenmesini gerektiren, uygulaması son derece kolay olan bir sistemdir.
Bu sistem sayesinde çalışma ortamları daha düzenli, daha güvenli, hataların daha kolay tespit
edilebildiği yalın alanlar hâline getirilebilmektedir.
5 S; Japonca Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu ve Shitsuke kelimelerinin baş harflerinden
oluşan beş temel adımdan meydana gelir. Tabloda bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını
göstermektedir.
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Tablo 5: 5 S ve Anlamları
Japonca

Türkçe

Seiri

Sınıflandır/Ayıkla

Seiton

Düzenle

Seiso

Temizle

Seiketsu

Standartlaştır

Shitsuke

Sistemi Koru

Tablo 6’da anlamları belirtilen beş aşama ve sonuçları aşağıda ayrıntılı bir biçimde
anlatılmıştır.
Seiri (Sınıflandır/Ayıkla): Basitçe gerekli olmayanların ayıklanıp, çalışma alanının
düzenlenmesi şeklinde tanımlanabilir.
5 S’nin bu aşamasında kritik olanlar, sürekli kullanılanlar, nadir kullanılanlar ve hiç
kullanılmayan gereksiz nesneler ayrı ayrı gruplara ayrılır. Yani seiri, yalnızca gerekli olan
nesnelerin sınıflandırılmasıyla değil, gereksiz olan nesnelerin sınıflandırılmasıyla da ilgilenir.
Etkin bir sınıflandırma, iş yerindeki karmaşayı büyük oranda çözecek ve çalışanlara
daha düzenli, gereksiz nesnelerden arınmış yalın bir çalışma ortamı yaratacaktır.
Seiton (Düzenle): Yalın Kavramlar Sözlüğü’nde seiton, gerekli olan kalemleri tertipli
ve kolay kullanmaya uygun şekilde düzenlemek olarak tanımlanmıştır. Başka bir ifadeyle,
nesnelerin gruplandırılması ve gereksiz olanların ayrıştırılması işleminden sonra, çalışma alanı
içerisinde yer alacak olan nesnelerin uygun yerlere yerleştirilmesi aşamasıdır.
Seiso (Temizle): Tüm çalışma ortamının, malzemelerin ve kullanılacak makine ve
teçhizatın temizlenmesi aşamasıdır. İş istasyonundaki anormallikler bu aşamada fark
edilebilmekte, böylece problemler yaşanmadan evvel tespit edilip önlem alınması
sağlanabilmektedir.
Seiketsu (Standartlaştır): Bu aşama, ilk 3 S’nin işleyişinin ve başarısının kontrol
edildiği, yapılan çalışmaların sonuçlarının değerlendirilerek en uygun şekilde
standardizasyonun sağlandığı aşamadır. Seiketsu aşaması, ilk 3 S’nin disiplin içerisinde
uygulanıp uygulanmadığından sorumludur.
Shitsuke (Sistemi Koru): Yapılan tüm çalışmalar sonucunda elde edilen standardın
korunması ve sürekliliğinin sağlanmasından sorumlu aşamadır.
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Standartlar oluşturulduktan ve disiplin sağlandıktan sonra sistem korunmazsa, her şey
tekrar ilk hâline geri dönecektir. Bu nedenle sistemin sürekli olarak denetim altında tutulması,
çalışanların sorumluluk almalarının ve sistemi sahiplenmelerinin sağlanması gerekmektedir.
5 S uygulamalarının çalışma ortamında yarattığı değişiklikler Apilioğulları L.’nin Yalın
Dönüşüm isimli kitabında aşağıdaki gibi resmedilmiştir.

Resim 1: (0 S Çalışma Alanı Görüntüsü)

Resim 2: (1 S Çalışma Alanı Görüntüsü)
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Resim 3: (2 S Çalışma Alanı Görüntüsü)

Resim 4: (3 S Çalışma Alanı Görüntüsü)
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Resim 5: (4 S Çalışma Alanı Görüntüsü)

Resim 6: (5 S Çalışma Alanı Görüntüsü)

8.2.1. Beş S’nin Faydaları
Beş S çalışmalarının işletmelere sağladığı faydalar şunlardır:
•

Verim ve kaliteyi arttırır.

•

Daha güvenli bir iş ortamı yaratır, kaza ve yaralanmaları ortadan kaldırır.

•

Makine performanslarının artmasını sağlar.
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•

Hata oranlarını azaltır.

•

Maliyetleri düşürür.

•

Çalışanların motivasyonunu yükseltir.

•

Hazırlık sürelerinin azalmasını sağlar.

•

Sorunların erken tespit edilmesini sağlar.

•

Gereksiz stok oluşumunu engeller.

•

Hareket, iş ve zaman kaybının yok edilmesini sağlar.

•

Çalışma alanlarının verimli kullanımını sağlar.

8.2.2. Başarılı Beş S İçin Yöneticilere Düşen Görevler
Beş S çalışmalarının başarılı olması yöneticilerin desteğine ve görevlerini yerine
getirmesine bağlıdır. Bu konuda yöneticilerin üzerine düşen görevler şunlardır:
• Beş S hakkında tüm çalışanlara gereken eğitimin verilmesini ve sistemin herkes
tarafından anlaşılmasını sağlamak
•

Takım çalışmasını desteklemek ve tüm çalışanların tam katılımını sağlamak

•

Çalışanları ödüllendirmek

•

5S çalışmaları için gereken kaynakları sağlamak

•

Gerektiğinde çalışanların fikir ve önerilerini almak

•

Sistemin işlerliğini sürekli olarak denetim altında tutmak
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yalınlaşmanın temellerinden olan israf konusu ayrıntılarıyla ele alınmıştır.
İsraf ve Japonca karşılığı olan muda anlatılmış, tip-1 muda ve tip-2 muda olmak üzere muda
çeşitlerine değinilmiştir. Bunun yanı sıra Toyota üretim sisteminde 3 M olarak bilinen, israfla
ilşkili muda, mura ve muri kavramları açıklanmıştır.
Bölümün bir diğer başlığında yedi israf maddeler hâlinde açıklanmış ve
örneklendirilmiştir.
Bölümün ikinci ana alt başlığında ise; iş yeri düzenlenmesine odaklanan Beş S
çalışmaları tanımlanmış, bu adımlar maddeler hâlinde açıklanmıştır. 5 S çalışmalarına olan
direnç ve bu konuda yöneticilere düşen sorumluluklar aktarılmıştır. Bölümün sonunda ise 5 S
çalışmalarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacak olan resimlere yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) İsraf nedir?
2) İsraf ve muda arasındaki ilişkiyi yazınız.
3) Kaç tip muda vardır? Açıklayınız.
4) Aşağıdakilerden hangisi yedi israftan biri değildir?
a) Taşımadan Kaynaklanan İsraf
b) Gereksiz Hareketten Kaynaklanan İsraf
c) Taşımalardan Kaynaklanan İsraf
d) Az Sayıda Stoktan Kaynaklanan İsraf
e) Beklemelerden Kaynaklanan İsraf
5) Operasyonlarda dengesizlik ve düzensizlik yaratan eylemler anlamına gelen kelime
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Muda
b) Tip-1 Muda
c) Tip-2 Muda
d) Muri
e) Mura
6) Aşağıdakilerden hangisi israfın nedenlerinden biri değildir?
a) Eğitim eksikliği
b) Yetersiz bakım
c) Çalışanların tam katılımı
d) Uzun hazırlık zamanları
e) Uzun mesafeler
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7) “Tüm çalışma ortamının, malzemelerin ve kullanılacak makine ve teçhizatın
temizlenmesi aşamasıdır.”
Yukarıda tanımı yapılan aşama hangi 5 S aşamasıdır?
a) Seiri
b) Seiso
c) Seiketsu
d) Shitsuke
e) Seiton
8) Aşağıdakilerden hangisi 5 S çalışmalarında yöneticilere düşen görevlerden
değildir?
a) Çalışanları ödüllendirmek
b) Çalışanlardan fikir almak
c) Çalışmalar için gereken kaynakları sağlamak
d) Çalışanlara eğitim verilmesini sağlamak
e) Tüm çalışanların katılımını engellemek
9) Aşağıdakilerden hangisi 5 S’nin faydalarından değildir?
a) Hazırlık sürelerini arttırır.
b) Hata oranlarını düşürür.
c) Maliyetleri arttırır.
d) Motivasyonu yükseltir.
e) Daha güvenli bir çalışma ortamı yaratır.
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10) Aşağıdakilerden hangisi, sistemin korunması anlamına gelen 5S’in son aşamasıdır?
a) Seiri
b) Seiso
c) Shitsuke
d) Seiton
e) Seiketsu

Cevaplar
4) d, 5) e, 6) c, 7) b, 8) e, 9) a, 10) c
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9. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KAİZEN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
• Kalite Kavramı ve Ortaya Çıkışı
• Kalitenin Getirileri
• Toplam Kalite Yönetiminin Gelişimi ve Önemi
• Önde Gelen Kalite Uzmanları
• Sürekli İyileştirme (Kaizen) Kavramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Kalite nedir? Neden gereklidir?

•
nelerdir?

Toplam kalite yönetimi yaklaşımı ile geleneksel yaklaşımlar arasındaki farklar

•
nelerdir?

Toplam kalite yönetimi kavramından önce ortaya atılan kalite yaklaşımları

•

Toplam kalite yönetimi yaklaşımı nerede ve ne zaman ortaya çıkmıştır?

•

Kaizen felsefesi hangi hedeflere dayanır?

•

Sürekli iyileştirme (kaizen) ile klasik iyileştirmenin farkı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kalite Kavramı ve Ortaya
Çıkışı

Kalite kavramının ve
tarihçesinin öğrenilmesi

Konu; ders anlatımı ve
konuyla ilgili örnekler
şeklinde işlenecektir.

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam kalite yönetimi
kavramının, ortaya çıkışının,
öncülerinin ve geleneksel
yönetim yaklaşımlarından
farkının öğrenilmesi

Konu; ders anlatımı ve
konuyla ilgili örnekler
şeklinde işlenecektir.

Kaizen

Sürekli iyileştirme (kaizen)
felsefesinin anlaşılması

Konu; ders anlatımı ve
konuyla ilgili örnekler
şeklinde işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar
•

Kalite

•

Toplam Kalite Kontrol

•

Toplam Kalite Yönetimi

•

Kalite Yaklaşımları

•

TKY İlkeleri

•

Kaizen

•

Sürekli İyileştirme

•

Kalite Guruları
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Giriş
Geçmişi 1950’li yıllara kadar dayanan toplam kalite yönetimi anlayışı, modern
dünyanın çağdaş yönetim yaklaşımlarından biri hâline gelmiştir. Toplam Kalite Yönetimi ya
da kısaca TKY olarak bilinen bu yaklaşım, müşteri beklentisinin aşılmasını hedeflerken, takım
çalışmasını destekleyen ve tüm süreçlerin gözden geçirilip iyileştirilmesini sağlayan bir
yönetim felsefesidir.
Kitabın bu bölümünün genelinde, temel unsurları; insan kaynağı, tam katılım, sürekli
iyileştirme ve müşteri odaklılık olan toplam kalite yönetimi ele alınmış, bölümün son kısmında
ise toplam kalite yönetimi yaklaşımının temel unsurlarından biri olan, sürekli iyileştirme
(kaizen) anlatılmıştır.
Ayrıca yine bu bölümde, dünyada kalite guruları olarak bilinen kalite uzmanları
(William Edwards Deming, Philip Crosby, Joseph Juran, Armand Vallin Feigenbaum, Kaouru
Ishikawa) ve bu uzmanların geliştirdiği kalite ilkeleri tanıtılmıştır.
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9.1. Kalite Kavramı ve Kalite Kavramının Ortaya Çıkışı
Tarihte kalite kavramının ilk ortaya çıkışının, MÖ 2150 yıllarında, Babil’de ortaya çıkan
Hammurabi yasalarıyla gerçekleştiği bilinmektedir. Hammurabi yasalarının 229. maddesinde
yer alan “Eğer bir inşaat ustası bir adama ev yapar ve yapılan ev yeterince sağlam olmaz,
sahibinin üzerine çökerek onun ölümüne yol açarsa, o inşaat ustasının başı uçurulur.” İfadesi
müşteri beklentisinin ve kalite kavramının ilk yazılı örnekleridir.
Daha sonra MÖ 15. yüzyılda, Eski Mısır’da, inşaat işlerinde kullanılan taşların
dikliklerinin telden yapılan bir takım araçlarla kontrol edilmesi, bir çeşit kalite kontrol
kavramına işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, kalite kavramı, neredeyse insanlığın
doğuşundan itibaren hayatımızın içindedir.
Sözlüklerde mükemmellik, üstünlük derecesi olarak tanımlanan kalite; kimi
kaynaklarda amaca uygunluk derecesi olarak tanımlanırken, kimi kaynaklarda müşteri
beklentilerini karşılayabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Daha genel bir tanımla kalite,
bir ürün ve/veya hizmetin, önceden belirlenen spesifikasyonları karşılayabilme yeteneğidir.
ABD’de ve Japonya’da toplam kalite yönetiminin yayılmasında önemli rol oynayan Dr.
Joseph Juran, kaliteyi, kullanıma uygunluk olarak tanımlamıştır.
ABD’li kalite uzmanı Philip B. Crosby’ye göre ise kalite; sistemin şartlara ve talebe
olan uygunluğudur.
Amerikan Kalite Kontrol Derneği de kaliteyi; bir mal ya da hizmetin, belirli bir
gereksinimi karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümü olarak
tanımlamıştır.

9.2. Kalitenin İşletmelere Getirileri
Kalitenin işletmelere sağladığı yararlar aşağıda sıralanmıştır.
•

Pazar payını arttırır.

•

Müşteri memnuniyetini arttırır.

•

Maliyetleri azaltır.

•

Verimliliği arttırır.

•

Kârı arttırır.

•

Çalışanların motivasyonunda artış sağlar.

•

Yüksek rekabet gücü sağlar.

•

İsrafın önlenmesine yardımcı olur.
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9.3. Kalitenin Boyutları
Garvin, ürün kalitesinin 8 boyutunu belirlemiştir. Bunlar:
Performans: Ürünlerin birincil, ölçülebilir işlem kapasiteleri ile ilgili boyutudur.
Örneğin; bir televizyonun görüntü kalitesi, bir radyonun ses netliği, o ürünlerin performansı ile
ilişkilidir.
Özellikler: Ürünü tanımaya yardımcı olan, ürünün ikincil işlem kapasitelerini
tanımlayan kalite boyutudur.
Güvenilirlik: Ürünün belirli bir süre içerisinde performans özelliklerini sürdürebilme,
bu süre içerisinde bozulmama yeteneği olarak bilinir.
Uygunluk: Bir ürünün tasarım ve çalışmasının, daha önceden belirlenmiş olan
spesifikasyonlara olan uygunluğudur.
Dayanıklılık: Bir ürünün fiziksel olarak bozuluncaya kadar, kullanım süresini ifade
eder. Dayanıklılığın teknik ve ekonomik olmak üzere iki ayrı boyutu vardır.
Hizmet Görme Yeteneği: Ürünün satış sonrası hizmeti, ürünün onarılmasındaki hızı
ve sorunların çözülebilirliği ile ilgili boyuttur.
Estetik: Ürünün zevklere ve duyulara hitap eden boyutudur.
Algılanan Kalite / Ün: Firmanın genel imajını ifade eden kalite boyutudur.
Yukarıda sıralananlar ürün kalitesinin boyutlarıdır. Şüphesiz yapısal farklılıkları
nedeniyle, ürün kalitesi boyutları ile hizmet kalitesi boyutlarının aynı olması imkânsızdır.
Hizmet kalitesinin boyutları ise güvenilirlik, heveslilik, yeterlilik, ulaşılabilirlik, nezaket,
iletişim, inanılırlık, emniyet, anlayışlılık ve fiziki görünüm şeklindedir.

9.4. Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
Toplam kalite yönetimi, bir işletmede, iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi yoluyla,
müşteri beklentilerinin karşılanmasını hedefleyen, takım çalışmasını destekleyen, önceden
belirlenmiş spesifikasyonların yerine getirilmesini öngören bir yönetim felsefesidir.
Toplam kalite yönetimi, modern bir yönetim düşüncesidir. Bu düşüncenin temelinde;
üst yönetimin liderliği, takım çalışması, tüm organizasyonun eksiksiz katılımı ve süreçlerin
sürekli iyileştirilmesi gerektiği anlayışı yer alır.
Çağdaş bir yönetim felsefesi olan toplam kalite yönetimi, insan odaklı bir yönetim
yaklaşımıdır. Toplam kalite yönetimi, en tepedeki yöneticiden en alt personele kadar tüm
çalışanları kapsamına alırken, müşteri tatmininin arttırılmasını ve maliyetlerin düşürülmesini
hedefler.
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9.5. TKY’nin Tarihçesi
Toplam kalite yönetimi yaklaşımının temeli, 1950’li yıllara dayanır. İkinci Dünya
Savaşı’ndan büyük kayıplarla çıkan Japonya, kalitesiz ve ucuz mallarıyla dönemin dünya
pazarında olumsuz bir üne sahip olmuştur.
Japonya’nın tersine ABD, İkinci Dünya Savaşı’ndan endüstriyel anlamda yara almadan
çıkmış ve o dönemde pazarı tek başına ele geçirmiştir. Bu kötü gidişatı önlemeye karar veren
Japonya, kalite sorununu ulusal bir sorun olarak değerlendirmiş ve ileride tüm dünyaya örnek
olacak olan kalite devrimini gerçekleştirmiştir. Bu süreçte ABD’li kalite uzmanlarını ülkesine
getiren Japonya, 1970’li yıllarda endüstrisinde yarattığı kalite akımıyla, Avrupa ve ABD ile
yarışır hâle gelmiştir.
1980’lere gelindiğinde ise; Japonya dünya pazarında endüstri devi ülkelerin korkulu
rüyası hâline gelmiştir.
Toplam kalite yönetimi kavramının başlangıcı olarak kabul edilen Toplam Kalite
Kontrol kavramı, ABD’li uzman Armand Vallin Feigenbaum tarafından geliştirilmiştir.
Ffeigenbaum’a göre Toplam Kalite Kontrol; firmanın çeşitli gruplarının kalitenin sağlanması,
sürdürülmesi, geliştirilmesi yönündeki çalışmalarının; pazarlama, mühendislik, üretim ve
servis fonksiyonlarını en ekonomik seviyede yapılması ve müşterinin tam olarak tatmin
edilmesine yönelik olarak entegrasyonunu sağlayan etkin bir sistemdir.
Kaliteyi en iyiyi elde etmek değil, müşteri ve satış fiyatı çerçevesinde en iyiyi elde
etmek olarak tanımlayan Feigenbaum, toplam kalite kontrolü için dört aşamalı bir yaklaşım
sunar. Bu dört aşama şunlardır:
•

Kalite standartlarının belirlenmesi,

•

Belirlenen standartlara uygunluğun kontrolü,

•

Standartlar aşıldığında harekete geçilmesi,

•

Standartların geliştirilmesi için gereken çalışmaların yapılması.

Toplam kalite kontrolünün toplam kalite yönetimi anlayışına evrilmesi ise 1990’lı
yıllara rastlamaktadır. Öyle ki 1994 yılında toplam kalite yönetimi kavramı; bir kuruluş
içerisinde kaliteyi odak alan, kuruluşun tüm üyelerinin katılımına dayanan, müşteri
memnuniyeti yoluyla uzun vadeli başarıyı amaçlayan ve kuruluşun tüm üyeleri ile topluma
yarar sağlayan yeni bir yönetim yaklaşımı olarak tanımlanmıştır.

9.6. TKY’nin İlkeleri
Toplam kalite yönetiminin temel ilkeleri şunlardır:
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Müşteri Odaklılık: Hemen hemen tüm çağdaş yönetim yaklaşımlarının olduğu gibi,
toplam kalite yönetiminin de temel ilkelerinden biri müşteri odaklılık ilkesidir. Bu ilke, müşteri
istek ve beklentilerinin karşılanmasını ve neticede müşteri tatmininin arttırılmasını hedefler.
Liderlik: Toplam kalite yönetiminin başarılı bir biçimde uygulanabilmesi, üst
yönetimin liderliği ile gerçekleşir. TKY sürecinde liderlerin, kuruluşun misyon, vizyon ve
değerlerini çalışanlara benimsetmeleri, çalışanların katılımcı iş birliğini sağlayarak, kalitenin
işletme bütününde gerçekleşmesini sağlaması esastır.
Süreç Yönetimi: Toplam kalite yönetimi sürecinde, tüm süreçlerin ayrıntılarıyla
tanımlanması, birbirlerine olan etkilerinin araştırılması ve süreçlerin planlı ve sistematik bir
biçimde iyileştirilmesinin sağlanması gerekmektedir. TKY’nin süreç yönetimi yaklaşımı,
tedarikçilerden müşterilere, çalışanlardan ortaklarla olan işlere kadar, işletme ile ilgili tüm iş ve
faaliyetleri kapsar.
Çalışanların Katılımı ve İletişim: Toplam kalite yönetimi yaklaşımı, tüm işletme
genelinde, herkesin desteğini gerektiren bir yaklaşımdır. Toplam kalite yönetimi, insanları
yönetmek değil, insanlarla yönetmektir. Bu nedenle başarılı bir TKY için; tüm çalışanların
katılımının sağlanması, çalışanlara yönetime katılma özgürlüğünün verilmesi ve gerekli tüm
eğitimlerin sağlanması ve motivasyonlarını arttırıcı tekniklerin uygulanması gerekir.
Sürekli İyileştirme: İyileştirmenin geçici değil, sürekli bir faaliyet hâline getirilmesini,
her zaman daha iyiye yönelmenin gerekliliğini belirten toplam kalite yönetimi ilkesidir.
Karşılıklı Fayda: Toplam kalite yönetimi anlayışında, tedarikçiler, çalışanlar ve
müşteriler, işletmelerin iş birlikçileri olarak kabul edilir. Bu gruplarla karşılıklı faydaya ve iş
birliğine dayanan ilişkiler, işletmelere büyük rekabet avantajları sağlamaktadır.
Sıfır Hata ve Hata Önleyici Yaklaşım: Hataların ortaya çıktıktan sonra telafi edilmesi
yerine, ortaya çıkmadan önce tespit edilerek, önlem alınmasına dayanan TKY ilkesidir. “Bir
kere yap, doğru yap.” felsefesinden hareketle, hataların işletmelere getirdiği maliyelerin
azaltılması amaçlanır.
Hedeflerle ve Verilerle Yönetim: TKY, maliyetlerden liderliğin etkinliğine, iletişimin
seviyesinden süreçlerin performansına, müşteri memnuniyetinden elde edilen sonuçlara kadar,
işletmeyi ilgilendiren tüm faaliyetlerin ölçülmesini ve elde edilen verilerle bu faaliyetlerin
yönetilip geliştirilmesini sağlar.

9.7. TKY’nin Sonuçları
Müşteri istek ve beklentilerini, insan kaynağını, sürekli gelişimi ve tam katılımı temel
unsur olarak kabul eden toplam kalite yönetimi anlayışı, işletmelere pek çok yarar sağlar.
TKY’nin genel olarak işletmelere getirileri şu şekilde özetlenebilir:
•

Ürün kalitesinin yükselmesini sağlar.
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•

İşletme maliyetlerini azaltır.

•

Ürün tasarımının geliştirilmesini sağlar.

•

Müşteri tatminini arttırır.

•

Organizasyon içerisindeki iletişimi güçlendirir.

•

Kontrol sisteminin gelişmesini sağlar.

•

Çalışanların motivasyonunu arttırır.

•

Verimliliği arttırır.

•

Düşük kaliteli ve/veya hatalı ürün sayısının azalmasını sağlar.

•

Üretim hattındaki gecikmeleri önler.

•

Müşteri şikâyetlerinin ortadan kaldırılmasını sağlar.

•

Üretim süresini azaltır.

•

Rekabet gücü kazandırır.

•

Teslim sürelerini kısaltır.

•

Talebin karşılanmasında esnekliği arttırır.

9.8. Kalite Guruları
Kalite ve toplam kalite yönetimi kavramlarına yukarıdaki başlıklarda değinilmiştir. Bu
başlıkta ise dünyada kalite ve kalite yönetimi konusunda öncü olan uzmanların kaliteye bakış
açıları ele alınacaktır.
William Edwards Deming: İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Japonya’da kalite
devriminin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan, ABD’li istatistikçidir. Kalitede sağlanacak
olan iyileştirmelerin, maliyetleri düşüreceğini ve verimliliği arttıracağını savunmuştur.
Geleneksel yönetim anlayışlarının yerine, yeni kalite yönetimi yaklaşımlarını savunan
Deming’in geliştirdiği, Deming’in 14 Kalite İlkesi olarak bilinen kalite yönetim yaklaşımı
unsurları şunlardır:
1) Ürün ve hizmetin iyileştirilmesi için amaçlarda süreklilik yaratın.
2) Yeni felsefeyi benimseyin.
3) Kitlesel denetime bağlı kalmaya son verin.
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4) Sadece fiyat etiketi üzerinden iş görme uygulamasına son verin.
5) Üretim ve hizmet sistemini sürekli olarak geliştirin.
6) Eğitim programları oluşturun.
7) Liderlik oluşturun.
8) Korkuyu uzaklaştırın.
9) Çalışanların bölümleri arasındaki engelleri yıkın.
10) İşgücü için slogan, ders ve hedef oluşturmaktan vazgeçin.
11) Sayısal kotalardan vazgeçin.
12) Çalışanların mutluluk ve gururunu önleyecek olan engelleri ortadan kaldırın.
13) Etkin ve güçlü bir eğitim ve öğretim programı oluşturun.
14) Dönüşümü gerçekleştirmek için harekete geçin.
Philip Crosby: ABD’li kalite uzmanı olan Crosby, sıfır hata görüşüyle tanınır.
Crosby TKY anlayışında 14 adımlık gelişim programı şöyledir:
1) Yönetimin bağlılığı ve kararlılığı
2) Kalite geliştirme takımları
3) Kalite ölçümü
4) Kalite maliyetinin belirlenmesi
5) Kalite bilincinin sağlanması
6) Düzeltici önlemlerin alınması
7) Sıfır hatanın planlanması
8) İş görenlerin eğitimi
9) Sıfır hata günü
10) Hedef belirleme
11) Hata nedenlerinin yok edilmesi
12) Tanınma, tanıtma
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13) Kalite grupları
14) Yeniden başlama
Joseph Juran: Japonya’da Toplam Kalite Yönetimi’nin yaygınlaşmasında büyük rol
oynayan, Romanya doğumlu mühendistir. Juran üçlüsü olarak bilinen üç aşamalı kalite süreci
şöyledir:
•

Kalite Planlama

•

Kalite Kontrol

•

Kalite Geliştirme

Armand Vallin Feigenbaum: ABD’li kalite uzmanıdır. Daha sonraları Toplam Kalite
Yönetimi olarak anılan, Toplam Kalite Kontrol kavramının yaratıcısıdır.
Kaoru Ishikawa: Japonya’da, Toplam Kalite Yönetiminin gelişimine katkıda bulunan
bilim adamlarından biridir. Özellikle kalite kontrol alanında yaptığı çalışmalarla, ülkesinde
kalite bilincinin oluşmasına katkıda bulunmuştur.
Toplam Kalite Yönetimi literatüründe neden-sonuç diyagramı ya da balık kılçığı
diyagramı olarak bilinen, Ishikawa Diyagramını geliştirmiştir.

9.9. Kaizen
Kaizen, Japonca Kai (değişim) ve Zen (daha iyi) anlamına gelen iki kelimenin
birleştirilmesi ile oluşturulmuş bir kavramdır. Müşteri memnuniyetinin ve rekabet güçlerinin
arttırılması amacıyla, süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesini hedefleyen kaizen felsefesi,
daha az israfla daha fazla değer yaratmayı savunur.
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Grafikte sürekli iyileştirme (kaizen) ile klasik iyileştirmeyi karşılaştırmaktadır.
Gelişme Düzeyi
Sürekli İyileştirme
(Kaizen)

Klasik İyileştirme

Zaman
Şekil 17 Kaizen ile Klasik İyileştimenin Karşılaştırılması

Toplam kalite yönetiminin temel unsurlarından biri olan sürekli iyileştirme (kaizen), bir
şemsiye olarak düşünülürse bu şemsiyenin altına şu kavramlar girer:
• Toplam Kalite Kontrol
• Toplam Verimli Bakım
• Otomasyon
• Tam Zamanında Üretim
• Kanban
• Sıfır Hata
• Kalite Çemberleri
• Müşteri Odaklılık
• Öneri Sistemi
• Küçük Grup Faaliyetleri
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• Kalite Geliştirme
• Çalışan – Yönetim İş Birliği
• Yeni Ürün Geliştirme
• Verimliliği Arttırma

9.10. Kaizen Adımları
Sürekli iyileştirme (kaizen) üç adımda gerçekleştirilir:
1. Adım-Planlama: Kaizenin planlanması, gerekli kaynakların sağlanması, sürecin ve
hedeflerin ayrıntıları ile tanımlanması aşamasıdır.
2. Adım-Uygulama: Kaizenin uygulama alanı işletmenin herhangi bir küçük sürecini
kapsayabileceği gibi, tüm organizasyonu ve süreçleri de kapsıyor olabilir. Topyekûn sistem
üzerine uygulanacak olan kaizen, yönetimin uygulayacağı kaizendir. Ayrı ayrı süreçlere
odaklanan kaizen ise; proses kaizen olarak bilinir ve kaizen takımlarınca uygulanır.
3. Adım-Süreklilik ve Geliştirme: Süreçlerde gerçekleşen her iyileşme adımının
kaydedilerek, iyileşmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve iyileşmenin de iyileştirilip
geliştirilmesi aşamasıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kalite kavramı ve kalite kavramının ortaya çıkışı anlatıldıktan sonra,
Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımı ele alınmıştır. Toplam kalite yönetimi kavramının tarihsel
sürecinden bahsedilmiş ve geleneksel yönetim yaklaşımlarından farkına değinilmiştir.
Kalite yönetim yaklaşımlarının Japonya’da ve tüm dünyada tanınıp benimsenmesini
sağlayan ve kalite guruları olarak bilinen bilim adamları ve bu bilim adamlarının ortaya attığı
kalite ilkeleri anlatılmıştır.
Bölümün son kısmında ise; TKY’nin temel unsurlarından biri olarak kabul edilen kaizen
felsefesi (sürekli iyileştirme) açıklanmış ve klasik iyileştirme modellerinden farkı ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Kalite nedir?
2) Toplam kalite kontrol kavramını açıklayınız.
3) Toplam kalite yönetimi kavramını açıklayınız.
4) Aşağıdakilerden hangisi kalitenin işletmelere getirilerinden değildir?
a) Maliyetleri azaltır.
b) Müşteri tatminini arttırır.
c) Stokları arttırır.
d) Çalışanların motivasyonunu arttırır.
e) Verimliliği arttırır.
5) Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesi boyutlarındandır?
a) Ulaşılabilirlik
b) Performans
c) Dayanıklılık
d) Uygunluk
e) Özellikler
6) Aşağıdakilerden hangisi ürün kalitesi boyutlarındandır?
a) Ulaşılabilirlik
b) Nezaket
c) İletişim
d) Heveslilik
e) Güvenilirlik
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7) Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite kontrol kavramını geliştiren kalite
gurusudur?
a) William Edwards Deming
b) Armand Vallin Feigenbaum
c) Philip Crosby
d) Kaouru Ishikawa
e) Joseph Juran
8) Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonrası endüstrisinde kalite devrimini
gerçekleştiren ülkedir?
a) ABD
b) İngiltere
c) Japonya
d) Çin
e) Almanya
9) Aşağıdakilerden hangisi TKY’nin sonuçlarından biri değildir?
a) İşletme maliyetlerini azaltır.
b) Çalışanların motivasyonunu arttırır.
c) Teslim sürelerini arttırır.
d) Müşteri tatminini arttırır.
e) Üretim süresini azaltır.
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10) “Müşteri memnuniyetinin ve rekabet güçlerinin arttırılması amacıyla, süreçlerin
sürekli olarak iyileştirilmesini hedefleyen felsefedir.”
Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
a) Kanban
b) TKY
c) TKK
d) Kaizen
e) Kalite

Cevaplar
4) c, 5) a, 6) e, 7) b, 8) c, 9) c, 10) d
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10. TOYOTA ÜRETİM SİSTEMİNDEN KULLANILAN KAVRAMLAR
SÖZLÜĞÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yalın felsefenin altyapısında sürekli olarak karşılaşılan, felsefenin doğduğu yer
olmasından kaynaklı olarak çoğunluğu Japonca olan, pek çok yalın terim bu bölümde anlamları
ve örnekleriyle açıklanmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yalın üretimde kullanılan temel yalın kavramlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yalın Kavramlar

Yalın üretimde kullanılan ve
çoğu Japonca olan yalın
kavramları öğrenmek ve
yeni üretim sistemlerinin
unsurlarını anlamak.

Konu; ders anlatımı ve konuyla
ilgili örnekler şeklinde
işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar
•

Yalın Kavramlar

•

Yalın Felsefe

•

Yalın Üretim

•

Yalın Düşünce

•

Yalın Teknikler

•

Yalın Dönüşüm
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Giriş
Bilindiği gibi, yalın düşünce, uzun yıllar önce geleneksel üretim sistemlerini devre dışı
bırakmış ve günümüze kadar sürekli geliştirilerek başarıyla uygulanmıştır. Bugün, pek çok ileri
seviyede üretim yapan ülkede yalın düşünce eğitimleri verilmekte, yalın düşüncenin tam
manasıyla benimsenmesi çok önemsenmektedir.
Japonya’da doğup gelişen ve buradan dünyaya yayılan yalın felsefe, kendine has pek
çok farklı terim içermektedir. Yalın felsefenin iyi anlaşılabilmesi için, aralarında Japonca
kelimelerin de bulunduğu bu terimlerin anlamlarının öğrenilmesi gerekmektedir. İşte bu amaçla
yola çıkılarak, kitabın bu bölümünde, yalın felsefenin en temel kavramları anlatılmış ve
örneklerle açıklanmıştır.
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10.1 A’dan Z’ye Yalın Kavramlar
Bu bölümde Toyota Üretim sisteminde kullanılan kavramların Japoncaları ve diğer
kavramlar açıklanacaktır, bu kavramların hepsi iş hayatında bu şekilde kullanıldığından
öğrencinin bunları bu şekilde öğrenmesi gerekmektedir.
Altı Sigma: Bir milyonda 3,4 hataya karşılık gelen, yönetsel ve istatistiksel araçlar ile
süreçlerin kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen, istatistiksel ve yönetimsel metodolojilerdir.
Andon: Japonca lamba anlamına gelen Andon, hattın ve süreç akışının sağlıklı ilerleyip
ilerlemediğini gösteren denetim aracıdır.
Sinyal verme mekanizmasına dayalı bir sistemdir. Herhangi bir hata durumunda ışıklı
levhalarla ya da sesli alarmlarla uyarılar verir.
Beş S: Yalın üretim ve görsel kontrole yardım eden, işyeri uygulamalarını tanımlayan
uygulamalardır. Japonca seiri, seiton, seiketsu, seiso ve shitsuke kelimelerinin baş harflerini
temsil eder.
Seiri: İşletmedeki her malzemenin doğru yerinde bulundurulması amacıyla gerekli
gereksiz malzemeleri ayıklayarak sınıflandırılmasına denir.
Seiton: Sürekli ihtiyaç duyulan ekipman, demirbaş vb. malzemelerin bulunmasını
ve kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan dizme, düzenleme ve tertip işidir.
Seiso: Çalışma alanlarında ve makinelerde çevre, üretim ve makine kaynaklı her
türlü kirliliğin yok edilmesi ve korunmasıdır.
Seiketsu: Toparlama, düzenleme ve temizliğin korunması ve sürekliliğin
sağlanması için oluşturulması gerekli standartlar, kontroller ve iyileştirmelerdir. İlk üç S’nin
düzenli ve sürekli uygulanmasını temin eder.
Shitsuke: Mevcut adımların sürekliliğini sağlamak, çalışanları eğitmek,
iyileştirmeleri duyurmak, sloganları bulmak, kampanyalar yapmak ve takımları
ödüllendirmektir. Başka bir deyişle, 4 adımı birbirine bağlayan çalışmadır.
Bilgi Akışı: Ürüne, müşteriye, müşteri istek ve beklentilerine, tedarikçilere vb. ilişkin
bilginin dağıtım kanalında ileri ve geri hareketidir.
Brownfield: Genellikle kitle üretimi düşüncesiyle yönetilen, mevcut bir üretim tesisi
şeklinde tanımlanır.
Chaku-Chaku: Tek parça akışını sağlayabilmek için, parçayı işledikten sonra
yüklendiği yerden otomatik olarak boşaltan makinelerin bulunduğu bir üretim metodudur.
Makine parçayı tamamladıktan sonra çıkartır ve bu şekilde parça akışı devam eder.
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Çapraz Yükleme Tesisi: Çok sayıda tedarikçiden gelen çok çeşitli malı montaj
fabrikaları, dağıtıcı veya perakendeci gibi çok sayıdaki müşteriye sevkiyat için sıraya sokan ve
yeniden bir araya getiren bir tesis.
Çekme Tipi Üretim: Tam zamanında üretim(JIT) sisteminin üç ana bileşeninden
birisidir.
Çekme tipi üretimde; bir sonraki istasyon, gerek fabrika içinden gerekse fabrika
dışından, hangi parça ve/veya malzemeye ne zaman, nerede ve ne kadar gereksinimi olduğu
konusunda bir önceki istasyona bilgi sağlar.
Süpermarket ve kanbanlar çekme sisteminin iki yardımcı aracıdır.
Çevrim Süresi: Bir prosesin bir parça veya ürün üzerindeki tüm işlemleri tamamlaması
için gereken süredir.
Değer: Bir ürünün, müşteri tarafından belirlenen ve satış fiyatı ile pazardaki talebine
yansıyan, doğasından kaynaklanan kıymeti şeklinde tanımlanır.
Değer Akışı: Bir ürünün ortaya çıkarılmasında, değer yaratan ve değer yaratmayan
faaliyetlerin tümü olarak bilinir.
Değer Akış Haritası: Girdilerin çıktılar hâline getirildiği süreçlerin ayrıntılarını
belirten, malzeme ve bilgi akışlarına da yer verilen ayrıntılı üretim diyagramlarıdır.
Dilim: Bir üretim alanında bir kasa ürünü üretebilmek için gereken süredir.
Takt Zamanı *Kasa Büyüklüğü=Dilim şeklinde hesaplanır.
Dört M: Material (Malzeme), Machine (Makine), Man(İnsan), Method (Metod) olmak
üzere müşterilere değer yaratmayı hedefleyen üretim sistemlerinin kontrol ettiği başlıca dört
değişkendir.
Emniyet Stoku: Bir işletmede, üretim ve satış etkinliklerinin aksatılmaması,
siparişlerin eksiksiz olarak karşılanması için elde bulundurulan stoklardır.
Önceki süreçlerin yetersizlikleri nedeniyle, müşteri süreçlerin madur olmasını önlemek
amacıyla elde tutulan acil ihtiyaç stoklarıdır.
Fazla Üretim: Bir sonraki sürecin, talep ettiğinden fazlasının üretilmesi şeklinde
tanımlanabilir. Fazla üretim temel israflardan biri olarak kabul edilmektedir.
Fazla üretim, gereksiz stoka, hatalara ve fazladan taşıma gibi israflara yol açmaktadır.
Gemba (Güncel Mekan): Gemba, Japonca güncel mekan anlamına gelmektedir.
Müşteriye değer yaratan faaliyetlerin gerçekleştiği mekân, yer (fabrika vs.) olarak
tanımlanabilir.
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Genchi Genbutsu: Japonya’da “Yerine git ve gör!” anlamına gelen, “Genchi
Genbutsu” ifadesi, problemin kaynağında, kişisel gözlemler sayesinde tespit edilip
detaylandırılmasına yönelik olan, bir Toyota uygulamasıdır.
Greenfield: Yalın çalışma yöntemlerini uygulama imkânı veren yeni üretim tesisidir.
Hansei: Geçmiş hatalardan ders çıkartılarak,
iyileştirilmesine yarayan, sürekli iyileştirme uygulamasıdır.

kişilerin

ve/veya

süreçlerin

Japonca kişisel yansıma anlamındadır.
Hata Önleme (Poka-Yoke): Hata önlemenin Japonca karşılığı, poka-yokedir.
Operatörlerin üretim esnasında hata yapmalarına engel olan yalın üretim yöntemidir.
Toyota Üretim Sisteminin bir parçası olan Poka-Yoke, kullanıcı davranışını yanlış
yapmaktan kısıtlayan tüm süreçleri tanımlar.
Heijunka: Üretim planını düzgünleştirerek, kaynakların etkin kullanımını sağlayan,
parti üretimini ortadan kaldırırken, üretimin, müşteri taleplerini verimli olarak karşılamasını
mümkün kılan yalın kavramdır.
Kelime anlamı olarak seviyelendirme anlamına gelmektedir. Heijunka, üretim planının
sürekli olarak değiştirilmesi yerine, daha dengeli, düzenlenmiş, standartlaştırılmış üretim
planlarını savunur.
Heijunka Kutusu: Bir tesiste, sabit zaman aralıklarıyla kanban kartı dağıtılarak, üretim
karması ve hacmini seviyelendirmek için kullanılan bir araçtır. Seviyelendirme kutusu da denir.
Hücre: Bir ürün ailesi için süreç adımlarının birbirinin ardı ardına, bitişik biçimde
yerleştirilmesidir.
Makineler, makine hücreleri biçiminde gruplandırılır ve benzer üretimi gerektiren ürün
aileleri aynı hücrelerde işlem görür.
İsraf: Kaynakları tüketirken, müşteriye herhangi bir katma değer sağlamayan her türlü
faaliyet israf olarak değerlendirilir.
İtme Tipi Üretim: Çekme tipi üretimin tam tersidir.
Bir sonraki sürecin iş temposunun dikkate alınmadığı, malzemelerin büyük partiler
hâlinde, tahmin edilen talebe dayalı olarak üretildiği üretim tipidir. Bu üretim tipinde, stoka
üretim yapılır.
Jidoka: Makine ve operatörlerin, normal dışı bir durumu anında tespit ederek, üretimin
durdurulmasını sağlaması olarak tanımlanabilir.
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Jidoka problemlerin nedenlerine odaklanır ve problem ortaya çıkar çıkmaz işi durdurur.
Bu, hataların kök nedenlerini ortadan kaldırarak kaliteyi proseste yaratan iyileştirmelerin
yapılmasına rehberlik eder.
Jishuken: Japoncada kendi kendine öğrenme anlamına gelen Jishuken, sahada
öğrenmeye dayalı bir çalışmadır.
Jishuken’in amacı, yaparak öğrenme ve üretim alanında iyileştirme sağlamaktır.
Kaizen: Belirli bir zaman diliminde, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet
avantajının sağlanması amacıyla, süreçlere yönelik iyileştirmeler yoluyla, çok sayıda hızlı
gelişmeyi ve maliyetleri düşürmeyi hedefleyen kavramdır.
Kalite Kontrol Çemberi: Operatörlerden ve takım liderlerinden oluşan küçük
grupların, belirli dönemlerde kendi çalışma alanlarındaki problemleri ve çözümlerini tartışmak
üzere bir araya geldiği kalite toplantılarıdır.
Kanban: Kanban, bir çekme sisteminde malzemelerin üretilmesi ya da çekilmesi için
yetki ve teslimat veren bir uyarı aracıdır.
Üretimi tam zamanında gerçekleştirebilmenin ön koşulu, tüm süreçlere ne zaman ve ne
miktarda üretim yapacaklarını zamanında bildiren bir bilgi sisteminin kurulmasıdır. Tam
Zamanında Üretim ortamında bu işlevi gerçekleştiren sistem, kanban sistemidir.
Kanban, kart anlamına gelen Japonca bir kelimedir. Üretim dilinde ise kanban, bir
çekme sisteminde, malzemelerin üretilmesi ya da çekilmesi (taşınması) için yetki ve talimat
veren bir uyarı aracıdır. Kanban kartları, bu uyarıların en iyi bilinen ve en genel örneğidir.
Kırmızı Etiketleme: Bir Beş S uygulaması sırasında, ihtiyaç duyulmayan malzemelerin
üretim veya ofis alanından uzaklaştırılması için etiketlenmesidir.
İhtiyaç duyulmayan araç, ekipman ve gereçler kırmızı etiketle belirlenerek, sistemden
uzaklaştırılır.
Kısıtlar Teorisi: Dr. Eliyahu Goldratt tarafından ortaya atılıp geliştirilen ve bir şirketin
hedeflerine ulaşmasına engel olan kısıtları ve faktörleri yöneterek, ortadan kaldırılmasını ve
kârın arttırılmasını hedefleyen sistemdir.
Kitle Üretimi: Büyük partiler hâlinde stoka üretimin yapıldığı, ürün odaklı olan,
malzemelerin düzensiz aralıklarla partiler hâlinde teslim edildiği, bir çeşit itme tipi üretimdir.
Lamda Çevrimi: Süreç geliştirmede kullanılan temel basamaklardandır.
Look: Birinci elden gözlem yap veya kendin git ve gör.
Ask: Konunun özünü anlamak için sorular tasarla.
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Model: Beklenen performansı tahmin etmek için mühendislik analizini,
simülasyonu ve prototipleri kullan.
Discuss: Çalışanlarla, mentorlarla ve alt sistemlerin ara yüzlerini geliştirenlerle
gözlemlerini, modellerini ve hipotezlerini tartış.
Act: Anlayışı deneysel olarak test et veya aksi takdirde öğrenmeyi doğrulamak için
harekete geç.
Malzeme Akışı: Malzemelerin, tüm sistem boyunca, ileri-geri tüm hareketlerini kapsar.
Muda: Müşteri için değer yaratmadan ve kaynakları harcayan faaliyetlerdir. Japonca
israfın karşılığı olarak bilinir.
İki tip muda vardır:
Tip-1 Muda: Bu muda türü, nihai ürün ve/veya hizmet için herhangi bir katma değer
yaratmazken, yapılması gerekli olan, kaynakları katma değer yaratmaksızın harcamasına
rağmen vazgeçilemez olan faaliyetleri içerir.
Tip-2 Muda: Nihai ürün ve/veya hizmete katma değer sağlamazken, derhal yok
edilmesinde de herhangi bir sakınca yoktur. Fabrika içi yerleşimin yanlış planlanmasından
kaynaklanan, ürünlerin gereksiz taşınması durumu tip-2 mudaya örnek olarak gösterilebilir.
Çünkü gereksiz taşınma herhangi bir katma değer yaratmamakta ve ortadan kaldırılmasında da
herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Mura: Mura, operasyonlarda dengesizlik ve düzensizlik yaratan eylemlerdir. Örneğin
bir operasyonda operatörlerin acele etmesine ya da beklemesine neden olan, düzensiz iş yükü
yaratan faaliyetler muraya örnektir. Burada sözü edilen düzensiz iş yükü, zaman zaman
makinelerin ve/veya insanların aşırı iş yüküne maruz kalmasını, zaman zaman da makine
ve/veya insanların boş beklemesini ifade eder.
Muri: Toyota Üretim Sisteminin 3M’sinin sonuncusu muridir. Muri, Yalın Kavramlar
Sözlüğü’nde; “Ekipman veya operatörlerin, doğru bir iş gücü yönetiminin ve ekipman
tasarımının izin verdiğinden daha fazla kuvvet ve emekle, daha uzun bir zaman dilimi için, daha
yüksek veya zorlu bir hızda çalışmalarını isteyerek aşırı yükleme.” Şeklinde tanımlanmıştır.
Yani muri, bir makine için kapasitesinden fazla üretim yapmasını, bir insan için ise
yetkinliğinden ve yapabileceğinden fazla işi gerçekleştirmesini beklemektir.
Neden-Neden Analizi: Problemlerin kök nedeni tespit etmek için, neden sorusunu
tekrar tekrar sorma uygulamasıdır.
Operasyon: Bir parça üzerinde bir makine veya kişi tarafından yapılan işlem olarak
tanımlanır.
Otomatik Hat Durdurma: Hata anında üretim hattının otomatik olarak durdurulması
olarak bilinir.
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Önleyici Bakım: Arızaları ve hataları önlemek ve/veya azaltmak için, üretimi
gerçekleştiren makine ve teçhizatın düzenli olarak kontrol edilip elden geçirilmesidir.
PUKÖ Çevrimi: W. Edwards Deming tarafından geliştirilmiş, kaizenin yedi
prensibinden biridir.
PUKÖ Çevriminin dört aşaması; planlama, uygulama, kontrol ve önlem alma
aşamasıdır.
Proses: Üretimde girdilerin çıktılar hâline dönüşmesini sağlayan, belirli bir sıraya göre
gerçekleşen faaliyetler topluluğudur. Proses çoğu zaman süreç olarak da isimlendirilir.
Proses Köyü: Faaliyetlerin tasarım veya bir ürün yapmak için gereken sıralama yerine,
tiplerine göre gruplanmasıdır.
Sensei: Japonca “öğretmen” anlamına gelen bu terim; akademisyenler, öğretmenler,
doktorlar, avukatlar için de bir hitap biçimi olarak kullanılmaktadır.
Shusa: Toyota ürün geliştirme sisteminde proje lideridir. Başmühendis olarak da
değerlendirilebilir.
Stok: Ortaya çıkabilecek ani ihtiyaçları karşılamak ve üretimin kesintiye uğramadan
sürdürülmesini sağlamak amacıyla elde bulundurulan ham madde, yarı mamul ve mamul
yığınlarıdır.
Tampon Stok: Ani talep artışları durumlarında kullanılmak için elde bulundurulan stok
türüdür.
Bitmiş Ürün Stoku: Müşteriye iletilmeye hazır, nihai ürünlerden oluşan stok türüdür.
Ham Madde Stoku: Bir tesisteki henüz işlenmemiş malzemelerin oluşturduğu stok
türüdür.
Emniyet Stoku: Önceki proseslerin yetersizlik sorunları nedeniyle sonraki müşteri
proseslerini sıkıntıya sokmaktan korumak için her noktada tutulabilen ürünlerdir.
Süreç İçi Stok: Üretim alanında, süreçler arasında oluşan yarı mamul stoklarıdır.
Stok Devir Sayısı: Satılan ürünlerin yıllık maliyetinin, stokların yıl boyunca ortalama
değerine oranlanması ile hesaplanır.
Süpermarket: Üretim dilinde süpermarket, sonraki süreçleri beslemek için, önceden
belirlenmiş olan stokun bulundurulduğu yerlerdir. Başka bir deyişle, belirli bir miktar malın,
yarı mamulün veya mamulün, belirli bir alanda stoklanmasıdır.
Müşteri süreçlerin, kullanımını ve gereksinimini görmeye yardımcı olması için,
süpermarketler genellikle tedarikçi süreç yakınına yerleştirilirler.
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Sürekli Akış: Tam zamanında üretim sisteminin temel bileşenlerinden biridir. Sürekli
akış, bir dizi süreç boyunca, sürekli bir biçimde ve her adımda, bir sonraki adımın gereksinimini
karşılayacak üretimi yapma ve iletme şeklinde tanımlanabilir. Başa bir deyişle sürekli akış,
siparişin alınması ile teslim edilmesi arasında geçen ve birbirini takip eden süreçler bütünüdür.
Bu süreçlerin mümkün olan en kısa zamanda, istenilen şekilde sona ermesi hedeflenir.
Takt Zamanı: Kullanılabilir toplam üretim süresinin, müşteri talebine oranı bir ürün
ve/veya hizmetin karşılanma süresini verir. Bu da takt zamanı olarak isimlendirilir.
Tam Zamanında Üretim: Tam Zamanında Üretim Sistemi, tüm üretim birimlerinin
katılımıyla en az maliyetle en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayacak bir stratejidir ve
üretimde etkinliği engelleyen, müşterilere gereksiz maliyetler yükleyen veya firmanın rekabet
gücünü tehlikeye sokan her türlü elemanı ortadan kaldırır.
Tek Parça Akışı: Her defasında tek bir parça yapma ve iletmedir.
Tempo Belirleyici Proses: Bir değer akışı boyunca bütün akışın temposunu belirleyen
prosestir.
Toplam Kalite Kontrol: Ürün ve hizmetlerin müşteri beklentilerini karşılaması veya
aşması için bütün bölümlerin, çalışanların ve yöneticilerin kalitenin sürekli iyileştirilmesinden
sorumlu olduğu bir yönetim yaklaşımıdır.
Toyota Üretim Sistemi: İsrafın yok edilmesi yoluyla en iyi kalite, en az maliyet ve en
kısa akış süresini elde etmek üzere Toyota Motor Company tarafından geliştirilmiş üretim
sistemidir.
Ürün Ailesi: Benzer süreçlerden geçen, ortak özellikleri olan ürün gruplarıdır.
Verimlilik: Çıktı/Girdi olarak bilinir. Müşteri isteklerinin, en az kaynakla en doğru
şekilde karşılanmasıdır.
Yalın Üretim: Müşteri istek ve beklentilerini tam karşılamaya yönelik olarak, en az
kaynakla en doğru üretimin gerçekleştirilmesini hedefleyen, israfları ortadan kaldırmaya odaklı
olan üretim sistemidir.
Yedi İsraf: Fazla üretimden kaynaklanan israf, beklemelerden kaynaklanan israf,
taşımalardan kaynaklanan israf, gereksiz hareketten kaynaklanan israf, gereksiz işlemlerden ve
karışıklıktan kaynaklanan israf, hatalı ürünlerden kaynaklı israf, stoktan kaynaklanan israf.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
• Ortaya çıktığı yer olması sebebiyle pek çoğu Japonca olan yalın felsefenin kendine
özgü terimleri bu bölümde açıklanmıştır.
• Altı sigmadan başlayarak yedi israfa kadar pek çok yalın kavramın anlatıldığı bu
bölümde amaç, okuyucuların yalın terimlere aşina olmasını sağlamaktır.
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Bölüm Soruları
1) Andon kavramını kısaca açıklayınız.
2) Beş S kavramının açılımını yazınız.
3) Muda, mura ve muri kavramlarını anlatınız.
4) “Japonca güncel mekân anlamına gelmektedir. Müşteriye değer yaratan
faaliyetlerin gerçekleştiği mekân, yer (fabrika vs.) olarak tanımlanabilir.”
Yukarıda verilen tanım hangi kavrama aittir?”
a) Andon
b) Gemba
c) Muda
d) Mura
e) Muri
5) Üretim planını düzgünleştirerek kaynakların etkin kullanımını sağlayan, parti
üretimini ortadan kaldırırken üretimin müşteri taleplerini verimli olarak karşılamasını mümkün
kılan yalın kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Heijunka
b) Seiri
c) Seiso
d) Gemba
e) Shitsuke
6) Bir tesisteki henüz işlenmemiş malzemelerin oluşturduğu stok aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Nihai stok
b) Fazla üretim stoku
c) Emniyet stoku
d) Ham madde stoku
e) Süreç içi stok
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7) Aşağıdakilerden hangisi 5 S açılımından biri değildir?
a) Seiri
b) Seiso
c) Shitsuke
d) Seiketsu
e) Shusa
8) Üretimde girdilerin çıktılar hâline dönüşmesini sağlayan, belirli bir sıraya göre
gerçekleşen faaliyetler topluluğudur.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Andon
b) Sürekli akış
c) Proses
d) Shusa
e) Muda
9) Belirli bir zaman diliminde, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet
avantajının sağlanması amacıyla, süreçlere yönelik iyileştirmeler yoluyla, çok sayıda hızlı
gelişmeyi ve maliyetleri düşürmeyi hedefleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Muda
b) Altı sigma
c) Beş S
d) Kaizen
e) Mura
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10) Çıktı/girdi şeklinde formüle edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Andon
b) Verimlilik
c) Sürekli akış
d) Değer
e) Kaizen

Cevaplar
4) b, 5) a, 6) d, 7) e, 8) c, 9) d, 10) b
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11. ESNEK İMALAT VE ÇEVİK ÜRETİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
•

Esneklik Kavramının Tanımı ve Esneklik Türleri

•

Esnek Üretim Sistemleri ve Ortaya Çıkışı

•

Esnek Üretim Sistemlerinin İşletmelere Faydaları

•

Çeviklik Kavramı ve Çevik Üretim Sistemleri

•

Çevik Üretim Sistemlerinin Diğer Üretim Sistemlerinden Farkı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Üretimde esneklik nasıl sağlanır?
2) Esnek üretim sistemleri neden gereklidir?
3) Esnek üretim sistemlerinde teknoloji kullanımının önemi nedir?
4) Üretim sistemlerinin gelişiminde gelinen son aşama hangisidir?
5) Çevik üretim sistemleri neden gereklidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Esnek İmalat

Esneklik tanımları ve türlerini
anlayarak, esnek üretim
sistemlerini öğrenmek ve bu
sistemlerin işletmeler için
gerekliliğini kavramak

Konu; ders anlatımı ve konuyla
ilgili örnekler şeklinde
işlenecektir.

Çevik Üretim

Çeviklik kavramını anlayarak,
çevik üretim sistemlerini
öğrenmek ve bu sistemlerin
geleneksel sistemlerden
farklarını kavramak

Konu; ders anlatımı ve konuyla
ilgili örnekler şeklinde
işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar
•

Esneklik

•

Esnek Üretim Sistemleri

•

İleri Üretim Teknolojileri

•

Çeviklik

•

Çevik Üretim

•

Geleneksel Üretim
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Giriş
Değişimin sürekli hâle geldiği günümüzde, değişimi doğru yönetmek ve ona adapte
olabilmek başarının ön koşulu hâline gelmiştir. Sürekli değişen pazar yapıları, devlet
politikaları, döviz kurları, faiz oranları ve teknolojik gelişmeler, değişime ayak
uyduramayanların âdeta sonunu hazırlamaktadır. Son yıllarda, müşteri istek ve beklentilerinin
odak noktası hâline gelmesi, değişime ve dolayısıyla teknolojiye adaptasyonu daha da hayati
hâle getirmiştir.
Kitlesel üretim sistemlerinin geçerliliğini, her geçen gün daha da yitirdiği günümüzde,
müşteriyi odak noktasına koyan, değişime adaptasyonu hedef alan ve işletmelere sayısız alanda
faydalar sağlayan, yeni üretim sistemleri ve bu sistemlerin özellikleri, bu bölümde ayrıntılarıyla
ele alınmıştır.
Farklı çeşitlerdeki ürünlerin üretimi gerçekleştirecek olan tezgâhlarda -büyük
değişikliklere gerek kalmaksızın- üretilebilmesini sağlayan esnek üretim sistemlerine bölümün
birinci ana alt başlığında yer verilmiştir.
Bölümün ikinci ana alt başlığında ise; üretim sistemlerinin gelişiminde gelinen son
nokta olarak değerlendirilen, çevik üretime yer verilmiştir.
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11.1. Esnek İmalat
Sözlük anlamı olarak esneklik, çeşitli durumlara, değişen koşullara uyum sağlayabilme
yeteneğidir. Üretim dilinde esneklik ise; üretim sisteminin her türlü değişikliğe hızlı ve etkin
bir biçimde cevap verebilme yeteneği olarak bilinmektedir.
Başka bir deyişle üretimde esneklik, üretimi gerçekleştirecek olan makinelerin, gerek
ürün çeşitliliği gerekse miktar farklılığı durumlarına hızlı, masrafsız ve kolay bir biçimde
adapte olabilmesidir.
Bir üretim sisteminin esnekliği genel olarak dört grupta toplanabilir:
1.

Parça sayısı ile ölçülen esneklik,

2. Farklı parçaları farklı makinelerde üretebilme yeteneği ile ilgili malzeme taşıma
sistemi esnekliği,
3.

Değişen fonksiyonlara uyarlanması ile ölçülen bilgisayar sistemi esnekliği,

4.

Süreç esnekliği.

(a) Parça karması ile ilgili iş esnekliği,
(b) İşin işlenebileceği farklı rotalarla ölçülen esneklik,
(c) Üretim programındaki değişikliklerin maliyetleriyle ölçülen kısa dönem esneklik,
(d) Yeni üretime hazırlık maliyetleriyle ölçülen uzun dönemli esneklik.

Bu sayılan esneklik grupları dışında üretimle ilgili farklı esneklik tanımlarına aşağıda
değinilmiştir.
Tezgah – Makine Esnekliği: Üretim, tek düze faaliyetlerden oluşan bir sistem değildir.
Hemen her ürünün ortaya çıkabilmesi, farklı türlerdeki parçaların üretimine bağlıdır. Farklı
türlerdeki parçaların üretilebilmesi için ise, üretimi gerçekleştirecek olan tezgahların
ayarlarında sürekli olarak değişim yapılması gerekir. Bu ayarların ne kadar hızlı ve kolay
gerçekleştirilebileceği, doğrudan tezgah esnekliği ile ilişkilidir.
Üretim Süreci - Proses Esnekliği: Üretim süreci, girdilerin bazı değişikliklere
uğrayarak belirli çıktılara dönüştüğü işlemler bütünüdür. Üretim süreci esnekliği ise, üretimi
sağlayan makine ve teçhizatta önemli değişikliklere gidilmeden, farklı ürünleri üretebilecek
süreçleri sağlayabilme yeteneğidir.
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Üretim Esnekliği: Bir üretim sisteminin, en az sermaye yatırımı ile üretebileceği tüm
parça tiplerinin kümesini ifade etmektedir. Üretim esnekliği, kullanılan tezgahların ve malzeme
taşıma sistemlerinin esnekliğine, işletmelerin bilişim ve kontrol sistemine bağlıdır.
Ürün Esnekliği: Üretim sisteminin, yeni bir ürün dizisine geçiş yapabilme yeteneği ile
ilgili bir ölçüdür. Tüketicilerin istek, beklenti ve ihtiyaçlarının sürekli değişiyor olması,
işletmeleri ürün esnekliği konusunda etkin olmaya zorlamaktadır. Ürün esnekliğinin
sağlanması da esnek üretim sistemlerinin kullanılmasını gerektirir.
Rota Esnekliği: Sistemde meydana gelebilecek herhangi bir aksaklığın, üretimi
etkileme düzeyiyle ilgilidir. Sistem içerisindeki alternatif rotaların kullanılması yeteneğidir.
Rota esnekliği, üretimin aksamasını ve bunlardan kaynaklanan zaman kayıplarını önler.
Genişleme Esnekliği: Üretim tesisinin kolay ve modüler bir biçimde büyütülmesiyle
(kapasitesinin arttırılabilmesiyle) ilgili bir ölçüdür. Genişleme esnekliği, kapasite esnekliğinin
dışında stratejik kararlar alınarak, yeni pazarlara girebilmek için büyümeyi kolaylaştırma
yeteneği olarak da tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle, üretim sisteminin birim zamanda sahip
olduğu teknoloji düzeyi, ürün kalitesi ve diğer esneklik tipleri gibi özelliklerini ihtiyaç
duyulduğunda arttırabilme yeteneğine denilmektedir.
Miktar - Hacim Esnekliği: Sistemin farklı miktarlarda üretim yapabilme kapasitesi
şeklinde tanımlanabilir.
İşlem Esnekliği: Operasyonel esneklik olarak da bilinir. Her bir parçanın üretimindeki
işlem sırasının değiştirilebilme düzeyiyle ilgili bir esneklik türüdür.
Malzeme Taşıma Esnekliği: Sistemdeki parçaların etkin ve kolay bir biçimde hareket
ettirilebilme yeteneğidir. Üretim sisteminde kullanılan parçaların taşınma kolaylığı, malzeme
taşıma esnekliğine bağlıdır.
Program Esnekliği: Sürecin bazı bölümlerinin başarısız olduğu durumlarda bile
üretimi devam ettirmek amacıyla işlem rotası değişikliklerine, sistemin uyarlanabilir
kontrolüne, işlemlere ve destek faaliyetlerine olanak sağlayarak ekonomik üretimi devam
ettirebilme yeteneğidir.
Teknoloji Esnekliği: Hâlihazırda kullanılan teknolojilerin, değişimlere ve yeniliklere
uyum sağlayabilme yeteneğidir.
Organizasyonel Esneklik: Sürekli değişen pazara bağlı olarak üretimdeki esnekliğin
yanı sıra, işletme organizasyonlarının da değişimlere ve yeniliklere uyum sağlaması gerekir. Bu
da organizasyonel esneklik olarak ifade edilir. Yeni ve esnek organizasyon yapıları, klasik
hiyerarşik organizasyon yapılarının aksine, daha küçük yapılanmalar şeklindedir.
İşletmelerin iç ve dış çevreleriyle, teknolojide meydana gelen değişimlerin
organizasyonlar üzerinde meydana getirdiği yeni yapılanmaları şu şekilde belirtmek
mümkündür:
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• Büyük ve çeşitli üretim merkezleri yerine otomasyonu ve esnekliği yüksek küçük
fabrikalar,
•

Ölçek ekonomileri yerine esnek yapılar,

• Yüksek, kademe sayısı fazla olan dikey organizasyonlar yerine, kademe sayısı
azaltılmış, basit organizasyonlar,
• Klasik rasyonel organizasyonlar yerine, mobilitesi ve uzmanlığı yüksek
takımlardan oluşan yapılar,
•

Ürün odaklılık yerine, müşteri odaklılık.

Pazar Esnekliği: İşletmenin içinde bulunduğu pazardaki yeniliklere uyum
sağlayabilme yeteneğidir.
Pazarlama Esnekliği: Üretilen mal ve/veya hizmetlerin pazarlanmasında değişen
yöntemlerin uygulanabilme yeteneği ve farklı hedef kitlelere mal ve/veya hizmeti
pazarlayabilme yeteneği olarak tanımlanabilir.

11.1.1. Esnek Üretim Sistemleri
60’lı yıllara kadar dünya pazarında, müşteri istek ve beklentilerinin ön planda
olmadığı, üretilen her şeyin satılacağı anlayışı hâkimdi. Üretim odaklı olan bu anlayışın en
bilinen kanıtlarından biri, Fordist üretimin kurucusu Henry Ford’un “Siyah olmak kaydıyla
istediğiniz renk arabayı alabilirsiniz.” sözüdür.
60’lı yıllardan sonra ekonomik durgunluk ile birlikte, ürünlerin kitleler hâlinde
üretildiği seri üretim anlayışı, egemenliğini yitirmeye başlamıştır. Seri üretimin sağladığı en
büyük getiri olan ölçek ekonomisi, kitlesel talep tarafından desteklenemez hâle geldiğinden,
üreticiler her geçen gün daha da agresifleşen rekabet ortamında, farklı rekabet etme yöntemleri
aramaya başlamıştır.
Artık üretilen her malın satılamayacak olması gerçeği ve sürekli kızışan uluslararası
rekabet, üreticileri daha düşük maliyetlerle, daha kaliteli, daha çeşitli ve daha güvenilir ürünler
üretmeye mecbur bırakmıştır. Müşteri istek ve beklentilerinin de ön plana çıkmaya başladığı
bu dönemlerde, daha küçük partiler hâlinde, daha çeşitli üretim yapılma ihtiyacını doğurmuştur.
Ortaya çıktığı dönemin ihtiyaçlarına cevap veren esnek üretim sistemleri, farklı
çeşitlerdeki ürünlerin, üretimi gerçekleştirecek olan tezgâhlarda büyük değişiklikler
yapılmasına gerek kalmaksızın üretilebilmesini sağlayan sistemler olarak tanımlanabilir.
Teknolojik gelişmelerin üretim sistemlerine entegrasyonundan doğan bu sistemler, sürekli
değişen müşteri istek ve beklentilerine karşılık verebilmeyi kolaylaştırmış ve bu sistemleri
kullanan işletmelere önemli rekabet avantajları sağlamıştır.
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Esnek üretim sistemleri, üretimde otomasyonu temsil eder. Teknolojinin en yoğun
hâliyle kullanıldığı bu sistemlerde, büyük hacimli partilerin üretildiği montaj hatları yerini,
gerek miktar gerek çeşit bakımından daha farklı ürünler üretebilen, bilgisayar kontrollü
sistemlere bırakmıştır.
Modern üretim sistemlerinin temel elemanlarından biri olan Esnek Üretim Sistemlerinin
başlıca özellikleri şunlardır:
Esnek Üretim
uygulanabilmektedir,

Sistemleri,

ürün

çeşitliliğinin

fazla

olduğu

işletmelerde

Genel amaçlı makine ve teçhizatlara sahip olan sistemlerdir,
Makine ve/veya tezgâhlar üzerinde yapılacak küçük değişikliklerle, farklı parça ve
ürünlerin üretiminin gerçekleştirilebildiği sistemlerdir,
Üretimde otomasyonun en yoğun kullanıldığı sistemlerdir,
Üretimin yanı sıra, malzeme ve ürünlerin taşınmasında da insan faktörünün en az olduğu
sistemlerdir,

11.1.2. Esnek Üretim Sistemlerinde Kullanılan Teknolojik Elemanlar
Sayısal Kontrollü Tezgâhlar (CNC): İngilizce “Computer Numerical Control”
kelimelerinin baş harflerinden ismini alan CNC tezgâhlar, birtakım sayısal kodlamalarla
ayarlanabilen, bilgisayar kontrollü takım tezgâhlarıdır.
Esnek üretim sistemlerinde en yaygın olarak kullanılan NC tezgâh türü, CNC
tezgâhlardır. CNC tezgâhlarda NC tezgâhlardan farklı olarak, bir takım üretim bilgilerinin
saklanabileceği hafıza ve bunun yanı sıra kontrol ünitesini özel olarak destekleyen bir güç
kaynağı bulunmaktadır. Bunların yanı sıra CNC tezgâhlarda yapılan üretim, daha yüksek ve
sabit kalitede olmakta, daha kısa ön hazırlık süreleri sunmaktadır.
Otomatik Taşıma/Yükleme/Boşaltma Sistemleri: Ürünlerin, ham madde hâlinden
nihai ürüne dönüşene kadar, tüm taşınma faaliyetlerinin otomasyonunu sağlayan sistemlerdir.
Esnek üretimin sağlanmasında vazgeçilmez olan otomatik taşıma sistemlerinin başlıcaları;
robotlar, konveyörler, otomatik rehberli araçlar şeklinde sıralanabilir.
Otomatik yükleme/boşaltma sistemleri ise; ham madde, yarı mamul ve mamullerin
taşıma araçlarına yüklenip boşaltılmasında kullanılan sistemleridir.
Bilgisayar Destekli Tasarım: Bilgisayar destekli tasarım, bilgisayarların depolama,
kontrol, hızlı işleme gibi özelliklerinden faydalanılarak, ürünlerin tasarım aşamasının
desteklenmesini sağlar.
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Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri: Tüm üretim programının kontrolünü sağlayan
sistemlerdir. Üretim emirlerinden iş yüklerinin dağılımına, arıza tespitinden malzeme taşıma
kontrolüne kadar tüm sürecin kontrolüyle ilgilenir.
Yönetim Bilgi Sistemleri: Yöneticilerin yönetsel kararlarda, doğru bilgiye, doğru yer
ve zamanda, doğru kanallarla ulaşmasını sağlayan, esnekliğe katkı sağlamak için tüm yönetsel
fonksiyonları kolaylaştıran interaktif sistemlerdir.

11.1.3. Esnek Üretim Sistemlerinin Faydaları
•

Stokların azaltılmasına yardımcı olur.

•

Yer tasarrufu sağlar.

•

Otomasyonu arttırırken çalışan sayısı azaltır.

•

Tezgâh hazırlık sürelerinin kısalmasını sağlar.

•

İnsan faktörünü en aza indirgeyen bir sistem olduğundan, hata sayısını minimize

•

Daha küçük partilerde, daha çeşitli ürünlerin üretilmesini sağlar.

•

Finansal çevrimi hızlandırır.

•

Çalışanların verimliliğinde artış sağlar.

•

Daha güvenli bir iş ortamı yaratır.

•

Verimlilik ve kârlılık artışı sağlayarak, uzun dönemde rekabet avantajı yaratır.

•

Siparişlerin teslim süresinin kısalmasını sağlar.

•

Çevrim zamanını kısaltır.

•

Yığın hacmini minimize eder.

eder.

11.1.4. Esnek Üretim Sistemlerinin Dezavantajları
•

Kurulum maliyetlerinin yüksek oluşu

•

Makine kullanımının artması nedeniyle istihdamın azalması

•

Yazılım sorunları

•

Kurulumda ve çalıştırmada uzman ekip gerektirmesi

•

Sürekli teknolojik yenilik gerektiriyor olması
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•

Teknik sorunlar durumunda, planlamalarda sapmalar yaratması

•

Sistemin tamamen oturmasının zaman alması

11.2. Çevik Üretim
Kelime anlamıyla çeviklik, hızlı hareket edebilme yeteneği olarak bilinir. Üretim dilinde
ise çevik üretim, müşteri gereksinimlerine hızlıca yanıt verebilen, hataları azaltırken daha kısa
üretim süreçleri oluşturan, kaliteyi arttıran yeni bir üretim, planlama ve kontrol sistemidir.
Çevik üretim kavramı ilk kez 1991 yılında ortaya çıkmış ve günümüzün en gözde üretim
anlayışlarından biri olmuştur. Lehigh Üniversitesi Iacocca Enstitüsü tarafından yayınlanan
“21st Century Manufacturing Enterprise Strategy” adlı raporda temelleri atılan çevik üretim
sistemi, üretim sistemlerinin gelişimindeki son aşama olarak kabul edilebilir.
İşletmelerin çevikliği yakalayabilmesi olağanüstü bir başarıdır. Çünkü bir işletmenin
çevik olabilmesi demek, pazardaki tüm değişimlere, üretimden insan kaynaklarına tüm işletme
fonksiyon ve donanımlarıyla cevap verebilmesi demektir. Şüphesiz bu da tam bir
koordinasyonu ve sistemin, işletmenin her kademesi tarafından benimsenmesini
gerektirmektedir.
Çevik üretim, firmaların üretimde rekabet derecelerini iyileştirmeye yönelik olarak
tasarlanan yeni bir kavramdır ve bir örgütün talepteki değişikliklere hem hacim hem de çeşitlilik
açısından hızlıca cevap verme yeteneği olarak tanımlanır. Bu değişimlere cevap verebilme
yeteneği; işletmenin adaptasyon gücüne, teknolojiyi kullanma seviyesine, belirsizliklerle başa
çıkabilme kabiliyetine bağlıdır.
Çevik üretimin, sürekli değişen pazara çözümler üretme zorunluluğu, teknolojik
gelişmelerle yakın temasta olmayı gerektirmektedir. Çevik üretim sistemlerinde, CNC
tezgâhlar, robotlar, DNC, CAD, CAM, CIM gibi tüm ileri üretim teknolojileri etkin olarak
kullanılmaktadır. Tüm bu teknolojilerin etkin olarak kullanımının yanı sıra, meydana gelen yeni
teknolojik gelişmelerin de mutlaka sisteme dâhil edilmesi gerekmektedir.
Çevik üretimin başarısı, tıpkı diğer üretim sistemlerinde olduğu gibi, sistemin
yöneticilerden astlara tüm işletme çalışanları tarafından benimsenip doğru anlaşılmasına
bağlıdır. Sistemi anlayıp benimsemiş, dinamik, başarı odaklı çalışanlar, çevik iletmelerin
yaratılmasında en önemli faktörlerdendir.

11.2.1 Çevik Üretim Sisteminin Geleneksel Üretim Sistemleriyle
Karşılaştırılması
Çevik üretimin geleneksel üretim sistemlerinden en önemli farkı, müşteri odaklı
oluşudur. Geleneksel üretim sistemleri, üretilenin satılması anlayışına dayanan, ürün odaklı
yaklaşımı benimserken, çevik üretim sistemleri tamamen müşteri odaklıdır ve müşteri istek ve
beklentilerinin en doğru şekilde, tam istenilen zaman ve kalitede karşılanmasını hedefler.
Geleneksel üretim sistemlerinden ürün değerini üretici belirlerken, çevik üretim sistemlerinde
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ürün değerini müşteri belirlemektedir. Bu da, çevik üretimin müşteri odaklılığının bir başka
kanıtıdır.
Geleneksel üretim sistemlerinde çalışanlar, işletmeleri amacına ulaştıracak olan
elemanlar olarak değerlendirilir. Çevik üretim sistemlerinde ise çalışanlar, bir işletmenin sahip
olduğu en değerli kaynaklarıdır ve insan kaynağının sürekli olarak eğitilmesi ve geliştirilmesi
esastır.
Kitlesel üretim sistemlerinde kalifiye işçilere olan gereksinim, çevik üretim
sistemlerinde kalifiye işçilere olan gereksinimden çok daha azdır. Çevik üretim sistemleri, ileri
teknolojilerin entegrasyonuna dayalı sistemler olduğundan, bu teknolojileri kullanabilecek
teknik yeterliliklere sahip, kalifiye elemanlara ihtiyaç duymaktadır.
Kitlesel üretim sistemlerinde, esneklik düşüktür ve buna bağlı olarak ürün çeşitliliği de
yüzeyseldir. Çevik üretim sistemlerinde ise, yüksek esneklik yeteneği, ürün çeşitliliğinin de
fazla olmasını sağlamaktadır.
Kitlesel üretim sistemleri, ölçek ekonomisi anlayışına dayandığından, küçük partili
üretimlerdeki birim maliyetler ile büyük partili üretimlerdeki birim maliyetler arasındaki fark
son derece yüksektir. Çevik üretim sistemlerinde ise, üretimin farklı hacimlerde gerçekleşiyor
olması, birim maliyetlerde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır.
Geleneksel sistemlerde kalite anlayışı, nihai ürünün kalitesiyle ilgiliydi. Yani önemli
olan, nihai ürünlerin hata sayısı ve yine nihai ürünlerin uygunluk kalitesiydi. Hata sayısı en az
olan üretim, en kaliteli üretim olarak değerlendirilmekteydi. Çevik üretim sistemlerinde ise en
temel kalite ölçütü, ürünlerin ve/veya hizmetlerin ekonomik ömrü sona erene kadar müşterinin
istek ve beklentilerini karşılıyor olmasıdır.
Çevik üretim, çalışanları yetkilendirirken, geleneksel üretim sistemlerinde merkezi
kontrol anlayışı hâkimdir. Çalışanların yetki sahibi olması, kararların daha hızlı alınasını,
üretimin aksamadan sürmesini ve kalitenin her aşamada gerçekleşmesini sağlar.
Geleneksel yapı ürüne ve üretim hattına odaklanırken, çevik üretim, temel yeteneklere
ve becerilere odaklanır.
Geleneksel yapıdaki fonksiyonel departmanlar, çevik üretimde yerini fırsatlara göre
oluşan faaliyet gruplarına bırakır.

11.2.2. Çevik Üretim Sistemlerinin İşletmelere Faydaları
•

Ürünün ekonomik ömrü boyunca müşteri tatminini arttırır.

•

Değişime adaptasyonu kolaylaştırır.

•

Çalışanların yaratıcılığını arttırır.

•

Ürün çeşitliliğini arttırır.
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•

Daha güçlü bir bilgi iletişim ağı sağlar.

•

Çevrim süresini kısaltır.

•

Ürün teslim sürelerini kısaltır.

•

Verimliliği arttırır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Bu bölümde esneklik kavramı ve başlıca esneklik türleri açıklamalarıyla beraber
anlatılmıştır. Esnek üretim sistemlerinin, ortaya çıkmaya başladığı 60’lı yıllardan günümüze
kadar olan değişimi, esnek üretim sistemlerinde kullanılan teknolojik elemanlar ve esnek üretim
sistemlerinin işletmelere olan faydaları, bölümün ilk ana alt başlığında öğrenilmiştir.
Bölümün ikinci ana alt başlığında ise, üretim sistemlerinin gelişiminde gelinen son
nokta olarak bilinen, çevik üretim anlatılmıştır. Çeviklik kavramı ve üretimde çeviklik ele
alınmış, çevik üretimin günümüz koşullarındaki gerekliliği öğrenilmiştir. Bu ana alt başlığın en
son kısmında ise; çevik üretim sistemlerinin diğer üretim sistemlerinden farkı anlatılmış ve
işletmelere sağladığı yararlar belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Üretimde esneklik nedir? Esneklik türlerinden 3 tanesini yazınız.
2) Esnek üretim sistemlerinin işletmelere faydalarını anlatınız.
3) Çevik üretim sistemini kısaca açıklayınız.
4) Aşağıdakilerden hangisi esnek üretim sistemlerinin özelliklerinden değildir?
a) Genel amaçlı makine ve teçhizatlara sahiptir.
b) Otomasyon oldukça yüksektir.
c) Durağanlıktan yana bir sistemdir.
d) Üretimin yanı sıra, malzeme ve ürünlerin taşınmasında da insan faktörünün en az
olduğu sistemlerdir
e) Ürün çeşitliliğinin fazla olduğu işletmelerde uygulanır.
5) Esnek üretim sistemlerinde kullanılan teknolojik elemanlardan, sayısal kontrollü
tezgâhların bilinen diğer adı hangisidir?
a) CNC Tezgâhlar
b) NC Tezgâhlar
c) DNC Tezgâhlar
d) Otomatik Taşıma Sistemleri
e) CAD
6) “Ürünlerin, ham madde hâlinden nihai ürüne dönüşene kadar, tüm taşınma
faaliyetlerinin otomasyonunu sağlayan sistemlerdir.” şeklinde tanımlanan teknolojik elemanlar
aşağıdakilerden hangisidir?
a) CNC tezgâhlar
b) NC tezgâhlar
c) DNC tezgâhlar
d) Otomatik taşıma sistemleri
e) CAD
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7) Aşağıdakilerden hangisi esnek üretim sistemlerinin faydalarından değildir?
a) Ürün çeşitliliğini arttırır.
b) Nihai ürün stokunu arttırır.
c) Çevrim zamanını kısaltır.
d) Yığın hacmini minimize eder.
e) Hazırlık sürelerini kısaltır.
8) Aşağıdakilerden hangisi esnek üretim sistemlerinin dezavantajlarındandır?
a) Yarı mamul stokunu arttırır.
b) Çevrim zamanını kısaltır.
c) Yığın hacmini minimize eder.
d) Verimliliği arttırır.
e) Sürekli teknolojik yenilik gerektirir.
9) Aşağıdakilerden hangisi çevik üretimin bir özelliğidir?
a) Çalışanları yetkilendirir.
b) Yetki her zaman yöneticilerdedir.
c) Kalite anlayışı nihai ürüne dayalıdır.
d) Büyük partili üretimler yapmayı hedefler.
e) Merkezi kontrol sistemi hâkimdir.
10) Aşağıdakilerden hangisi çevik üretimin yararlarından biri değildir?
a) Verimliliği arttırır.
b) Ürün teslim süresini kısaltır.
c) Çevrim süresini attırır.
d) Çalışanların yaratıcılığını arttırır.
e) Bilgi iletişim ağını geliştirir.
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Cevaplar
4) c, 5) a, 6) d, 7) b, 8) e, 9) a, 10)c
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12. ERP (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI)

205

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
• ERP Tanım ve Kapsamı
• ERP ve MRP 2 Arasındaki İlişki
• ERP’nin Ortaya Çıkışı ve Sistemin İşleyişi
• ERP Modülleri
• Türkiye’deki ERP
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
• ERP neden ve nasıl ortaya çıkmıştır? ERP’nin ortaya çıkmasına neden olan
faktörler nelerdir?
•

ERP uygulamalarının, MRP ve MRP2 uygulamalarından farkı nedir?

•

ERP Sistemlerinin işletmelere faydaları nelerdir?

•

İşletmelerin ERP’ye geçiş sürecinde yaşadıkları zorluklar nelerdir?

•

ERP uygulamaları gerçekten gerekli midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

ERP Kavramı

ERP tanımının, sistemin
ortaya çıkış nedenlerinin
öğrenilmesi

Konu; ders anlatımı ve konuyla
ilgili örnekler şeklinde
işlenecektir.

MRP ve MRP2

MRP ve MRP2’nin anlaşılıp, Konu; ders anlatımı ve konuyla
ERP ile olan farklarının
ilgili örnekler şeklinde
öğrenilmesi
işlenecektir.

ERP Hakkında Eleştiriler

ERP sistemine, olumlu ve
olumsuz eleştirilerin
öğrenilmesi

Konu; ders anlatımı ve konuyla
ilgili örnekler şeklinde
işlenecektir.

Türkiye’deki ERP Paketleri

Türkiye’de yaygın olarak
kullanılan ERP paketlerinin
tanınması

Konu; ders anlatımı ve konuyla
ilgili örnekler şeklinde
işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar
•

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

•

MRP

•

MRP2

•

ERP Modülleri

•

ERP Paketleri
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Giriş
Küresel rekabetin hızla artması, sürekli değişen müşteri isteklerine hızlı cevap verme
gerekliliği, uluslararası pazarlara açılma ihtiyacı, hızla değişen pazar yapıları, tam zamanında
üretim anlayışının yaygınlaşması gibi nedenler ile bilgi teknolojilerinin gelişip yaygınlaşması
sonucu, işletmelerin faaliyetlerini kolaylaştıran yeni sistemler ortaya çıkmaya başlamıştır. ERP
de bu bilgi sistemlerinden bir tanesidir.
Açılımı kurumsal kaynak planlaması olan ERP, işletmelerin tüm kaynaklarının
birleştirilip verimli olarak kullanılması için tasarlanmış olan sistemlerdir. Özellikle coğrafi
olarak farklı bölgelere yayılmış olan işletmelerde, tüm kaynakların etkin bir biçimde
planlanması, kontrol edilmesi ve yönetilmesi oldukça karmaşık ve güç bir iş iken; ERP
yazılımları sayesinde tüm bu kaynakların, bütünleşik bir sistem dâhilinde planlanıp kontrol
edilmesi ve yönetimi sağlanabilmektedir. Kısaca işletmelerin ERP sistemlerini kullanmalarının
asıl nedeni; bu sistemlerin, işletmelerin rekabet avantajlarına ulaşmalarına olanak sağlayan
sistemler oluşudur.

210

12.1. ERP Tanımı
ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlama), işletmelerde mal ve
hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde
kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak
planlaması sistemleri, bir işletmenin tüm kaynaklarını ve faaliyetlerini bir araya getirmeye
yarar. Genellikle ERP sistemlerinin kullanımı kolaydır. Klasik bir ERP yazılımı, işlem
yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. ERP sistemleri, temelde
verilerin saklanabildiği bütünleşik veri tabanlarına ihtiyaç duyarlar.
ERP sistemleri, işletmelerin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya
getirilmesine yardımcı olmaya çalışır. Yani bu yazılımlar, bir işletmenin, satıştan muhasebeye,
üretimden insan kaynaklarına akla gelebilecek tüm işletme fonksiyonlarını kapsayan entegre
bilgi sistemleridir.
Coğrafi olarak farklı bölgelerde fabrikaları ya da depoları bulunan işletmeler için,
buralardaki kaynaklarının eş zamanlı olarak kontrolü ve planlanmasına yardımcı olur. Bunların
yanı sıra hangi fabrikanın hangi makine ve teçhizata sahip olduğunu, iş gücü, enerji, bilgi gibi
üretim için gereken kaynakların kontrolü ve planlanmasını sağlayarak gelen talebin hangi
merkezden ne şekilde karşılanacağına karar vermeye yardımcı olur.
ERP fabrikalar arası entegrasyonu, fabrikalar bazında esneklik ilkesine uygun olarak
gerçekleştirebilen bir sistemdir. Amaç, fabrika bazında merkezi yönetimin avantajlarından
yararlanırken fabrikalar arası koordinasyonu ve entegrasyonu işletmenin temel stratejileri
doğrultusunda sağlamaktır.
APICS (Amerikan Üretim ve Stok Kontrol Topluluğu)’na göre ERP; “ Müşterilerin
siparişlerini karşılamak için kurum ve işletme genelindeki gereken kaynakları almak, imal
etmek, sevk etmek ve hesaplamak üzere belirleyen ve planlayan muhasebe odaklı bir bilişim
sistemidir.”
ERP sistemleri, daha önceleri ayrı ayrı ele alınan işlevleri birleştirerek, işletmelerin
amaçlarını gerçekleştirmeye ve her türlü üretim kaynağında (ham madde, malzeme, işgücü,
makine ve teçhizat gibi) verimliliği arttırmaya çalışır.
Ayrıca ERP, işletmelerde departmanlar arası bilgi akışının doğru bir biçimde
gerçekleşmesini sağlar. İhtiyaç duyulan bilgilerin, ihtiyaç duyulan zamanda, ihtiyaç duyulan
yerde olması, zaman ve bilgi kayıplarını önemli ölçüde azaltacak ve bu da şüphesiz verimliliğin
artmasını sağlayacaktır.
ERP kavramının daha iyi anlaşılması için MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) ve MRP
II (Üretim Kaynakları Planlaması) kavramlarına değinilecektir.
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12.2. MRP ve MRP2
MRP (Materials Resource Planning / Malzeme İhtiyaç Planlaması), yatırımları
minimize etmek, etkinliği arttırmak ve müşteri hizmetlerini geliştirmek amacıyla kullanılan;
işletmelerin mevcut stok miktarı, stok türü ve brüt gereksinimleri verilerine dayanarak, net
gereksinimlerinin hesaplanması sonucu, doğru zamanda, doğru miktarda sipariş ve üretim
emirlerinin verilmesini sağlayan plandır.
MRP sistemi; önce gereken ham madde miktarını belirleyip sonra da mevcut stokları ve
verilmiş siparişleri göz önünde bulundurarak, tedarik edilmesi gereken doğru miktarları
belirler.
Malzeme ihtiyaç planlaması, ana üretim planının verilerine göre; son ürünün üretimi
için gereken parça ve bileşenleri tespit ederek, bunların hangi tarihte ve hangi miktarlarda
üretilmesi gerektiğine karar verir.
Malzeme ihtiyaç planlamasının bir diğer girdisi ürün ağaçlarıdır. Ürün ağaçları
sayesinde bir ürünün üretilebilmesi için; hangi parça ve bileşenlerden, hangi miktarda
kullanılması gerektiği öğrenilir.
Kısaca MRP’nin amaçları şu şekilde sıralanabilir:
• Tüm stok kalemlerinin brüt ve net ihtiyaçlarını, periyotlar hâlinde belirlemek.
• Mevcut stok durumunu dikkate alarak, doğru sipariş ve üretim emirlerini, doğru
zamanda vermek.
• Stok yatırımlarını minimize etmek.
• Zamanlamadan ya da stoksuzluktan kaynaklanan sorunları ortadan kaldırarak, sipariş
gecikmelerinin ve müşteri şikayetlerinin önüne geçmek.
• Planlanan siparişlerin
gerçekleştirilmesini sağlamak.

durumundan

yola

çıkarak,

kapasite

planlamasının

- MRP II (Manufacturing Resource Planning-Üretim Kaynakları Planlaması); bir imalat
firmasının tüm kaynaklarının etkin olarak yönetimidir. MRP II, bir firma işletim sistemi ve
bazen de işletmenin bilgisayar modeli olarak adlandırılmaktadır. MRP II, planlama, üretim,
stok, satışlar ve nakit akışları ile ilgilenir. Yani organizasyonun mühendislik, işlevsel ve
finansal kaynaklarının planlanması için bir araçtır. MRP sistemine pazarlama, finans, kapasite
planlaması gibi fonksiyonların eklenmesiyle MRP II sistemi oluşmuştur.
Esas itibarıyla MRP II malzeme ihtiyaç planlamasının yanı sıra, makine ve işçilik
kaynağına yönelik olarak da kapasite planlaması çalışmalarını içerir. Malzeme İhtiyaç
Planlaması, yatırımları minimize etmek, etkinliği arttırmak ve müşteri hizmetlerini geliştirmek
amacıyla kullanılan; işletmelerin mevcut stok miktarı, stok türü ve brüt gereksinimleri
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verilerine dayanarak, net gereksinimlerinin hesaplanması sonucu, doğru zamanda, doğru
miktarda sipariş ve üretim emirlerinin verilmesini sağlayan plandır.

12.3. ERP-MRP2 İlişkisi ve Farkları
MRP II’nin bir ERP uygulamasında önemli bir yeri vardır. Özellikle üretim
işletmelerinde, sipariş, stok, satın alma gibi faaliyetlerin planlanmasında MRP II kullanılır.
MRP II, aynı zamanda kendi içerisinde bir entegre sistemdir ve tercih edilen yöntem tamamen
ERP sistemleriyle benzerdir.
Genel olarak ERP’ nin MRP II’den çok fazla farkı yoktur. ERP’de MRP II’ye ek olarak
bazı muhasebe modülleri ve insan kaynakları ile ilgili modüller uygulamaya konulmuştur.
ERP sistemleri, stok kontrolden dağıtıma tüm işletme faaliyetlerini kapsar ve etkin bir
bilgi akışıyla ihtiyaçlara tam olarak cevap vermeyi sağlar. Ana üretim çizelgeleme, ürün
ağaçları, malzeme ihtiyaç planlama, kapasite ihtiyaç planlama, kaba kapasite planlama, satış,
bakım/onarım ve kalite yönetimine yönelik entegre uygulama programlarını içerir. Yani
ERP’de daha çok MRP II’deki ana modüller geliştirilmiştir.
MRP II genellikle tek bir fabrikaya yönelik çalışırken, ERP daha çok birden fazla
fabrikaya yönelik olarak çalışır.
ERP ile daha karmaşık faaliyetler gerçekleştirilir. ERP; mali, dağıtım ve üretim
yazılımlarının (MRP II’nin) genişletilmiş ve bütünleştirilmiş bir setidir, hiçbir zaman MRP
II’nin yerine geçen bir sistem değildir.

12.4. ERP Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
ERP kavramı, Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) ve Üretim Kaynakları Planlama (MRP
II) sistemlerinden ortaya çıkmıştır.
ERP’nin atası sayılan MRP yazılımları bilgisayarların yaygınlaşmaya başladığı 1960’lı
yıllarda geliştirilmeye başlanmıştır.
1970’li yıllara gelindiğinde bu sistemlere satın alma, muhasebe gibi fonksiyonlar
eklenmiş ve geliştirilen bu yeni sisteme MRP II sistemi denilmiştir. MRP II yazılımları diğer
özel yazılımlarla kullanılmış ve genellikle üretim işletmelerince uygulanmıştır.
MRP ve MRP II sistemlerinin devamı olarak, 1990’lı yılların başında, tüm işletme
kaynaklarının planlanıp yönetilmesini sağlayan ERP sistemi geliştirilmiştir.
ERP’nin ortaya çıkış nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
•

Küreselleşme ve uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması

•

Bilgi teknolojilerinin beraberinde gelen yeni imkanlar
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•

Uluslararası pazarlara açılma ihtiyacı

•

Uluslararası dağıtım ağlarının yaygınlaşması

•

Çok tesisli işletme operasyonlarının kontrolü ihtiyacı

•

Yüksek rekabet ortamı

•

Hızla değişen pazar yapıları

• Tam zamanında üretim sisteminin hızla yaygınlaşıp, benimsenmeye başlaması gibi
nedenler ve ihtiyaçlar ERP sistemlerinin geliştirilmesine yol açmıştır.

12.5. ERP Sisteminin Temel Özellikleri
• Tüm sektörleri hedef alan ve kurulumu esnasında özelleştirilebilen standart yazılım
paketidir.
•

Diğer paketlere kıyasla özelleştirmeye çok daha müsait yapıya sahiptir.

• Bir veri tabanı yönetimi yazılımı, ara katman ya da bir işletim sisteminden ziyade
bir uygulama yazılımıdır.
•

Hem ana verileri hem de iş süreçlerine ait verileri tutan bütünleşik bir veri tabanıdır.

•

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 vs) ve insan kaynakları
yönetimi gibi işlevleri ülkesel gereksinimlere uygun bir şekilde yerine getirirler.
• Temel ERP ürün paketi dünya ölçeğinde kullanımı sağlamaya yeterli işlevselliği
içermesi sayesinde bazı sektörleri değil tüm sektörleri hedefler.
• ERP yazılımlarını diğerlerinden ayıran bir özellik de ERP paketlerinin tedarik
yönetimi, sipariş yönetimi ve ödeme işlemleri gibi, tekrar eden ve sürekli olan iş süreçlerini
destekliyor olmalarıdır. Bu paketler sadece pazarlama, ürün geliştirme ve proje yönetimi gibi
düşük seviyede yapılandırılmış ve düzensiz olan işlevler üzerinde yoğunlaşmazlar.

12.6. ERP Sisteminin Faydaları
•

Her anlamda esnekliğin sağlanması
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•

Stokun azaltılması

•

İşletmenin iç ve dış koordinasyonunun etkin bir biçimde sağlanması

•

Üretim performansının önemli oranda artması

•

Her türlü piyasa değişikliğine karşı daha hızlı yanıt verebilir hâle gelmek

•

İşletme kaynaklarının verimli ve etkin kullanımının sağlanması

• Üretim ve dağıtım kaynaklarının doğru planlanıp yönetilmesi yoluyla bu
kaynakların verimliliğinin arttırılması
•

Etkin bir bilgi iletişim ağının sağlanması

•

Müşteri memnuniyetinin artması

•

Veri girişinin yalnızca bir defaya mahsus olması

•

Rekabet avantajı

•

Her alanda gelişmiş uluslararası işlemler

•

Pek çok işletme fonksiyonunda otomasyonun sağlanması

•

Daha az kaynak kullanımı

•

Zamanında ürün teslimatının artması

•

İş süreçleri arasında koordinasyonun sağlanması.

12.7. ERP Hakkında Yaygın Eleştiriler
OLUMLU
• ERP sistemi, işletmedeki tüm Bilgi Sistemi(BS) kaynaklı problemleri giderecek bir
çözümdür ve işletmenin tüm işlerini yürütmek için ihtiyaç duyacağı tek bilgi sistemi olma
yolunda ilerlemektedir.
• İşletmeni tümünde sistemi hem basitleştirir hem de standardize eder ve gelecekte
sistemin güncellenmesini daha kolay hâle getirir.
• Bilgi teknolojisi işlemlerinin maliyetini düşürür ve kurumsal bilgi sistemlerinin
sürekliliğini sağlamak için gerekli personel sayısını azaltır.
•

Rekabet gücünü arttıran mükemmel bir karar destek aracıdır.
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• Çeşitli süreçler için en iyi uygulamaları içererek, kurumun sistemleri hızlı ve kolay
bir şekilde yapılandırmasını ve böylece uygulama maliyetlerini en aza çekmesini sağlar.
OLUMSUZ
•

ERP sistemleri sadece çok geniş ölçekli firmaların ilgi alanına girer.

• ERP sistemleri ve uygulanmaları çok pahalıdır. Sistem önemli modifikasyonlara
ihtiyaç duyar ve şirketin sistemi kullanabilmesi için ciddi yeniden yapılanma sürecine ihtiyaç
duyulur.
• Bir bütünleşik ERP sistemi kurulsa bile sistemin düzgün çalışması için ilave
sistemlere gereksinim duyulur.
•

Pek çok firma ana sebep olarak ERP sistemi kurulumu yüzünden kapanmıştır.

12.8. ERP’ye Geçiş Süreci
ERP Sistemleri hayata geçirilirken temelde iki yöntem kullanılmaktadır.
Bunlardan ilki Big Bang yöntemi olarak bilinen; tüm süregelen uygulamaların birden
terk edilip, olduğu gibi ERP sistemine geçiş yöntemidir. Bu yöntem son derece keskin bir geçiş
sağlar ve bu nedenle oldukça riskli bir yöntemdir. Big Bang yönteminin başarısız olması
durumunda tekrar eski sisteme geri dönüş çok zor ve hatta neredeyse imkansızdır. Özellikle
büyük çaplı firmalarda ve hedeflenen entegrasyonun çok geniş olduğu durumlarda bu yöntem
önerilmemektedir.
ERP Sistemlerinin hayata geçirilmesinde kullanılan ikinci bir yöntem ise; Pilot
Uygulama Yöntemidir. Bu yöntem, farklı bölgelerde fabrikaları, satış birimleri gibi birden fazla
sayıda merkezleri olan işletmelerin, önce belirli merkezlerinde sistem değişikliğine giderek,
geçiş işlemini kademeli olarak gerçekleştirmesi şeklinde tanımlanabilir.
Pilot bölgede sistem başarılı bir biçimde uygulamaya konulduktan sonra şirketin diğer
birimlerinde uygulamaya geçilir. Böylelikle pilot birimin deneyimlerinden faydalanılarak diğer
birimlerin sistemi değiştirme işi kolaylaştırılır. Bu yaklaşımda olabilecek herhangi bir aksilik,
merkez sistemi çok fazla etkilemeyeceği için fazla riskli bir yöntem değildir. Ancak pilot
uygulama yönteminde tüm işletmenin ERP’ye tamamen geçme süresi oldukça uzun
sürmektedir.
Başarılı bir biçimde ERP Sistemine geçiş uzun ve meşakkatli bir yoldur. İşletmelerin
ERP Sistemine geçme kararını aldıklarında, kendilerine sormaları gereken ilk soru “Zamanlama
doğru mu?” olmalıdır. Örneğin; tüm elemanların yoğun olarak çalıştığı dolayısıyla da ERP
sürecine zaman ayıramayacakları bir dönem geçiş için pek uygun değildir.
ERP’ye geçiş süreci mutlaka tek başına ele alınması gereken bir süreçtir. ERP’ye geçiş
zaten karmaşık ve riskli bir durum iken, bu işlemin başka proje ve/veya projeler ile beraber
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düşünülüp birleştirilmesi, karmaşıklığın ve riskin daha da artmasına neden olacaktır. Geçmişte
ERP’ye geçiş sürecini farklı projeler ile bir arada yürütmeye çalışan firmaların başarısızlığa
uğradıkları görülmüştür.
ERP Sistemine geçiş sürecinin başarısı, üst düzey yönetimin bu sisteme olan desteği ile
doğru orantılıdır. Üst düzey yönetimin yeni sisteme olan inancı ve desteği arttıkça, yeni sisteme
geçiş süreci daha başarılı olacaktır. Araştırmalara göre; özellikle CEO ve CIO (Chief
Information Officer)’ın tam olarak katılmadığı ERP geçişleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
ERP’ye geçiş süreci başarısını etkileyen bir diğer önemli faktör ise yazılımdır. ERP
yazılımları seçilirken, şirketin kendi sektöründe kullanılan yazılımlardan tercih yapması, ERP
bütçesini net bir biçimde belirlemesi ve yapılan sözleşmelerin ve tarafların net olması
gerekmektedir.
Tüm bunların yanı sıra, ERP sürecinin çok iyi planlanması, proje yönetiminin başarısı
ve sistemin astlar ve üstler olmak üzere tüm çalışanlar tarafından benimsenmesinin sağlanması,
sürecin başarısını doğrudan etkiler. Bunları gerçekleştirebilmek için ise; detaylı bir biçimde iş
hedeflerinin belirlenmesi, devamlı kontrollerin sağlanması ve kurum içi eğitimler ile sistemin
tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasının ve çalıştırılmasının sağlanması gerekir.
Tüm sürecin sonunda, ERP yazılımının hatasız çalıştığından emin olana kadar eski
sistemin tamamen terk edilmemesi ve ERP’ye geçişin tam anlamıyla gerçekleşmesinin
ardından sistemin zaman zaman güncellenmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir.

12.9. ERP’ye Geçiş Sürecinde Karşılaşılan Güçlükler
ERP’ye geçişin zorlu bir süreç olduğuna daha önceki başlıkta değinilmişti. Bu süreçte
karşılaşılabilecek güçlükler şöyle sıralanabilir:
•

Kurulumu gerçekleştirecek olan ekibin başka işlerinin oluşu

•

Sistem kurulumu için gerekli bütçeyi oluşturmanın güçlüğü

•

Kurulum esnasında diğer faaliyetlerin de devam ediyor oluşu

•

İletişimsizlik nedeniyle birimler arası uyumun sağlanamaması

•

Çalışanların yeni sisteme geçişe direnç göstermeleri

•

Üst yönetimin yeni sisteme yeterli desteği vermemesi

•

Proje yönetimi işinin iyi yapılmaması

•

Kurum çalışanlarına verilecek eğitimin zorluğu

•

Yazılım hataları
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•

Kullanıcı hataları

12.10. ERP Modülleri (Bileşenleri)
• Ürün Tasarımı Modülü: Ürün ağaçları yönetimi, rota yönetimi, standart ürün
maliyetlendirme gibi işlemleri kapsar.
• Üretim Takip Modülü: Üretim planlarının oluşturulması ve üretimin kontrolünü
sağlayan ERP modülüdür.
• Satın Alma Modülü: Satın alma yönetimi, fatura kontrol ve ithalat yönetimi gibi
işlemleri kapsayan modüldür.
• Malzeme Yönetimi Modülü: Stok kayıtlarının tutulmasında, satın alma kararlarının
kolaylaştırılmasında ve malzeme verilerinin tutulmasında kullanılan ERP modülüdür.
• Kalite Kontrol Modülü: Üretilen ürünlerin, kalite spesifikasyonlarına
uygunluğunun kontrolünü ve tüm kontrol kayıtlarının saklanmasını sağlayan ERP modülüdür.
• Satış ve Dağıtım Yönetimi Modülü: Sipariş verilerinin takip edilmesinde, dağıtım
kanallarının yönetilmesinde, satışların zamanında ve tam olarak gerçekleştirilmesinde katkılar
sağlayan ERP modülüdür.
• Finans Modülü: İşletmelerinin finansal faaliyetlerini ve alt yapılarını kontrol eden,
verilerin güncelliğini sağlayan ERP modülüdür.
• İnsan Kaynakları Modülü: Personellere ait, eğitim planları, mülakat sonuçları,
özgeçmişlerin saklanması gibi insan kaynakları faaliyetlerine destek olan ERP modülleridir.

12.11. Türkiye’deki ERP Paketleri
- SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing)
Türkiye pazarındaki en bilinen ERP yazılımlarında biridir. 1972 yılında IBM’in beş eski
çalışanı tarafından kurulan SAP, dünya pazarında da lider konumdadır. Merkezi Almanya’nın
Walldorf şehridir. SAP, küçük ve orta ölçekli işletmelerden (KOBİ), küresel işletmelere kadar
her büyüklükteki işletmeye ERP hizmeti vermektedir.
-

NETSİS

1991 yılında İzmir’de kurulmuş olan Netsis, Türkiye ERP pazarının, güçlü yerli
oyuncularındandır. Her sektör ve ölçekteki şirkete hizmet veren firma, yaklaşık 10 ülkede 400
iş ortağı ile birlikte 200 kişiye yaklaşan çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Şirketin AR-GE
merkezi İzmir Urla’daki Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde bulunmaktadır.
-

ORACLE
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Microsoft’un ardından dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketidir. Yaygın olarak veri
tabanı çözümleri ile tanınan ORACLE’ın "Oracle E-Business Suit" olarak isimlendirdiği ERP
paketi mevcuttur. Oracle, ERP pazarının dünya çapına ikincisi konumundayken, üçüncü
konumda bulunan Peoplesoft (JD Edwards) firma ve yazılımını satın alarak, SAP a karşı ciddi
bir atak yapmıştır. Oracle ve Peoplesoft yazılımları birleştirme çalışmaları hâlen devam
etmektedir. Türkiye’de yaklaşık 200 kurulumu bulunmaktadır.
-

MBS (Microsoft Dynamics)

Yazılım devi Microsoft, şirket satınalma stratejisi ile son dönemde ERP pazarında yer
almış ve dünya çapında yaklaşık %5 pazar payı elde etmiştir. Türkiye'de aktif olan paketler
Microsoft Dynamics başlığı altında Axapta ve Navision'dır. Pazar olarak-SMB (Small and
Medium Size Business) KOBİ pazarını hedeflemektedir. Türkiye’de ki çözümleri çözüm ortağı
yerli birçok firma uygulamaktadır.
-

LOGO

Türk yazılım sektörünün lider firması Logo, kurulduğu 1984 yılından bu yana pazarda
muhasebe paketi ile kazandığı yaygınlığı, ERP alanında ürettiği ürün Unity ile devam
ettirmektedir. Yurt dışına da yazılım ihraç eden Logo, son dönemde java destekli "Unity on
Demand" ürününü piyasaya sürmüştür. Önemli bir yazılım ihracatçısı olan Logo, hâlen 17
ülkede faaliyet göstermektedir.
-

IFS(Industrial and Financial Systems)

1983 yılında kurulan IFS, ERP çözümleri geliştiren küresel bir şirkettir.
IFS Türkiye ofisi 2004 yılında kurulmuştur ve bu tarihten itibaren hızlı bir büyüme
göstererek aralarında KVK Teknoloji, Aytaç Gıda , Hakan Plastik, Durmazlar Makina, Kont
Bilişim, Samet Kalıp, Makel Elektrik, Sinpaş İnşaat, gibi farklı sektörlerde 100’ün üzerinde
müşteri, 300ün üzerinde kurulum ve 7000’in üzerinde kullanıcıya ulaşmıştır.
-

UYUMSOFT

Ülkemizdeki önde gelen ERP firmalarında biri de Uyumsoft tur. Ülkemizdeki ilk 500
de yer alan birçok firmaya çözüm sunan Uyumsoft, yönünü Avrupa'ya da çevirerek; İngiltere,
Azerbeycan, Arnavutluk ve ıran pazarlarına yazılım ihracatı yapmaktadır.
-

TEKNOSOL

Ülkemizin önde gelen ERP yazılım firmalarındandır. Projeleri V-Era ERP ile ilaçtan
kozmetiğe, tekstilden boya sektörüne, ambalaj sanayisinden otomotive, cam ve porselene kadar
uzanan seçkin müşteri portföyüne çözümler sunmaktadır.

-

WORKCUBE
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Şirketlerin çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçiden servise kadar tüm iş ortaklarını
tek ve sağlam bir platformda iş yapabilir hâle getiren kapsamlı bir e-business uygulama
yazılımıdır. Bugüne kadar ortak veri tabanı üzerinde en cok fonksiyon sunan Web tabanlı tek
yazılımdır.
Workcube geçmişte ve günümüzde farklı kategori ve tanımlarla ifade edilen kurumsal
yazılım çözümlerinin komple bir bileşkesi olarak düşünülebilir. Bu açıdan WorkCube ERP,
MRP, CRM, HR, SCM, CMS, LMS, B2B, B2C, Project Management vb. çözümlerdeki tüm
fonksiyonları kapsamakta ve birbiriyle bire bir entegre bir biçimde kurumların kullanımına
sunmaktadır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
•

ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)’nın ne olduğu, nasıl işletildiği ve ortaya çıkışı

•

ERP ve MRP-MRP2 arasındaki ilginin boyutu ve ERP’nin bu sistemlerden farkları

•

ERP’nin gerekliliği ve faydalarının neler olduğu

•

ERP’ye geçiş sürecinin zorlukları ve bu süreçte yapılması gerekenlerin neler olduğu

•

ERP Paketleri ve pazardaki boyutları
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Bölüm Soruları
1) ERP nedir?
2) ERP ile MRP2 arasında nasıl bir ilişki vardır?
3) ERP yazılımlarının işletmelere faydaları nelerdir?
4) Aşağıdakilerden hangisi ERP’nin açılımıdır?
a) Malzeme ihtiyaç planlaması
b) Ana üretim programı
c) Kurumsal kaynak planlaması
d) İnsan kaynakları planlaması
e) Üretim kaynakları planlaması
5) Aşağıdakilerden hangisi MRP2’nin açılımıdır?
a) Malzeme ihtiyaç planlaması
b) Ana üretim programı
c) İnsan kaynakları planlaması
d) Kurumsal kaynak planlaması
e) Üretim kaynakları planlaması
6) Aşağıdakilerden hangisi ERP’nin ortaya çıkış nedenlerinden değildir?
a) Yüksek rekabet ortamı
b) Küreselleşme ve uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması
c) Uluslararası dağıtım ağlarının yaygınlaşması
d) MRP’nin işlevini tamamen yitirmesi
e) Hızla değişen pazar yapıları
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7) Aşağıdakilerden hangisi ERP sisteminin faydalarından değildir?
a) Müşteri memnuniyetinin artması
b) Stokun arttırılması
c) Her alanda esnekliğin sağlanması
d) Rekabet avantajı
e) Etkin bir bilgi iletişim ağının sağlanması
8) Aşağıdakilerden hangisi ERP’ye geçiş sürecinde karşılaşılan güçlüklerdendir?
a) Müşteri hataları
b) Üst yönetimin desteği
c) Etkin iletişim
d) Tedarikçi hataları
e) Gerekli bütçenin oluşturulamamış olması
9) Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol modülünün açıklamasıdır?
a) Satın alma yönetimi, fatura kontrol ve ithalat yönetimi gibi işlemleri kapsayan
modüldür.
b) Sipariş verilerinin takip edilmesinde, dağıtım kanallarının yönetilmesinde,
satışların zamanında ve tam olarak gerçekleştirilmesinde katkılar sağlayan ERP modülüdür.
c) Üretilen ürünlerin, kalite spesifikasyonlarına uygunluğunun kontrolünü ve tüm
kontrol kayıtlarının saklanmasını sağlayan ERP modülüdür.
d) İşletmelerinin finansal faaliyetlerini ve altyapılarını kontrol eden, verilerin
güncelliğini sağlayan ERP modülüdür.
e) Üretim planlarının oluşturulması ve üretimin kontrolünü sağlayan ERP modülüdür.
10) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kullanılan ERP paketlerinden değildir?
a) Hp
b) SAP
c) Uyum Soft
d) Oracle
e) Netsis
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Cevaplar
4) c, 5) e, 6) d, 7) b, 8) e, 9) c, 10) a
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13. DAĞITIM AĞLARI VE DAĞITIM GEREKSİNİM PLANLAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Dağıtım Gereksinim Planlamanın (DRP) Tanımı

•

DRP’nin Lojistik Sistem İçerisindeki Yeri

•

Sipariş Büyüklüklerinin Tespiti

.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Konya’da üretilen bir lastik İstanbul’daki bir otomobil kullanıcısının eline nasıl

•
etkiler?

Aynı lastik için Balıkesir’de oluşan bir talep, Konya’daki fabrikanın üretimini nasıl

ulaşır?

• Bir deponun bağlı olduğu merkez depodan verdiği belli bir ürüne ait sipariş miktarı
nasıl hesaplanır?
•

İzmit’te üretilen belli miktardaki araçlar, hangi bölgeye ne kadar yollanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tanım ve Siparişlerin
Oluşturulması

Dağıtım gereksinim
planlamanın ne olduğunu
öğrenmek, lojsitik sistem
içerisindeki yerini kavramak

Konu; ders anlatımı,
problem çözümü ve örnek
olaylar şeklinde işlenecektir.

Sipariş Miktarlarının
Belirlenmesi

DRP’de tek seferde
verilecek olan sipariş
miktarını belirlemeye
yönelik yöntemlerin
kazanımı

Konu; ders anlatımı,
problem çözümü ve örnek
olaylar şeklinde işlenecektir.
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Anahtar Kavramlar
•

MRP

•

DRP

•

Dağıtım Ağı

•

Tedarik Ağı

•

Sipariş Büyüklüğünün Belirlenmesi

•

L4L
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Giriş
Üretim işletmesi lojistik ağ içerisinde merkez kabul edilerek, ham madde
tedarikçisinden ürünün oluşacağı üretim işletmesine kadar geçen tüm aktörlere tedarikçiler ve
oluşturduğu sisteme tedarik ağı diyebiliriz. Bu süreç, merkezdeki üretim işletmesi tarafından
yürütülürken işletmeye ait ana üretim programı, malzeme ihtiyaçlarına parçalanarak, malzeme
ihtiyaç planlama (MRP) yoluyla gerek üretim emri gerekse satın alma emirlerini açar.
Diğer taraftan ürün üretildikten sonra ürünün nihai müşteri ile kavuşması
beklenmektedir. Böylece satış ortaya çıkar. Bunun olabilmesi için üretim merkezinde üretilen
ürünlerin, depolar, mağazalar aracılığıyla müşteriye ulaştırılması sağlanmaktadır. İşte
üretimden nihai kullanıcıya kadar tüm aktörlerin oluşturduğu ağa da dağıtım ağı denebilir. Bu
ağda da aynı malzeme ihtiyaç planlamasında olduğu gibi, dağıtımın belli bir mantık
çerçevesinde yapılması gerekmektedir Bunu da zaman bazlı, siparişlere çeviren ve miktarlarını
belirleyen dağıtım gereksinim planlaması (DRP)’dır. DRP, dağıtım ağının her şebekesi için
kullanılan zaman aşamalı stok ikmal planıdır.
Öte yanda başka bir sorunsa dağıtım ağında olan tüm aşamalardaki yenileme miktarının
ne olacağıdır, başka bir ifadeyle her kademede, bir seferde kaç adet sipariş verileceğidir. Bu
konunun detayı stok konularında işlenmekle birlikte buradaki talebin kesikli olduğu dikkate
alınırsa tam olarak ESM hesaplamaları mümkün olamamaktadır. Bu sebeple konunu ikinci
bölümünde sipariş büyüklükleri üzerinde durulmuştur.
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13.1. Tanım ve Siparişlerin Oluşturulması
Dağıtım gereksinim planlama, dağıtım ağının her şebekesi için kullanılan zaman
aşamalı stok ikmal planıdır.
Örneğin İstanbul ilinde bir buzdolabı üreten bir fabrikayı ele alalım, fabrikanın ürettiği
birçok farklı model buzdolabı olacağı aşikârdır. Çift kapılı, No-Frost belli bir modeldeki
SM350 modelinde bir buzdolabını düşünelim. Bu buzdolabının üretilmesi için küçük bir montaj
vidasından, buzdolabı motoruna, kapaklarına, plastik parçalarından cam raflarına kadar
yüzlerce farklı parçaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu fabrikanın tüm bu ihtiyaç duyulan
malzemeleri kendisinin üretebilmesi neredeyse olanaksızdır. Çoğu malzemeyi satın
almaktadır yani tedarik etmektedir. SM350 modelinin üretimini düşündüğünüzde, bir tane
buzdolabının bile üretilebilmesi için ne kadar muazzam bir tedarik ağının kurulması gerektiğini
düşünelim. İhtiyaç duyulan her parça, ihtiyaç anında üretim hattında olmalıdır. Tedarik olarak
adlandırdığımız bu işlemler, tedarik zincirinin belli bir ayağını oluşturmaktadır. Onlarca
tedarikçi, fabrikanın üretim yapması için sürekli malzeme tedariki sağlamaya çalışmaktadır.
Fabrika bu tedarik ağını modellerken, ilk olarak hangi üründen hangi hafta ne kadar
üretileceğini tespit etmelidir ki bu da ana üretim programı (Master Production SchedulingMPS) yardımıyla olabilmektedir. Örneğin SM350 modelinden yılın 36. haftasında 3000 adet
üretileceğini ana üretim programında görebilmektedir. 3000 adet üretebilmek için kaç vida, kaç
kapak, kaç cam raf, kaç yumurtalık gerekmektedir? İşte malzemelerin bu şekilde planlanmasına
ise MRP yani malzeme ihtiyaç planlama denilmektedir. (Material Requirement Planning).
Şekilde bir üreticinin tedarik ağı görülmektedir.

Bilgi Akışı
ÜRETİCİ
Satın alma
Hammadde
Tedarikçisi

2. düzey
Tedarikçi

1.Düzey
Tedarikçi

Üretim

Lojistik

AR&GE

Satış&Paz
Finans

Malzeme Akışı

Şekil 18: Tedarik Ağı
“Tabii burada SM350 modelindeki buzdolabını 36. haftada 3000 adet üretmenin kararı
nasıl verilmiştir?” sorusu akla gelmelidir. Neden 35. hafta değil, neden 30. hafta değil de 36.
hafta? Kısacası ana üretim programı nasıl şekillenmiştir? Bu iki şekilde olabilir ya fabrika
önceki bölümlerde olduğu gibi gerek sayısal gerekse nitel tekniklerle talep tahmini yapmıştır.
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Ya da sipariş toplamıştır. Talep konusunu daha önce detaylı biçimde incelemiştik. Peki,
siparişleri kimden, nasıl toplar?
Şu bir gerçektir ki hiçbir fabrika direkt olarak evlerimizde kullandığımız buzdolabını
bizlere direkt olarak yollamaz, evimizin Gaziantep’te olduğunu düşünelim ve yukarıda bahsi
geçen SM350 kodlu buzdolabından alacağımızı düşünelim. İstanbul’a gidip fabrikadan
buzdolabını alamayacağımıza göre Gaziantep’te bu modeli satan mağazaya gideceğiz.
Mağazaya dolabı sorduğumuzda ne olacak? Muhtemelen mağaza stoklarında varsa birkaç güne
evimize teslim edilecek. Eğer stoklarda yoksa bağlı bulunduğu bölge depodan istenecek teslim
süresi biraz daha uzayacak. Şans bu ki maalesef bölge deponun stoklarında da istediğimiz
model bulunmamakta. Bu durumda ne olacak? Muhtemelen bölge depo, fabrikanın stoklarına
bakacak eğer varsa buradan temin edecek ve sonra mağazaya yollayacak mağaza da bize. Fakat
fabrikanın da stoklarında yoksa bu durumda fabrikanın bu ürünü tekrar üretmesi gerekmektedir.
Fakat sadece bizim için SM350 modelinden bir adet üretebilmesi mümkün olmadığına göre
nasıl üretecektir? Bizim gibi Türkiye’nin her noktasındaki mağazalardan tek tek taleplerin
gelmesi gayet doğaldır, her mağazanın kendi talepleri birikecek ve onların verdiği siparişler de
bölge depoların taleplerini oluşturacak. Bölge depoların siparişleri ise Türkiye’nin her yerinden
gelen taleplerle fabrikaya iletilecek ve toplu olarak üretimi yapılacak. Örneğimizde 36. hafta
3000 adet üretilme kararı işte bu yolla oluşabilecek ve direkt olarak fabrikanın ana üretim
programını oluşturulacaktır. Peki, bu dağıtım sistemi nasıl organize ediliyor. İşte burada
devreye DRP giriyor. İşin dağıtım ağını planlayan bu kısma DRP diğer adıyla dağıtım
gereksinim planlama denilmektedir. Dağıtım gereksinim planlama ile modellenen dağıtım ağı
talepleri birleşerek fabrikanın üretim planını oluşturuyor. Üretilen 3000 adet ise bu dağıtım
planına göre farklı bölge depolara dağıtılıyor. Belki bizim Hatay Bölge depoya bunun 700 adedi
geliyor, bu 700 adet de farklı mağazalara dağıtılıyor. Gaziantep Mağaza’ya ise belki de bunun
15 adedi yollanıyor ve süreç bu şekilde devam ediyor. Aşağıdaki şekilde ise fabrikaya ait
dağıtım ağı gözükmektedir.

Bilgi Akışı
ÜRETİCİ
TEDARİKÇİLER
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Üretim
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Satış&Paz
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Bölge Depo
(Hatay)

Mağaza
(Gaziantep)

Müşteri
(Gaziantep)

Malzeme Akışı

Şekil 19: Dağıtım Ağı
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Şimdi tanıma geri dönecek olursak DRP’yi “Dağıtım ağının her şebekesi için kullanılan
zaman aşamalı stok ikmal planıdır.” şeklinde tanımlamıştık. İşte şekilde de gözüktüğü gibi
dağıtım ağını planlayan ve zaman bazlı yani ne zaman ürün nerede olacak? Ne zaman
üretilecek? Sorularını yanıtlayan bir ikmal planıdır. İkmalden kasıt stok yenilemesidir.

13.2. Sipariş Büyüklüğünün Belirlenmesi
Dağıtım gereksinim planlamasında, en önemli konulardan biri aynı stok yönetiminde
olduğu gibi, bir seferde kaç adet sipariş verileceği ile ilgilidir. Örneğimizi düşünecek olursak
dağıtım ağındaki her bir aşama (depo, mağaza ve fabrika) sipariş miktarları ne olacak. Fabrika
tek seferde 3000 adet üretmeye karar verdi. Gerçekten gelen tüm talepler 3000 adet miydi yoksa
daha mı azdı? Hatırlanacağı üzere stok yönetiminde bir seferde verilmesi gereken sipariş
miktarını incelemiştik. Fakat o bölümde talebin sürekli ve sabit olma kuralı vardı.
Bağımlı ya da bağımsız talep olsun her iki durumda da sipariş/hazırlık maliyeti ile elde
bulundurma maliyetinin minimum kılınması amaçlanmaktadır.
Bilindiği üzere klasik stok yöntemlerinde, talebin sürekli olması ve sabit olması
gerekiyordu, DRP’de ise, ürüne olan planlanan teslimatlar ya da talep tahminleri sürekli
olmayabilir. Örneğin bir hafta talep varken, diğer hafta olmayabilir (sürekli) ya da her hafta
talep olsa da hepsi aynı olmayabilir (sabit). Bu nedenle DRP’deki talep için kesikli diyebiliriz.
DRP kayıtlarını oluştururken verilecek sipariş ya da planlanan sipariş satırının hesaplanmasında
kullanılan yöntemler ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır.
Sipariş miktarının, yalnızca ihtiyaç miktarıyla sınırlandığı yöntemdir. O periyottaki
ihtiyaç ne ise o kadar sipariş verilir. Sipariş miktarı, talep miktarına eşittir. Sipariş veya üretim
miktarı sürekli değişlik gösterecektir.
Dolayısıyla her sipariş için sipariş maliyeti oluşur. Stoklama söz konusu olmadığından
elde bulundurma maliyeti bulunmayacaktır. Sipariş / hazırlık maliyetinin çok düşük olduğu
durumlarda en iyi sonucu vermesi beklenir.

13.2.1. Gereksinime Göre Yöntemi (Lot for Lot)
Sipariş miktarının, yalnızca ihtiyaç miktarıyla sınırlandığı yöntemdir. O periyottaki
ihtiyaç ne ise o kadar sipariş verilir. Sipariş miktarı, talep miktarına eşittir. Sipariş veya
üretim miktarı sürekli değişlik gösterecektir.
Dolayısıyla her sipariş için sipariş maliyeti oluşur. Stoklama söz konusu olmadığından
elde bulundurma maliyeti bulunmayacaktır. Sipariş / hazırlık maliyetinin çok düşük olduğu
durumlarda en iyi sonucu vermesi beklenir.
Örnek
Bir üretim işletmesinde, ihtiyaca göre planlanmış olan, 12 aylık sipariş miktarları
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dönem başında eldeki stok miktarı sıfırdır.

233

Bu işletmenin yeni bir sipariş vermesi için katlanacağı maliyet 200 TL iken, elde
bulundurma maliyeti birim başına aylık 1 TL’dir. Tedarik süresini sıfır kabul ederek Lot for
Lot yöntemi ile toplam sipariş maliyetini hesaplayınız.

Aylar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Brüt
Gereksinim

85

80

55

40

35

30

30

35

45

45

50

65

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Brüt
Gereksinim 85

80

55

40

35

30

30

35

45

45

50

65

Gelen
Sipariş

80

55

40

35

30

30

35

45

45

50

65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

55

40

35

30

30

35

45

45

50

65

Çözüm:
Aylar

85

Eldeki Stok Planlanan
Sipariş
85

Sipariş miktarı ne olursa olsun bir yıl içerisinde toplam 12 sipariş verilmiştir. Bir
siparişin işletmeye maliyeti 200TL olduğundan, 12 siparişin maliyeti 200*12=2 400 TL olarak
hesaplanır.
Yalnızca ihtiyaç kadar sipariş verildiği için elde hiçbir zaman stok kalmayacağından
elde bulundurma maliyeti 0 TL olacaktır.
Dolayısıyla toplam stok maliyeti 2 400 TL olur.
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13.2.2. Sabit Sipariş Miktarı Yöntemi
Bu yöntemde, belirlenen sabit sipariş miktarları, net ihtiyaçları karşılayacak şekilde
ayarlanır ve dönemlere dağıtılır. Eğer herhangi bir dönemin ihtiyacı, daha önceden tespit
edilmiş olan sipariş miktarının üzerinde olursa, sabit sipariş miktarı bu değere yükseltilir.
Sipariş miktarının dönemlere dağıtılması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Örnek:
Bir işletmenin bir ürününe ait 6 aylık brüt gereksinimleri tabloda verilmiştir. Tedarik
süresini ve dönem başı eldeki stoku sıfır kabul ederek sabit sipariş miktarı yöntemi ile aşağıdaki
tabloda görülmektedir.
Görüldüğü üzere 5 dönem talep vardır, ama 3 defa sipariş maliyetine katlanılmıştır.
Fakat elde bulundurma maliyeti oluşmuştur. Örneğin birinci dönem sonunda 25 birim stok elde
kalmıştır.
Aylar

1

Brüt
25
Gereksinim
Gelen
Sipariş

2

3

20

40

50

4

5

6

Toplam

10

30

125

50

50

Eldeki
25

5

15

15

5

25

Stok
Planlanan
Sipariş

50

50

50

150

13.2.3. Ekonomik Sipariş Miktarı Yöntemi (EOQ)
DRP’de kullanılmak üzere geliştirilmemiştir. Fakat kolaylıkla bu plana uygulanabilen
ve stok kontrolünde kullanılan en eski ve en yaygın yöntemlerdendir. Yöntem, aşağıdaki
şekilde gözükmektedir.
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Stok Seviyesi

Talep Hızı

Zaman
Yeniden Sipariş Verme

Tedarik

Sipariş Verme Zamanı

Sipariş Gelme Zamanı

ESM denklemi ise önceki bölümlerden hatırlanacağı üzere aşağıdaki gibidir:
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑄𝑄 ∗ = �

2𝑑𝑑𝐶𝐶𝑠𝑠
𝐶𝐶ℎ

Fakat daha önceki bölümlerde üzerinde durulduğu gibi denklemin geçerliliği için bazı
varsayımların olması gerekmektedir, bu varsayımların başında talebin sabit, biliniyor olması
gelmektedir. Fakat DRP ürüne olan talep örneklerde olduğu gibi sabit değildir.
Bu durumda talep sabitmiş gibi düşünülerek formüle edilir ve o şekilde çözüm yoluna
gidilir.
Örnek:
Bir fabrikanın belli bir modeldeki buzdolabına olan haftalık talep miktarları 10 haftalık
periyotta verilmiştir. Hazırlık maliyeti 100 TL ve haftalık elde bulundurma maliyeti 1 TL’dir.
Bu verilerden yararlanarak işletme için ekonomik sipariş miktarını bulunuz.
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Hafta

1

Brüt
35
Gereksinim

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30

40

0

10

40

30

0

30

55

Çözüm:
10 haftalık talep toplamı 270 adettir, her hafta farklıdır, fakat ESM için her hafta
sabitmiş gibi düşünerek haftalık ortalama 27 adet talep olduğunu bulabiliriz. Bu durumda,
𝐷𝐷 = 27 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝐶𝐶𝑠𝑠 = 100 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ş

𝐶𝐶ℎ = 1 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Tüm bunları ESM Modeli formülüne koyduğumuzda ESM şu şekilde bulunacaktır.
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑄𝑄 ∗ = �

2𝑑𝑑𝐶𝐶𝑠𝑠
2 ∗ 27 ∗ 100
=�
= 73 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐶𝐶ℎ
1

Bu sonuca göre her seferinde 73 adet sipariş vermek gerekmektedir. Ve DRP kayıtları
aşağıdaki şu şekilde oluşur:
Hafta

1

Brüt
35
Gereksinim

Gelen
Sipariş

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30

40

0

10

40

30

0

30

55

73

73

73

73

Eldeki
38

8

41

41

31

64

34

34

4

22

Stok
Planlanan
Sipariş

73

73

73

73

237

13.2.4. Sabit Sipariş Periyodu Yöntemi:
Stoklar, önceden belirlenmiş belirli zaman dilimlerinde (haftalık, aylık vb.) sipariş
edilir. Bu yöntemde siparişin ne zaman verileceği belirli iken; sipariş miktarı o dönemki
talebe/ihtiyaca göre değişmektedir.
Yani siparişler arası geçen süre sabit ve belli bir değer olmasına karşın; sipariş miktarları
önceden bilinmeyen, değişken bir değerdir. Dolayısıyla bu sistemde sabit sipariş miktarı
modelinden daha fazla stok bulundurmak gerekmektedir.
Şekilden de anlaşılacağı üzere, sabit sipariş periyodu yönteminde; t sipariş periyodu
sabittir.
Tüketim hızı her periyotta farklı olabilir. Bu nedenle verilecek sipariş miktarı Q1, Q2,
Q3, Q4 değişkenlik göstermektedir.
Miktar
Q1

Q

Q3

Q4

Zaman
t

t

t

Örnek:
Aşağıda bir ürüne ait 5 periyotluk talep tahminleri gözükmektedir. İşletme 2 periyotlu
sipariş yöntemini kullanmaktadır. Eldeki stok ve tedarik süresi sıfırdır.

238

Periyot

1

Brüt
70
Gereksinim
Gelen
Sipariş

2

3

4

5

50

1

80

4

120

81

4

Eldeki
50

0

80

1

0

Stok
Planlanan
Sipariş

120

120

13.2.5. Parça Periyodu Yöntemi
Sipariş ve elde bulundura maliyeti arasında dengelemeyi hedefleyen bir yöntemdir.
Parça periyodu kavramı, parça(lar)ın belli bir sayıdaki periyot boyunca elde tutulmalarını ifade
eder. Örneğin, 10 parça iki periyot boyunca tutuluyorsa, 10*2=20 parça periyodu olacaktır.
Ekonomik Parça Periyodu (EPP) oranı, sipariş maliyetinin, bir birimi bir periyot boyunca elde
bulundurma maliyetine bölünmesi ile bulunacaktır ve aşağıdaki gibi olacaktır:
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ş 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

Bulunan EPP değeri, sipariş miktarının bulunmasında kullanılır, planlama ufkundaki
her sipariş miktarının ayrı ayrı parça periyotları bulunarak, Ekonomik Parça Periyoduna en
yakın sipariş verilir.
Örnek - Parça Periyodu (Stevenson;1993)
Aşağıda, 8 haftalık talep miktarları verilen ürünün sipariş miktarını “parça periyodu”
yöntemiyle bulun. Hazırlık maliyeti, 47 TL, elde bulundurma maliyetiyse bir birimi bir hafta
için 0,56 TL’dir.
Hafta

1

2

3

4

5

6

7

8

Talep

60

40

20

2

30

-

70

50

Çözüm
Adım 1: Öncelikle ekonomik parça periyodu bulunur. Parça periyodu 84 birimdir.
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𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =

47
= 83,93 = 84
0,56

Adım 2: Talebin kümülatifleri bulunur. Bunun bulunma sebebi her sipariş miktarının
tek tek incelenmesi nedeniyledir. Çünkü sipariş miktarı tahmin edilen talep kadar olmalıdır.
Hafta

1

2

3

4

5

6

7

8

Talep

60

40

20

2

30

-

70

50

Kümülatif
60
Talep

100 120 122 152 152 222 272

Adım 3: Sipariş miktarı için, kümülatif talepler tek tek denenir. (60’tan başlayarak).
Her sipariş miktarı için parça periyodu hesaplanır, EPP değerine en yakın parça periyodunu
veren değer, sipariş olarak verilir. Çözüm aşağıdaki gibi olur:
Periyot
(Hafta)

Talep

Sipariş
Miktarı

Elde
Kalan
x
Stok
(Taşınan)

Kaç
Dönem
Elde
Kaldığı

=

Parça
Periyodu

Kümülatif
Parça
Periyodu

1

60

60

0

*

0

=

0

0

2

40

100

40

*

1

=

40

40

3

20

120

20

*

2

=

40

80

4

2

122

2

*

3

=

6

86

5

30

30

0

*

0

=

0

0

6

0

30

0

*

1

=

0

0

7

70

100

8

50

50

70

*

2

=

140

140

0

*

0

=

0

0

EPP 'ye en yakın
değer

EPP 'ye en yakın
değer

Dikkat edilecek olursa 1. dönemde ilk dört hafta için 122 adet sipariş verildi, 5. dönemde
üç hafta için sipariş için 100 birim sipariş verildi. 8. dönem ne kadar sipariş verileceğinin
bulunması içinse sonraki dönemleri bilmek gerektiğinden sipariş hakkında bir şey
söyleyemeyiz.
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Peki, tablo nasıl okunacak? 1. satırda, sipariş miktarının 60 olduğu yazıyor, bunun
anlamı ilk haftanın talebi kadar sipariş verirsem yani 60 adet sipariş verirsem, ilk hafta 60 adet
talep stoku eriteceğinden, eldeki kalan stok 0 olmuştur ve bu sıfır stok hiçbir zaman bir sonraki
döneme taşınmamıştır. İkinci satırda sipariş miktarı 100 yazıyor, yani birinci hafta başında 100
adet sipariş verirsem ne oluru açıklıyor. 100 adetin 60 tanesi birinci hafta gitti, elde 40 adet
kaldı, o 40 tane de 1 hafta elde tutuldu, bu takdirde, parça periyodu=elde kalan stok*taşınan
periyot olduğundan, 2.haftanın parça periyodu 40 oldu. Kısacası 100 adet sipariş verirsek 2.
Hafta sonunda toplam parça periyodu 40 oluyor.(0+40 olduğuna dikkat edelim). Üçüncü
satırdaki sipariş miktarı ise 120 adettir, yani birinci haftada (ilk siparişte), 120 adet sipariş
verilirse, ilk hafta 60’ı gider, 60 adet hiç taşınmayacağından parça periyodu sıfırdır, kalan 60
adetin 40 adeti de ikinci hafta da tükenir, 40 adet sadece 1 hafta taşınır, parça periyodu 40’dır.
Kalan 20 adet ise 3. hafta tüketileceğinden, sipariş de ilk hafta verildiğinden 2 hafta elde tutulur,
2*2=40 da 3. haftanın talebinin parça periyodudur. 4. satırdaki 122 adet sipariş ilk hafta
verilirse, sırasıyla 60 adet, 40 adet, 20 adet ve en son 2 adet tüketilir. Son 2 adet 3 hafta elde
kalacağından ise 2 adet parça periyodu, 2*3=6’dır. 122 adetlik tek seferde verilecek siparişin
parça periyodu ise, 0+40+40+6=86 olarak bulunur. Ekonomik parça periyodumuz 84 olduğuna
göre ya 80’i ya da 86’yı seçeceğiz. Bunlardan 86 daha yakın olduğu için 86’yı seçeriz, 86 ile
ilgili sipariş miktarıysa 122 adettir. Dolaysıyla birinci dönemde ilk sipariş olarak 122 adet
veririz.
İlk sipariş, birinci hafta verilip 4. haftanın sonunda tüketildiğinden ötürü, 5. haftanın
başında başka bir sipariş gelmelidir. Dolayısıyla aynı işlemler tekrar başlar. Beşinci hafta
başında 30 tane sipariş verilirse, ilk hafta hepsi tüketilir ve parça periyodu sıfır olur. 6. haftanın
talebi 0 olduğundan verilecek sipariş miktarı 30+0=30 dur. 6. hafta başında sıfır kalacağından
yine ikinci haftalık parça periyodu da sıfır olur. Eğer 7. haftanın talebini de kapsayacak şekilde,
5. haftada 100 adet sipariş verilirse 30 tanesi ilk hafta tüketilir, kalan 70 tane 2 hafta taşınır,
parça periyodu 70*2=140 olur. 100 adetlik tek seferde verilen siparişin parça periyoduysa
0+0+140=140 olur, EPP değeri 84 olduğundan ya 0 seçilecek ya da 140 seçilecektir. 140 daha
yakın olduğundan ise parça periyodu 140 olan 100 birimlik sipariş vermeyi tercih ederiz.
Sonuçta 5 haftada 100 adet sipariş verilir. 8. hafta içinse aynı işlem devam eder.
Dikkat edilecek olursa ilk sipariş EPP değerine çok yakındı (86) ve diğeri ise çok uzaktı
(140). İlk siparişin daha az maliyetli olduğu gözükmektedir.

13.2.6. En Düşük Birim Maliyet Yöntemi
Bu yöntemde hem sipariş verme miktarın hem de sipariş periyodu sabit olmayan, serbest
bir değerdir. Bir çeşit deneme yanılma yöntemi olan en düşük birim maliyet yöntemi, her dönem
için ayrı ayrı birim maliyeti en küçükleyen sipariş miktarı ve periyodu üzerinden hesap yapar.
Bunun nedeni birim maliyetlerin dönemden döneme ve partiden partiye değişkenlik
göstermesidir.
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13.2.7. En Düşük Toplam Maliyet Yöntemi
Tüm partiler için hazırlık maliyetleri ve stok taşıma maliyetleri toplamının minimize
edilmesine dayanan bir sistemdir. Bu sistemde de en düşük birim maliyet yönteminde olduğu
gibi, sipariş verme periyodu ve sipariş miktarı sabit bir değer değildir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, dağıtım gereksinim planlamanın ne olduğu açıklanmış; malzeme ihtiyaç
planlaması ile benzerlikleri ortaya konmuştur. Konunun anlaşılabilir olması açısından bir örnek
üzerinden gidilmiştir.
İkinci bölümde ise bir seferlik sipariş miktarının ne olması gerektiği konusu üzerinde
durulmuş ve detaylı olarak yöntemler incelenmiştir. Bu yöntemlerden en iyi sonucu veren şudur
diyebilmek pek mümkün değildir. Önemli olan talebin dağılımı ve maliyet yapısıdır. Bu
faktörlere göre her problemde iyi sonucu veren sipariş yöntemi değişebilmektedir. Dolayısıyla
en iyi sonucun bulunabilmesi için tüm denemelerin yapılması gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1) DRP nedir? Lojistikteki önemini açıklayınız.
2) Bağımsız talep ve bağımlı talep kavramlarını açıklayarak, birer örnek veriniz.
3) Aşağıda verilen sipariş miktarı belirleme yöntemlerinden hangisinde, sipariş
verilme aralığı belli ve sabit bir değerdir?
a) Sabit Sipariş Miktarı Yöntemi
b) Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
c) Sabit Sipariş Periyodu Yöntemi
d) En Düşük Birim Maliyet Yöntemi
e) En Düşük Toplam Maliyet Yöntemi
4) Bir gıda firmasında belirli bir ürüne ait olan yıllık talep miktarı 200 adettir. Sipariş
maliyeti 20 TL ve yıllık elde bulundurma maliyeti birim başına 5 TL’dir. Buna göre ekonomik
sipariş miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 54
b) 20
c) 42
d) 40
e) 32
5) Sorudaki verilere göre yıllık sipariş sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5
b) 4
c) 8
d) 2
e) 10
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6) Bir tekstil işletmesinde, bir ürüne ait toplam yıllık talep 400 adettir. Sipariş maliyeti
sipariş başına 40 TL ve elde bulundurma maliyeti birim başına yıllık 5TL’dir.
Ekonomik sipariş miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 50
b) 80
c) 70
d) 10
e) 20
7) Yıllık sipariş sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10

Cevaplar
3) c, 4) d, 5) a, 6) b, 7) a
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14. DRP UYGULAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Talebin Brüt Gereksinime Çevrilmesi

•

Dağıtım Ağı Çizilmesi

•

Planlanan Siparişlerin Oluşturulması

• Dağıtım Ağına ait Dağıtım Gereksinim Planlama Tablosunun Çizimi ve
Oluşturulması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•

Bir üretim işletmesinin ana üretim planı nasıl oluşur?

•

Çekme sistemi ile itme sistemi arasındaki fark nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

DRP Uygulaması

Bir firmaya ait DRP planının
nasıl oluşturulacağı
kavranacak.

Konu; ders anlatımı,
problem çözümü ve örnek
olaylar şeklinde işlenecektir
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Anahtar Kavramlar
•

Brüt Gereksinim

•

Eldeki Stok

•

Gelen Sipariş

•

Planlanan Sipariş

•

İtme Sistemi

•

Çekme Sistemi

250

Giriş
Dağıtım gereksinim planlama (DRP), önceki bölümde de açıklandığı üzere, dağıtım
ağının her aşaması için kullanılbilen stok planıdır. DRP esas itibarıyla dağıtım merkezlerinin
her birinin ürün ihtiyaçlarının belirlenmesini amaçlar. Her aşama için talepler oluşturulur ve bu
talepler eldeki stok yapısına göre siparişlere dökülür. Tabii ki siparişler oluşurken bir önceki
bölümde açıklanan sipariş miktarı belirleme yöntemlerinden biri veya birden fazlası denenir.
Bu bölümde sipariş büyüklükleri direkt olarak verilecek, tek tek deneme yapılmayacaktır.
Bu bölümde, genel hatlarıyla bir DRP planının nasıl işlediği, hangi tablolar aracılığıyla
oluşturulduğu ve taleplerin nasıl brüt gereksinimlere çevrileceği üzerinde durulacaktır.
Ayrıca DRP’yi elde etmek için hangi bilgilerin elimizde olması gerektiği, bunların
tablolara nasıl işleneceği ve DRP’nin amaçları anlatılacaktır. Verilen örnekler, sadece çekme
sistemine uygun olacaktır.
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14.1. Çekme Sistemi
Geleneksel üretim işletmeleri, ürettikleri ürünlerin depolara oradan mağazalara
dağıtımını, talebe bakmaksızın üretim miktarlarına uygun olarak dağıtımını yapmaktaydılar.
Tarihî gelişim incelendiğinde, talebin sonsuz, arzın da talepten az olduğu dönemler
düşünüldüğünde bu gayet mantıklı bir işlem olarak karşımıza çıkmaktaydı. Örneğin 1900’lü
yılların başında 1. Nesil Ford’da olduğu gibi ürettiğini satan bir durum varken fabrika ürettiği
her ürünü dağıtmakta serbestti. Bu tür bir sistemi itme sistemi olarak tanımlamak
mümkündür. Yani tedarik zincirindeki ürün akış miktarına fabrikanın yani üreticinin karar
verdiği bir sistemdir. Bu sistem de dağıtımın da ne olacağına üretici ya da bir diğer ifadeyle
zincirdeki bir önceki halka karar verir.
Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan ekonomik krizler şunu gösterdi ki artık
seri üretimin ürettiği her mamul satılamaz olmuştu. İşte bu yıllarda ortaya çıkan Toyota
üretim sistemi, dünya literatürüne müşteri odaklı yaklaşımı sokmuştur. Bu yaklaşımda soru
hep aynıdır: “Müşteri ne istiyor, ne kadar ödemeye razı?” İşte bu yıllardan sonra bu soruyu
soran ve üretimlerini dağıtımlarını buna göre şekillendiren işletmeler hep kazanmıştır,
kazanmaya devam etmektedir.
Müşteri odaklılık beraberinde birçok yenilik getirirken bunlardan en önemlisi de
talebe göre üretim yapma yaklaşımı olmuştur. Bu yaklaşıma göre müşteri istedikçe üretim
ve stok yapmanın gerekliliği esastır. Konu olan dağıtım ağı düşünüldüğünde, dağıtım ağının
son aşaması olan nihai müşteri bütün sistemi tetikler denebilir. Nihai müşteri mağazadan
ister; o depodan, depo fabrikadan ister ve müşterinin tetiklemesiyle fabrika üretime girer,
yine aynı müşteri talebi fabrikanın tedarik ağını tetikler ve satın alma kararları da buna göre
verilir. İşte talebin tüm sistemi harekete geçirdiği bu sisteme de çekme sistemi denmektedir.
Maalesef günümüzde ülkemizde hâlen itme sistemi ile agresif satış yapmaya kalkan
tüm yükü perakendecinin omzuna yükleyen, yönetimin sadece üretebildiğin kadar üret
mantığıyla devam ettiği işletmeler oldukça fazladır. Fakat unutulmaması gereken bir şey
vardır ki o da müşteri ancak ve ancak istediği zaman satın alır.
Bu doğrultuda, DRP planlarını yaparken çekme sistemini dikkate alacağız.
Dolayısıyla bizim için müşteri talebini bilmek tüm ağı tetikleyecektir savına uygun hareket
edeceğiz.

14.2. DRP Girdileri
DRP oluşturabilmek için bazı girdilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Talep Tahmini / Sipariş: Burada perakendecinin ya da mağazanın talep tahmini
kastedilmektedir. Çünkü nihai müşterinin talep ettiği yer burasıdır, dağıtım ağının bu zinciri ya
müşteriden direkt olarak sipariş almıştır ya da müşteriyi iyi bildiği için uygun bir talep tahmini
yapmıştır. İşte zincirin son halkasının talep tahmini ve / veya siparişleri o dağıtıcının brüt
gereksinimini oluşturmaktadır. Brüt gereksinim bilindiğinde bir önceki aşama olan depodan
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ne kadar isteyeceği de bilinebilir. Dolayısıyla perakendeci depoya sipariş verir. Bu siparişe
planlanan sipariş adı verilmektedir. Fakat şu bir gerçek ki planlanan sipariş her zaman brüt
gereksinime eşit değildir. Hatta çoğu zaman farklıdır. Çünkü brüt gereksinim geleceğe yönelik
tahmin edilmiştir ve gelecekte de perakendecinin kendi stoklarında istenen üründen olabilme
ihtimali yüksektir. Bu durumda brüt gereksinimin eldeki stok miktarından çıkarılarak net
ihtiyaçlara çevrilmesi gerekir. Örneğin elimizde 80 adet var ve o dönemin de brüt gereksinimi
50 adet olsun. Dönemin sonunda elimizde 30 adet kalır, bir sonraki dönemin brüt gereksinimi
100 adet ise bu takdirde 70 adetlik net ihtiyaç ortaya çıkar, dolayısıyla o dönemin planlanan
siparişi (eğer sipariş yöntemi gereksinime göre ise) 70 adettir, yani brüt gereksinimden farklıdır.
Tabi planlanan sipariş zincirdeki bir önceki halkadan istenen tarihtir. Bu tarih doğal
olarak tedarik süresinin bilinmesini gerektirir. Ayrıca eğer varsa sipariş verme yönteminin
de bilinmesi gerekebilir. Bu konuda sipariş verme yöntemini gereksinime göre almaktayız.
Ayrıca işletme kendi stoklarında olabilecek bir dalgalanmaya karşı emniyet stoku
bulundurma ihtiyacı hissedebilir. Bu durumda emniyet stokunun da bilinmesi gerekir.
Tabi DRP’yi oluşturabilmek için en önemli noktalardan biri de dağıtımın yapısını
bilmektir. Şekilde bir dağıtım ağı örneği görülmektedir. Örneğin fabrikaya bağlı iki depo vardır:
•

1. depoya bağlı mağaza1 ve mağaza2

•

2. depoya bağlı mağaza3 ve mağaza 4 vardır.

Fabrika
Depo1
Mağaza1

Depo2
Mağaza3

Mağaza2 mağaza4
Şekil 20: DRP Dağıtım Ağı Örneği
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14.3. DRP Tablolama
Ayrıca DRP planlarının yapılabilmesi için tüm bu bilgileri yanında bu bilgilerin
hepsinin oluşturulacağı tablolara ihtiyaç vardır bu tablolara örnek aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tabloya göre Mağaza 4’ün DRP planı yapılmaya başlanmıştır. Zaten çekme sistemi gereği
Mağaza 4 ve Mağaza 3’ün planlanan siparişleri Depo 2’nin brüt gereksinimi oluşturacağından
Mağazalardan işe başlamak gayet doğaldır. Mağazaya ait tüm bilgiler alt tarafında yazmaktadır.
DRP planı 5 haftalık yapılmak istenmektedir. Başlangıç stoku yani 1. Haftanın başındaki stok
miktarının 100 olacağı verilmiştir, tedarik süresi 2 haftadır. Bu şu demektir, mağaza 4, kimden
tedarik eder? Bir önceki şekle göre Depo 2’den ister. Yani Depo 2’den ürünü istedikten sonra
ancak 2 haftada mağazanın stoklarına ürün girmektedir. Ayrıca sipariş yöntemi gereksinime
göredir. Yani ne kadar ihtiyaç varsa o kadar tedarik edebilme yeteneği vardır.
Örnekteki planlamada, mağazaya ait, brüt gereksinimler verilmiştir. Örneğin birinci
haftanın ihtiyacı 55 birimdir, başlangıç stoku 100 birim olduğundan 1. haftanın eldeki stok
miktarı 45’e düşer, 2. hafta brüt gereksinim 30 olduğundan eldeki 45 adet stok 15 adede düşer,
3. haftaya gelindiğinde ise eldeki stok 15’tir ve ihtiyaç 40’tır. Dolayısıyla net ihtiyaç 40-15=25
adettir, yani 25 adede daha ihtiyaç vardır. Sipariş yöntemi gereksinime göre olduğundan 3. hafta
25 adet gelen sipariş olmalıdır, fakat siparişin 3. hafta gelebilmesi için Depo 2’den 2 hafta önce
yani 1. hafta sipariş verilmesi gerekir. Kısacası Depo 2’den 1. hafta 25 adet istenecek ve 2 hafta
sonra Mağaza 4’e ulaşacak, Mağaza 4’ün elinde 3. hafta başında 15 adet kalmıştı, 25 adet daha
geldi, 40 adet oldu, aynı hafta 40 adet ihtiyaç olduğundan hepsi satıldı, tüketildi ve 3. haftanın
eldeki stoku sıfırlandı. 4. hafta herhangi bir talep olmadığından stok sıfır olarak devam etti. 5.
haftanın brüt gereksinimi 70 adettir fakat 5. hafta başında elde hiç stok yoktur (4. haftanın
altındaki eldeki stok miktarından görülüyor). Bu durumda 5. haftanın net ihtiyacı 70 adettir;
sipariş yöntemi de gereksinime göre olduğundan gelen siparişin net ihtiyaca eşit olması gerekir.
Bu durumda gelen sipariş 70 olacaktır, 5. hafta Mağaza 4’e 70 adet gelebilmesi için 3. Hafta
sipariş verilmesi gerekmektedir. Bu sipariş miktarı 70 adet olacak ve Depo 2’ye verilecektir.
Sonuçta Mağaza 2, toplamda 2 defa sipariş vermiştir. Biri 25 adet biri 70 adettir. Bu siparişlerin
hepsini bağlı bulunduğu Depo 1’den istemiştir. Eğer maliyetler bilinseydi Mağaza 2, iki kez
sipariş maliyetine katlanmış, 1 haftalık elde bulundurma maliyeti bilinseydi de toplam
45+15=60 adet stok elde bulundurmuş denebilir. 60’la elde bulundurma maliyeti çarpılabilirdi.
Mağaza 4’ten sonra planlamaya Depo 2 ile devam edilemez. Çünkü her aşama
bitmeden bir sonrakine geçilmez. Bunun için öncelikle Mağaza 3 DRP planı yapılmalı
arkasından Depo 2’nin planı yapılmalıdır. Çünkü mağazaların planlanan siparişleri bağlı
bulunduğu deponun brüt gereksinimini oluşturacaktır.
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Tablo 6: DRP Plan Örneği Mağaza 4

1
Mağaza 4

Brüt Gereksinim

L= 2 hafta

Gelen Sipariş

Sipariş
Miktarı=
GG

Eldeki Stok

45

Planlanan Sipariş

25

55

2
30

15

3

4

5

40

70

25

70

0

0

70

Başlangıç
Stoku=100

Mağaza 4’ten sonra diğer mağazanın da DRP kayıtları oluşturulmalıdır. Burada
önemli olan nokta, her aşama bitmeden bir sonraki aşamaya geçilmeyeceği kuralıdır.
Dolayısıyla Mağaza 4’ü önce kayıtlamanın Mağaza 3’e göre bir önceliği yoktur. Önce Mağaza
3’ün de kayıtları tutulabilirdi. Mağaza 3’e ait bilgilerin verildiğini düşünelim. Bu bilgilere göre,
5 haftalık brüt gereksinimleri verilmiştir. Ayrıca tedarik süresi 1 haftadır. Sipariş miktarı
ESM’ye göre verilir ve her seferinde 125 adet ve katları olacak şekildedir. Başlangıç stoku ise
85 adettir. Aşağıdaki ilk tabloda verilen bilgiler gözükmektedir.
Tablo 7: DRP Plan Örneği Mağaza 3 (Verilen Bilgiler)

1
Mağaza 3

Brüt Gereksinim

L= 1 hafta

Gelen Sipariş

Sipariş
Miktarı=
125

Eldeki Stok

60

2
20

3
35

4
30

5
20

Planlanan Sipariş

Başlangıç
Stoku=85
Verilen bu bilgilere göre kayıtlar oluşturulmuştur. Bir sonraki sayfadaki tabloda
görülmektedir. Dikkat edilecek olursa bu kez sipariş yöntemi gereksinime göre değildir,
ekonomik sipariş miktarıdır ve ESM 125 adet olarak belirlenmiştir. Yani net ihtiyaç kaç olursa
olsun eğer sipariş verilecekse 125 ve katları olarak verilmelidir. Örneğin 3. hafta başında eldeki
stok 5 adettir fakat 3. hafta gereksinimi 35 adettir. Bu durumda net ihtiyaç 35-5=30 olarak
bulunmuştur. Fakat bir siparişi 30 adet olarak veremeyeceğimizden 125 adet olarak gelen
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sipariş olmalıdır. 125 adetlik sipariş ise 1 hafta öncesinden yine Depo 2’den verilmiştir. Bu
durumda Mağaza 3’e ait kayıtlara bakıldığında bir defa sipariş verilmiştir.
Tablo 8: DRP Plan Örneği Mağaza 3 (Kayıtlar Oluşturulmuş)

1
Mağaza 3

Brüt Gereksinim

L= 1 hafta

Gelen Sipariş

Sipariş
Miktarı=
125

Eldeki Stok

60

2

3

20

4

35

5

30

20

65

45

125
25

5

Planlanan Sipariş

95

125

Başlangıç
Stoku=85
DRP kayıtlarında Mağaza 3 ve Mağaza 4 kayııtlamaları bittiğine göre Depo 2’nin
kayıtlarına geçilebilir. Öncelikle Depo 2 ile ilgili bilinen girdiler aşağıdaki tabloda görülebilir.
Dikkat edilecek olursa tedarik süresi, sipariş politikası ve başlangıç stoku verilmesine rağmen
brüt gereksinimler verilmemiştir. Bunun sebebi Depo 2’nin brüt gereksinimini mağazaların
planlanan siparişlerinin oluşturacak olmasıdır.
Tablo 9: DRP Plan Örneği Depo 2 (Verilen Bilgiler)
1
DEPO 2

Brüt Gereksinim

L= 1 hafta

Gelen Sipariş

Sipariş Miktarı=
GG

Eldeki Stok

Başlangıç
Stoku=30

2

3

4

5

Planlanan Sipariş
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Tablo 10: DRP Plan Örneği Depo 2 (Kayıtlar Oluşturulmuş)

1
DEPO 2

Brüt Gereksinim

L= 1 hafta

Gelen Sipariş

Sipariş
Miktarı=
GG

Eldeki Stok
Planlanan Sipariş

25

2

3

125

70

115

70

10

0

0

115

70

4

0

5

0

Başlangıç
Stoku=30

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği üzere, 3 farklı kayıt gelmiştir. 1. haftanın brüt
gereksinimi için Mağaza 3 ve Mağaza 4’ün 1. hafta planlanan sipariş satırlarına bakılır. Mağaza
3’ün sıfır, Mağaza 4’ün ise 25 adettir. Bu durumda Depo 2’nin 1. hafta Brüt Gereksinimi =
25+0=25 adettir. Ve diğer haftalar da bu şekilde hesaplanır. Dikkat edilecek olursa 2 defa
sipariş verilmiştir. Peki, siparişi kime verir? Hemen bir önceki halkaya bakıldığında Depo 2
siparişi fabrikaya verir.
Kısacası Depo 1’de aynı şekilde yapılır. Depo 1 kayıtlarını oluşturabilmek için Mağaza
1 ve Mağaza 2 kayıtlarını tamamlamak gerekir. Mağaza 1 ve Mağaza 2’nin planlanan siparişleri
de Depo 1’in brüt gereksinimini oluşturur.
Fabrikanın DRP kayıtlarını oluşturabilmek içinse Depo 1 ve Depo 2’nin Planlanan
siparişlerini bulmak gerekir. Bu planlanan siparişler toplamı da fabrikanın brüt gereksinimlerini
oluşturur. Fabrikanın DRP kayıtlarında dikkat edilecek olursa en altta planlanan sipariş değil,
MPS yani ana üretim planı yazmaktadır. Bu daha önceki bölümde detaylı olarak açıklanmıştır.
Yine örneğe göre fabrikanın tedarik süresi 3 hafta olarak gözükmektedir. Fabrika bir yerden
tedarik etmeyeceğine göre bu fabrikanın üretim süresidir ve bir seferde 250 adet üretebilme
yeteneğine sahiptir.
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Tablo 11: DRP Plan Örneği Fabrika (Verilen Bilgiler)

1
FABRİKA

Brüt Gereksinim

L= 3 hafta

Gelen Sipariş

Sipariş

Eldeki Stok

2

3

4

5

Miktarı=
250

MPS

Başlangıç
Stoku=135
Bir sonraki tabloda tüm ağa ait örnek bir DRP kayıt örneği görülmektedir.
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Tablo 12: Dağıtım Ağının Tamamına Ait DRP Kayıt Örneği

1 2 3 4 5 6 7 8
Mağaza3

Brüt Gereksinim
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Planlanan Sipariş

Mağaza4

Brüt Gereksinim
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Planlanan Sipariş

Depo 2

Brüt Gereksinim
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Planlanan Sipariş

Mağaza 1

Brüt Gereksinim
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Planlanan Sipariş

Mağaza 2

Brüt Gereksinim
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Planlanan Sipariş

Depo 1

Brüt Gereksinim
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Planlanan Sipariş

FABRİKA Brüt Gereksinim
Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Ana Üretim Planı
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14.4. Örnek Uygulama
Bölümde belli bir soru üzerinden gidilmiş önceki bölümlerde anlatılanlar bir soru
üzerinde toplanarak çözüm üzerinde gösterilmiştir.
Soru:
Aşağıda, fabrikası Gaziantep’te olan, üç düzeyli bir dağıtım ağı verilmiştir.
Gaziantep’e bağlı 2 depo bulunmaktadır, bunlar Adana ve Konya depodur. Adana depoya bağlı,
Mersin ve Osmaniye Mağazaları ile Konya depoya bağlı Antalya ve Ankara Mağazaları
bulunmaktadır.
Aşağıdaki tabloda Mağazaların haftalık talepleri, tüm düzeylerin eldeki stok
miktarları verilmiştir. Tedarik süreleri eşit ve 1 haftadır. Sipariş yöntemi ise Gereksinime
Göredir. Sadece fabrikada sipariş /üretim miktarı tek seferde 90 adettir. Buna göre dağıtım
ağının çekme yöntemine göre DRP kayıtlarını oluşturun.

Gaziantep
Fabrika
Konya
Depo

Adana
Depo

Antalya
Mağaza

Osmaniye
Mağaza

Ankara
Mağaza

Mersin
Mağaza

Şekil 21: Üç Düzeyli Dağıtım Ağı
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Tablo 13: Mağaza Haftalık Talepleri
TALEPLER
Merkezler

1

2

3

4

5

6

Antalya
Mağaza

6

8

10

4

12

8

Ankara
Mağaza

14

10

12

11

13

12

Osmaniye
Mağaza

16

15

19

11

14

15

Mersin
Mağaza

20

22

24

26

18

22

Tablo 14: Tüm Düzeylerin Stok ve Tedarik Süresi Bilgileri
Merkezler

Tedarik Süresi (hafta)

Eldeki Stok

Gaziantep Fabrika

1

80

Konya Depo

1

65

Adana Depo

1

50

Antalya Mağaza

1

12

Ankara Mağaza

1

19

Osmaniye Mağaza

1

18

Mersin Mağaza

1

32
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Çözüm:
Tablo 15: Örnekte Verilen Değerlerin Tablolaştırılması

Ankara Mğ
L=1

Brüt Gereksinim
Eldeki Stok

Sipariş= GG

Planlanan Sipariş

Antalya Mğ.

Brüt Gereksinim
Eldeki Stok

Sipariş= GG

Planlanan Sipariş

KONYA DEPO

Brüt Gereksinim
Eldeki Stok

Sipariş= GG

Planlanan Sipariş

Osmaniye Mğ

Brüt Gereksinim
Eldeki Stok

Sipariş= GG

Planlanan Sipariş

Mersin Mğ.

Brüt Gereksinim
Eldeki Stok

Sipariş= GG

Planlanan Sipariş

ADANA DEPO

Brüt Gereksinim
Eldeki Stok

Sipariş= GG

Planlanan Sipariş

GAZİANTEP
FABRİKA

Brüt Gereksinim

Eld. Stok=80
Sipariş= GG

14

10

12

11

13

12

6

8

10

4

12

8

16

15

19

11

14

15

20

22

24

26

18

22

Gelen Sipariş

Eld. Stok=50

L=1

6

Gelen Sipariş

Eld. Stok=32

L=1

5

Gelen Sipariş

Eld. Stok=18

L=1

4

Gelen Sipariş

Eld. Stok=65

L=1

3

Gelen Sipariş

Eld. Stok=12

L=1

2

Gelen Sipariş

Eld. Stok=19

L=1

1

Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Ana Üretim Planı
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Tablo 16: Örneğin Çözümü - DRP Kayıtları

Ankara Mğ
L=1

Brüt Gereksinim

1

2

3

4

5

6

14

10

12

11

13

12

5

12

11

13

12
0

Gelen Sipariş

Eld. Stok=19

Eldeki Stok

5

0

0

0

0

Sipariş= GG

Planlanan Sipariş

5

12

11

13

12

Antalya Mğ.

Brüt Gereksinim

6

8

10

4

12

8

2

10

4

12

8
0

L=1

Gelen Sipariş

Eld. Stok=12

Eldeki Stok

6

0

0

0

0

Sipariş= GG

Planlanan Sipariş

2

10

4

12

8

KONYA DEPO

Brüt Gereksinim

7

22

15

25

20

4

20

21

0

0

0

4

20

15

19

11

14

15

13

19

11

14

15
0

L=1

Gelen Sipariş

Eld. Stok=65

Eldeki Stok

Sipariş= GG

Planlanan Sipariş

Osmaniye Mğ

Brüt Gereksinim

L=1

58
16

Gelen Sipariş

36

Eld. Stok=18

Eldeki Stok

2

0

0

0

0

Sipariş= GG

Planlanan Sipariş

13

19

11

14

15

Mersin Mğ.

Brüt Gereksinim

20

22

24

26

18

22

10

24

26

18

22
0

L=1

Gelen Sipariş

Eld. Stok=32

Eldeki Stok

12

0

0

0

0

Sipariş= GG

Planlanan Sipariş

10

24

26

18

22

ADANA DEPO

Brüt Gereksinim

23

43

37

32

37

16

37

32

37
0

0

24

24

L=1

Gelen Sipariş

Eld. Stok=50

Eldeki Stok

27

0

0

0

Sipariş= GG

Planlanan Sipariş

16

37

32

37

GAZİANTEP
FABRİKA

Brüt Gereksinim

16

37

36

57

L=1
Eld. Stok=80
Sipariş= 90

Gelen Sipariş
Eldeki Stok
Ana Üretim Planı

90
64

27

81

24

90
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle DRP kayıtlarını oluşturabilmek için hangi girdilerin elde olması
gerektiği üzerinde duruldu. Bunlar mağazalara ait talep bilgileri ve dağıtım ağındaki tüm
düzeylerdeki elemanlara ait eldeki stok, sipariş yöntemi, tedarik süresi ve varsa emniyet stoku
bilgileridir.
DRP kayıtlarını oluşturabilmek için çekme ve itme sisteminden bahsedildi. Günümüz
yöntemlerinin başında gelen çekme sistemi yani müşteri odaklı dağıtım ağının ve üretim
planlamanın nasıl yapıldığı üzerinde duruldu.
Basit bir dağıtım ağının üç düzeyli olabileceği; bu düzeylerin fabrika, depolar ve
depolara bağlı mağazalardan oluşabileceği gösterildi. Böyle bir dağıtım ağına ait DRP
kayıtlarının nasıl oluşturulacağı, girdilerin nasıl tabloya döküleceği anlatıldı.
Bölümün sonunda ise üç düzeyli bir dağıtım ağında DRP kayıtlarının nasıl
oluşturulacağı ile ilgili bir örnek uygulama yapıldı.
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Bölüm Soruları
1) Müşteri odaklılık beraberinde birçok yenilik getirirken bunlardan en önemlisi de
talebe göre üretim yapma yaklaşımı olmuştur.
Yukarıda bahsedilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) İtme yöntemi
b) MRP yöntemi
c) DRP yöntemi
d) Çekme yöntemi
e) İtme-çekme yöntemi
2) Dört aşamalı bir dağıtım ağının en üstünde bulunan bir fabrikanın brüt
gereksinim satırının doldurulması için aşağıdaki hangi bilgiler toplanır?
a) Mağazalara ait eldeki stok miktarları
b) Ana depolara ait planlanan sipariş miktarları
c) Fabrikaya ait eldeki stok miktarı
d) Mağazaya ait brüt gereksinimler
e) Ana depolara ait brüt gereksinimler
3) DRP kayıtlarının oluşturulması için aşağıdaki verilerden hangisi kesin olarak
gerekmez?
a) Talep
b) Sipariş miktarı
c) Tedarik süresi
d) Emniyet stoku
e) Hepsi
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4-10 arası soruları aşağıdaki tabloya göre yapınız.

1
Mağaza

Brüt Gereksinim

L= 2 hafta

Gelen Sipariş

Sipariş
Miktarı=
125

Eldeki Stok

60

2
65

3
70

4
35

5
40

Planlanan Sipariş

Başlangıç
Stoku=100
4) İlk stok ihtiyacı hangi hafta oluşmuştur?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
5) İlk sipariş hangi hafta verilmedir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
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6) Tedarik süresi kaç haftadır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
7) Kaçıncı hafta eldeki stok miktarı sıfıra düşer?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) Hiçbir zaman
8) Dördüncü haftanın başında stok kaç adettir?
a) 70
b) 55
c) 20
d) 0
e) 15
9) Dördüncü haftanın sonunda eldeki stok kaç adettir?
a) 70
b) 55
c) 20
d) 0
e) 15
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10) Toplam kaç kez sipariş verilmiştir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) d, 4) c, 5) a, 6) b, 7) b, 8) b, 9) c, 10) b
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