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1. İŞLEMLER YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İşlemler Yönetimi
İşlemler Fonksiyonu
İşlem Yönetiminin Kısa Tarihçesi
E-İş Ortamında İşlemler Yönetimi
İşletmeden Müşteriye E-Ticaret
İşletmeden-İşletmeye E-Ticaret
Ticaretin İşlem Yönetimi Üzerindeki Etkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İşlemler fonksiyonunun görevleri nelerdir

2)

İşlemler Yönetiminin görevleri nelerdir

3)

İşlem Yönetiminin Kısa Tarihçesi ne zman başlamıştır

4)

E-İş Ortamında İşlemler Yönetimi nasıl işler

5)

İşletmeden Müşteriye E-Ticaret nasıl yapılır

6)

İşletmeden-İşletmeye E-Ticaret nasıl yapılır

7)

Ticaretin İşlem Yönetimi Üzerindeki Etkisi nasıl açıklanabilir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

İşlemler
Yönetimi

İşlemler Yönetimi
İşlemler Fonksiyonu
İşlem Yönetiminin Kısa Tarihçesi
E-İş Ortamında İşlemler
Yönetimi
Araştırıp uygulayarak
İşletmeden Müşteriye E-Ticaret
İşletmeden-İşletmeye E-Ticaret
Ticaretin İşlem Yönetimi
Üzerindeki Etkisi
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Giriş
İşlemler Yönetimi, verimli sistemleri –işi gerçekleştirmek için gereken sistemleridüzenler ve etkin hale getirir. Yediğiniz yemek, izlediğiniz film, alışveriş yaptığınız dükkânlar
ve okuyor olduğunuz bu kitap işlemleri kullanan insanlar tarafından size sunulmuştur.
Bankalarda, hastanelerde, fabrikalarda ve hükümetlerde işlemler yöneticileri bulunmaktadır.
Bu kişiler; sistemleri planlar, kaliteyi sağlar, ürünleri üretir ve hizmet sunar. Müşteriler ve
tedarikçilerle, en son teknoloji ve küresel ortaklarla çalışırlar. Sorunları çözer, süreçleri yeniden
düzenler, yenilikler getirir ve entegrasyon yaparlar. İşlemler; planlama ve kontrolden daha
fazlasıdır. İşlemlerin üstün kaliteli olması, pazara hızlı nüfuz etmesi, özelleştirilmesi veya
düşük maliyetli olup olmaması ve işlemlerdeki mükemmellik başarılı bir işletme için elzemdir.
İşlemler genellikle bir dönüşüm süreci olarak tanımlanır. Şekil 1.1’de gösterildiği gibi,
(materyal, makine, iş gücü, yönetim ve sermaye gibi) girdiler, (mal ve hizmetler gibi) çıktılara
dönüştürülür. Müşterilerin ihtiyaç ve geri bildirimleri girdileri çıktılara dönüştüren dönüşüm
süreçlerindeki faktörleri değiştirir. İşlemler yönetiminde, dönüşüm sürecinin etkili bir şekilde
gerçekleştirilmesine ve çıktının girdiler toplamından daha değerli hale gelmesini sağlamaya
çalışırız. Dolayısıyla işlemlerin rolü değer yaratmak olacaktır. Dönüşüm sürecinin kendisi
tedarikçiden müşteriye dek uzanan bir değer zincirindeki faaliyetler serisi olarak görülebilir.
Değer getirmeyen her türlü faaliyet gereksizdir ve ortadan kaldırılmalıdır.
GİRDİ
Materyal
Makineler
İşgücü
Yönetim
Sermaye
Sermaye

DÖNÜŞÜM
SÜRECİ

ÇIKTI
Mal
Hizmetler

Geri Bildirim
İhtiyaçlar
Şekil 1.1 Bir Dönüşüm Süreci olarak İşlemler
Girdinin Çıktıya Dönüşüm Süreci çok çeşitli bir işletme sisteminin özelliğidir. Çelik bir
sac; bir otomobil fabrikasında farklı şekillerde biçimlendirilir, boyanır, tamamlanır ve çalışan
bir otomobil üretmek için yüzlerce farklı tamamlayıcı parça ile birleştirilir. Bir alüminyum
fabrikasında, farklı kalite boksit karıştırılır, ısıtılır ve farklı boyutlardaki külçelere paylaştırılır.
Bir hastanede, hastaların sağlıklı bireyler olması için özel bakım, medikasyon, laboratuar
çalışması ve cerrahi girişimler yoluyla destek olunur. Açıkça görüldüğü gibi, “işlemler” birçok
farklı biçimde ortaya çıkabilir.
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Dönüşüm süreci;
fiziksel,

Üretim işlemlerinde olduğu gibi;

bölgesel,

Ulaşım ve depo işlemlerinde olduğu gibi;

takas,

Perakende işlemlerinde olduğu gibi;

fizyolojik,

Sağlık hizmetlerinde olduğu gibi;

psikolojik,

Eğlencede olduğu gibi; ya da

bilgilendirici,

İletişimde olduğu gibi.

İşlemler Fonksiyonu
İşlemler yönetimindeki faaliyetler; örgütleme, seçim süreçleri, plan yapma, olanak
bulma, yapılacak işleri tasarlama, performans ölçme, kalite kontrolü, programlama, envanter
yönetme ve ürün planlamadan oluşur. İşlemler yöneticileri kişiler, teknoloji ve termin ile
uğraşırlar. Bu yöneticiler gelişmiş teknik, kavramsal ve davranışsal yeteneklere sahip olmalıdır.
Bu yöneticilerin faaliyetleri işletmenin diğer fonksiyon alanlarıyla yakından ilişkilidir.

Şekil 1.2: Teknik merkez olarak İşlemler
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Bir işletmenin dört temel fonksiyon alanı pazarlama, finans, işlemler ve insan
kaynaklarıdır. Şekil 2’de görüldüğü gibi; çoğu firmaya göre işlemler, müşteriler için mal üreten
ve hizmet sağlayan diğer fonksiyonel alanlarla birbirini etkileyen teknik ve organizasyon
“merkezi”dir. Örneğin pazarlama; satış tahminleri, müşteri talepleri, müşteri geribildirimleri,
tutundurma ve ürün geliştirme ile işlemleri doğurur. İşlemler de, sırasıyla, ürün bilgisi veya
hizmete ulaşılabilirlik, teslim süresi tahminleri, sipariş durumu ve teslimat programı ile
pazarlama sağlar. Üretime finansal kaynaklar temin etmek için işlemler; finans, üretim ve
envanter veritabanlı muhasebe, sermaye bütçelemesi talepleri, kapasite artırımı ve teknolojik
planları temin eder. Finans ise personel ve tedarikçi giderlerini karşılar, maliyet analizlerini
gerçekleştirir, sermaye yatırımlarını onaylar, hissedar ve finansal pazar gereksinimleri ile
ilgilenir. İşlemler; personel ihtiyaçları konusunda işe alım, eğitim verme, değerlendirme ve
yedek çalışanlar gibi insan kaynaklarından oluşur ve yasal hususlar, iş tasarımları ve sendika
faaliyetlerine de destek olur. Organizasyon dışında ise işlemler; mal ve hizmet sipariş etme,
ürün ve teslimat şartları ile ilgilenme, kaliteyi onaylama, müzakerelerde bulunmak ve tasarım
belirtimlerini nihayetlendirme konularında tedarikçilerle etkileşimde bulunur.

İşlem Yönetiminin Kısa Tarihçesi
Tarih; Mısır Piramitleri, Çin Seddi, Roma’nın yol ve su kemerleri gibi verimli üretim
örnekleriyle dolu olmasına rağmen, tüketim mallarının dünya çapında üretimi –ve böylelikle
işlemler yönetimi- 1700’lerdeki Endüstri Devrimi’ne kadar başlayamadı. Bu zamandan önce,
yetenekli zanaatkârlar ve onların çırakları kendi evlerinde oluşturdukları atölyelerde kişisel
müşterileri için mal üretiyorlardı. Her parça yegâneydi, ev-yapımı ve tamamen tek kişiyle
yapılıyordu. Bu süre zanaat üretim süreci olarak bilinmektedir. Zanaat üretimi bugün hala
varlığını sürdürmesine rağmen; kömürün, demir cevherinin ve buhar gücünün varlığı işin
gerçekleştirilme yolunu kökten değiştiren bir sürü sınai buluşları kullanıma sokmuştur. Büyük
ve güçlü mekanik makineler üretimin temel faktörü olan iş gücünün yerini aldı ve “fabrika”
denilen bir mekânda “ustabaşı”nın doğrultusu altında görevlerini yerine getirmeleri için işçileri
merkezi bir lokasyona taşımıştı. Endüstri Devrimi ilk kez dokuma fabrikaları, değirmenler,
demir işçiliği ve makine yapan tesislerde ortaya çıktı.
Aynı zamanlarda Adam Smith, Wealth of Nations (1776) kitabında üretim sürecinin
küçük görevler serisine bölündüğünü ve bu durumun da her bir görevin farklı işçilerce
gerçekleştirildiği iş bölümünü ortaya çıkardığını ileri sürmüştür. Az sayıda çalışanın aynı işi
yapması ve tekrarlanan görevler çalışanları yaptıkları işlerde oldukça yetkin yapmış ve
uzmanlaşmış makine gelişimini teşvik etmiştir.
Eli Whitney’in değiştirilebilir parçalar tanımı (1790lar) özelleştirilmiş ve teker teker
yapılan üretimden standartlaşmış üretime dönerek ateşli silahlar, saatler, dikiş makineleri ve
diğer malların toplu üretimini mümkün kıldı. Bu durum, çalışanların üretim kalitesini kontrol
edebilmek için fabrikanın ölçüm, kontrol, standart bir üretim metodu ve denetçilere ihtiyacı
olduğu anlamına gelmekteydi.
1800’lerin başından itibaren teknolojideki gelişmeler devam etti. Maliyet muhasebesi
ve diğer kontrol sistemleri geliştirildi ancak yönetim teorisi ve pratiği neredeyse hiç yoktu.
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1900’lerin başında, Midvale Çelik Fabrikası’ndan Frederick W. Taylor isimli girişimci
bir işçi (daha sonradan şef mühendis olmuştur) çalışma yönetimine bir bilim olarak yönelmiştir.
Gözlem, ölçüm ve analize dayanarak bir işi yerine getirebilmek için en iyi metodu kullanma
kavramını tanımladı. Ortaya konur konmaz, metot tüm çalışanlar için standartlaştırıldı ve
çalışanların standartlara uymasını teşvik etmek için ekonomik ödüller uygulandı. Taylor
Felsefesi bilimsel yönetim olarak bilindi. Fikirleri verimlilik uzmanı Frank - Lilian Gilberth,
Henry Gantt ve diğerleri tarafından da sahiplenildi ve genişletildi. Taylor’un en büyük
savunucularından biri de Henry Ford’du.
1913’te, Henry Ford T Model otomobilin üretiminde bilimsel yönetimi uyguladı ve bir
araç oluşturmak için gereken süreyi oldukça kısalttı. Bir T Model şasesi 6 çalışan yardımıyla
yerdeki boşluklu bütündeki parçaları yavaşça alınıp ve onları şaseye yerleştirerek taşıyıcı bir
kayışı yavaşça hareket ettirirdi.1 Araç başına düşen kısa montaj süresi T Modelin yüksek
hacimde veya seri üretim adı verilen “en masse” ( toplu halde) üretilmesini mümkün kılmıştır.
Sonraki elliyi aşkın süre boyunca Amerikalı üreticiler seri üretimde ustalaştılar ve
kolayca dünya çapında üretime hâkim oldular. 1930larda Elton Mayo ve Hawthorne
çalışmalarının öncülüğünde gelen insan ilişkileri akımı çalışan motivasyonu ve işin teknik
yönleri fikrini doğurdu ve bu da verimliliği etkiledi. Motivasyon teorileri Herzberg, Maslow,
McGregor ve diğer kuramcılarca geliştirildi. Kantitatif modeller ve İkinci Dünya Savaşı’nın
yöneylem araştırma gruplarınca ortaya çıkarılan teknikler imalat ve hizmetleri başarılı bir
şekilde uygulamaya ve geliştirmeye devam etti. Teknolojik gelişmelerdeki bir diğer ani ve hızlı
artışa sebep olan bilgisayarlar ve otomasyon da işlemlere uygulandı.
Endüstri Devrimi’nden 1960ların sonuna kadar, Amerika Birleşik Devletleri hem
dünyanın en büyük mal ve hizmet üreticisi hem de en önemli yönetim ve teknik uzmanlık
kaynağıydı. Ancak 1970lerde ve 1980lerde, Amerika’nın üretim üstünlüğü, Japonya’nın başı
çektiği yabancı üreticilerin sahip olduğu düşük maliyet ve yüksek kalite ile sarsıldı.
O yıllarda yayımlanan birtakım çalışmalar müşterilerin o zamanlardaki Amerikan
yapımı ürünlerin kalitesiz ve dünya pazarında rekabet edebilir olmadığını zaten bildiğini
doğrulamıştır. Chicago’daki Amerikan şirketi Motorola’nın Quasar isimli başarısız televizyon
fabrikasının Japon Şirketi olan Matsushita tarafından alınması ve alındıktan sonra Amerika
Birleşik Devletleri’ndeki Japon fabrikalarının başarılarıyla, üretimde Japon başarısının kültürel
bir olay olduğu konusundaki ilk rasyonelleştirmelerin yanlış olduğu kanıtlanmıştır. Alım
sözleşmesinin bir bölümünde Matsushita’nın mevcut 1000 çalışanın saat başı çalıştırılmak
zorunda olduğu açıkça belirtilmiştir. Yalnızca 2 yıl sonra, öncekiyle aynı çalışanlar, yarı sayıda
yönetim kadrosu, neredeyse hiçe yakın sermaye yatırımıyla Matsushita üretimini ikiye
katlamış, montaj tamiratlarını yüzde 130’dan yüzde 6’ya düşürmüş ve garanti maliyetlerini de
yılda 16 milyon dolardan 2 milyon dolara düşürmüştür. Motorola’yı dikkate alarak, Amerikan
sanayisinin geri kalanı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

1

David Halberstam, The Reckoning (New York: William Morrow, 1986) sayfa.79-81.
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Bu nasıl oldu? Bir ülke nasıl 20. Yüzyılın çoğunda üretimde hâkim güçken birden eski
gücünü kaybetti? Oldukça basit! Amerikan şirketleri ilgisizdi. Seri üretimin tüm üretim
“sorununu” çözdüğünü düşündüler ve bu yüzden tüketici ortamı ve işlemlerin stratejik
önemindeki değişiklikleri gözden kaçıran teknik uzmanlara üretme işlevi yetkisi verdiler.
Kararlar uzun vadeli stratejik girişimler yerine kısa vadeli finansal amaçlar gözetilerek verildi.
Seri üretim yüksek hacimli malların hızlı bir şekilde üretilmesini sağlayabilir ancak
talep edilen değişimlere çok iyi uyum sağlayamaz. Günümüz tüketici pazarı; üretim
yaygınlaşması, kısalan ürün yaşam evreleri, kısalan ürün geliştirme süreleri; teknolojideki
değişim, daha kişiselleştirilmiş ürünler ve bölümlere ayrılmış piyasalar ile nitelendirilmektedir.
Seri üretim bu tür ortamlara “uymamaktadır”. Tam zamanında (just-in-time) olarak bilinen bir
konsept kullanarak Japon üreticileri üretim kurallarını seri üretimden düşük maliyetli üretime
dönüştürdüler. Düşük maliyetli üretim; (verimlilikten ziyade) esnekliğe ve (nicelikten ziyade)
niteliğe önem vermektedir. Toplam kalite terimi dünya genelinde yayılmaya başladı ve bu
günümüzdeki başarılı işlemlerin de altında yatan gücü oluşturmaktadır.
Kalite konusunda yeniden çekilen dikkat ve işlemlerin stratejik önemi Amerikan
şirketlerini yeniden rekabet edebilir kıldı. Teknoloji; değişen siyasi ve ekonomik koşullarla
beraber şirketlerin hem pazara erişim hem de üretim kaynakları konusunda dünya çapında
rekabet ettiği endüstriyel bir küreselleşme çağına sebep oldu. İnternetin ortaya çıkması
küreselleşme konusundaki bu trendi harekete geçirdi.
Önümüzdeki birkaç bölümde, e-iş ortamı, küreselleşmenin temel konuları ve rekabet
alanında işlemler yönetimini inceleyeceğiz.

E-İş Ortamında İşlemler Yönetimi
İnternet üzerinde (ya da herhangi bir bilgisayar ağında) gerçekleşen ticaret elektronik
ticaret, e-ticaret ya da e-iş olarak adlandırılır. Elektronik ticaret işletmeler arası, müşteriler
arası ya da işletmeler ve müşteriler arası ticaret şekillerini alır. (Şekil 1.3).
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B2B (isletmeler
Arasi)

B2C (isletmeden
müsteriye)

Örnek:
Commerceone.com

Örnek:
Amazon.com

C2B (müsteriden
isletmeye)
Örnek:
Priceline.com

C2C (Müsteriler
Arasi)
Örnek: eBay.com

Şekil 1.3: E-Ticaret kategorileri
İşletmeler Arası (B2B) ticaret genel anlamda, Genel Elektrik Ticaret Süreci Ağı veya
Ticari Kişinin Küresel Ticaret Ağı gibi şirketler ve onların tedarikçilerini içermektedir.
İşletmeden-Müşteriye (B2C) Ticaret (Amazon gibi) online perakendecilik ya da (E-Ticaret
gibi) borsa acenteciliği biçimlerindedir. Müşteriden-İşletmeye (C2B) işlemler, müşterilerin ne
istediklerini işletmeye bildirdiği ve işletmelerin de müşteri taleplerini kabul ya da ret etmesiyle
normal ticaret akışının tersi yönünde hareket eder. Priceline havayolu koltuk fiyatları hakkında
müşterilere teklif sunma fırsatı vererek bu tür ticarete öncülük etmiştir. Müşteriler Arası
işlemler (e-Bay gibi) tüketici ihalesi veya (Napster gibi) tüketici takas sitelerini kapsamaktadır.

İşletmeden Müşteriye E-Ticaret
2008 itibariyle, İnternet kullanıcılarının sayısı 750 milyona ulaştı, ki bu sayının yüzde
50’sini online alış veriş oluşturmaktadır. 2Aslında alışveriş yapmayanlar bile fiyatları
karşılaştırmak, özellikleri incelemek ya da en iyileri takip etmek için İnterneti kullanmaktadır.
Örneğin; yeni araba satışlarının yüzde 3’ünden daha azı İnternet üzerinden gerçekleşmiş
olmasına rağmen, yüzde 40’ı internet kullanımıyla gerçekleşmiştir. 2000lerin başındaki internet
tabanlı durgunluğa rağmen, İnternet kullanımı artış göstermeye devam etmektedir ve tüketici
e-ticaret satışları geçen yıl yüzde 67’ye kadar yükselmiştir. Önümüzdeki 10 yılda elektronik
alışverişin perakende ticaretin yüzde 20’sine çıkacağı tahmin edilmektedir.
(a) Geleneksel Değer Zinciri

Bu bölümdeki istatistikler E.Turban ve arkadaşlarının, Elektronik Ticaret: Yönetimsel bir Bakış Açısı
(Electronic Commerce: A Managerial Perspective, Prenctice Hall, 2000) kitabı sayfa 14’ye dayanmaktadır.
2
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Toptanci/Distribütor

Üretici

Perakendeci

Tüketici

Perakendeci

Tüketici

(b) Aracının Ortadan Kaldırıldığı Model

Toptanci/Distribütor

Üretici

(c ) Yeni Aracı Eklenmiş Model

Üretici

Özel Bilgi
Saglayici

ePerakendeci

Toplayici

Portal

Tüketici

Şekil 1.4: Yeni bir değer zinciri
İnternet işlerin yürümesine vasıta olan önemli bir araçtır. Temel olarak, işletmelerin ve
müşterilerin nasıl etkileştiğine göre değişmektedir. Şekil 1.4’te görüldüğü gibi, geleneksel
değer zinciri ürünü müşteriye ulaştıran perakendecilere satış yapan toptancı ve distribütörlere
ürün satan üreticilerden oluşur. Şekil 1.4(b)’de, üreticiler ürüne değer katmaksızın onun fiyatını
arttıran aracı ve “komisyoncuları” ortadan kaldırarak doğrudan müşteriyle iletişime geçer. Dell
Bilgisayar gibi şirketler bir süre doğrudan müşterilere satış yapmıştır. İnternet bu süreci oldukça
kolaylaştırmıştır ve diğer üreticilerin de aynısını yapmasına olanak sağlamıştır. Ancak birçok
şirket birebir bazlı çok sayıda satış işlemini yürütememekte ve çoğu tüketici de günlük malları
almak için yüzlerce web sayfasını araştırmak istememektedir.
Bu durum da Şekil 1.4(c)’de görüldüğü gibi, internetin yeni aracılarını ortaya
çıkarmıştır:

Müşterilerin Web sitesine erişmesi, araştırma yapmasına ve doğrudan diğer
sitelere bağlanmasına olanak sağlayan portallar,


Benzer ve ilgili Web sitelerin toplanmasını sağlayan aggregator (toplayıcı)



Sanal bir vitrin gibi faaliyet gösteren e-perakendeciler,

siteler,
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İnternet güvenliği, müşteri ilişkileri yönetimi, finansal hizmetler ve dağıtım
hizmetlerini kolaylaştırmak için aracılık yapan özel bilgi sağlayıcı siteler3
Örneğin; bu yeni özel bilgi sağlayıcı siteler yardımıyla bir müşteri Yahoo vasıtasıyla
istenilen Web Sitesine girebilir, bir çocuk hediyesi aramak için Amazon’a ulaşabilir,
ToysRUs’dan bir oyuncak seçebilir, ardından mySimon’a en düşük fiyatları sorabilir.
Coremetrics müşteri bilgilerini kaydettiği için müşteri mağaza aracılığıyla gezinir, en düşük
fiyat konumu olan Wal-Mart’a ulaşır ve Fingerhut toptan satıştan alınan ve müşterinin evinde
UPS ile kargolanan ürünü almak için Verisign ağ istihbaratı vasıtasıyla güvenli siteye ulaşır.
İnternetten alışveriş aslında ağlar arası bir deneyimdir!
Bazı işletmeler interneti müşterileriyle doğrudan iş yapmak için kullanırken (B2C);
bazıları ise onu tedarikçiler veya distribütörler ile iş yapmak için kullanırlar (B2B). E-İş’in her
iki türünü de işlem yapısı ve kurum stratejisine entegre eden şirketlerin tümüne entegre edilmiş
değer zincirine sahip olduğu söylenir. İnternet, müşterinin talebinin ürün üretimini başlattığı
siparişe-göre-üretim ortamını oluşturur. Bu açıdan, şimdi değer zincirinde iki akış olduğunu
biliyoruz: girdi akışı (müşteri siparişi) ve çıktı akışı (müşteri memnuniyeti). Basit bir değer
zinciri Şekil 1.5.’de gösterilmiştir. Dell, Cisco, IBM ve Ford değer zincirinin hem girdi hem de
çıktı yönünde internetin faydalarından yararlanan şirketlere örneklerdir. Şimdi çıktı yönünü
daha yakından inceleyelim.

Müşteri

Üretici

Tedarikçi

Bilgi akışı (Müşteri Siparişi)
Ürün Akışı (Sipariş Karşılama)

Şekil 1.5: Entegre Değer Zinciri

Bir malın veya hizmetin üreticileri ve potansiyel müşterileri hakkında özel bilgi sağlayan siteler için
intermediary terimi kullanılmaktadır.
3
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İşletmeden-İşletmeye E-Ticaret
İşletmeden-Müşteriye E-Ticaret hala iş dünyasında yerini ararken, İşletmeler Arası ETicaret internetin gerçek bir başarısı haline geldi. İşletme ticaretinin elektronik ticaretteki
toplam dolar değeri % 90’a tekabül etmektedir ve bu sayının 2004 itibariyle 7 trilyon $’ı aşması
tahmin edilmektedir. (Şekil 1.6).
16000
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Şekil 1.6: E-Ticaretin Büyümesi
İşletmeler; tasarımları, sözleşmeleri ve anlaşmaları iletmek; iş ve teslimatları
programlamak; tedarikçilerden mal almak ya da satmak; fon aktarmak; bilgi paylaşmak ve iş
yapmak için interneti kullanırlar. B2B E-Ticaret şu şekillerde gerçekleşir:
1.

E-Katalog ve Elektronik Vitrinler,

2.

Satıcı İhaleleri;

3.

Alıcı İhaleleri;

4.

Takas veya E-Pazarlar

Şekil 1.7’de görüldüğü gibi, e-iş modelleri pazarı kimin kontrol ettiğine, kullanıcı
sayısına ve işlem türüne bağlıdır. Alıcının ürün veya hizmet arayışında olarak tedarikçiye
gitmesinden ötürü elektronik vitrin ve online ihaleler tedarikçi-odaklıdır. Benzer şekilde,
elektronik fiyatlandırma ve online takaslar da pazarların alıcı işlemlerini yaratmasından ötürü
alıcı-odaklıdır.
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Alıcılar
Alıcı

Satıcı

Satıcı
(a)Elektronik Vitrin
(b) Satıcı İhalesi
Alıcılar

Satıcılar

Alıcı

Satıcılar
(d) E-Pazar Takası
(c ) Alıcı İhalesi
Şekil 1.7: B2B İşlem Türleri
E-Kataloglar veya elektronik vitrinler çoğunlukla satıcıların (aynı zamanda tedarikçi
veya bayi olarak da bilinir) elektronik ürün kataloglarını sunduğu ve işletmeleri online olarak
bu ürünleri almaya davet ettiği B2C E-Ticarete benzemektedir. Çoğu zaman; bu sistemler
dolaylı yoldan materyal veya malzeme gibi standart malların alımını otomatikleştirmek için
tasarlanmıştır. Zamandan tasarruf etmenin yanı sıra; harcamaları sınırlandıran şirket kurallarını,
kimin ne alacağını belirlemeyi ve belli türlerdeki alımları yetkilendirme gibi durumları da
otomatikleştirmektedir. Şirket hesapları elektronik olarak faturalandırılır ve çoğu durumda
mallar sevk edilmeden önce ödeme yapılır, hatta bazen ödeme mal üretilmeden dahi
yapılabilmektedir. Dell, Cisco, Intel ve IBM gibi şirketler web sitelerini elektronik vitrin gibi
kullanarak ürünlerinin satışını yaparlar. Bu durum seçkin itibarlı ve yerleşik müşterisi olan
şirketlerde son derece güzel işlemektedir, ancak daha küçük veya daha az tanınan şirketler
müşterileri web sitelerine çekmekte zorlanabilirler. Vitrin aynı zamanda önemli indirimler ve
özel ihtiyaçlar içeren geniş-hacimli tekrarlayan alımlar için de iyi model değildir. Bir diğer
model ise özellikle alıcılar karara varmadan önce rakip siteleri ziyaret etme ihtiyacı duyabildiği
zamanlarda alıcının bilgi sistemiyle tedarikçinin sunucusunda depolanan alım bilgilerini
birleştirmektir.
Tedarikçiler ve ürünlerini karşılaştırmak için farklı sitelerde araştırma yapmak pahalı ve
zaman kaybettiricidir. Endüstri takasları, veya e-pazarlar, tedarikçinin elindeki ürünleri
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seçebilmesi için bölümlenmiş pazarlarda alıcılara tek bir irtibat kişisi sunar. Örneğin; bir alıcı
her miktarda özel endüstri takası ve pazarına erişebilir. Bu takaslar incelenebilir, e-katalog ve
elektronik vitrinler aracılığıyla alıcı ile satıcıyı eşleştirebilir. Bazı durumlarda, şirketler diğer
birim veya şirketlerle alım güçlerini birleştirerek toptan satış indirimleri elde edebilirler.
VerticalNet piyasasının kendisi de e-Pazar için bir portaldır. E-Pazar genellikle müzayede ya
da fiyat teklifi gibi alıcı ve satıcılar arasında daha karmaşık işlemleri yürüten bir takası
tanımlamak için kullanılır. Bu sanal pazarlar aynı zamanda tedarikçi katılımlarını onaylar, yeni
tedarikçileri araştırır, bilgi paylaşımı için bir forum oluşturur, istatistik ve diğer verileri toplar
ve ilgili pazarlarla bağlantı kurar.
Aslında, satıcı İhaleleri 1990ların ortasında fazla bilgisayar envanterlerini ortadan
kaldırmanın bir yolu olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde online ihaleler hem büyük hem de
küçük şirketlerin endüstrilerinde kullanılır. Ya bir şirket ya da üçüncü şahıs ana web sitesi bir
broker gibi malları satış için gönderir ve alıcıların onlara teklif sunmasını sağlar. Bazı siteler
kamuya açıkken, bazıları ise sadece üyelere ya da onaylanmış müşterilere açıktır. İhaleler
internet üzerinden yapılır ve böylelikle farklı bölgelerden çok sayıda teklif sunan kişi bir araya
getirilir ve ihale otomatik olarak gerçekleştirilir. Web sitesi ihalenin milyonlarca potansiyel
müşteriye ulaşmasını sağlar, satıcılara onları fazla maldan kurtarmak için güvenilir bir kanal
sunar ve alıcıları başka türlü farkında olmayacakları teklifleri fark etmelerini sağlar. Banner
reklamlarında ihaleden kalan reklam alanı şeklinde oraya çıkan OneMedia.com bir örnektir.
Site basım ortamına geçtiğinde, saatlerce süren aylık büyük ihaleleri düzenlemeye başladı.
Teklif verme sürecine destek olmak için ProxyMan adı verilen elektronik bir temsilci, önceden
ayarlanmış sınıra gelene dek otomatik olarak alıcıların tekliflerini alıyordu. Günümüzde site
hala medyanın tüm türlerinde ilk gelene öncelik verir biçimde reklam alanı satan bir değişim
şeklinde işlemektedir.
Alıcı ihalelerinde, aynı zamanda açık eksiltme olarak da bilinir, büyük şirketler veya
organizasyonlar tedarikçilere ürün ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda teklif
çağrısında bulurlar. Tedarikçiler birbirlerine karşı teklif arttırırken, maliyetler düşer ve alıcılar
para tasarrufu yapar. Elektronik teklif alıcının teklif sayfasında olacağı gibi üçüncü bir şahıs
aracılığıyla da bildirilebilir. Başlangıçta, bu teklif sitelerinin temel avantajı maliyetten tasarruf
etmekti, ancak günümüzde bu siteler daha ziyade ticari ortaklar arasında ürün tasarımı gibi
kritik konuların konuşulduğu özel platformlara dönüşmüştür. Çünkü bilgi hassastır ve birçok
şirket teklif süreci için kendi B2B sitelerini kullanmayı tercih etmektedir. Tüm süreç elektronik
olarak yürütülür. Genellikle, bir şirket fiyat teklifi (RFQ) geliştirir ve teknik çizim ve diğer
dökümanlarla birlikte ihtiyaç duyulan kısmı tedarik etme kapasitesi şirkete gönderilir. Fiyat
teklifi (RFQ) aynı zamanda sadece izin verilmiş tedarikçilerin ulaşabileceği güvenli bir web
sitesinde de duyurulur. Belli bir zaman ve tarihte, tedarikçiler siteye giriş yapar ve tekliflerini
sunarlar. Taraflar yapılması gereken işi netleştirip ve teklifleri görüşerek gerçek zamanlı
işbirliği yaparlar. Bazen tedarikçi seçimi de önceden belirlenmiş kriterlere bağlı olarak - bu
kriterlerden yalnızca biri fiyattır- otomatikleştirilmiş olabilir. Tedarikçi seçildiği zaman, kota
otomatik olarak gerçek bir siparişe dönüşür.
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Takas ve e-pazarlar belli endüstriler için özelleştirilmiş bilgi sağlarlar ve alıcı ve
satıcıların iş yapabilmesine ortam sağlayan bir platform oluştururlar. Bu aracılar tüm
endüstrilere değer katmak kaydıyla onları yeniden organize etme potansiyeline sahiptirler.
Rekabetin artması ile Müşteri internet şirketlerindeki artışın daralması gibi takas ve e-pazarların
sayısında da hızlı bir düşüş mevcuttur. FreeMarkets.com gibi açık kaynaklı ürünler sağlayan
takaslar büyük paralar kazanabilmektedir. (Uzay Endüstrisinde Cordiem, otomobil
endüstrisinde Covisint gibi) Konsorsiyum sahibi e-pazarlar tedarik zincirleri ve diğer işlemler
yoluyla verimliliği arttırmak ve en son teknolojileri entegre etmek için vardırlar. Bu girişimlerin
çoğunun başarısı tedarikçilerin katılma isteklerine bağlıdır. Çoğu tedarikçi yalnızca fiyat odaklı
rekabeti teşvik eden büyük takas ve e-pazarlardan yakınmaktadır. Tedarikçi tabanını muhafaza
etmek ve tedarikçilerle ilişkileri ilerletmek için git gide daha fazla şirket ticari ortakları arasında
kendi özel takaslarını - büyük şirketlerin yıllar önce başlattığı iç iletişim ağlarına benzer organize etmeyi tercih etmektedir.

-Ticaretin İşlem Yönetimi Üzerindeki Etkisi
İnternet, işlemler fonksiyonu kavramını ve şirket rekabet kabiliyetinde etkisini
vurgular. Sipariş işleme, toptan satış, lojistik ve dağıtımdaki işlemler yönetimi becerileri B2C
E-Ticaretine “olanak sağlar”. Aynı zamanda B2B E-Ticareti; ürün tasarımı, satın alma ve
tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda işlemler fonksiyonunu düzene koyma konusunda önemli
bir role sahiptir. Özellikle e-işin teşvik etme yoluyla işlemler üzerinde bir etkisi vardır.
1. Daha iyi müşteri ilişkileri: Online ticaret alıcı ve satıcıların fiziksel erişimini
genişletir. İnternet sayesinde müşteriler fiyatları karşılaştırabilir ve alternatif ürün ve kaynakları
inceleyebilir. Bu da fiyatların düşmesine ve üreticilerin müşteri eğilim ve tercihlerini daha çok
göz önünde tutmasını sağlar. Kalite de daha iyidir, çünkü şirketler müşterilerin taleplerini
karşılayabilirler. Üreticiler müşteriyle doğrudan iletişime geçebilir ve vitrin ve aracı
masraflarını ortadan kaldırabilirler. Müşterinin bilgisayarından çıkan bir tıkı dahi kayıt eden ve
analiz eden teknolojiyle müşteri verisi daha kolaylıkla “elde edilebilir”. Veri zenginliği birebir
pazarlamayı hatta ürün ve hizmetlerin kitle pazarlamacılığını mümkün kılar. Bu da dolayısıyla
stok maliyetlerini ve ince ayar pazarlama giderlerini azaltır, ayrıca yeni ürün ve hizmet
geliştirmeyi kolaylaştırır.
2. Daha etkin süreçler: E-Ticaret iş süreci yetersizliklerini engeller. İşlemler, online
bankacılık ile 1 sent’e, ATM ile 27 sent ve telefon ile 52 sente mal olmaktadır. Bir havaalanı
bileti Web sitesinde 1 $’a mal olurken, bir seyahat acentesinde aynı bilet 8 $’dır. IBM; e-hizmet
ve destek sitelerine erişen müşterilerin şirkete müşteri hizmeti masraflarında 600 milyon $’dan
daha fazla tasarruf sağladığını tahmin etmektedir. Elektronik satın alma fazladan 5 milyon $
kazandırırken, online personel eğitimi ise 100 milyon $ tasarruf ettirmektedir. Genel Elektrik
Ticaret İşlemi Ağı alımlarda zamandan yarı yarıya, işlem masraflarında da üçte bir oranında
tasarruf etmektedir.
3. Daha düşük materyal masrafı: E-Ticaret ile hammadde ve ara maddelerin
maliyetindeki azalma %5 ile %50 arasındadır. Bu maliyet düşüşü rekabete açık ihaleden, çok
sayıda potansiyel tedarikçiden, toptan satış indirimleri için siparişlerin konsolidasyonu ve talep
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fazlalığı ya da eksikliği bilgisinin daha iyi bilinmesinden kaynaklanır. Daha düşük fiyatlı
malzemeler şirketlerin fiyatları arttırmaksızın ürünleri dolayısıyla verimliliği ve gayrisafi
yurtiçi hasılayı arttırmasını sağlar.
4. Bilgi Teknolojisi Sinerjisi: İnternetin en önemli kullanımlarından biri önceleri izole
edilen Bilgi Teknolojileri kaynaklarını entegre etmiş olmasıdır. İnternet kişisel bilgisayarları
güçlü bir Web Sayfasına bağlayana kadar Bilgi Teknolojilerindeki yatırımlar verimliliği çok da
önemli ölçüde etkilemiyordu. 2001 yılı itibariyle, İnterneti fazlaca kullanan şirketler, interneti
kullanmayanlarla kıyaslandığında 2.7 kat daha çok kazanç elde etti. Seyahat hizmetinden,
personel sosyal yardım işlemlerine; gider raporları hazırlamadan, elektronik toplantılara;
müşteri sipariş takibinden kalite teyidine her konuda internet iletişimi sağlar. Dünya Çapında
Ağ (World Wide Web) ‘ın dahili bilginin paylaşılabilmesi üzerinden bir kanal sunarak şirketleri
etkilemesi son derece ironiktir.
5. Daha iyi daha hızlı karar alma: İnternet şirket genelinde ve hatta şirket içindeki
birimlerdeki ortakları entegre etmek için kullanılabilir. Bir süre için, yalnızca bir şirket ya da
şirketin bir parçası içinde değil bir tedarik zinciri boyunca kararları en iyi şekilde kullanan
planlama ve programlama yazılımları mevcuttur. Ancak bu araç ve teknikler tedarik zincirinin
tüm üyelerince belirlenmiş doğru ve zamanında veriler olmaksızın işlemeyecektir. İnternetbazlı teknolojiler bilgiyi kullanılabilir hale getirecek böylelikle karar alma sürecini
kolaylaştıracaktır. Müşteri eğilimleri ve pazar hakkında zamanında elde edilen daha çok bilgi
yatırım ve stokların kontrolüne olanak verir. Ürün tasarım kararları tasarım değişikliklerinin
etkisi hakkında iyi fikirleri olan tedarikçilerle paylaşılabilir. Ürünün elektronik açıklaması
hatayı azaltıp kaliteyi arttırabilir.
6. Yeni organizasyon biçimleri: İnternet müşteri ve diğer organizasyonları bulma,
onlarla iletişime geçme ve onlarla bilgi paylaşma maliyetini düşürür. Böylelikle, şirketler çok
sayıda müşteri, işletme, Pazar ve işbirlikçiyle iletişim kurabilir. Ortaklık gibi ortaya çıkan yeni
organizasyonel biçimler şirketlerin yeni arenalarda rekabete girmesini sağlar. Dış kaynak
kullanımı (outsourcing) artar ve işletmelerde daha çok uzmanlık gerektiren görevlerde serbest
olarak çalışan kişiler artar. Çok sayıda şirket üretimi tedarikçi ağına dağıtılan sanal fabrikaya
takılır.
7. Genişletilmiş Tedarik Zinciri: E-İş, işlemler yönetimi üzerindeki odağı sipariş
karşılama, lojistik, depolama, ulaşım ve dağıtım gibi tedarik zinciri konularına kaydırmıştır.
Daha fazla iş için dış kaynak kullanıldıkça, tedarik zinciri yönetimi temel bir beceriye
dönüşmektedir. Etkili bir tedarik zinciri kurmak demek şirketin uzun süreli ilişkilerinin olacağı
tedarikçiler bulmak anlamına gelmektedir. Online ihalelerde rekabet düşük fiyatı ifade etse de,
tedarikçi seçiminin aynı zamanda kalite, güvenilirlik ve esneklik gibi daha sürekli faktörlere
dayalı olduğu bilinmelidir.
8. Yüksek müşteri beklentileri: İnternet gücü üreticiden tüketiciye doğru yönelterek
müşterileri hem tüketici hem de endüstriyel pazarlarda cesaretlendirir. Kişileştirme, kalite ve
hıza bağlı artan müşteri beklentileri işlemler yöneticileri için sorun yaratabilir. Örneğin
Solectron şirketi müşterilerinin “tedarik zinciri kapasitesinin karşılayabileceğinden daha hızlı
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bir devirde talepte bulunduklarını belirtmiştir. Solectron’un Tayland’tan özel tasarlanmış
çipleri alması 3 ay ve LCD ekran sipariş etmesi 40 hafta sürerken, IBM ve Cisco gibi şirketler
bu süre zarfında bir ürünün üretimini arttırıp ya da üretimi durdurmayı beklemektedir. Bu
yüksek beklentileri karşılamak zahmetli olmasına karşın, aynı zaman da işlemlerin yüksek
seviyede bir performansla yapılmasını mecbur kılar.
9. Yeni iş yolları: İnternet, organizasyonların uzun süredir süregelen iş yapma
yollarını değişmesine sebep olur. Üreticiler ve tüketiciler artık iş yapmak için yüz yüze olmak
zorunda değildirler. E-perakendeciler, müşterinin fizikken dükkana gelip, aldığı eşyaları evine
götürmesini beklemek yerine, malı müşteriye doğrudan teslim eder. Yazılım, müzik, kitap ve
eğitim tamamen online olarak dağıtılabilir (ve faydalanılabilir.) Yazılım satın alıp onu
bilgisayara yüklemek yerine, yazılım uygulamaları bir uygulama hizmet sağlayıcısı
(ASP)’ndan kiralanıp internet sitesi üzerinden kullanılabilir. Müşterilerine doğrudan ulaşan
üreticiler üretim süreçlerini sipariş geldikçe üretme modeline dönüştürmektedirler. Bu da talebi
daha değişken ve tahmin edilemez yapmaktadır. Çünkü nihai kullanıcıya ürünü doğrudan
satmak üretimi kolaylaştırıcı tamponları ortadan kaldırır. Genişletilmiş pazar ve hızlı teslimat
daha dağınık bir üretim ve dağıtma tesisleri gerektirir. Esnek kalmak ve riski azaltmak için daha
çok dış kaynak kullanımı gerçekleştirilir. Ürün içeriğinin %80’inin tedarikçi tarafından
üretilmesi artık tuhaf değildir.
10. Küreselleşme: E-Ticaret uluslararası ticareti doğurmuş ve yabancı yatırımları
arttırmıştır. İnternetten, kablosuz ağa ve uyduya pahalı olmayan ve etkili telekomünikasyonlar,
şirketlerin üretim süreçlerinin farklı kısımlarını yakın temaslar kurarak değişik ülkelerde
gerçekleştirmesine olanak sağlamaktadır. Maliyetteki ciddi düşüş ve kapasite artışı dünya
çapında küresel tedarik zincirleri oluşturmuştur. Pazarların daha şeffaf olması alıcı ve satıcıların
dünya çapındaki dükkanları kıyaslamasına yol açmıştır. İşlemler elektronik olarak yapıldığında
ticaret bariyerlerini yok etmek daha zordur. Önceleri bilgi, Pazar ve teknolojiye erişemeyen
gelişmekte olan ülkeler için İnternet ile birlikte dünyanın kapılarını açıldı. Aynı zamanda
internet şirketlerin beklenmedik olaylara kısa sürede yanıt vermesine destek olmaktadır.
11 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi’ne saldırı gerçekleştiğinde, Amerika
sınırlarını kapatmış ve uçak seferlerini durdurmuştur. İnternet ve dünya çapında tedarikçi ağı
sayesinde, Dell Bilgisayarları üretimin tedarikçi eksikliğinden dolayı sekteye uğrayacağı yeri
tespit etmeyi başardı. Hemen Avrupa ve Asya fabrikalarında üretimi arttırdı ve öncelikli olarak
en önemli müşterilerinin siparişlerine öncelik verdi. Ayrıca online olarak incelemeler yapıp,
hızlı bir şekilde mevcut kaynaklarla PC yapılandırmalarını birleştirebilmiştir ve müşterilerini
de bu yolda yönlendirmiştir. Saldırıda binlerce bilgisayarını kaybeden şirketler, Dell’in
bilgisayar dağıtmasına bel bağladılar. Tam tersine, Compaq Şirketi ise tedarik zincirindeki
aksaklıklar nedeniyle 300 miyon $’lık siparişi gönderememiştir.
Çalışanların seyahat gerektiren işlere tereddütle yaklaştığı şirketler yeni ürünler
piyasaya sürdü ve müşterileriyle Web siteleri yoluyla iletişime geçtiler. Kumarhanelerinin boş
kalmasıyla karşı karşıya kalan Harrah Entertainment 14 Eylül’de müşterilerini Las Vegas’a
çekmek için onlara ucuz teklifleri bildiren mailler göndermiştir. 30 Eylül’e kadar, 4000 müşteri
Harrah Otellerinin nerdeyse tamamını doldurmuştur.
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2. KÜRESELLEŞME
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İşletmeden Müşteriye E-Ticaret
İşletmeden-İşletmeye E-Ticaret
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İşlemler fonksiyonunun görevleri nelerdir

2)

İşlemler Yönetiminin görevleri nelerdir

3)

İşlem Yönetiminin Kısa Tarihçesi ne zman başlamıştır

4)

E-İş Ortamında İşlemler Yönetimi nasıl işler
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İşletmeden Müşteriye E-Ticaret nasıl yapılır
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İşletmeden-İşletmeye E-Ticaret nasıl yapılır

7)

Ticaretin İşlem Yönetimi Üzerindeki Etkisi nasıl açıklanabilir
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Araştırıp uygulayarak
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Giriş
Günümüz işlerinin üçte ikisi küresel pazarlar, küresel işlemler, küresel finansman,
küresel tedarik zinciri gibi yollarla küresel olarak yürütülmektedir. Küreselleşme yabancı
piyasada satış yapma, yabancı ülkelerde üretim yapma, yabancı tedarikçilerden ürün satın
alma veya yabancı işletmelerle ortaklık kurma olarak ifade edilebilir. Şirketler avantajlı
fiyatlardan yararlanmak, uluslararası pazara erişmek, talep değişikliklerine daha duyarlı
olmak, güvenilir tedarik kaynağı oluşturmak, en son gelişme ve teknolojilerden haberdar olmak
için “küreselleşirler”.
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Şekil 2. 8: Dünya Çapındaki Üretim İşçilerinin Saatlik Ücret Oranlarının
Kıyaslanması
Şekil 2.8, 1975 -2000 yılları arasında 6 ülkedeki üretim işçilerinin saatlik ücretlerini
Amerikan doları cinsinden göstermektedir. Japonya, Almanya ve Avrupa Birliği ülkelerinde iş
gücü oranı daha düzensizken, Amerika’daki iş gücü oranını son derece sabit bir artış
göstermektedir. Günümüzde, Japonya, Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika’daki ücret oranları
benzer niteliktedir. Ancak Amerika’dakilere oranla Almanya’daki ücretler %35 daha fazla iken,
Meksika’dakiler ise %90 daha düşüktür. Asya’nın yeni endüstrileşmiş ekonomilerindeki iş
oranları normalde düşük seviyelerde olmasına rağmen, Meksika’dakinden yüksektir. En düşük
ücret oranı Sri Lanka’da olup saat başı 0.47 $’dır. Üretim firmaları üretimlerinin çoğunu çok
düşük iş gücü oranlarından faydalanabilmek adına Meksika’ya ve Pasifik civarına taşımışlardır.
Ancak bu küresel olarak büyümek için tek neden değildir.
İronik olarak, Amerikalı üretim yatırımlarının %60’ından fazlası iş gücü oranı Amerika
ile benzerlik teşkil eden ülkelerde gerçekleşmektedir. Günümüz şirketleri ucuz iş gücünü
sermayeye çevirmekten ziyade yeni müşterilere, teknolojilere ve becerilere ulaşma ile daha çok
hevesliler. Örneğin; Tayland ve Brezilya’daki yeni otomotiv fabrikaları ihracatçılık
yapmaktansa bu pazarlardaki talepleri karşılamak için araç üretmektedirler.
23

Ticaret engellerini ortadan kaldırmak aynı zaman da küreselleşmenin de önünü
açmaktadır. Öncekinden daha çok ülke sınırlarını ticarete ve yatırıma açmıştır. Dünya
ticaretindeki yıllık artışlar 2000 yılında %14 zirvesine ulaşmıştır. Geçtiğimiz on yıl içinde
uluslararası küresel ürünün iki katı kadar hızlı artmıştır. 1990’larda on dört majör ticaret
anlaşması imzalanmıştır. Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulması endüstrileşmiş ülkelerde; tarım
için mamul ürünlere %4 oranında düşüş tarifesi getirmiş; tarım, tekstil ve telekomünikasyon
korunmuş endüstrilerini geliştirmiş; hizmet ve malları korumak için uluslararası ticaret
kurallarının kapsamını geliştirmiştir.
Ortak teşebbüs, lisans anlaşmaları, araştırma konsorsiyumları, tedarikçi ortaklıkları ve
doğrudan pazarlama anlaşmaları gibi stratejik bağlılıkların artması artan küreselleşmenin bir
diğer kanıtıdır. GM-Toyota gibi otomotiv endüstrisindeki ortak teşebbüsler teknolojiyi
dönüştürme ve kapalı piyasalara giriş sağlamaktadır. MCI ve British Telecomm Kuzey
Amerika, Avrupa ve Latin Amerika’daki telefon ağlarını birleştirmek için ortaklık kurmuştur.
Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerindeki 4 havayolu (United Airlines, Scandinavian
Airlines, Air Canada ve Thai Airways International) rota seçimi, satın alma, biletleme ve sık
uçuş yapan yolcu programı hususlarındaki kazançları paylaşmaktadırlar. Dünyanın her yerinde
Amerikan ürünleri ve hizmetleri alınır ve satılır. Whirpool ürünlerinin çoğunu Meksika ve
Avrupa’da üretir; General Electric Singapur’daki en büyük özel sektör istihdamcısıdır; IBM’in
iş gücünün yarısından fazlası Amerika Birleşik Devletleri dışında konumlanmıştır. Amerikalı
çok uluslu şirketler kendi ülke sınırları dışında Avrupa veya Japon şirketlerinin yaptığı üretimin
iki katını üretir. Ancak hiçbir ülke dünya ticaretine hâkimiyet kuramaz. Tablo 2.1 çok uluslu
şirketlerin dış satış derecesini göstermektedir. Listelenen 10 şirketten yalnızca 3’ünün Amerika
temelli olduğuna dikkat ediniz.
Tablo 2.1: Çok kültürlü Şirketler
Şirket

Ülke

Yurtdışı Satışlar (Yüzde)

Nestle

İsviçre

98.2

Nokia

Finlandiya

97.6

Philips

Hollanda

94.0

Bayer

Almanya

89.8

ABB

Almanya

87.2

SAP

Almanya

80.0

Exxon Mobil

Amerika

79.6

Royal Dutch/ Shell

Hollanda

73.3
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IBM

Amerika

62.7

McDonald’s

Amerika

61.5

Artan dış ticaret ve yatırımın faydalarına rağmen, küreselleşme risklidir. Örneğin;
Asya’daki hızlı ekonomik büyüme ulaşım altyapısı sınırlarını geriletti. Limanlardaki, yollardaki
ve demiryollarındaki dar geçitler ürünlerin pazara ulaşmasını geciktirmektedir. Pazarın kendisi
de farklı diller, gelenekler, ticaret bariyerleri ve gelişmişlik seviyeleri nedeniyle oldukça
parçalanmıştır. Buna ek olarak, bölgedeki dağıtım kanalları örgütlü değildir ve yetersizdir. Bu
da işlemlerin her bir ülkeye göre kişiselleştirilmeli ve lojistiğin dikkatli bir şekilde planlanması
gerektiği anlamına gelmektedir. Latin Amerika ve Doğu Avrupa’daki ülkelerde hükümetlerin
istikrarsızlığı ve ekonomik durum yetersizliği ticaretin artmasını ve işlemlerin yerelleşmesini
engellemeye devam etmektedir.
Küreselleşme karşıtları; en kötü ihtimalde zengin Batılı ekonomilerin yoksul
ekonomilerden fayda sağlayacağını ve en iyi ihtimalde kökenlerine bağlı kalmak isteyen ülkeler
üzerinde kendi yaşam tarzlarını empoze etmeye çalışacaklarını söylemektedirler. Amerika
Birleşik Devletlerine yönelik son terör saldırıları ve yabancı ülkelerdeki destekçileri küresel
büyüme faaliyetlerini bloke etmiş ve işin dünya çapındaki işleyişini kökten değiştirmiştir.
Ancak şirketler daha riskli bir dünyaya uyum sağlamaya başladığı için, özellikle de güvenliğin
sıkı olduğu Çin gibi ülkelerde küreselleşmenin artması beklenmektedir.
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3. REKABET
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Rekabet Gücü
Ürün ve hizmetler için küresel bir Pazar daha çok müşteri ve daha yoğun rekabet
anlamına gelmektedir. En geniş anlamda; diğer şirketlerden ziyade ülkelere ilişkin rekabet
gücünden bahsetmekteyiz. Çünkü bir ülkenin küresel pazarda en kadar etkili rekabet ettiği,
onun ekonomik başarısını ve vatandaşlarının yaşam kalitesini etkilemektedir. Amerika Ticaret
Bakanlığı rekabet gücünü “bir ülkenin, vatandaşlarının reel gelirlerini iyi halde tutup veya
arttırarak aynı zamanda da uluslararası pazarların ihtiyacını karşılayan mal ve hizmetleri
üretebilme seviyesi” olarak tanımlamaktadır. Rekabet gücünün en ortak ölçümü verimliliktir.
Verimlilikteki artışlar enflasyona yol açmaksızın ücretlerin artmasını ve böylelikle yaşam
standartlarının iyileşmesini sağlar. Verimlilik aynı zaman da bir ekonominin mal ve hizmet
tedarik etme kapasitesinin ne kadar hızlı bir sürede geliştireceğini gösterir.
Rekabet Gücü Ölçümü olarak Verimlilik
Verimlilik ürün birimlerinin girdi birimlerine bölünmesiyle hesaplanır.
Ü𝐫ü𝐧

𝑽𝒆𝒓𝒊𝒎𝒍𝒊𝒍𝒊𝒌 = 𝐆𝐢𝐫𝐝𝐢
Verimlilik hesaplamalarında başka faktörlerde etkili olmasına rağmen en baskın girdi
çalışma saatleridir. İş Gücü İstatistikleri Bürosu’na göre; eğer iş gücü doğrudan dikkate alınan
tek üretim faktörü olsaydı zaman içinde verimlilik karşılaştırmaları; teknoloji, sermaye
yatırımı, kapasite kullanımı, enerji kullanımı ve yönetsel becerileri içeren diğer birçok faktörün
ortak etkilerini dolaylı olarak yansıtacaktı. Dolayısıyla hükümet raporlarıyla belirlenen
verimlilik istatistikleri verimlilik değişikliklerini genellikle aydan aya, çeyrekten çeyreğe,
yıldan yıla veya birkaç yıllık olarak ölçülür.
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Şekil 3 1 Amerika, Japonya ve Almanya’da Verimlilik Gelişimi
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Şekil 3.1 Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya’daki 1990-2000 yılları
arasındaki üretim verimliliğindeki yıllık değişim oranlarını göstermektedir. Bu on yıllı aşkın
süre zarfındaki en düzensiz verimlilik değişimleri küresel piyasa, politika ve teknolojik
değişimler içinde iş yapmanın zorluğunu yansıtmaktadır. 2000 yılı itibariyle, bu üç ekonomi de
gerilemiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde verimlilikteki %7.1’lik artış, verileri bilinen
ülkeler arasında 30 yılda görülmüş en büyük ve güçlü olandı. Verimlilik artışları büyük ölçüde
internetin iş süreçleri üzerindeki etkisine bağlıydı. Ancak Amerika’da internet erişimi sağlayan
şirketlerin azalması, bilgi teknolojileri yatırımlarında bocalama ve 11 Eylül saldırıları
sonucunda bir durgunluk yaşandığı için 2001 yılında verimlilikteki artış bariz bir şekilde
azalmıştır.
Yakın gelecekte dramatik ilerlemeler beklenmiyor olmasına rağmen, dünya çapındaki
ekonomilerin küresel müşteri odağından uzaklaşması zor olurdu. Amerika’daki durgunla
birlikte, rekabet yoğunluğu artmıştır. Verimlilikteki terör kaynaklı düşüşler endüstri karlılığına
zarar verse de, arta kalan zorluklar maliyeti düşürme ve müşterilere daha etkili hizmet
verebilme yolları konusunda yenilikler doğurmuştur. 1990’ların ikinci yarısında verimlilikteki
büyük artış; toptan satış-perakende ticaret, güvenlik, bilgisayarlar, yarı iletkenler ve Telekom
hizmetleri gibi birkaç seçkin endüstriye bağlıdır. Mevcut iş ortamında büyüme potansiyeline
sahip endüstriler; bankacılık, finans hizmetleri, medya, yazılım, sigorta, tıbbi ürünler, yardımcı
uygulamalar, güvenlik ve askeri üretimi kapsar.
Verimlilik Dünya Rekabet Gücü Puanı (World Competitiveness Scoreboard) için ulusal
rekabet puanlarının hesaplanması için kullanılan değişkenlerden yalnızca biridir. Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla büyümesi, piyasa kapitalizasyonu, teknolojik altyapı, eğitim kalitesi ve yönetim
verimliliği de düşünülmelidir. İsviçre’deki Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD)
tarafından yıllık olarak hazırlanan sıralama ülkelerin iş ortamının sınırları içinde faaliyet
gösteren işletmelerin rekabet gücünü ne kadar desteklediğini değerlendirmektedir. 2001’in
seçilmiş rekabet gücü sıralaması Şekil 3.1’da gösterilmiştir. Listenin ilk sırasında Amerika
Birleşik Devlet’leri gelirken, ikinci sırada küçük Singapur bulunmaktadır. Finlandiya’nın kuzey
ülkeleri, Hollanda, İsveç (3’ncü, 5’nci ve 8’nci) de teknolojik altyapıdaki büyük yatırımlar ve
geniş çaplı mobil internet kullanımına bağlı olarak ilk 10’da yer almaktadır. Lüksemburg,
İsviçre ve Almanya (4’ncü, 10’nuncu ve 12’inci) ‘nın temsil ettiği kıta Avrupa’nın yeniden
doğuşu daha açık ve esnek bir iş ortamından kaynaklanmaktadır. Gayri Safi Milli Hasılasındaki
% 9.9’luk bir büyümeyle, 7’nci sırada yer alan İrlanda en hızlı büyüyen ekonomi olarak
gözlemlenmiştir. Başarısı genç iş gücünün eğitim düzeyi ve son teknolojik üretimi teşvik edici
politikalara bağlanabilir. Listede Japonya 26’ncı; Meksika 36’ncı; Rusya da 45’nci sırada
gelmektedir.
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Şekil 3.1 Seçilmiş Ülkelerin Dünya Rekabet Gücü

Rekabet Gücü Endüstrisi
Rekabet gücü aynı zaman da bir endüstri veya işletme perspektifinden de görülebilir.
İşletmeler büyüklükleri bakımından nispeten eşit olduğunda; kaynak, ürün ve hizmetler
standartlaştığında ve endüstri büyümesi ya yavaş (böyle durumda bir şirket diğerinin sırtından
para kazanır) ya da hızlı (böyle durumda pazardaki bir dayanak kazanmak stratejik bir
zorunluluk olacaktır) olması olduğunda endüstrideki rekabet daha yoğundur. Fiyat savaşları, (
uzun mesafe taşıyıcılarıyla gece telefon görüşmeleri gibi) aralıksız reklam, yeni ürün veya
hizmetlerin tanıtım sıklığı, (yazılım şirketleri ve internet sağlayıcılar yoluyla) ücretsiz deneme
sürümleri, düşük kar marjları ve (genişletilmiş garanti, finansal paketler, primlerin
değiştirilmesi gibi) satın alma teşvikleri endüstrideki rekabetin kanıtıdır.
Endüstriyel rekabet gücü endüstri liderlerinin Pazar payı ve endüstrideki majör
aktörlerin sayısıyla ölçülebilir. Bu ölçümlere göre, dünya çapında en rekabet eden endüstriler
bankacılık, yiyecek, ilaç deposu ve elektroniktir. (Deutsche Bank, Metro ve Siemens’in endüstri
liderlerinin sırasıyla yalnızca %4, % 8 ve % 10 Pazar payı bulundurmaktadır). Bu endüsrilerin
tam aksine, Philip Morris’in %55, GE’nin %49 ve Wal-Mart’ın %33 oranında piyasa pazarına
sahip olduğu tütün, çeşitlendirilmiş finansman ve genel satıcıların bulunduğu endüstriler ise
rekabet gücü az olan endüstrilerdir.
Giriş engellerinin az olduğu endüstriler daha rekabetçidir. İnternet tabanlı başlangıç
işletmeleri endüstriye girmeleri için az miktarda sermaye ve fiziksel tesise gereksinim
duydukları için kolayca yükselirler. Ancak aynı zaman da piyasanın kaldırabileceğinden çok
fazla rakipleri olduğu için de çok hızlı yok düşüş gösterirler. Giriş engellerinin çok olduğu
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endüstriler – ölçek ekonomileri, sermaye gereksinimleri, tedarik ve dağıtım kanallarına erişim
ve öğrenme eğrileri- işlem odaklıdır. Onları daha ayrıntılı inceleyelim:
Ölçek ekonomileri: Birçok endüstride üretilen birimlerin sayısı arttıkça, üretilen her bir
birimin maliyeti düşmesi durumu ölçek ekonomileri olarak bilinmektedir. Böyle bir endüstriye
giren yeni şirketlerin yüksek hacimli üretimi destek talepleri olmayabilir. Dolayısıyla da birim
maliyetleri daha yüksek olacaktır. Ölçek ekonomileri altyapının yanı sıra, alıcı ve satıcı
toplamları için de geçerlidir. Diğer online ihale siteleri rekabette zorluk çekerken, eBay’ın Web
üzerindeki ilk görünüşü bir çok müşterinin ilgisini çekmiştir.
Sermaye gereksinimleri: Tesis, ekipman ve eğitim alanındaki ilk büyük yatırımların
bazı endüstrilerde “oyuncu” olmasına gereksinim duyulabilir. Örneğin; bir gündüz bakım evi
için yalnızca az sayıda ekipman, eğitim ve lisans gereksinimiyle var olan bir ev yeterliyken,
tam tersine yeni bir hastane açmak için tesis, ekipman ve profesyonel personel konusunda
büyük bir yatırım gereklidir. Benzer olarak, bir web sitesi ve online satış oluşturmak için de az
sermaye yatırımı yeterlidir.
Tedarik ve dağıtım kanallarına erişim: Bir endüstrideki mevcut işletmeler, yeni
firmalar için taklit edilmesi zor olabilen tedarik ve dağıtım kanalları kurmuşlardır. Örneğin;
ToysRUs kendi tedarikçilerine hâkimdir. Wal-Mart’ın bilgi ve dağıtım sistemleri güçlü bir
rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. VISA üye bankalarının American Express ile iş yapmasına
izin vermemektedir. Buna karşın; eğlence ve eğitim Web üzerinden dünyanın her yerindeki
herkese sunulabilir. İnternet üzerindeki doğrudan satışlar, satış gücü ihtiyacını yok eder ve hızlıpaket-dağıtım şirketlerinin dağıtım işiyle ilgilenmesini sağlar.
Öğrenme eğrileri: Deneyim eksikliği önemli öğrenme eğrileri ile bir endüstriye girme
konusunda bir engel teşkil edebilir. Örneğin; Amerikan şirketleri deneyimleri ve uçak tasarımı
ve yapımı konusundaki uzmanlıkları nedeniyle havacılık endüstrisine hâkimdir. Ancak bu
durum her zaman böyle olmayabilir. Çünkü Kore ve Japonya’daki bileşen üreticileri havacılık
şirketleri kadar kıymetli deneyim kazanmaktadırlar. Gemi yapımcıları, her bir geminin
inşasının %10’luk bir öğrenme eğrisine ( ve maliyet üstünlüğü karşılığına) tekabül ettiğini
savunmaktadırlar. Kalp nakli yapan hastaneler %79’luk büyük bir oranda öğrenme eğrisi
sergilemektedir. Aksine, web hizmetleri herkesin bildiği gibi çok az bir bilgi gerektirerek
kopyalanması kolaydır.

Rakip Firmalar
Bir endüstrideki rekabet gücü seviyesi ürün yeniliği, teknolojik yatırım ve endüstrideki
her firma için işlemler stratejisini etkilemektedir. Aynı zaman da ortalama rakip karlılığını da
belirlemektedir. Bazen yapısal değişimler endüstriyi daha çok rekabetçi, bireysel firmaları da
daha az karlı yapmaktadır. Örneğin; internet ürün ve süreçleri şahsi kılmayı zorlaştırır ve
böylelikle bir endüstrideki firmalar arasındaki fiyat rekabetini azaltma eğilimi gösterir.
Genişletilmiş coğrafi pazarlar daha geniş bir müşteri tabanı sağlar ancak rekabeti de arttırırlar.
Buna ek olarak, müşterilerin pazarlık gücü şirketlere, ürünlere ve kıyaslara kolay ulaşım
sayesinde genişlemiştir. Aynı sonuç şirketler ve tedarikçileri açısından da geçerlidir.
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İş dünyası daha rekabetçi oldukça, firmalar rekabet üstünlüğünü sürdürebilmek için
kendi yollarını bulmalıdırlar. Etkili bir şekilde yönetilen işlemler firmanın rekabet gücü
açısından önemlidir. Bir firmanın piyasada nasıl rekabet etmeyi seçtiği İşlemler Stratejisinin
konusudur. İşlemler Stratejisi kitabın ikinci bölümüdür. Bu bölümün geri kalanında, işlemler
yönetimindeki temel konulara kısa bir bakış atacağız ve bu kitabın söz konusu konuları nasıl
kapsayacak şekilde düzenlendiğini açıklayacağız.

İşlemler Yönetiminde Temel Konular
İşlemler Yönetimi alanıyla ilişkili birçok konu, kavram ve teknik mevcuttur. Bu kitap,
aşağıda belirtilen çeşitli konuları gözden geçirmektedir.

Strateji
Strateji yalnızca ürettiği sonuçların sonuçları kadar iyidir. İyi sonuçlar, kurumsal vizyon
ve stratejik planın uyumlu bir diziye dönüştürülmesini ve ulaşılabilir eylem planlarının
organizasyonun tamamına yayılmasını gerektirir. İşlemler stratejisi kurumsal strateji ile uyumlu
olmalı ve işlemler birçok durumda firmanın rekabet ettiği konu hakkında ayırt edici yetkinlikler
sağlar. E-Teknoloji yeni iş stratejileri ve mevcut kökten değişmiş olanlar için fırsatlar sunar.
İşlemler e-iş dünyasında strateji yürütme yeteneğinde ön plana çıkmaktadır. Bu konulara
İşlemler Stratejileri (Bölüm 2) Bölümünde değinilecektir.

Ürün ve Hizmetler
Üretim sürecindeki geleneksel başlangıç noktası ürün ve hizmeti şekillendirmektedir.
Tasarıma ilişkin kararlar; istenen kalite seviyesi, materyal seçimi ve elde edilen üretim
maliyetlerinin değerlendirilmesini belirleyen ürün ve hizmet özelliklerini müşteri ihtiyaçlarına
dönüşmeyi kapsar. Bu konuya Bölüm 3: Ürünler ve Hizmetler kısmında değinilmiştir.

Süreçler ve Teknoloji
Ürün ve hizmet tasarlandığında, ürünün üretilmesini ve hizmetin dağıtılmasını
sağlayacak olan fiziksel süreçler oluşturulmalıdır. Planlar materyallerin alınması; gerekli iş
becerilerinin, ekipmanların ve teknolojinin türüne karar verilmesi ve süreç yönetimi için
geliştirilir. Süreçler; strateji ve teknolojilerdeki değişimlerin gerektirdiği şekilde planlanır,
analiz edilir ve yeniden düzenlenir. Bu konuy Bölüm 4: Süreçler ve Teknolojiler kısmında
değinilecektir.

Tesisler
Mümkün olduğunca etkili bir şekilde ürünün üretilebilmesi ve hizmetin dağıtılabilmesi
için tasarlanan ürün süreci fiziksel olarak bir tesiste gerçekleşmeli ve etkin bir şekilde
düzenlenmelidir. Karar alma; sorunsuz bir akış ve minimal devir hızı sağlamak için tesisteki
farklı üretim bölümlerinin nasıl düzenleneceğine ve sürecin nasıl dağıtılacağına odaklanır. Bu
konular Bölüm 5: Tesisler kısmında tartışılacaktır.
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Proje Yönetimi
Ürün tasarlama, strateji geliştirme, yeni bir hizmete başlama ve bir tesis kurma dikkatli
bir koordinasyon gerektiren proje örnekleridir. Proje yönetimi karmaşık süreçleri çözen;
faaliyetleri programlayan; projenin zamanında ve düşük bütçeyle tamamlanmasını sağlayan bir
tekniktir. Bu konu Bölüm 6: Proje Yönetimi kısmında sunulacaktır.

Tedarik Zinciri Yönetimi
Üretim ve tesisler tasarlandığında, hangi parçanın veya sürecin dış kaynaktan temin
edileceği ve hangi dış kaynaktan temin edileceğine ilişkin kararlar alınmalıdır. Tedarikçinin
ürün içeriğinin %80’ine tekabül etmesi olağandır. Tedarikçi sayısı ve dünya üzerindeki
konumları tedarik zinciri yönetimini işlemler yönetiminin önemli bir açısı yapmaktadır. Tedarik
zinciri tedarikçiden (ve onların da tedarikçileri) müşteriye (ve onların da müşterileri) ürün
üretimi ve hizmet dağıtımına ilişkin tüm tesis, fonksiyon ve faaliyetleri kapsamaktadır. Bu
konuya Bölüm 7: Tedarik Zinciri Yönetimi kısmında değinilecek ve ilerleyen bölümlerde de
açıklamalar devam edecektir.

Ürün ve Hizmet Talep Tahmini
Ürün üretmek ve hizmet sunmak için fiziksel tesis ve üretim süreci tamamlandığında,
ürünün ne zaman üretileceği ve ne kadar üretileceğini belirlemek için bir sürü planlama kararı
gerekmektedir. Bu kararlar müşteri talebine bağlıdır. Tahmin; sonradan üretim kararları almak
için kullanılacak olan doğru talep ölçümleri oluşturmak adına bir sürü farklı metot ve kantitatif
teknikler kullanmayı içermektedir. Bu konu Bölüm 8: Tahmin kısmında işlenmektedir.

Üretim Planlama ve Programlama
Talebi karşılamak için ne kadar ürün ve hizmetin gerekli olduğu belirlendiğinde, sayısız
kararlar içeren üretim programları geliştirilir. Bu kararlar; ne kadar materyal ve parçanın sipariş
edileceği, bu materyal ve parçaların ne zaman sipariş edileceği, ne kadar çalışanın istihdam
edileceği ve bu çalışanların iş ve makinelerinin nasıl programlanacağını kapsamaktadır.
Kararların; üretim miktarının her bir evresindeki mevcut envanter miktarının gereksiz
gecikmeleri önlemeye ve nihai envanter miktarının da müşteri taleplerini karşılamaya yetmesini
sağlaması için alınmalıdır. Bu kararlar; kurumsal kaynak planlaması ve tam zamanında (justin-time) gibi yönetim sistemleri gibi bilgi teknolojileri sistemleri yoluyla kolaylaştırılır. Üretim
planlama işlem yönetimindeki önemli bir karar alma alanını temsil etmektedir. Bu konu Bölüm
9’un başından Bölüm 13’ün sonuna kadar: Kapasite ve Toplam Planlama, Envanter Yönetimi,
Kurumsal Kaynak Planlama, Tam Zamanında ve Yalın Üretim ve Programlama” kısımlarında
açıklanmaktadır.

Kalite Sağlama
Tüm işlemsel kararların temelinde kalite yatmaktadır. Kaliteli bir şirket düzeyi bir
ürünün nasıl yapıldığı ve bir hizmetin nasıl dağıtıldığını belirlemeyi istemektedir. Ürün ve
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hizmetleri tasarlamak; üretim sürecini tasarlamak ve planlamak; yerleştirme ve üretim tesisleri
geliştirme; iş ve iş faaliyetleri tasarlama; tedarik zinciri yönetimi; sistem yoluyla ürün akışlarını
planlama ve programlamanın hepsi kaliteye dayalı işlemler yönetimi alanlarıdır. Kalite
sağlama; kalite yönetim sistemi kurmayı, istatistiksel kalite kontrolü kullanmayı, müşteri
hizmetlerini ilerletmeyi ve insan kaynaklarını zekice yönetmeyi gerektirmektedir. Bu konular
14. Bölüm’den 17.Bölümün sonuna kadar: Kalite Yönetimi, İstatistiksel Süreç Kontrolü,
Hizmetlerin İyileştirilmesi için Bekleme Çizgisi Modelleri ve İşlemler Yönetiminde İnsan
Kaynakları başlıkları altında sunulmuştur.
Strateji; bir işletmeyi birleştiren, alınan kararların tutarlı olmasını ve işletmenin doğru
yolda ilerlemesini sağlayan ortak vizyondur. Strateji belirleme dört temel adımdan
oluşmaktadır:
1) Birincil bir görev belirleme:
Birincil görev firmanın amacını -yani firmanın ne iş yapıyor olduğunu- göstermektedir.
Aynı zamanda bu birincil görev firma için rekabetçi bir arena yaratmaktadır. Bu yüzden birincil
görev dar bir şekilde tanımlanmamalıdır. Örneğin; Güney Norfolk Demiryolları bir demiryolu
şirketi değil, ulaştırma şirketidir. Paramount bir film yapım şirketi değil, iletişim şirketidir.
Amazon’un işi en hızlı, en kolay ve en eğlenceli alışveriş deneyimi sunmakken, Disney’in işi
insanları mutlu etmektir. Birincil görev genellikle firmanın misyonu olarak ifade edilmektedir.
İşletmenin kendini nerede görmek istediğini tanımlayan vizyon kavramı bu misyon kavramını
da beraberinde getirmektedir.
2) Öz yetenekleri değerlendirme
Öz yetenek; bir firmanın diğer firmalardan daha iyi yaptığı işi yani onun ayırt edici
yeteneklerini ifade etmektedir. Firmanın öz yeteneği özel hizmet, iyi kalite, hızlı teslimat veya
düşük maliyet olabilir. Bir şirket pazarda yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çekerken, diğeri daha
iyi kalite sunarak pazarda başarı arayışına çıkabilir.
Deneyim, bilgi ve uygulama becerisine dayanan öz yetenekler sürdürülebilir rekabetçi
avantajları oluşturmaktadır. Bu nedenle ürünler ve teknolojiler eşsiz öz yeteneklerdir.
Sağladıkları avantajlar ise kısa sürelidir ve diğer şirketlerce kolayca alınabilir, taklit edilebilir
veya geliştirilebilirler. Öz yetenekler daha ziyade süreçle oluşmaktadır ve bir şirketin bazı
şeyleri rakiplerinden daha iyi yapma yeteneğine sahip olması anlamına gelmektedir. Özel bir
ürün öz yetenek değil ise, yeni ürün geliştirme sürecidir. Örneğin; Chaparral Çelik şirketini
aklınıza getirin. Chaparral Yönetimi rakiplerine istedikleri zaman fabrikalarını dolaşma imkanı
tanımıştır. Çünkü “(En iyi yaptığımız işi) kendi fabrikalarına götüremezler” diye
düşünülmüştür. Chaparral düşük maliyeti ve yüksek teknolojisiyle bilinmesine rağmen onun öz
yeteneği teknoloji değil, teknolojiyi hızlı bir şekilde yeni ürünlere ve süreçlere aktarabilme
yeteneğiydi. Rakiplerden biri güncel teknolojisini kopyaladığında, Chaparral başka bir şeye
seviyeye geçmiş olacaktı.
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Öz yetenekler durağan değildir. Zamanla büyütülmeli, zenginleştirilmeli ve
geliştirilmelilerdir. Müşterilerle kurulan yakın temaslar bir yeteneğin güncelliğini korumasını
sağlama açısından elzemdir.
3) Sipariş kazandırıcıların (order winners) ve sipariş niteleyicilerin (order qualifiers)
belirlenmesi: Eğer firmanın en iyi yaptığı işler müşteri için önem ifade etmiyorsa, bu firma için
oldukça tehlikelidir. Bu nedenle müşterilerin alım kararlarını nelerin etkilediğini belirlemek
firma için son derece önemlidir.
Sipariş niteleyiciler müşterinin satın almaya karar vermesini belirleyen bir ürün veya
hizmetin özellikleridir. Sipariş kazandırıcılar ise –satın alma kararının son faktörü-pazardaki
siparişleri elde eden ürün ve hizmetin özellikleridir. Örneğin; bir CD çalar alırken müşteriler
fiyat marjını (sipariş niteleyici) belirleyebilir, daha sonrasında bu belirlenmiş fiyat marjındaki
en iyi özellikli (sipariş kazandırıcı) ürünü seçebilir. Ya da müşterilerin aklında bir sürü özellik
( sipariş niteleyici) olabilir ve müşteriler tüm gereken özellikleri içinde barındıran en ucuz olan
CD çaları (sipariş kazandırıcı) seçebilirler.
Tıpkı öz yeteneklerin elde edilmesi veya kaybedilmesi gibi, sipariş kazandırıcılar ve
sipariş niteleyiciler de zamanla değişebilir. Japon otomobil üreticileri ilk başlarda fiyat
konusunda rekabete giriyorken sonraları Amerikalı tüketicinin ilgisini ürünleri üzerine çekmek
için belirli düzeyde bir kalite sağlamak zorunda kalmıştır. Zamanla tüketiciler üstün kaliteli
Japon araçlarını almak için daha fazla fiyat öder oldu. Fiyat bir niteleyiciyken, kalite sipariş
kazandırıcıdır. Günümüzde ise otomotiv endüstrinin bir standardı olan yüksek kalite bir
niteleyici; yenilikçi tasarımlar ise sipariş kazandırıcıdır.
Bir firma için sipariş niteleyicileri karşılamak ve sipariş kazandırma konusunda da en
üst düzeyde olmak oldukça önemlidir. İdeal olarak, firmanın ayırt edici yeteneği piyasanın
sipariş kazandırıcılarını karşılamalıdır. Eğer firmanın ayırt edici yeteneği piyasanın sipariş
kazandırıcılarını karşılamıyorsa, pazarın bir kısmının firmanın uzmanlığıyla yakından ilişkili
olması hedeflenmelidir. Aksi halde, firma Pazar gereksinimleriyle daha uyumlu ek yetenekler
geliştirmeye başlamalıdır.
4. Firmayı konumlandırma: Hiçbir firma herkes için tüm gerekenleri sağlayamaz.
Stratejik konumlandırma bir ya da iki önemli şey üzerinde odaklanarak ve onları en iyi seviyeye
getirebilme seçiminin yapılmasından oluşur. Firmanın konumlandırma stratejisi müşteriye
benzersiz bir değerin sunulacağı pazarda nasıl rekabete girileceğini belirler. Etkili bir
konumlandırma stratejisi işletmenin güçlü ve zayıf yönleri, pazarın ihtiyaçları ve rakiplerin
konumlarını göz önünde bulundurur.

Rekabet Öncelikleri
Maliyet, kalite, esneklik ve hız konusunda rekabet etmek için konumlanmış şirketlere
bir göz atalım.
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Maliyet Konusunda Rekabet
Maliyet konusunda rekabet eden şirketler tüm gereksiz harcamaların ortadan
kaldırılması için bıkmadan usanmadan çalışmaktadırlar. Geçmişte bu kategorideki şirketler
büyük pazarlar için ürünleri standardize etmişlerdir. Üretim sürecini sabitleyerek, verimlilik
standartlarını sağlamlaştırarak ve otomasyona yatırım yaparak kazancı arttırmışlardır.
Günümüzde tüm maliyet yapısı sadece doğrudan iş gücü maliyetleri açısından değil,
indirgenme potansiyeli açısından da incelenmektedir. Yüksek hacimli üretim ve otomasyon en
uygun maliyetli alternatifi sunadabilir, sunmayadabilir.
10 yıldır yılda 10 milyon $ maliyeti düşüren bir imalatçı olan Lincoln Elektrik bu
duruma örnek verilebilir. Katı parça başına ücret sisteminde çalışan yetenekli makine
operatörleri yılda yaklaşık 80.000$ kazanmaktaydılar. Kendi malzemelerini üretmekte, bu
malzemelerin bakımını ve tamirini kendileri yapmaktaydı ve kalitelerini kendi kendilerine
kontrol etmekteydiler. “Milyon-dolarlık adamlar” olarak adlandırılan bu işçiler şirketin
otomatik ekipmanlar için harcayacağı milyon dolarları kurtarmıştır.
Southwest Havayolları’nın düşük maliyet ve kontrollü büyümek stratejisi dikkatli bir
şekilde tasarlanmış olan hizmet, etkili işlemler ve kendini adamış personelle desteklenmektedir.
Southwest mürettebat değişikliklerini kolaylaştırma, eğitimler düzenleme, kayıt alma, bakımonarım ve stok maliyeti için yalnızca Boeing 737 isimli tek tip uçak kullanmaktadır. Uçuşlar
arasındaki sefer süresi 15 dakikadır. Uçuşlar yakın güzergâhlarla (yalnızca 1 saatlik)
sınırlandırıldığı için tüm uçuşlar aktarmasızdır. Bu durum da bagaj transferinin olmadığı ve
yemek servis edilmediği anlamına gelmektedir. Tahsis edilmiş koltuk bulunmamaktadır ve uçuş
kartları basılmamıştır. Yolcular girişte kimliklerini gösterip; rezervasyon listesinde kontrol
edilip; havaalanının yeniden kullanabileceği plastik uçuş kartlarını vermektedirler. Southwest
müşterilerin doğrudan havayolu şirketleriyle iletişime geçip uçuş rezervasyonu yaptırmasıyla
seyahat acenteleri komisyonlarından da yılda 30 milyon $ tasarruf etmektedir. Söz konusu
havayolu şirketi son derece dikkatli bir şekilde çalışanlarını seçmekte ve taahhütlerini de model
bir kar paylaşım planıyla sağlamlaştırmaktadır. Sonuç mu? Southwest, sektördeki yolcu mili
başına en düşük maliyetli ve çalışan başına en çok yolcu sayısına sahip aynı zamanda en
zamanında kalkışları olan ve yanlış yönlendirilmiş bagaj konusunda en az şikâyet almış
şirkettir.
Maliyet konusunda başarılı bir şekilde rekabet eden şirketler, verimlilikteki artışlar
yalnızca kısa süreli maliyet düşüşleriyle sağlanırsa düşük maliyetin bir rekabet avantajı olarak
değerlendirilemeyeceğini fark etmişlerdir. Uzun süreli verimlilik “portföy” ünün üretim
maliyetlerindeki gelecek düşüşler ile güncel masrafları dengeleyebilmesi gerekmektedir. Söz
konusu portföy güncel tesis ve altyapılarda yatırım; üretimi kolaylaştırmak için ekipman,
program ve sistem; beceri ve çalışan kapasitesini arttırmak için eğitim ve gelişim çalışmalarını
içermektedir.
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Kalite Konusunda Rekabet
Birçok şirket kaliteye defansif ve tepkili bir tarzda yaklaşmaktadır. Kalite hata oranlarını
en aza indirmeye ve tasarım betimlemelerine uygunlukla ilişkilidir. Kalite konusunda rekabet
edebilmek için şirketler kaliteyi yalnızca sorunlardan kaçma ve yeniden çalışma masraflarını
azaltma yolu olarak değil; kaliteyi müşterinin memnun olması için bir fırsat olarak
görmelidirler.
Müşteri memnuniyeti için öncelikle müşterinin tutum ve kalite beklentisi anlaşılmalıdır.
Amerikan Kalite Kontrol Derneği ve Ulusal Kalite Araştırma Merkezi tarafından her yıl
derlenen Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi iyi bir örnektir. Malcolm Baldrige Ulusal
Kalite Ödülleri ve ödülün baz aldığı kriterleri incelemek de kalite konusunda rekabet eden
şirketlerin kavranmasını sağlamaktadır.
Ritz-Carlton Otelcilik Şirketi hem bir Baldrige Ödülü sahibi hem de saygın bir kalite
sembolüdür. Tüm hizmet sistemi 500.000’den müşteriyi memnun etmek adına müşterilerin
kişisel beklentilerini kavramaya tasarlanmıştır. Her bir çalışan müşteri isteklerini karşılama ve
sorun çözme noktasında önlem alma yetkisine sahiptir. Süreçler tek düzenden oluşmaktadır ve
iyi tanımlanmıştır. Her düzeydeki çalışan ekip amaçları belirlemektedir ve kalite eylem
planlarını tasarlamaktadır. Her bir otel bu planların uygulanması ve geliştirilmesinden sorumlu
kaynak ve savunucu olan birer kalite lideri konumundadır. Misafir odası koruyucu bakım süresi,
bekleme olmadan yapılan check-in oranı, sektörün en iyi temiz oda şeklini oluşturmak için
geçen zaman gibi ölçümler 720 çalışma sistemi tarafından gönderilen günlük kalite raporlarınca
takip edilmektedir. Her bir çalışan sorun tarzlarını tanımlayabilmek ve bu sorunlara sürekli
çözüm yolları bulabilmek adına Misafir Olay Faaliyet Raporu hazırlamaktadır. Sofistike
müşterilerden işletmenin sunduğu hizmet hakkında Misafir Referans Raporları alınmaktadır.
Örneğin; Ritz Atlanta’da konaklayan bir misafir her gün meyve yemeyi ve 5 farklı gazete
okumayı seviyorsa, onun bu isteği otelin veritabanına kaydedilmektedir ve kişi gelecek sefere
Ritz Napoli veya Ritz Hong Kong’da konakladığında otomatik olarak bu beklenti yerine
getirilmektedir. Ritz-Carlton her seferinde bir müşteriye olağanüstü bir hizmet kalitesi
sunmaktadır.
Esneklik Konusunda Rekabet
Pazarlama her zaman müşterilerine sunmak için çeşitlilik arayışındadır. Üretim de tam
tersine bu trende direnç göstermektedir. Çünkü çeşitlilik bir üretim sisteminin sürekliliğini (ve
hızını) engelleyecek ve maliyetleri yükseltecektir. Çeşitliliğe yönelik üretim hareketi yeni bir
rekabet alanı yaratmıştır. Esneklik rekabete dayalı bir silah haline dönüşmüştür. Geniş bir ürün
hattı sağlama, yeni ürünler ortaya koyma ve var olanları hızlıca yeni ürünlere dönüştürme ve
müşteri taleplerine karşılık verme hareketlerini kapsamaktadır. Andersen Windows, Custom
Foot Shoe Store ve National Bicycle gibi şirketler esneklik konusunda rekabet eden şirketlere
örnek teşkil etmektedir.
Birçok üretici gibi Andersen Windows da yüksek hacimde sınırlı sayıda standart ürün
hattında üretim yapmaktaydı. Müşteriler eşsiz olan bir şey talep ettiği için, Andersen standart

39

pencerelere git gide daha fazla seçenek eklemeye başlamıştır. Böylelikle, ürün sayısı
28.000’den 86.000’e ulaşmıştır. Kalın kataloglar müşterilerin son derece eşsiz pencereler ile
binlerce seçeneği birleştirmesine olanak sağlamıştır. Ancak trigonometri gerektiren fiyat
kotasını hesaplamak biraz zaman almıştır ve yaklaşık 15 sayfa tutmuştur.
Hız Konusunda Rekabet
Çok önceden beri hız rekabet avantajlarının bir kaynağı olmuştur. İnternet müşterileri
hızlı cevap ve ürün teslimatına koşullandırmıştır. McDonald’s, LensCrafters ve Federal Express
gibi hizmet işletmeleri her zaman hız konusunda rekabet etmektedirler. Citicorp 15 dakikada
gayrimenkul ipoteği onayı reklamı yapmakta; L.L.Bean siparişi aldığı gün malları nakletmekte;
WalMart da standart her 2 haftada bir yerine haftada iki kez stoklarını tazelemektedir.
Günümüzde üreticiler sipariş üzerine üretim ve etkili tedarik zincirleriyle zamana dayalı
rekabetin avantajlarını keşfetmektedir.
Gap Firması gençlerin nasıl daha iyi giyineceğini diğer perakendecilerden daha iyi
tahmin edemez ancak stil ve renkler “moda olduğunda” hızlıca hareket edebilir ve onlara daha
çok seçenek sunabilir. Satın alma, lojistik ve tedarik zincirleri alanındaki Gap’in ana yetkinliği
şirketin eski sezondan ziyade yeni sezon 20’den fazla çizgisinin ön plana çıkması
sağlamaktadır.
Giyim sektöründe Saks Fifth Avenue yurtdışındaki üreticilerle perakendecileri
birleştiren Fransız Ulusal Videoteks sistemi terminallerine sahiptir. New York’taki terziler
takım elbise ölçülerini uyduyla kıyafetin lazerle kesilip terzinin çalışmaya başladığı Fransa’ya
yollamaktadırlar. Standart bir takım elbise yapımı 10 hafta sürmektedir.
Hewlett-Packard önceden üretmesi 4 hafta süren elektronik deney ekipmanını 5 günde
üretmektedir. General Electric, şalter kutusu üretim süresini 3 haftadan 3 güne; bulaşık
makinesi üretim süresini 6 günden 18 saate düşürmüştür. Dell siparişe dayalı yapılmış
bilgisayarları 1 haftada, Motorola ise önceden 3 hafta süren sipariş cihazı üretimini 30
dakikadan daha az bir sürede nakletmektedir.
Hız konusunda rekabet hızlı hareket, çabuk adaptasyon ve sıkı bağlarla oluşturulmuş bir
organizasyon gerektirmektedir. Yönetim seviyeleri çöktüğünde karar alma organizasyona baskı
uygulamaktadır ve iş çapraz-fonksiyonlu takımlarla yürütülmektedir. Değişim kabullenilmeli
ve risk alma teşvik edilmektedir. Hem tedarikçiler hem de müşterilerle yakın temas
kurulmalıdır. Performans ölçü birimleri zaman, hız ve orana ek olarak maliyet ve karı da
yansıtmaktadır. Strateji değişim için öngörülebilir bir ritim oluşturmak adına sürelidir.
Kurumsal Stratejlerde Üretimin Rolü
Etkili strateji rakiplerden farklı faaliyetler veya rakiplerle aynı faaliyeti daha iyi bir yolla
gerçekleştirmek şeklinde iki türlü olarak yürütülmektedir. Her iki durumda da üretim önemli
bir role sahiptir. Farklılaşmış bir stratejiye destek sağlayabilir ve benzer stratejileri rakiplerden
daha iyi yürütme konusunda firmanın kendine özgü bir yeteneğini sunabilmektedir.
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Üretim faktörü firmanın rekabet önceliklerini müşteriye ulaştırma noktasında yeni ve
daha iyi yollar oluşturarak stratejiyi geliştirmektedir. Firmanın rekabet öncelikleri
belirlendiğinde, üretim sistemi yapılandırılmalı ve bu öncelikler sağlanmalıdır. Bu durum
birbiriyle alakalı bir sürü kararları içermektedir. Örneğin; Eğer firma tesis kurma ve yönetme
becerisine sahip değilse düşük ücretli bir ülkeye taşınmak sürdürülebilir bir avantaj değildir.
Ayrıca firma teknolojiyi etkili bir şekilde satılabilir ürünlere dönüştüremiyorsa ne yeni teknoloji
rekabet edebilir bir avantajdır ne de firma teknoloji alanında zamanla gelişebilecektir. Lincoln
Electric 2. Dünya Savaşı sırasında savaş çabasının bir parçası olarak üretim metotları ve
ekipman tasarımlarını rakipleriyle paylaşmıştır. Endüstri üretimi geniş kapsamlı olarak hızla
gelişmiş ve maliyetler azalmıştır. Ancak savaştan çok kısa bir süre sonra Lincoln maliyet
liderliği pozisyonuna (günümüzde de hala bu pozisyon zarar görmemiştir) devam etmiştir.
Çünkü diğerleri sürdürmezken, Lincoln süreçlerini geliştirmeyi sürdürmüştür. Sıkı bir şekilde
entegre stratejileri ile bilinen Wal-Mart üretim alanında en üst seviyeye çıkmıştır. Şekil 3.1 Wal
Wart’ın rekabet edebilme önceliklerinin üretim stratejileri ve yapıları yoluyla nasıl
desteklendiğini göstermektedir.
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Şekil 3.1: Wal Mart’taki Üretim Stratejileri
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Üretim uzmanları tarafından kurulan strateji avantajları genellikle ya rakipler tarafından
hafife alınmakta ya da göz ardı etmektedir.
Geliştirilmesi uzun yıllar alan bilgisayarlar büyük uğraşlar sonucunda birden
oluşturulabilmektedir. Özellikle farklı coğrafi bölgelerdeki küçük şirketler gelişmiş üretim
kapasitesi elde edebilir ve bu kapasiteyi rekabet avantajına dönüştürebilmektedir. Büyük
şehirlerde rekabete girişmeden önce Wal-Mart Güney’deki küçük kırsal bölgelerde 12 yıldan
uzun bir süredir yeteneklerini oluşturmuştur. Southwest Teksas’taki üç şehirle sınırlı kısa
mesafede yola koyulmuştur. Doğrudan rekabetin olmadığı alanlarda kurularak bu iki şirket de
üretim avantajlarını geliştirmeyi ve kopyalanması zor olan ek değer, beceri ve insan kaynakları
kültürlerini oluşturmayı başarmışlardır. KMart’ın bilgisayarlı tarayıcılar alanındaki önemli
yatırımları, yeni satın alma ve stok kontrol sistemleri Wal-Mart’ın hızına yetişmesine
yetmemiştir. Çalışanlar ne veri doğruluğunu kavrayabilmiş ne de sistemleri etkili bir şekilde
kullanabilmek adına uygun eğitim, motivasyon veya disiplin almışlardır. United Airlines
ikramları ve bagaj hizmetini kaldırıp, daha çok aktarmasız rota ekleyip ve Boeing 737s alarak
Southwest’in başarısını taklit etmeye çalışmıştır ancak hızlı gidiş-dönüşler, zamanında varışlar,
sadık çalışanlar ve sadık müşterileri taklit edememiştir. Southwest bu kapasiteleri zamanında
inşa edip geliştirmiştir. Southwest aynı zamanda rekabet önceliklerine de bağlı kalmaktadır.
Örneğin; şirket aynı zamanda Denver Havaalanı’ndaki hızlı gidiş-dönüşü engellediği için şirket
karlı Denver pazarına girmemeye karar vermiştir.
Bir üretim sistemini yeni stratejik önceliklerle aynı hizaya getirmek için yeniden
yapılandırmak yalnızca zaman ve kaynak gerektirmez, aynı anda şirket kültüründe bir değişime
de neden olmaktadır. Bu yüzden üretim-bazlı avantajları kopyalamak oldukça zordur ve bu
avantajları yaymak yavaştır. Bölüm 11 ve 14’te göreceğimiz gibi Amerikalı otomobil
üreticilerinin Toyota’nın yalın üretim tekniklerini uygulaması 10 yıldan fazla zaman almıştır.
Benzer olarak, toplam kalite yönetimi 20 yıldan fazla süredir yönetim alanında belirmiş
olmasına karşın şirketler hala onu uygulamaya koymaya çalışmaktadırlar. Dell’in detaylı olarak
yazılmış doğrudan satış modelini diğer şirketlerin kopyalamakta neden zorlandığını hiç merak
ettiniz mi? Dell’in web sitesi kolayca kopyalanabilir ancak onun satın alma, programlama,
lojistik veya hız ve sürekli değişim konusundaki şirket kültüründeki uzmanlığı
kopyalanamamaktadır.
Clay Christensen tarafından önerilen yıkıcı teknoloji olayı düşük marjinli ürünler üreten
az karmaşık bir teknolojiye sahip şirketlerin zorlanmadan bir pazara girebilme ve sonrasında
endüstriyi değiştirecek kadar gelişebilme nedenlerini açıklamaktadır. Örnekler internetle
ilişkili kişisel bilgisayarlar, masaüstü fotokopi makineleri ve ağ teknolojilerinin doğuşunu
kapsamaktadır.
Strateji ve İnternet
Stratejinin e-teknoloji ortamında çok daha kritik olduğu son 5 yıldaki internet
şirketlerinin ani yükseliş ve düşüşlerle aşikârdır. İnternet farklı bir iş stratejisi oluşturmak,
şirketin var olan rekabet avantajlarını güçlendirmek, bütünleşmiş sisteme yeni ve geleneksel
faaliyetler getirmek için kullanılabilmektedir.
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İnternetin eşsiz bir şekilde uyduğu bazı işler mevcuttur. eBay önceden var olmayan etkin
bir Pazar oluşturmak için yaratılmıştır. Bir açık arttırmacı olarak eBay kural, yazılım ve Web
hizmeti sağlamaktan biraz daha fazlasını yapmaktadır. Tüm işler alıcı ve satıcılarca
yapılmaktadır. Satıcılar kendi ihalelerini oluşturma önceliği adına şirketlere ödeme yapmakta,
alıcılar da teklif sunmak için eBay sitesini kullanmaktadır. Kazanan alıcı ve satıcılar ödeme ve
teslimat şeklini görüşmektedirler. eBay hiçbir zaman mala dokunmamaktadır. Temelde hizmet
için marjinal bir maliyet yoktur. Ancak şirket görüşülen satış fiyatının %7-18’ini almaktadır.
Geleneksel açık artırmadan farklı olarak, eBay neredeyse sınırsız bir kapasite ve büyük bir
pazara sahiptir. Daha büyük pazarlar daha çok satıcıyı kendine çekmektedirler. “Toplum” da
pazarın büyüklüğü ve sahası kadar önemlidir. eBay müşterilerce oluşturulmakta ve
sürdürülmektedir. Üretim marjinleri %20 ile %35 arasındadır.
Benzer şekilde, işletim sistemleri (IOSs) ve ağ oluşturma ekipmanları satan bir şirket
olan Cisco için de internet elzemdir. Cisco’nun entegre değer zinciri onun rekabet avantajıdır.
Cisco; web sitesi üzerinden doğrudan satış ve üretim şeklinden elektronik sipariş ve tedarik
koordinasyonuna kadar interneti diğer büyük şirketlerden çok daha etkin bir şekilde
kullanmaktadır. “Amazon olma” ve “Napster olma”; IT uzmanlığı ve müşteri odaklı üretimin
çift yönlü kapasitesine dayanan yeni iş yapma yollarıyla endüstri devlerini şaşırtan küçük genç
yenilikçi şirketleri tanımlamak için kullanılan kelimeler olarak iş literatürüne girmiştir.
Birçok şirkete göre internet geleneksel iş faaliyetleri ve rekabet önceliklerini
tamamlamaktadır. Örneğin; General Electric otomatik bir Web-bazlı satın alma sistemi olan
İşlem Süreç Ağı’nı oluşturmak için güçlü üretim becerilerini ağ oluşturma teknolojileriyle
birleştirmiştir. Sistem ortalama satın alma döngüsünü ve satın alma maliyetini yarı yarıya
kesmektedir. Ancak daha da önemlisi çok daha fazla sayıda tedarikçinin iş konusunda teklifte
bulunmasına ve gerçek zamanda alışveriş yoluyla müşterilerin siparişlerini takip edebilmesine
olanak sağlamıştır. İnternet yoluyla sağlanan şeffaflık General Electric (GE)’in üretim
uzmanlığını vitrine koymuştur ve onları müşteri ve tedarikçiye yaklaştırmıştır. “Yakınlık”
müşteri ihtiyaçlarını karşılama konusunda yeni fikirler doğurmuştur. GE’nin plastik sektörü
silolarda polimer pelet depolayan müşterilere satış yapmaktadır. Silolardan birinde azalma
olduğunda, GE-kurulu sensörleri yeniden siparişi tetikleyerek internet yoluyla GE’ye sinyal
yollamaktadır. Böylece daha kolay olduğu için müşteri GE ile çalışmaya devam etmektedir. GE
müşteri kullanımı konusunda ayrıntılı bilgi ile daha etkin bir şekilde üretim süreçlerini
programlamaktadır. İnternet GE’nin uygun, kolay ve memnuniyet odaklı teklif sunmasını
kolaylaştırmaktadır. GE e-iş planlarına göre kazancına ekstra olarak 1.6 milyar $ ekleyeceğini
tahmin etmektedir.
Intel internet üzerinden ayda 3 milyar $ satış yapmaktadır ve direkt malzemelerinin
%80’ini de online olarak almaktadır. Online satışlar şirketin e-iş girişimine başlamadan önce
aldığı 19000 satış-sipariş fakslarının yerini almıştır. Ancak İntel’in “%100 bir e-şirket” olmayı
amaçlamasının tek nedeni iş süreçlerinin etkinliği değildir. Şirket, küresel müşterilerine hizmet
verebilmek için ve teknolojideki önde gelen ününü sürdürebilmek için internetin elzem
olduğunu belirtmektedir. Walgreen’in müşterilerine daha sonra almak için online sipariş
talimatı verebilme imkanı sunan web sitesi mağazalarına daha çok müşteri çekmiştir. Katalog
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şirketleri tekliflerini kişiselleştirebilmekte ve online siparişle daha kullanışlı müşteri bilgileri
toplayabilmektedir. Böylelikle müşteri sadakatini, satın alma sıklığını ve satışlarını
arttırabilmektedirler.
Ancak müşterilerine özel bir şey sunmak adına kurulu bir firması bulunmayan şirketler
internetten yalnızca geçici karlar elde edebilmektedirler. Endüstriler, şirketler ve tedarik
zincirleri boyunca uzanan internetin etkinliğiyle internet teknolojileri az zaman ve para
yatırımıyla yeniliklerin kopyalanmasına ve geliştirilmesine olanak sağlayan mükemmel bir
düzenleyiciye dönüşmüştür. Örneğin; internet otomobil müşterilerine yeni ve kullanılmış
araçlar hakkında detaylı bilgi edinme, özelliklerini karşılaştırma, sicillerini kontrol etme ve
fiyatlarını değerlendirme olanağı sunmaktadır. Online araç galerileri daha büyük bir pazara
ulaşabilir ancak showroom, satış elemanları ya da hizmet departmanları yoluyla hizmetlerini
çeşitlendirememektedirler. Rekabet için temel fiyat düşürmek olduğunda, piyasa online dağıtıcı
kalabalığını destekleyemez. Bu internet şirketi sıkıntılarından alınacak derslerden biridir.
İnternetten tam anlamıyla yararlanmak için firma müşterilerine eşsiz bir değer sağlamalıdır.
Gelişmiş rekabet avantajlarına sahip şirketler verim oranlarını arttırabilmekte ve Web yoluyla
müşterileriyle daha yakın temaslar kurabilmektedir. Şirket süreçlerini yeniden yapılandırmaya
çalışırken aynı zamanda da online çalışan şirketler hata olasılığını ikiye katlamaktadır.
Michael Porter, internet şirketlerinin başarılı olabilmeleri için teknik kapasiteden daha
fazlasına ihtiyaçları olduğunu belirtmektedir. Müşteriye değer sunma, derin endüstri bilgisi ve
stratejik pozisyonlarını desteklemek adına gerekli fiziksel fonksiyonları yürütme yeteneği için
farklı bir stratejiye gereksinim duymaktadırlar. Kurulu şirketler internet yoluyla değer
zincirlerini oluşturmalı, sanal ve fiziksel faaliyetleri bir araya getirmek için yenilikçi yollar
bulmalı ve internetin reel avantajlar sunmasına olanak sağlayacak Pazar ve süreçlere
odaklanmalıdır.
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4. ÜRETİMDE STRATEJİK KARARLAR
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Araştırıp uygulayarak
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Giriş
Üretimdeki stratejik kararlar; ürünler ve hizmetler, süreçler ve teknoloji, kapasite ve
tesisler, insan kaynakları, kalite, kaynak kullanımı ve üretim sistemlerini kapsamaktadır.

Şekil 04.1: Üretim Stratejileri
Şekil 4.1’de gösterildiği gibi; bütün bu kararlar tıpkı bir puzzle’ın parçaları gibi birbirine
uymalıdırlar. Sıkı bir stratejik uyum rakiplerin avantaj elde etmek için tüm sistemi kopyalamalı
olduğu anlamına gelmektedir. Böylece entegre bir üretim sisteminden gelecek rekabet avantajı
yeni ürün ve teknolojilerden daha sürdürülebilirdir. Şimdi üretim için stratejik kararların ne
olduğuna kısaca bir göz atalım.

Ürünler ve Hizmetler
Şirketin sunduğu ürün ve hizmet türleri üretim stratejilerini gerektirmektedir. Üretim ve
hizmetler sipariş üzerine üretim, stok için üretim ve siparişe dayalı montaj olarak
sınıflandırılabilir. Sipariş üzerine üretimde müşterinin siparişine cevaben müşterinin
isteklerine uygun olarak tasarlanıp, üretilip ve teslim edilmektedir. Düğün davetiyeleri, özel
tasarlanmış evler, özel dikim kıyafetler, özel kiralanmış uçuşlar, bütünleyici parçalar ve (tıp,
hukuk ve finans hizmetleri gibi) profesyonel hizmetler örnek olarak verilebilir. Kritik
üretimlerin konusu müşteri memnuniyeti ve siparişi tamamlamak için gereken süreyi en aza
indirme arasında bir ilişki kurabilmektir.
Stok için Üretimde ürün ve hizmetler müşteri talebinin gerçekleşebilme beklentisiyle
“Standard” olarak tasarlanmakta ve üretilmektedir. Örneğin; raflar önceden üretilmekte ve
stoklanmaktadır ve müşteri satın almak istediğinde mevcut ürün ve hizmetler arasından seçim
yapmaktadır. Hazır giyim, kitaplar, televizyonlar, uçak biletleri ve standart tatil paketleri örnek
olarak verilebilir. Kritik üretimlerin konusu tahmin edilen talep ve müşteri isteklerini karşılayan
stok seviyesini tutturabilmektir.
Siparişe dayalı Montajda –aynı zamanda sipariş geldikçe üretmek olarak da bilinirürün ve hizmetler opsiyonların müşteri isteklerine göre eklendiği standart formlarda üretilir.
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Dolayısıyla önce tamamlayıcı parçalar stok için üretilmekte ve müşteri talep ettikten sonra
sipariş için birleştirilmektedir. Bilgisayar sistemleri, kurumsal eğitimler ve endüstri ekipmanları
örnek olarak verilebilir. Üretim fonksiyonu standart tamamlayıcı parçaların stok seviyesini ve
nihai ürünün teslimat zamanını en aza indirmeyle ilişkilidir.

Süreçler ve Teknoloji
Üretim süreçleri proje üretimi, parti üretimi, kitle üretimi ve sürekli üretim olarak
sınıflandırılabilmektedir. Bu sınıflandırmalar burada kısaca belirtilip, Bölüm 4’te daha ayrıntılı
olarak tartışılacaktır.
Proje Tipi Üretim
Proje tipi üretimin tamamlanması uzun sürmektedir, hazırlanması için büyük bir fon
ve kaynak yatırımı gerektirmektedir ve müşteri siparişine göre bir seferde tek bir ürün
üretilmektedir. Yapı projeleri, gemi inşaatı, yeri ürün geliştirme ve hava taşıtı imalatı projeleri
örnek olarak verilebilir.
Parti Üretim
Parti Üretimi bir grup veya partide eş zamanlı üretim sistemleri aracılığıyla birçok
farklı işte kullanılmaktadır. Ürünler müşteri siparişine göre üretilir; hacim (müşteri sipariş
büyüklüğü yönünden) düşüktür ve talep iniş çıkışlıdır. Parti üretimine örnek olarak yazıcılar,
fırınlar, makine atölyeleri, eğitim ve mobilya yapımı verilebilir.
Kitle Üretim
Kitle Üretimi kitlesel bir pazara standart bir üründen geniş hacimlerde üretim
yapmaktır. Üretim talebi durağandır ve ürün hacmi yüksektir. Kitlesel olarak üretilen mallar
otomobil, televizyon, kişisel bilgisayarlar, fast-food ve çoğu tüketim mallarını kapsamaktadır.
Sürekli Üretim
Sürekli Üretim çok standart olan oldukça yüksek hacimli ticari ürünler için
kullanılmaktadır. Sistem oldukça otomatiktir ve genellikle işlem 24 saat boyunca sürekli olarak
devam etmektedir. Rafine yağ, kimyasallar ve besin maddeleri sürekli üretim yöntemiyle
üretilmektedir.
Ürün ve hizmet oluşturmak için seçilen en iyi süreç ürün ve hizmetin özellikleriyle
uyumlu olmalıdır. (Süreç seçimi yönünden) en önemli ürün özelliği standartlaşma ve talep
hacmi seviyesidir. Şekil 2.3 üretim özelliklerini süreç seçimiyle eşleştiren ürün-süreç matriksini
göstermektedir.
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Yüksek
k

Sürekli Üretim

Hacim

Kitle Üretimi

Parti Üretimi

Proje
Tipi
Üretim
Düşük

Standartlaşma

Yüksek

Şekil 4.2: Üretim-Süreç Matriksi
En iyi süreç stratejisi matriksin köşegeni üzerinde bulunmaktadır. Köşegenin dışında
kalan şirket ve üretimler ya kötü süreç tercihleri yapmış ya da rekabet avantajını yürütmek için
bir araç bulmuşlardır. Örneğin; esnek otomasyondaki teknolojik gelişmeler Motorola’nın
kişiselleştirilmiş çağrı cihazlarını kitlesel şekilde üretmesine olanak sağlamıştır. Volvo ve Rolls
Royce ustalıklı ve kişiselleştirilmiş bir modaya uygun araçlar üreterek özel bir piyasa talebi
elde etmişlerdir. Texas Instrument’in özelleşmiş piyasalara bilimsel ürünlerin üretimi
konusunda başarı elde ettiği aynı süreç yoluyla kitlesel piyasalar için de tüketici ürünleri üretme
teşebbüsü ve Corning’in camdan yapılan diğer eşyalar için kullanılan sürekli üretim yöntemiyle
aynı şekilde kuzine kapakları gibi düşük hacimli tüketici malları üretmesi kötü süreç tercihlerini
teşkil etmektedir.
Çoğu hizmet üretilen ürünler gibi aynı tip süreçler içinde gruplandırılmasına rağmen,
daha doğal bir hizmet gruplandırma sistemi (standartlaşmadan ziyade) kişiselleştirmeye,
(hacimden ziyade) iş gücü yoğunluğuna vurgu yapmaktadır. Şekil 4.2 bu iki hizmet
özelliklerine dayalı hizmet-süreç matriksini göstermektedir. Muhasebeci, avukat veya doktor
gibi profesyonel bir hizmet oldukça kişiselleştirilmiştir ve son derece yoğun iş gücü
gerektirmektedir. Okul ve hastaneler gibi bir hizmet kurumları daha az kişiselleştirilmiştir ve
yoğun iş gücü gerektirmektedir. Ancak hala her bir müşteriyi dikkate almaktadır.
Perakendecilik veya bankacılık gibi kitlesel bir hizmet tüm müşterilere benzer özellikte temel

Düşük
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bir hizmet sunmaktadır ve hizmet sağlayıcıyla daha az bir etkileşim oluşturmaktadır. Hava ve
kamyon taşımacılığı gibi kişiselleştirme ve iş gücü yoğunluğunun en düşük seviyelerde olduğu
hizmetler en çok bir hizmet fabrikası yoluyla üretilmektedir ve böylece süreç en iyi şekilde
işlemektedir.

Hizmet
Fabrikası

İş gücü Yoğunluğu

Kitlesel Hizmet

Hizmet
Kurumu

Profesyone
l Hizmet

Yüksek

Kişiselleştirme

Düşük

Şekil 4.3: Hizmet-Süreç Matriksi

Kapasite ve Tesisler
Kapasite kararları teslim süresi, müşteri cevaplanabilirliği, üretim maliyetleri ve
firmanın rekabet etme yeteneğini etkilemektedir. Yetersiz kapasite müşteri kaybetmeye ve
büyümenin sınırlandırılmasına neden olabilmektedir. Fazla kapasite şirketin kaynaklarını
azaltabilmekte ve daha kazançlı girişimlere yatırım yapmasını engelleyebilmektedir. Kapasiteyi
ne zaman, ne kadar ve hangi şekillerde değiştirme kararları kritiktir.
Genel kapasite bireysel tesislere ayrılmalıdır. Stratejik kararlar talebin birkaç büyük
tesisle mi yoksa birçok küçük tesisle mi karşılanmasına ve tesislerin belli bir coğrafi bölge, ürün
hattı veya müşteriye mi hizmet vermeye odaklanmalı olduğu ile ilişkili kararları kapsamaktadır.
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Özellikle şirket küresel büyüme ile ilgilendiği zaman tesis lokasyonu da stratejik bir
karar olabilmektedir. Eğer mallar yabancı ülkelerde hem üretilip hem de satılıyorsa, yabancı
ülkelerdeki üreticilerle ne tür bir ilişki kurulmalıdır - lisans anlaşması, müşterek teşebbüs,
ortaklık, birleşme yoksa katılma yoluyla birleşme mi?

İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları alanındaki stratejik konular üretim sistemleri oluşturmak için gereken
beceri ve otonomi seviyesi, eğitim gereksinimlerinin ana hatlarını belirleme ve seçim kriterleri,
performans değerlendirmeleri, tazminat ve teşvikler konusunda politika oluşturma konularında
karar vermeyi kapsamaktadır. Çalışanlar nasıl ücretlendirilecekler- saat başı mı yoksa parça
başı mı? Kar paylaşılacak mı, eğer öyleyse hangi kritere göre? Çalışanlar bireysel mi yoksa
takım halinde mi çalışacaklar? Kontrolörler olacak mı yoksa çalışma grupları kendilerini mi
yönetecekler? Kaç yönetim seviyesi gerekli olacaktır? Kapsamlı bir çalışan eğitimi gerekli mi?
İş gücü çapraz eğitimli mi olacak? Kalıcılık açısından ne tür bir çaba sarf edilecek?

Kalite
Kalite neredeyse tüm stratejik karara nüfuz etmektedir. Ürünlerimiz ve hizmetlerimizin
hedef kalite seviyesi nedir? Nasıl ölçülmelidir? Çalışanlar kaliteyle nasıl ilişkilendirilmelidir?
Ne tür bir eğitim gereklidir? Kalite departmanının sorumlulukları ne olacaktır? Kalite sağlamak
adına ne tür bir sistem kurulmalıdır? Kalite farkındalığı nasıl sağlanmalıdır? Kalite çabaları
nasıl değerlendirilmelidir? Müşterinin kalite perspektifi nasıl değerlendirilmelidir? Diğer
faaliyet alanlarındaki kararlar kaliteyi nasıl etkilemektedir?

Kaynak Kullanımı
Ürünü satan, ürünü bir araya getiren, tüm parçalarını oluşturan ve ham maddeyi çıkaran
firma tamamen dikey bütünleşmiştir. Ancak çoğu şirket üretim yaparken tüm bu kısımların
hepsini yapamayabilmektedir veya yapmayacaktır. Öyleyse majör stratejik karar işin ne
kadarlık bir kısmı firma dışından temin edilecektir. Bu karar bağımlılık, yetenek oluşturma,
mülkiyet bilgisi ve maliyeti kapsamaktadır.
Hangi temelde mallar kurum içinde temin edilecek? Ne zaman dış kaynak kullanılacak?
Tedarikçiler nasıl seçilecek? Tedarikçilerle ne tür bir ilişki kurulmalı- kol uzunluğu modeli,
denetim, ortaklık yoksa şirket birleşmesi modeli mi? Tedarikçilerden ne beklenmektedir? Kaç
tane tedarikçi kullanılmalıdır? Tedarikçinin kalitesi ve güvenilebilirliğinden nasıl emin
olunabilir? Tedarikçiler işbirliğine nasıl teşvik edilebilir?

Üretim Sistemleri
Üretim sistemleri stratejileri günlük bazda yürütmektedirler. Bu yüzden firmanın
pazarda nasıl rekabete girişeceğine destek olmak adına üretim stratejilerinin tasarlanması
önemlidir. IT sistemi hızlı erişim, depolama ve bilgi edinme konusunda hem müşterileri hem
de çalışanları desteklemelidir. Planlama ve kontrol sistemleri zamanında geri bildirim döngüsü
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ve sürekli karar alma kriterleriyle düzenlenmelidir. Stok seviyesi, programlama öncelikleri ve
ödül sistemleri stratejik amaçlarla aynı hizada olmalıdır.

Strateji Geliştirme
Kodak’ın CEO’su George Fisher “ ne yapacağını bilmemek değil, ne yapıyor olduğunu
bilmemek zordur” demiştir. Strateji uygulama strateji oluşturmaktan daha zor olabilmektedir.
Bir sürü tantanayla açıklanan stratejilerin anlaşılmaları zor, çok genel ve gerçeklikten uzak
oldukları için asla uygulanmamaktadırlar. 5 yıl veya daha kısa süreli hedefleri olan stratejiler
performansı günlük değerlendirilen çalışanlara çok bir şey ifade etmemektedir. Aynı strateji
firmadaki farklı departman ve faaliyet alanlarında farklı şekillerde yorumlanabilmektedir.
Çalışmalar koordineli olmazsa, sonuçlar başarısız olacaktır.
Stratejisi maliyetleri düşürmek ve verimliliği arttırmak olan Schlitz Şirketini düşünelim.
Şirket, mayalama döngüsünü önemli ölçüde kısaltarak amaçlarına ulaşmıştır. Ancak bu süreçte
biranın berraklığı ve tadı bozulduğu için her 10 müşterisinden 6’sını kaybetmiştir. Buradaki
verimlilik şirketi endüstrideki en kazançlı şirket yapmak için yürütülmüş ancak bunun yerine
stok değerinin hisse başı 69$’dan 5$’a düşmesine neden olmuştur. Şimdi stratejik planlama
sürecine bir göz atalım ve stratejiyi uygulayabilme noktasında daha etkin yolları inceleyelim.

Stratejik Planlama Hiyerarşisi

Misyon ve
Vizyon

İşletmenin Sesi

Pazarlama
Stratejileri

Kurumsal
Strateji

Üretim
Stratejileri

Müşterinin
Sesi

Finansal
Stratejiler

Şekil 4.4: Stratejik Planlama
Şekil 4.4’te gösterildiği gibi, stratejik planlama süreci bir kararlar hiyerarşisinden
oluşmaktadır. Üst yönetim firmanın misyon vizyon, müşteri gereksinimleri (müşterinin sesi),
çalışma koşulları (işletmenin sesi) na ilişkin kurumsal stratejik planları geliştirmektedir.
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Stratejik plan firmanın vizyonu ve güncel pozisyonu arasındaki boşluğa odaklanmaktadır. Bu
boşluğun kapanması ve pazarlama gibi firmanın faaliyet alanlarında strateji oluşturma
konusunda firmanın neye ihtiyacı olduğunu belirlemekte ve öncelik sırasına koymaktadır.
Faaliyet alanlarındaki her bir strateji kendi içinde uyumlu ve hatta firmanın genel stratejisiyle
de uyumlu olması önemlidir. Kurumsal stratejiye göre günlük kararları aynı eksene getirmeye
çalışan şirketler iki tip planlama sistemiyle başarıya ulaşmışlardır: politikaların açılımı ve
kurumsal karne.
Politikaların Açılımı
Hoshin Planlaması olarak da bilinen politikaların açılımı Japonca çevirisi “yolu
gösteren parlak metal; pusula” olan Japon hoshin kanti sisteminden türetilmiştir.
Politikaların açılımı; işletmedeki herkesin çeşitli fonksiyon ve organizasyon seviyeleri
boyunca kurum stratejisini ölçülebilir amaçlara çevirerek ortak amaç ve önceliklere
odaklanmasını öngörmektedir. Sonuç olarak, işletmedeki herkes stratejik planı anlamalı;
plandan amaçları çıkarabilmeli ve her bir amacın kendi günlük faaliyetleri ile ilişkili olduğunu
kavrayabilmelidir.
İş döngüsünün uzunluğunun yarısını küçültmeyi öngören hız konusunda rekabet eden
kurumsal bir stratejik planımız olduğunu varsayalım. Her bir faaliyet alanından üst düzey
yönetici faaliyetlerin iş döngüsüne nasıl katkıda bulunacağını değerlendirir, döngünün yarısını
azaltma fizibilitesi hakkında görüş bildirir ve amaca ulaşma noktasında herkesin rolü belirlenir.
Distribütörlerle stratejik ittifak oluşturmanın ortalama yeni bir ürün piyasaya sunma süresinin
kısaltılabileceğine Pazarlama Departmanı karar verebilmektedir. Tedarikçi tabanını azaltarak,
tedarikçileri onaylayarak, e-prosedürleri kullanarak ve just-in-time (tam zamanında) sistemini
uygulayarak Üretim Departmanı satın alma ve üretim döngüsünü kısaltmaya çalışabilmektedir.
İşletmenin just-in-time stratejisiyle bağlantılı olarak; Finans Departmanı gereksiz onay döngüsü
harcamalarını saf dışı bırakabilmekte, ön yeterlilikten geçen satış beklentilerini başlatabilmekte
ve elektronik fon transferi (EFT) kullanımını uygulayabilmektedir.

Kurumsal Karne
Robert Kaplan ve David Norton tarafından geliştirilen kurumsal karne firmanın
performansını dört kritik alanda incelemektedir.
1. Finans: Hissedarlarımıza nasıl bakmalıyız?
2. Müşteri: Müşterilerimize nasıl bakmalıyız?
3. Süreçler: Hangi iş süreçlerinde üstünlük kurmalıyız?
4. Öğrenme ve Büyüme: Değişme ve gelişme yeteneğimizi nasıl sürdüreceğiz?
Performansı değerlendirmek için finansal süreçlerden daha fazlasına ihtiyaç duyulduğu
için kurumsal karne olarak adlandırılmıştır. Operasyonel mükemmellik dört alanın tümünde
önemlidir. Firmanın varlıkları ne kadar etkin bir şekilde yönetilirse, üretilen ürünler ve sunulan
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hizmetler firmanın finansal durumunu o kadar etkileyecektir. Hedeflenen müşterileri
belirlemek ve anlamak süreç ve kapasitenin belirlenmesini sağlamaktadır. İşletme müşteriye
değer sunmaya odaklanmalıdır. Firmanın bu süreçleri ilerletme ve yeni alanlarda yetkinlik
geliştirme yeteneği rekabet avantajının sürdürülmesi konusunda elzemdir.
Şekil 4.5 Mobil Oil’in kurumsal karnesini temel alan kısmi bir strateji haritasını
göstermektedir. Mobil bu haritayı kendini merkezi ticari ürün üreticisinden merkezi olmayan
müşteri-odaklı bir işletmeye dönüştürmek için kullanmıştır. Bu süreçte, şirket yılda kısa dönem
nakit akışında fazladan 1 milyar $ kazanç sağlamıştır.
Mobil’in Strateji Haritası
Gelir Büyüme Stratejisi
Hacim Büyümesi

Finans

Net Marj

Benzinsiz Ürünler ve Hizmetler

Birinci Sınıf Markalar

Kazan-Kazan Satıcı
İlişkileri

Memnuniyet Büyümesi

Müşteri

Temiz/Saf/Hızlı

İş becerileri geliştirme

Yeni Ürün ve Hizmet
Oluşturma

Süreçler

Küçük Perakendeci

Öğrenme
ve Büyüme

Kişisel Gelişim

Sınıfının En iyisi Bayilik
Oluşturma
Takım Çalışması, kalite

Fonksiyonel
Mükemmellik

Hazırlıksız ve zamanında sipariş
teslimi
Stok Yönetimi

Süreç iyileştirme

Şekil 4.5:Mobil Oil Strateji Haritası
Hem kurumsal hem de fonksiyonel seviyede strateji belirsiz bir geleceğe yol
belirlemektir. Bu yüzden yöneticilerin hem güncel iş ve rekabet çevresini anlaması hem de
gelecek eğilimleri hakkında sezgi geliştirmesi önem arz etmektedir. İş dünyasında birçok
değişim yaşanmıştır. Bu değişimlerin çoğu üretim alanında doğrudan bir etki yaratmıştır.
Bilhassa aşağıda belirtilmiş eğilimler önemlidir:
1. Küresel pazarlar, küresel kaynak kullanımı ve küresel üretim: Dünya çapında
rekabet yoğunluğu siyasi istikrarsızlık ve terörizm tehditlerine rağmen devam etmektedir.
Değişken siyasi gruplar yeni ticari ortaklar ile iş yapma fırsatları sunacaktır. Şirket birleşmesi
ve yabancı firmalara yatırımdan daha ziyade ortaklıklar arayın.
Küresel yeniden yapılanma, yeni endüstriyelleşmiş ekonomiler, serbestleşme ve internet
dünya çapında yeni pazarlar oluşturmaya devam etmektedir. Hiçbir ülke, kültür veya şirket
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egemen değildir. Dünya üzerindeki küresel tedarik zincirleri vasıtasıyla güvenli ve en iyi
şekilde dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın üretim gerçekleşecektir. Üretim yöneticileri yerli
ve uluslararası üretimin arasındaki engelleri kaldırma ve yerel ihtiyaçlar için küresel hizmet
sunma görevleriyle karşı karşıya kalmışlardır.
2. Sanal Şirketler: Stratejik ittifaklar ve ortak uzmanlaşmaya dayalı yeni bir kapitalizm
türü ortaya çıkmaktadır. 21’nci yüzyılın organizasyonel yapısı artık bir piramit şeklinde
değildir. Bu yapı; otonom işletme birimleri, ortaklar, bölünmüş şirketler ve serbest çalışanlar
ağı seklindedir. Bireysel firma sınırlarını belirlemek git gide daha da zorlaşmaktadır. Birey
grupları bir ihtiyacı karşılamak için oluşacak, ihtiyaç karşılandığında dağılacak ve başka bir
ihtiyacı karşılamak için yeniden oluşacaktır.
3. Daha çok seçenek, daha fazla bireysellik: Kitle üretimi ve tüketimi sona ermiştir.
Kitlesel kişiselleştirme artık insanların ne istediklerini tahmin etmek zorunda olmayan
üreticilere büyük bir tasarruf sunarak binlerce bireyselleşmiş ürün ve hizmeti pazara sunmuştur.
Müşteriler kendine özgü betimlemeleriyle ürünleri tasarlatmak için interneti kullanan birer
ortak olarak görülmelidir. Şirketler iyi fikirlerini pazara ilk sunma yarışı içerisinde oldukları
için ürünlerin beklenen ömürleri azalmaya devam edecektir.
4. Hizmet konusuna vurgu: Amerika’daki işlerin %80’i ve Gayrisafi Milli Hasılanın
%75’i hizmet sektörüne aittir. GM, GE,IBM ve Westinghouse gibi başarılı olarak
değerlendirdiğimiz üretim firmaları gelirlerinin yarısından fazlasını hizmetten
sağlamaktadırlar. Hem üretim hem de hizmet firmaları için müşteri hizmeti yoğunlaşmaya
devam edecek olan rekabet alanıdır. Şirketler ürün üretmekten ziyade müşteriye hizmet
sunmaya daha çok odaklanacaklardır.
5. Hız ve esneklik: İnternet beraberinde hızı (bilgi hızı, eylem hızı, iletişim hızı, teslimat
hızı, yenilik hızı) getirmiştir. Ürün döngüsünden, personel değişim oranı ve karar almaya kadar
her şey hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Hızla değişen iş çevresine uyum sağlamak için
çalışanlar, yöneticiler, teknoloji ve üretim sistemleri esnek olmalıdır.
6. Tedarik Zincirleri: Çok az şirket ürünlerini kendi başlarına üretme, oluşturma ve
piyasaya sunma eğilim ve uzmanlığına sahip olacaktır. Şirketler en iyi yaptıkları işe
odaklanmalı ve geri kalan için dış kaynak kullanmalıdır. Şirket içinde üretimin dikey
bütünleşmesinden ziyade dış tedarikçilerin dikey bütünleşmesi git gide artan bir normdur. Bu
tedarik zincirini veya tedarik web sayfalarını yönetmek üretim müdürlerinin temel bir
sorumluluğudur.
7. C-Ticaret: (C-Ticaret olarak bilinen) Birleşik Ticaret, e-ticaret etkileşimlerinin nihai
faydasıdır. İş ortakları bilgi paylaşımında bulunduğunda, tasarım kararları noktasında işbirliği
yaptığından, faaliyetleri senkronize ettiğinde, etkinlikleri en iyi hale getirdiklerinde, sorunları
beraberce çözdüklerinde ve işletmeler arasındaki iş süreçlerini yönettiklerinde C-Ticaret
gerçekleşmektedir. C-Ticaret; malı piyasaya sürüm süresi, sipariş karşılama süresi, ölçek
ekonomileri, satın alma maliyetleri ve işlem maliyetlerini büyük ölçüde azaltarak üretimin
etkinliği ve geçerliliğini arttırmaktadır. Üretim yönetimi özellikle tedarik zinciri yönetimi,
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sözleşmeye tabi üretim, nakliye ve dağıtma alanlarında C-Ticaret başarısının ayrılmaz bir
parçasıdır.
8. Teknolojik İlerlemeler: Bilgi teknolojileri, elektronik ticaret ve telekomünikasyon
hızla ilerlemeye devam edecektir. Akıllı materyaller, akıllı sensörler, biyoteknoloji, yapay zeka
ve nanoteknoloji insanların nasıl çalışacağını, ürünlerin nasıl üretileceğini, firmaların nasıl
rekabet edeceğini önemli ölçüde değiştirecektir. Teknoloji bize kendi kendini onaran
materyaller, mükemmel bir şekilde klonlanmış hayvanlar, yapraklarını taç yaprağa dönüştüren
bitkiler ve dünyanın farklı lokasyonlarında eş zamanlı olarak ürün tasarlayan ve üreten insanlar
ortaya koymuştur ve bu sadece bir başlangıçtır.
9. Bilgi: Ürün, hizmet ve teknolojilerin rekabet avantajı kısa ömürlüdür. Şirketler
pazarda kalmalarını sağlayacak iyi fikirli kişileri cezp etmeli ve elinde bulundurmalıdır. Bilgi
üretebilme, kavrayabilme ve kullanabilme yeni ekonominin temel becerisidir. Üretimdeki
kişilerin fiziksel ve kültürel sınırlar arasında bilgi paylaşabilen öğrenen toplumları teşvik
etmelidir. Dünya piyasasında en iyi olan şirketler en iyi araştırma geliştirme (ArGe), en iyi
eğitim sistemi, en parlak çalışanlar ve bu varlıkların hepsinin tamamını kullanma bilgisine sahip
şirketlerdir.
10. Çevre ve Sosyal Sorumluluklar: Şirketler ve endüstriler; tasarım, üretim, dağıtım,
kullanım ve ürün ve hizmetlerin kontrolü üzerinde git gide artan çevresel etkileri göz önünde
bulundurmalılar. Çevresel sorumluluk uyarısı hükümet, endüstri ve müşteriden gelmelidir.
Gelişmekte olan ülkelerin Pazar ve kaynakları küresel işletmeler için daha kullanılır olduğu için
özellikle sosyal sorumluluk önem teşkil etmektedir. Aynı zamanda şirketleri sosyal yönden
sorumlu davranmaya ikna etmek daha zor olacaktır çünkü ev sahibi ülkenin ulusal sınırlar
dışında üretim yapan ve rekabet eden şirketler üzerinde çok az bir etkisi olacaktır.
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5. ÜRÜN VE HİZMETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Tasarım Süreci
Etkin bir tasarım süreci
Fikir Üretme
Fizibilite Çalışması
Üretim Tasarımı
Nihai Tasarım ve Süreç Planları
Tasarım Sürecini Geliştirme Teknikleri
Üretim ve Montaj Tasarımı
Tasarımın Gözden Geçirilmesi
Çevre için Tasarım
Tasarım Kalitesi Ölçümleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tasarım Süreci
2) Etkin bir tasarım süreci
3) Fikir Üretme
4) Fizibilite Çalışması
5) Üretim Tasarımı
6) Nihai Tasarım ve Süreç Planları
7) Tasarım Sürecini Geliştirme Teknikleri
8) Üretim ve Montaj Tasarımı
9) Tasarımın Gözden Geçirilmesi
10) Çevre için Tasarım
11) Tasarım Kalitesi Ölçümlerin görevleri nelerdir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Tasarım
Süreci

Etkin bir tasarım süreci
Fikir Üretme
Fizibilite Çalışması
Üretim Tasarımı
Nihai Tasarım ve Süreç Planları
Tasarım Sürecini Geliştirme
Teknikleri
Üretim ve Montaj Tasarımı
Tasarımın Gözden Geçirilmesi
Çevre için Tasarım
Tasarım Kalitesi Ölçümlerin
görevlerini anlama

Araştırıp uygulayarak
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Giriş
Tüm işletmelerin amacı müşterileri için ürün ve hizmet üretmektir. İşletme; pazara yeni
fikirler getiren, müşteri ihtiyaçlarını karşılayarak daha iyi işler sunan ve üretimi, kullanımı ve
tamiri mevcut ürün ve hizmetlerden daha kolay tasarımlar yoluyla rekabet üstünlüğü elde
edebilir.
Tasarım firma için kritik bir süreçtir. Stratejik olarak firmanın müşteri ve rakiplerini
tanımlamaktadır. Firmanın öz yeteneklerini sermayeye çevirmekte ve yeni yetenekler
geliştirmek için neler yapılmalı olduğunu belirlemektedir. Aynı zamanda da en belirgin değişim
dinamiğidir. Çünkü yeni ürün ve hizmetler genellikle yeni Pazar olarak tanımlanmakta ve yeni
süreçler gerektirmektedirler.
Yeni ürünler işletmeyi hatta endüstriyi bile canlandırabilirler. Ford ‘un Taurus, GM’nin
Saturn, Chrysler’in Minivan markaları Amerikan otomobil endüstrisini kurtarmıştır.
Motorolla’nın haydut cihazları, HP’nin DeskJet yazıcısı, Apple’ın iMac ve Kodak’ın FunSaver
kamerası ortaklıktan vazgeçmişlerdir. Şirketi kendi sınırları dışına çıkmaya teşvik etmekte
olduğu, yeni fikirlerle tanıştırdığı, sıradan fikirlere meydan okuduğu ve şirketin deney
yapmasını sağladığı için tasarım sürecinin kendisi de fayda sağlamaktadır.
Bu bölümde ürün ve hizmetlerde kalite sağlama ve stratejik kapasite geliştirme
konularını da göz önünde tutarak tasarım sürecini inceleyeceğiz. Ürün ve hizmet tasarımı
arasındaki fark ve tasarımın teknoloji üzerindeki etkisi de tartışılacaktır.

Tasarım Süreci
Ürün tasarımı hangi materyalin kullanılacağı konusunu açıkça belirlemekte, ebat ve
toleranslara karar vermekte, ürünün görüntüsünü tanımlamakta ve ürünün çalışma standartlarını
oluşturmaktadır. Hizmet tasarımı ise müşterinin hizmeti alarak elde edeceği fiziksel eşya,
duygusal ve psikolojik faydaları belirlemektedir.
Tasarımın ürün ve hizmetin kalitesi üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Kötü tasarımlar
müşterinin ihtiyaçlarını karşılamayabilir. Maliyetli tasarımlar ürünün fiyatını arttırabilir ve
böylelikle yüksek fiyatlandırılmış o ürünün Pazar payını kaybetmesine neden olabilir. Eğer
tasarım süreci çok uzunsa, rakip yeni ürün, hizmet veya özellikleri pazara ilk kez sunabilir ve
böylelikle pazarı ele geçirebilir. Ancak pazara aceleyle atlamak ilk giren avantajını tamamen
negatif yönde etkileyen tasarım hatası ve kötü performansı da doğurabilir. Tasarım bir sanat
olabilir ancak tasarım süreci etkin bir şekilde yönetilmelidir.
Etkin bir tasarım süreci:
-

Ürün ve hizmet özellikleriyle müşteri ihtiyaçlarını eşleştirir,

-

Müşteri ihtiyaçlarının en basit ve en az maliyetli bir şekilde karşılanmasını

sağlar,
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-

Yeni bir ürün veya hizmet tasarlamak için gereken zamanı azaltır,

-

Tasarımın işe yarar olması için gerekli kontrolleri en aza indirir.
Tedarikçiler ARGE

Müşteriler

Pazarlama

Rakipler

Ürün ve Hizmet Konsepti

Fikir Üretme

Fizibilite Çalışması
Performans Özellikleri

Ön Tasarım
Biçim Tasarımı
Gözden Geçirme ve prototip testleri

Fonksiyonel
Tasarım

Üretim Tasarımı

Tasarım Özellikleri

Üretim veya dağıtım özellikleri

Pilot sürüm ve
nihai testler
Nihai tasarım ve süreç planları

Yeni Ürün veya
Hizmet Sürümü

Şekil 5.1: Tasarım Süreci
Şekil 3.1 fikir üretme sürecinden ürünü piyasaya sunma noktasına kadar tasarım sürecini
taslak halinde göstermektedir. Şimdi her bir adımı detaylı bir şekilde inceleyelim.

Fikir Üretme
Tasarım süreci müşteriyi anlama ve müşteri ihtiyaçlarını aktif olarak betimlemekle
başlamaktadır. Yeni ürün veya mevcut ürünü iyileştirme fikri şirketin kendi Arge Departmanı,
müşteri şikayet veya önerileri, Pazar araştırması, tedarikçiler, sahadaki satış elemanları, fabrika
işçileri ve teknolojik ilerlemeleri içeren birçok kaynaktan üretilebilmektedir. Rakipler de aynı
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zamanda yeni ürün ve hizmet fikrinin kaynağını oluşturmaktadır. Şirketler rakipleri sayesinde
algısal haritaları, kıyaslamayı ve tersine mühendisliği öğrenebilirler.

Şekil 5.2: Kahvaltılık Gevreklerin Algısal Haritası
Algısal haritalar müşterinin şirketin ürünlerine ve müşterinin ürünlerine karşı bakış
açısını karşılaştırmaktadır. Algısal haritaları şekil 3.2’de gösterilmiş olan tat ve besleyicilik
açısından ifade edilen bir kahvaltılık mısır gevreği olarak düşünelim. İyi-tat konusundaki bir
girdi eksikliği yüksek-besleyici kategorisindeki mısır gevreklerinin pazarda şansı olduğunu
göstermektedir. Bu yüzden yulaflılar piyasaya sunulurken aynı zamanda ballı-fındıklı ve
elmalı-tarçınlı versiyonları da tanıtılmıştır. Buğday gevreklerinin içine onları daha lezzetli ve
besleyici yapmak için meyve parçacıkları ve fındık atılmıştır. Shredded Wheat ürünlerinin
boyutunu küçülterek ve içlerine şekerleme ve dut tanecikleri ekleyerek daha lezzetli yapmaya
çalışmıştır. Aynı zamanda Rice Krispies de krema ve meyve-tatlı versiyonlarıyla Cocoa Puffs’a
meydan okumuştur.
Kıyaslama; sınıfının en iyisi ürün ve süreçleri bulma, kendi ürün ve süreçlerini ölçme,
sonuçlar neticesinde gelişme sağlamak için önerilerde bulunma olarak tanımlanmaktadır.
Kıyaslama yapılan şirket tamamen farklı bir iş alanından da olabilir. Örneğin; American
Express müşterilerine çok hızlı ödeme yapmasıyla; Disney World çalışan taahhütleri; Federal
Express hızıyla; McDonalds uygunluğu ve Xerox ise kıyaslama teknikleri ile bilinmektedir.
Tersine mühendislik kendi projenize uygulanabilecek tasarım özelliklerini araştırmak
için rakip bir ürünü dikkatli bir şekilde sökme ve incelemeyi ifade etmektedir. Ford Taurus
otomobilinin tasarımında bu uygulamayı başarılı bir şekilde kullanmıştır. Rakiplerinin
ürünlerinin 400 özelliğini değerlendirmiş ve Audi’nin gaz pedalı, Toyota’nın yakıt göstergesi
hassasiyeti ve BMW’nin lastik ve kriko deposunu da içeren 300’den fazla parçayı kopyalamış,
uyarlamış ve zenginleştirmiştir.
Birçok ürün ve hizmet için, önde gelen tüketici ve rakipleri takip etmek yeterli değildir.
Müşterilerin ilgisini daha üstün teknoloji ve yaratıcı fikirler cezp etmektedir. Bu endüstrilerde,
araştırma ve geliştirme yeni ürün fikirleri için birincil kaynaktır. ARGE masrafları oldukça
büyük (Kodak şirketinde bir günde 2 milyon $) ve yatırım açısından riskli (20 fikirden yalnızca
1’i bir ürün olmakta ve 10 yeni üründen de sadece 1’i başarılı olmaktadır) olabilir. Buna ek
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olarak, ARGE departmanı tarafından üretilen fikirleri ticarileşme sürecinde uzun bir yol
izlemelidir.

Fizibilite Çalışması
Pazarlama tasarım sürecinin ilk aşamasında tanımlanan müşteri ihtiyaçlarını ve üretilen
fikirleri kullanmakta ve alternatif ürün fikirlerini belirtmektedir. Ümit verici fikirler Pazar
analiziyle başlayan bir sürü analiz türünü içeren fizibilite çalışmasından geçmektedir. Çoğu
şirket müşteri anketleri, röportajları, odak gruplarını veya piyasa testlerini tasarlayabilen ve
değerlendirebilen piyasa araştırmacıları görevlendirmektedir. Pazar analizi önerilen ve
sonrasında geliştirilmesi için yatırım yapılması gereken ürün için yeterli talebin olup olmadığını
değerlendirmektedir.
Eğer talep potansiyeli var ise, o zaman üretim ve gelişme maliyetlerini tahmin eden ve
bu tahmini satış hacmini kıyaslayan ekonomik bir analiz de vardır. Yeni ürünün piyasa segmenti
ve imajıyla uyumlu ürünün fiyat aralığı tartışılmalıdır. Genellikle maliyet/fayda analizi, karar
teorisi, net bugünkü değer veya iç verim oranı gibi kantitatif teknikler projenin kazanç
potansiyelini değerlendirmek için kullanılmalıdır. Analizde kullanılan veriler kesinlikten
uzaktır. Yeni proje girişimindeki risk tahminleri ve bu riske karşı şirketin tavrı da göz önünde
bulundurulmalıdır.
Son olarak, bazı sorulara cevap veren teknik ve stratejik analiz vardır. Örneğin; yeni
ürün yeni bir teknoloji gerektiriyor mu? Risk veya sermaye yatırımı çok mu büyük? Şirket
gerekli teknolojiyi destekleyen yeterli işgücü ve yönetim becerisine sahip midir? Üretim için
yeterli kapasite mevcut mudur? Yeni teknoloji şirket için bir rekabet avantajı yaratıyor mu? Bu
yeni teknoloji firmanın ana faaliyet alanıyla uyumlu mu?
Performans koşulları fizibilite raporunu geçen ve gelişmesi onaylanan ürün fikirleri için
yazılmaktadır. Ürün fonksiyonlarını yani ürünün müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
yapması gerekenleri belirtmektedir.
Ön tasarım
Tasarım mühendisleri genel performans koşullarını almakta ve onları teknik koşullara
dönüştürmektedir. Süreç; uygulanabilir bir tasarım oluşturulana kadar bir prototip oluşturma,
prototipi test etme, tasarımı gözden geçirme, yeniden test etme gibi konuları içeren bir ön
tasarım oluşturmayı içermektedir. Tasarım hem biçim hem de fonksiyonu birleştirmektedir.
Biçim Tasarımı
Biçim tasarımı bir ürünün şekil, renk, boyut ve stil gibi fiziksel görünümünü
belirtmektedir. Şekil, Pazar talebi ve kişisel betimlemeler gibi estetik zevkler de aynı zamanda
biçim tasarımının bir parçasıdır. Birçok durumda fonksiyonel tasarım ürünün iyi görünmesi ve
iyi hissettirmesi için gerçekleştirilmektedir. Örneğin; Mazda’nın Miata spor araçlarının biçim
tasarımı görünümden çok daha öteye gitmiştir ve egzoz için belirli bir “ses” eklenmiştir, koltuk
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ve pencere düzenlemeleri yolcuların dirsekleri dışarıda aracı sürebilmesi için uygun boyutlarda
tasarlanarak güvenilir bir “his uyandırmaktadır”.
Fonksiyonel Tasarım
Fonksiyonel tasarım ürünün nasıl yapıldığıyla alakalıdır. Fonksiyonel tasarım müşteri
kullanımına uygun performans özelliklerini araştırmaktadır. Tasarımın bu evresinde göz
önünde tutulan iki performans özelliği güvenilirlik ve idame ettirilebilirliktir.
Güvenilirlik belirli bir parça veya ürünün normal kullanım koşullarında belirli bir zaman
uzunluğunda yapılacağı ihtimalidir. Güvenilirlik bilgisine ürün garantisinden aşina
olabilirsiniz. Bir saç kurutucusunun normal bir kullanımda (yaklaşık 300 saatlik kullanımda) 1
yıl çalışacağına ( yani belli bir güçte belli bir ısıda hava üfleyeceğine) garanti verilebilir. Araç
garantisi 3 yıl veya 50.000 mile kadar uzatılabilir. Normal kullanım koşulları düzenli olarak
yağ değişimi ve diğer küçük bakım faaliyetlerini içermektedir. Kaçırılmış bir yağ değişimi veya
3 yıl içinde 50.000 mili geçen mesafe koşulları “ normallikten” çıkarmakta ve garantiyi
hükümsüz kılmaktadır.
Ürün ve sistemin güvenilirliği bileşenlerin ve bu bileşenlerin nasıl düzenlendiğinin
güvenilirliği fonksiyonudur. Eğer ürün veya sistemin tüm parçaları çalışmalıysa, sistem
güvenilirliği bileşen güvenilirliğinin bir ürünüdür.
Rs = (R1)(R2)…(Rn) Rn n’nci derecedeki bileşenin güvenilirliğidir.
Örneğin; eğer iki bileşen gerekliyse ve her birinin güvenilirliği 0.90 ise; sistemin
güvenilirliği 0.90x0.90=0.81 ya da %81’dir. Sistem bileşenler serisi şeklinde aşağıdaki gibi
gösterilebilmektedir:

0.90

0.90

0.81 olan sistem güvenilirliğinin 0.90 olan bileşen güvenilirliğinden çok daha az
olduğunu not edin. Bileşen serisi arttıkça, sistem güvenilirliği azalmaya devam edecektir. Bu
da az bileşenlerin basit tasarımlar oluşturduğu savına iyi bir kanıttır.
Bir sistemdeki bazı bileşenlerin arızası (örneğin; araçlarda frenler) diğerlerinden çok
daha kritiktir. Başlı başına parçaların güvenliğini arttırmak için (ve böylelikle bütün olarak
sistemin de güvenilirliği etkilenecek) fazla parçalar başarısızlık durumunda destek olabilmek
adına üretilebilmektedir. Acil araç frenleri üretimi bir örnek olarak ele alalım. Orijinal bileşenin
güvenilirliğini R1’ in gösterdiğini ve destek bileşenin güvenilirliğini de R2 ‘nin gösterdiğini
farz edelim.
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Destek

0.90

0.95

Orjinal

R2

R1

Bu bileşenlerin paralel olarak faaliyette bulunması söylenilmektedir. Eğer orijinal
bileşen çalışmazsa, destek bileşen otomatik olarak onun yerini doldurmak için devreye
girecektir. Ancak bu sürenin %90’ı kadardır. Böylece sistem .05 orijinal bileşen ve .10 destek
bileşen olmak üzere iki arıza şansına sahip olacaktır. Sistemin güvenilirliği şu şekilde
hesaplanabilmektedir:
R8= 1- [(1-R1)(1-R2)]
= 1- [(.05)(.10)]=.995
Güvenilirlik aynı zamanda ürün veya hizmetin arızadan önce faaliyet gösterdiği zaman
uzunluğu olarak da ifade edilebilmektedir. Bu duruma arızalarararası ortama süre (MTBF)
denilmektedir. Bu durumda arızaların süre içindeki dağılımıyla yani arıza oranı ile
ilgilenmekteyizdir. MTBF arıza oranının tersidir. (MTBF=1/arıza oranı). Örneğin;
laptopunuzun bataryası 20 saatte 4 kez bitiyorsa, arıza oranınız 4/20=.20 ve MTBF= 1/.20= 5
saat olacaktır.
Güvenilirlik her bir bileşenin güvenilirliğini arttırarak ya da fazla bileşen ekleyerek
arttırılabilmektedir. Üretilmesi veya montajlanması daha kolay olan ürünler daha iyi
korunmaktadır ve uygun kullanım şekilleri öğretilen kullanıcıların daha yüksek güvenilirliğe
sahiptir.
İdame ettirilebilirlik (aynı zamanda işletilebilirlik de denilmektedir) bir ürün veya
hizmetin tamir edilme veya onarılma kolaylığı ve/ya maliyetini ifade etmektedir. Ürünlerin
modüller şeklinde montaj edilmesi yoluyla idame ettirilebilirlik kolaylaşabilmektedir. Örneğin;
Bilgisayarlar bu şekilde montaj edilmekte ve bu bozulduklarında tüm denetim masası, kartlar
veya disk sürücülerinin değiştirilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bozulan parçanın yerinin
kritik olması, parçayı söküp tamir etme işini etkilemektedir. Müşterilere bozuklukların nasıl
kaynaklandığını anlatan ve onları kendi kendilerine düzeltebilmelerini öğreten kullanma
talimatları ürünle birlikte verilebilmektedir. Düzenli bakım programlarını belirtmek de tıpkı
kritik yedek parça kullanımı için uygun planlama gibi idame ettirilebilirliğin bir parçasıdır.
İdame ettirilebilirliğin bir kantitatif ölçümü ortalama onarım süresidir (MTTR). MTBF
ile güvenilirlik ölçümünü birleştirerek, ortalama geçerliliği ve çalışma süresini aşağıdaki gibi
hesaplayabiliriz:
𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝐺𝑒ç𝑒𝑟𝑙𝑖𝑙𝑖ğ𝑖 (𝑆𝐴) =

MTBF
MTBF + MTTR
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Üretim Tasarımı
Üretim tasarımı ürünün nasıl yapılacağı ile ilişkidir. Genelde yapması zor olan
tasarımlar düşük kaliteli ürünler oluşturmaktadır. Mühendisler genellikle çok fazla özellikli,
seçenekli ve parçalı olan aşırı tasarımlı ürünler yapma eğilimindedirler. Üretim kapasitesini
bilme eksikliği yapılması imkansız olan veya yapılması mevcut olmayan beceri veya kaynak
gerektiren tasarımları oluşturmaktadır. Çoğu zaman üretim çalışanları ürünleri kendileri
yeniden tasarlamaktadır. Tasarım konusunda sonradan yapılan değişiklikler maliyetli ve
bozucu niteliktedir. Bir kısımdaki düzeltme tüm ürün tasarımını bozarak diğer kısımlarda da
bir düzeltme gerektirebilmektedir. İşte bu nedenle üretim tasarımı ön tasarım evresinde
kapsamlı olarak düşünülmelidir. Üretim tasarımına yönelik öneriler yalınlaştırma,
standartlaştırma ve modülerliği kapsamaktadır.
Tasarım yalınlaştırması ürünün parça sayısını, alt gruplarını ve opsiyonlarını azaltmaya
çalışmaktadır. Aynı zamanda araç gereçlerden, ayrı bağlayıcılardan ve düzenlemelerden de
kaçınmak anlamına gelmektedir.
Bir ürün veya birçok ürünün tamamında standart parçaları kullanmak tasarım süresini,
araç gereç maliyetini ve üretim endişelerini azaltmaktadır. Standartlaştırma üretim sırasında
parça değiştirilebilmesini, daha yüksek hacimli üretim ve satın almanın yapılmasını, stoklara
yatırımın azalmasını, satın alma ve materyal yüklemenin kolaylaştırılmasını, daha az kalite
denetimleri yapılmasını ve üretimdeki zorlukların azalmasını mümkün kılmaktadır. Elektrik
ampulü, batarya ve VCR kasetleri gibi ürünler tamamen standartlaştırmadan fayda
sağlamaktadırlar. Diğer ürünler için farklı olmak bir rekabet avantajıdır. Pazarda çeşitlilik ve
benzersizlik avantajını kaybetmeden standartlaşmanın sağladığı maliyet faydasından nasıl
yararlanılacağı soru haline gelmiştir.
Bir çözüm modüler tasarım şeklindedir. Modüler tasarım çeşitli yollarla benzersiz
bitmiş ürün oluşturmak adına standartlaşmış temel yapı taşlarını veya modüllerini birleştirmeyi
içermektedir. Modüler tasarım elektronik ve otomotiv endüstrisinde çok yaygındır. Dell ve
Gateway müşterileri birçok standart modül içinden kendi bilgisayarlarını kurgulamaktadırlar.
Toyota’nın Camry, Corolla ve Lexus modelleri aynı gövde şasesini kullanmaktadırlar. Hatta
Campbell’s Soup Company bile yüksek hacimli 4 temel çorbayı (et, tavuk, domates ve deniz
ürünleri) temel alıp, sonrasında özel malzemeler ekleyip 125 faklı çorba üreterek modüler
tasarımı uygulamaktadır.
Nihai Tasarım ve Süreç Planları
Ön tasarım aşamasında prototipler oluşturulup, test edilmektedir. Birkaç tekrardan sonra
üretim sürecinin öncü süreci yürütülmektedir. Nihai tasarım konusunda karar verilmeden önce
gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Böylece yeni ürün için tasarım özellikleri ürünün nasıl
üretilmeli olduğunu ve üretim ve dağıtım özellikleri de tasarımın amacıyla yansıtmaktadır. Bu
da ürünün üretilmesi ve hizmetin sunulması için birtakım gözden geçirmeler olması gerektiği
anlamına gelmektedir. Teknik değişiklik talimatları (ECOs) olarak da bilinen tasarım
değişiklikleri ürün geliştirme sürecinde gecikme ve maliyet artışının temel kaynağıdır.
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Nihai tasarım yeni ürün ve hizmet özellikleri ve ayrıntılı çizimlerini kapsamaktadır.
Başarılı süreç planları gerekli ekipman ve araç gereç, malzeme satın alma önerileri, iş tanımları,
çalışan prosedürleri ve otomatik bilgisayar programlarını kapsayan üretim konusunda pratik
talimatlardır.
Yeni ürün ve hizmeti piyasaya sunmak üretimi arttırmak, tedarik zincirini koordine etme
ve Pazar planlarını açıklamayı kapsamaktadır. Bu pazarlama ve üretimin birbirlerine oldukça
yakın olmalı olduğunu alanlardan biridir.

Tasarım Sürecini Geliştirme Teknikleri
Ürün tasarımı konusunda yaratıcı ve yenilikçi olarak bilinen birçok şirket pazara yeni
ürünler getirme konusunda yavaş ve etkisizdir. Bitmiş ürünler hakkında fikir değiştirme
sorunları kötü üretim uygularına neden olabilmektedir ve büyük ihtimalle kötü tasarımın bir
sonucudurlar. Tasarım kararları fiyat stratejileri, üretimin etkinliği, onarım hızı ve üretim
maliyetini etkilemektedir.
Tasarım sürecini geliştirmek karar alma sürecini ve bu süreçteki katılımcıları tamamen
yeniden tasarlamayı içermektedir. Faaliyet alanları arasındaki bir dizi duvar yıkılmalı ve yeni
ittifaklar ve etkileşim şekilleri ile değiştirilmelidir.
Bu beceriler aşağıdaki şekillerde başarılabilmektedir:
1. Çok fonksiyonlu tasarım ekipleri kurmak,
2. Tasarım kararlarını sıralıdan ziyade eş zamanlı olarak almak,
3. Üretim ve montajı tasarlamak,
4. Değer sağlama ve hataları önlemek adına tasarımları gözden geçirme,
5. Çevre için tasarlama,
6. Tasarım kalitesini ölçme,
7. Kalite fonksiyon yayılımını kullanma,
8. Dayanıklılığı tasarlama ve
9. Ortak tasarım ile ilgilenme
İlerleyen bölümlerde her birini açıklayacağız.
Tasarım Ekipleri
Ürün tasarımına yönelik ekibin dünya çapında başarılı olduğu kanıtlanmıştır.
Pazarlama, üretim ve mühendislik alanlarından tam zamanlı katılımcılar etkin bir üretim
tasarımı için esastır. Müşteriler, dağıtıcılar, tedarikçiler, avukatlar, muhasebeciler ve diğer
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meslek mensupları da faydalı ekip üyeleridir. Yüksek teknolojili yeni bir ürünü piyasaya sunma
konusunda hazırlanan bir çalışmaya göre başarı ve başarısızlık arasındaki kritik faktör tasarım
projesinin başlangıcında yer alan “yarat, yap ve pazarla” fonksiyonlarıyla ilişkilidir.
DaimlerChrysler tasarım ekipleri sayesinde 2 milyon $’lık bir bütçe ve 3 yıldan daha az
bir sürede tam zamanlı üretim konseptiyle Viper spor arabalarını piyasaya sürmüştür. Bir ekip
içinde çalışmak DaimlerChrysler mühendisleri için kültürel bir değişimdi. (20- 85 arasında
değişen üye sayısıyla) ekip yenilenmiş deponun büyük bir odasında bir araya gelmişti. Duvarlar
ekip üyelerini iletişime geçirmek ve birlikte çalışmalarını teşvik etmek adına gerçek anlamda
yıkılmıştı. Aynı ekip yaklaşımı daha sonralarda müşterinin hem duygusal hem de rasyonel
ihtiyaçlarını birleştiren bir araç olan yenilikçi PT Cruiser’in tasarımında da fayda sağlamıştır.
Geliştirme ekibi bilgisayar ürünlü üç boyutlu araç içine “girişme” konusunda sanal gerçekliği
kullanmıştır. Tedarikçiler hem Auburn Hills’deki pilot model araçların oluşturulduğu mekanda
hem de araçların üretilmekte olduğu Meksika’daki Toluca fabrikasında üretim öncesi planlama
alanında bulunmuşlardır. Montaj hattı çalışanları her bir üretim istasyonunda tasarım
tesislerinde kurulan sahte montaj hatlarında eğitilmiştir. Her bir istasyonda geliştirilmiş alan
testleriyle çalışanlar tasarıma başlamadan önce mühendislere potansiyel montaj problemlerini
gösterebilmiştir. Test tamamlandığında, her bir çalışan 600 saati aşkın bir eğitim almıştır ve en
başından araçları montaj edebilmişlerdir. Tasarım bittiğinde tasarım ekibi dağıtılmıştır. Boyut
bakımından daha küçük olmasına rağmen, o zamanın şartlarına uygundur ve sürekli tasarımın
geliştirilmesi üzerine çalışmak adına ürünün ömrünün bozulmadan kalmasını sağlamıştır.
Lands’ End tasarım ekipleri bir merchandiser, bir stok müdürü, bir kalite teminat
uzmanı, bir reklam yazarı, bir sanatçı ve bir destek elemanından oluşmaktadır. Her bir takım
yetişkin pijaması gibi temel bir ürün kategorisine tahsis edilmiştir. Ekip üyeleri ekip
toplantılarını tedarikçi randevularının düzenlendiği alanları paylaşarak düzenlemektedirler.
Ekipler hazır olduğunda, ortalama yeni ürünü piyasaya sürme süresi önemli ölçüde düşmekte
ve çok tasarım değişikliklerine gerek duyulmamaktadır. Ekipler insanların işleri daha iyi
yapmasını sağlamakta, iletişimi arttırmakta, yaratıcılığı teşvik etmektedir ve tabii ki “daha
eğlencelidir”.
Yazılım tasarımındaki ekip çalışması fikri de değişmiştir. Sonradan birleştirilen ve
hataları test edilen büyük kısımlı kodları bireylerin kendi başlarına yapmasını beklemek yerine,
yeni tasarım uygulaması ile ikili gruplar halindeki programcılar küçük ve iyi-tanımlanmış
görevler üzerinde çalışmaktadırlar. Görevler bittiğinde, programcılar test aşamasına geçmekte
ve diğer programlama çiftleri tarafından yazılmış programları geliştirmektedir. Hatta ofis planı
bile çalışma ortamında iki programcının beraber çalışmasına olanak sağlamak adına
değiştirilmiştir. Takım çalışmasına yönelik bu radikal fark aşırı programlama olarak
adlandırılmaktadır.
Eş zamanlı Tasarım
Eş zamanlı tasarım ilk tasarım kararlarının kalitesini arttırmaya ve böylelikle tasarım
sürecinin uzunluğu ve maliyetini azaltmaya destek olmaktadır. Bu nedenle bir aşamadaki
tasarım kararı örtüşmesi diğer aşama başlamadan önce tamamen bitirilememektedir.
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Eş zamanlı tasarıma bir örnek olarak tedarik edeceği parçalar için detaylı bir tasarım
yapan tedarikçiler verilebilmektedir. Geleneksel tasarım sürecinde üreticiler özel materyallere
kadar tüm bileşen tasarımına detaylı olarak karar vermektedir. Detaylı mühendislik çizimleri
yapılmakta ve ancak o zaman tedarikçiler tekliflerini sunmak üzere çağırılmaktadır. Diğer bir
yandan günümüzün başarılı üreticilerinin çoğu bileşen tedarikçileri için genel performans
özellikleri sağlamaktadır.
Tedarikçiden test için bir prototip hazırlanması istenmektedir. Detaylı kararlar o alanda
uzman olan tasarım ekibinin bir üyesi olan tedarikçiye bırakılmaktadır. Bu yaklaşım oldukça
çok geliştirme zamanı ve kaynağı sağlamaktadır.
Eş zamanlı tasarım aynı zamanda tasarım kararları ile üretim süreçlerini
birleştirmektedir. Çoğu durumda tasarım mühendisleri şirketin üretim tesislerinin sınır ve
kapasitesini anlamakta iyi değildirler ve üretimle daha yakından temas kurmaları onları ürünü
oluşturma koşulları konusunda duyarlı hale getirebilmektedir. Tasarım sürecinin başında kritik
süreç ve limitler konusunda üretim personeline basit bir şekilde danışmak üretim sürecinin
kalitesini arttırabilmektedir. Birçok şirket kurumsal kültürünü ayrı bir tasarım fonksiyonundan
üretimle birleştirilmiş bir şekle dönüştürmeye çabalamaktadır. IBM bu alandaki çabalarını EMI
yani erken üretim katılımı olarak tanımlamıştır. Başlangıçta her bir üretim-geliştirme grubuna
bir üretim mühendisi atanmaktaydı. Sonraları daha fazla mühendis atanmış ve fiziksel olarak
yer değiştirmiştir. Yeni tasarım tesisleri üretimin yapıldığı yere yürüme mesafesine taşınmıştır.
Böylelikle tasarım ve üretim arasındaki artan iletişim nihai ürünün kalitesini arttırmış ve IBM
hızla EMI teriminden vazgeçmiş ve CMI ( sürekli üretim katılımı) terimini benimsemiştir.
Ardışık tasarım ve eş zamanlı tasarım arasındaki bir başka fark da fiyatın ayarlanması
ve maliyetin belirlenmesi konusundaki tutumdur. Geleneksel süreçte fizibilite çalışması
müşteriden tahsil edilebilecek fiyat tahminlerini içermektedir. Ancak satış fiyatı tasarım
sürecinin sonuna kadar kesinleşmemektedir. Tüm ürün maliyetleri toplandığında, kar marjı
eklendiğinde ve orijinal fiyat tahmini ve sonucun yakın olup olmamasına göre belirlenmektedir.
Bu ilave masraf yaklaşımıdır. Eğer uyuşmazlıklar varsa ya ürün yeni fiyatından satılmalıdır,
yeni bir fizibilite çalışması yapılmalıdır ya da tasarımcılar geriye dönüp maliyetleri
azaltmalıdır. Tasarım kararlarının birbiriyle ilişkili olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla süreçte
ne kadar geriye gidersek, değişiklikler o kadar pahalı olacaktır. Eş zamanlı tasarımlar fiyat
azaltmalı bir sistem kullanmaktadır. Satış fiyatı tasarım detayları geliştirilmeden önce
belirlenmektedir. Üretimin hedef maliyeti belirlenmekte ve üretim ve sürecin her evresinde
değerlendirilmektedir. Değer analizi gibi teknikler maliyeti dizginlemek için kullanılmaktadır.
Üretim ve Montaj Tasarımı
Üretim ve montaj tasarımı (DFMA) bir ürünün kolay ve ekonomik bir şekilde
üretilmesini tasarlama sürecidir. Bu terim tasarım sürecinin başında kapsayıcı üretim
tasarımının önemini vurgulama çabasına binaen türetilmiştir. DFMA yalnızca üretim
tasarımının kalitesini geliştirmez, aynı zamanda ürün tasarımı ve üretim konusunda zaman ve
maliyeti düşürmektedir.
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Üretimin özel tasarımı (DFM) yazılımı tasarım için uygun materyal ve süreçleri
önermekte ve tasarım sürecinin tamamı boyunca üretim maliyet tahminlerini sunmaktadır.
DFM kılavuzu iyi tasarım uygulamasına katkıda bulunmaktadır:
1. Kısım ve alt kısımların sayısını en aza indirin. Araç gereçlerden, ayrı bağlayıcılardan
ve düzenlemelerden kaçının.
2. Mümkün olduğunca tekrarlanabilir ve iyi-öğrenilmiş standart parçaları kullanın.
3. Birkaç kullanım için parça tasarlayın. Tasarımla modülariteyi birleştirin.
4. Ürünü elle uğraşmayı azaltan, açıkça gösterilen ve kolay bir montajlanabilecek
şekilde tasarlayın.
5. Parçaları etkin ve yeterli bir şekilde test edin.
Montaj için tasarım (DFA) montajı yapılacak parça sayısını azaltma, montaj
metotlarını değerlendirme ve montaj sırasını belirleme konusundaki bir dizi prosedürdür.
Tahmini montaj süresinin yanında montaj yoluyla sınıflandırılan genel parça biçimlerinin
katalogunu sunmaktadır. Manüel ya da otomatik montajı seçme, karmaşık parça kullanımından
kaçınma, montaj sırasında mümkün olduğunca az sayıda parçanın yönünü değiştirme ve en
kusursuz montaj sırasını belirleme konularında kılavuzlar verilmektedir. Manüel olan montaj
hattında üretimler arası bir denge sağlama konusu üzerinde dururken, otomatik montaj ise
parçaların yönünü değiştirmesini azaltma üzerinde durmaktadır.

Tasarımın Gözden Geçirilmesi
Tasarımı sonuçlandırmadan önce olası hataların analizi ve her bir parça ve bileşenin
değerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bu konuda üç teknik vardır:


Arıza Modu ve Etki Analizi (FMEA)



Arıza Ağacı Analizi (FTA)



Değer Analizi (VD)

Arıza modu ve etki analizi (FMEA) üretim hatalarının neden ve sonuçlarını analiz eden
sistematik bir yaklaşımdır. Üretim fonksiyonları her bir parçayı listeleyerek başlamaktadır.
Yorgunluk, sızıntı, bükülme, bağlama veya aşırı güç gerektirme gibi hata modülleri
belirlenmelidir. Tüm hata modülleri ciddiliklerine ve hata olasılıklarına göre sıralanmaktadır.
Hatalar tek tek irdelenmekte, nedenleri hipotezlenmektedir ve tasarım değişiklikleri hata şansını
azaltmak için yapılmalıdır.
FMEA hataları önemsemekte ve onların nedenlerini yok etmeye çalışmaktadır; ancak
arıza ağacı analizi (FTA) ise hatalar arasındaki karşılıklı ilişkilerin üzerinde durmaktadır. FTA
hataları ve hataların nedenlerini şapka biçimli semboller kullanarak bir ağaç şeklinde
listelemektedir.
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Aynı zamanda değer mühendisliği olarak da bilinen değer analizi (VA) üretim
tasarımındaki gereksiz özellik ve fonksiyonları ortadan kaldırmak adına General Electric
tarafından 1947 yılında geliştirilmiştir. Çok fonksiyonlu tasarım ekipleri tarafından kullanılan
bir teknik olarak tekrar ortaya çıkmıştır. Tasarım ekipleri bir fiil ve bir isim kullanarak
bileşenin, montajın ve ürünün temel fonksiyonlarını belirlemektedirler. Örneğin; bir kabın
fonksiyonu “sıvı tutmak” olarak tanımlanabilmektedir. Ardından ekip her bir fonksiyon için bir
değer belirlemekte ve fonksiyonu sağlamanın maliyetine karar vermektedir. Bu bilgiye göre,
her bir mal için değerin maliyete oranı hesaplanabilmektedir. Ekip ya maliyeti düşürerek ya da
değeri arttırarak bu oranı yükseltmeye çalışmaktadır. Her bir materyal, her bir parça ve her bir
işlem için aşağıdaki sorular sorulmaktadır:
1. Bu olmadan ne yapabiliriz?
2. İhtiyaç duyulandan daha fazlasını yapabilir mi?
3. Maliyeti ederinden fazla mı?
4. Başka bir şey daha iyi bir iş çıkarabilir mi?
5. Daha az maliyetli bir metot kullanılabilir mi? Daha az maliyetli araç gereç mümkün
mü? Daha az maliyetli materyaller mümkün mü?
6. Başka biri aynı işi daha ucuz, daha iyi veya daha hızlı yapabilir mi?
Çevre için Tasarım
Her yıl Amerika’da 350 milyon ev ve ofis eşyası (bunların 50 milyonu saç kurutma
makinesidir) ve 10 milyondan fazla bilgisayar çöpe atılmaktadır. Çöplerin cari oranına bakınca,
şehir çöplüğünün eski buzdolapları ve bilgisayarlarla dolduğunu gözünüzde canlandırmak çok
da zor değildir. Bu görüntü hem hükümeti hem de endüstriyi ürün ve hizmet tasarımının çevre
üzerindeki etkisini de düşünmeye itmiştir.
Çevre için tasarım (DFE) çöpe atmaktan ziyade tamir etmesi daha kolay olan ürün
tasarlama, geri dönüşümlü materyallerden ürün tasarlama, geri dönüştürülebilen materyal ve
bileşenler kullanma ve gereksiz paketlemeyi en aza indirme konularını kapsamaktadır. Aynı
zamanda üretim, tüketim ve tasfiye sırasında materyal ve enerji üretimini de en aza indirmeyi
içermektedir.
Genişletilmiş üretici sorumluluğu (EPR) şirketlerin faydalanma süresinden sonra bile
ürünlerinden sorumlu olmasını kapsayan bir konsepttir. Dünya çapındaki hükümetler çevreyle
dost ürün ve hizmetler konusunda kanunla düzenlenen yönetmelikler, ekonomik özendirici
önlemler ve bilgilendirmeler yapmaktadır. Alman kanunu kişisel bilgisayar ve video gereçleri,
televizyon takımı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi ev eşyalarının
toplanmasını, geri dönüştürülmesini ve güvenli bir şekilde tasfiye edilmesini emretmektedir.
Bazı üreticiler geri dönüşüm için vergi öderken; bazılar da ürün fiyatına tasfiye maliyetini de
eklemektedir. Hollanda televizyon setlerini kimyasal bir atık olarak görmektedir, dolayısıyla
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onları tasfiye etmek için şirketlere gereksinim duymaktadır. Norveç kanunu ürünün %80’inin
geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması için elektronik ekipmanlı üretici ve ithalatçılara
gerek duymaktadır. Dokuz Amerikan eyaletinde pillerin geri alınması ve geri dönüştürülmesini
içeren “geri alma” kanunu bulunmaktadır. Minnesota’da cıvalı termometre satışı yasaklanmıştır
ve tasfiyesi de üreticiye faturalanmıştır. Aynı zamanda Minnesota Sony ile elektronik ürünlerini
geri alması ve onları geri dönüştürmesi adına sözleşme imzalamıştır. Son zamanlarda Avrupa
Birliği otomobil üreticilerine 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren satılan tüm araçların geri
dönüşümü için ödeme yapmalarını talep etmiştir. 2007 itibariyle, otomobil üreticileri tüm eski
araçları –ne zaman üretildikleri dikkate alınmadan- geri çekmek zorunda kalacaktır. Bozulmuş
araçların ağırlığının %80’i geri kullanılmalı ve geri dönüştürülmelidir.
Almanya’nın Yeşil Nokta programı gibi çevresel etiketleme çevre açısından güvenli
ürünlere onay vermektedir. Yakında çevre yönetimi için ISO 14000 gibi uluslararası standartlar
belli ülke ve şirketlerde iş yapabilme, dış yardım ve iş kredisi elde edebilme ve azaltılmış sigorta
primleri için bir koşul olarak görülebilecektir. Bu tür kanunlar, yönetmelikler ve teşvik
tedbirleri çevreyi gereklilik olarak tasarlamaktadır.
Ürün ömrü, elde edilebilir değer, hizmet kolaylığı ve hurda maliyeti elden çıkarma,
devamlı kullanım veya geri dönüşüm konuları üzerindeki kararları etkilemektedir. Çoğu ürün
tamir edilmesi zor ve pahalı olduğu için atılmaktadır. Atılan ürünün materyalleri eğer ürünü
sökmek zorsa geri dönüştürülememektedir. İşte bu yüzden Hewlett Packard ürünlerini
sökülebilme özelliğine göre tasarlamaktadır. Böylelikle HP sökülebilmektedir ve yılda %1’den
az atık ile 12.000 ton ekipman yeniden kullanılmaktadır. HP tedarikçilerinin geri dönüşümlü
plastik içerikli özellikler gibi kendi çevre standartlarını karşılamasını talep etmektedir.
Tasarım Kalitesi Ölçümleri
Tasarım kalitesi geniş ölçüde üretim yapmanın ne kadar kolay ne kadar zor olduğuna
bağlıdır. Geleneksel anlamda, üretim tasarımı pazarlama ile sağlanan performans özelliklerine
uyma ve materyal maliyeti bakımından değerlendirilmektedir. Bir tasarım üretime sürüldükten
sonra ürünü tasarım özelliklerine uygun olarak üretme sorumluğu üretim departmanına
aktarılmaktadır. Bu yaklaşım tasarım sürecindeki herhangi bir gerçek ilerlemeyi
engellemektedir ve ürün geliştirmenin stratejik etkisi göz ardı edilmektedir. Tasarım kalitesi
açısından daha kapsamlı ve faydalı değerlendirme aşağıdaki ölçümleri içermektedir:
1. Yeni ürün ve hizmetlerden elde edilen gelir yüzdesi: Bu durum artan ürün geliştirmeye
karşı yeni ürün kapsamını ölçmektedir. Geleneksel şirketlerde bu sayı yaklaşık % 15’ler
civarındadır. Çığır açan şirketlerde bu oran %30’dan fazladır.
2. Pazarın %50’si veya daha fazlasını yakalayan ürünlerin yüzdesi: Bu ürünler
kendinden sonraki rakibinden iki katı daha fazla Pazar payına sahip “gözde” diye de
adlandırılan başarılı ürünlerdir.
3. Verimlilikte %50 veya daha fazla artış kazandıran süreç girişimlerinin yüzdesi: Bu
yeni teknoloji kullanımı gibi ürün geliştirme süreçlerindeki değişimleri ifade etmektedir.
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4. Ortak tasarımla ilgilenen tedarikçiler yüzdesi: bu ölçüm şirketin daha iyi ürünler
tasarlamak adına tedarikçilerin bilgilerini güçlendirme yeteneğidir.
5. Geri dönüştürülebilir parçalar yüzdesi: Ürünü sökme ve atmanın ortalama
maliyetiyle de ölçülebilen ürün tasarımın “yeşilliğinin” ölçümü ve yeniden üretilen ürünün
yeniden kullanılabileceği parçaların yüzdesidir.
6. Birden fazla üründe kullanılan parçaların yüzdesi: Standartlaştırma ve modüleritenin
ölçülmesidir. Standartlaştırma müşteri siparişlerini karşılamada daha düşük maliyet, daha az
hata, daha iyi kalite ve daha fazla esneklik demektir.
7. Ürün başına ortalama bileşen sayısı: Tasarım sadeliğinin ölçümüdür. Daha az parçalı
ürünler daha güvenilir ve yapımı kolaydır.
8. Teknik değişiklik talimatı olmayan parçaların yüzdesi: Tasarımın üretim kapasitesine
ne kadar uygun olduğunu gösteren başlangıç tasarımının ne kadar gerçekçi olduğunun
ölçülmesidir. İlk üretim koşumunun sonucunda tasarım “üretilebilir” olarak onaylanmaktadır.
Ancak üretimi daha ucuz ve daha kolay yapmak adına üretimden tasarımda değişiklik yapması
istenebilmektedir. Daha az teknik değişiklik talimatı daha kusursuz ve daha iyi kalitede tasarımı
ifade etmektedir. Endüstri liderleri %80’lik getiri veya daha fazla ilk geçiş getirisi elde
etmektedir. Endüstri ortalaması %50’den daha azdır.
9. Kötüye giden işler (TGW): Müşterilerden kaynaklanan tasarım kalitesinin ölçümüdür.
Üretim arızalarının sıklığı ve şiddeti, üretim iptalleri, garanti talepleri ve ürün sorumlulukları
hesaba katılmaktadır. Otomotiv endüstrisinde geleneksel bir TGW kalite ölçümü ilk 6 ayda
üretilen 100 araçta bir aracın ölçülmesiyle hesaplanır. Benzer ölçümler diğer endüstrilerde de
ağırlıklı bir şekilde görülmektedir.
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6. PROSES VE TEKNOLOJİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Firmanın Proses Stratejileri
Üretim Süreci Türleri
Proje Üretimi
Parti Üretimi
Kitle Üretimi
Sürekli Üretim
Başa Baş Noktası Analizli Proses Seçimi
Proses Planlama
Satın Alma-veya-İmal Etme Kararları
Özel Ekipman Seçimi
Proses Planları
Proses Analizi
Prosesin Yeniden Yapılandırılması
Bilgi Teknolojisi
Üretim Teknolojileri
Esnek Üretim Sistemi
Robot Teknolojisi
E-Üretim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Firmanın Proses Stratejileri
2) Üretim Süreci Türleri
3) Proje Üretimi
4) Parti Üretimi
5) Kitle Üretimi
6) Sürekli Üretim
7) Başa Baş Noktası Analizli Proses Seçimi
8) Proses Planlama
9) Satın Alma-veya-İmal Etme Kararları
10) Özel Ekipman Seçimi
11) Proses Planları
12) Proses Analizi
13) Prosesin Yeniden Yapılandırılması
14) Bilgi Teknolojisi
15) Üretim Teknolojileri
16)

Esnek Üretim Sistemi

17)

Robot Teknolojisi

18)

E-Üretimin görevleri nelerdir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Firmanın Proses
Stratejileri

Üretim Süreci Türleri
Proje Üretimi
Parti Üretimi
Kitle Üretimi
Sürekli Üretim
Başa Baş Noktası Analizli
Proses Seçimi
Proses Planlama
Satın Alma-veya-İmal Etme
Kararları
Özel Ekipman Seçimi
Proses Planları
Proses Analizi
Prosesin Yeniden
Yapılandırılması
Bilgi Teknolojisi
Üretim Teknolojileri
Esnek Üretim Sistemi
Robot Teknolojisi
E-Üretim görevlerini anlama

Araştırıp uygulayarak
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Giriş
Proses belli girdi ve çıktı ile ilişkili bir grup çalışmasıdır. Proses; müşteriye, ortağa ve
topluma değer sağlamak için vardır. Proses tasarımı görevleri yerine getirmek için nelere
ihtiyaç duyulduğunu ve faaliyetler, kişiler ve kurumlar arasında nasıl bir koordinasyon
sağlanması gerektiğini tanımlamaktadır. Şekil 4.1’de gösterildiği gibi ürün geliştirme, sipariş
karşılama, tedarik zinciri yönetimi ve müşteri hizmetleri gibi büyük ölçekli iş prosesleri faaliyet
hatlarının, bölümlerin ve kurumların sınırlarını aşmıştır. Prosesleri planlama, analiz etme ve
geliştirme üretim yönetiminin esasıdır.
Fonksiyon

Proses

Satış

Sipariş Karşılama
Üretim

Satın Alma

Muhasebe

Ürün Geliştirme

Tedarik
Yönetimi

Zinciri

Müşteri İlişkileri

Şekil 6.1: Fonksiyondan Sürece
Proses stratejisi fiziksel olarak ürün üretme ve hizmet sağlama konusunda kurumun
genel yaklaşımıdır. Proses kararları firmanın piyasada nasıl rekabet etmeyi tercih ettiğini, ürün
kararlarını nasıl güçlendireceğini ve kurumsal hedeflerini gerçekleştirmesine nasıl olanak
sağlayacağını yansıtmalıdır.
Firmanın Proses Stratejileri
Sermaye yoğunluğu: üretim proseslerinde kullanılan (ekipman, otomasyon gibi)
sermaye ve iş gücü kaynaklarının karışımı,
Proses esnekliği: kaynakların talep, teknoloji, ürün-hizmet ve kaynak uygunluğuna
cevaben düzenlenebilme kolaylığı,
Dikey bütünleşme: Firmanın girdileri ne ölçüde üreteceği ve çıktıları üretimin hangi
aşamasında kontrol edeceği,
Müşteri katılımı: üretim sürecinde müşterinin rolü
Üretim Süreci Türleri
İkinci bölümde ürün-proses matriksi ve proje üretimi, parti üretimi, kitle üretimi ve
sürekli üretim şeklinde sınıflandırılmış dört üretim süreci olduğundan bahsetmiştik. Bu
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bölümde bu dört sürece daha yakından bakacak ve firma için üretim tercihinin içeriğini
inceleyeceğiz.
Proje Üretimi
Proje şahsi bir müşteri için eşi benzeri olmayan üretimi ifade etmektedir. Büyük
meblağlara mal olma ve oldukça uzun zaman sürme eğilimindedir. Bu nedenle müşteriler azdır
ve müşteri katılımı yoğundur. Müşteriler ürün tasarımı konusunda son derece ilgilidirler ve
hangi belirli proseslerin yürütülmesi gerektiğini açıkça belirtmektedirler. Bazı durumlarda,
müşteri üretim sürecini takip etmek için alanda temsilci bulundurabilmekte ya da kritik proje
geliştirme aşamalarında kaliteyi teyit etmek için denetçiler gönderebilmektedir.
Çoğu şirket bir projede yer alan tüm işi tamamlayabilmek için gerekli kaynak (veya
zamana) sahip değildir, dolayısıyla taşeronlaşma yaygındır. Hem üretim süreci hem de nihai
ürün her bir müşterinin siparişine göre yeniden baştan aşağı tasarlanmaktadır. Bu yüzden de
proses çok esnektir. Verilen projenin süre uzunluğu, müşteri tercihlerinde değişiklikler,
teknoloji ve maliyet sürekli ürün ve proses tasarımında düzenleme yapılmasına neden
olmaktadır. Bu teknik değişiklik talimatları (ECOs) yönetmek proje yönetiminde temel bir
sorundur. Bir diğer sorun ise gerçekleştirilen tüm faaliyetleri takip etme ve tamamen doğru ve
zamanında yapıldığından emin olma ve böylelikle diğer faaliyetlerin geciktirmemesine dikkat
edilmesidir.
Son teknoloji, proje ekipleri ve yakın müşteri temasları proje çalışmaları için heyecan
vericidir. Ancak kaynaklardaki büyük yatırımlar, kaynak gereksinimlerindeki büyük sallantılar,
sınırlı öğrenme eğrisi ve küçük bir müşteri tabanı bağımlılığı da aynı zamanda projeleri riskli
yapmaktadır.
Bir bina, uçak ya da gemi inşa etme, bir rock konseri planlama ve yeni bir ürün
geliştirme projelere örnektir. Projeler diğer proses türlerinden oldukça farklı yönetilmektedir.
Bölüm 6’da proje yönetiminden ayrıntı bir şekilde bahsedilecektir.
Parti Üretimi
Ürünleri birer birer yapmak ve üretime bir proje olarak bakmak zaman alıcı ve yüksek
maliyetli olabilmektedir. Birçok ürün yüksek hacimde daha hızlı ve daha etkin bir şekilde
yapılabilmektedir. Küçük grup veya partilerdeki malları işleyen üretim sistemi parti üretimi
olarak adlandırılmaktadır. Parti üretimi müşterinin sipariş ettiği az veya orta büyüklükteki
ürün miktarını ve çok çeşitli kısa üretim koşumu ve değişken ürün talebi ile nitelenmektedir.
Parti üretimindeki üretimin çoğu montajlamadan ziyade fabrikasyon (makineli üretim)
şeklindedir. İş işlenen gereksinimlere dayalı olarak sistemden gönderilmektedir, böylelikle
torna işi gerektiren iş bir bölüme, boyama işi gerektiren iş diğer bölüme vesaire
gönderilmektedir. İş tamamlanmadan önce birçok farklı makine bölümüne sevk edilmektedir.
Eğer belli bir müşteri siparişini sistem ile izlerseniz, farklı makinelerde iş kuyruğunda işlenmeyi
bekleyen işlerin durduğunu veya işleme başladığını görürsünüz. Belli bir ürün üzerinde çalışma
sürekli değildir, bu çalışma kesikli veya aralıklıdır.
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Parti üretim sistemi aynı zamanda sipariş atölyesi olarak da bilinmektedir. Makine
atölyesi, yazıcılar, fırınlar, eğitim ve mobilya üretimi örnek olarak verilebilmektedir. Bu tür
sistemin avantajları sistemin esnekliği, çıktının kişiselleştirilmesi, itibarlı kalitedir.
Dezavantajları ise yüksek birim başına maliyet, ürün karmasında sık değişiklikler, karmaşık
programlama sorunları, kapasite gereksinimlerindeki varyasyonlar ve iş tamamlama süresinin
uzunluğudur.
Kitle Üretimi
Aynı zamanda tekrarlı üretim olarak da bilinen kitle üretimi parti üretiminin ekonomik
bir şekilde alıp sattığından daha büyük miktarlarda ve daha standartlaşmış ürünlere gereksinim
duyan üreticiler tarafından kullanılmaktadır. Ürünler kitlesel Pazara stok oluşturmak için
üretilmektedir, talep sabittir ve üretim hacmi yüksektir. Talebin sürekliliği ve büyüklüğünden
dolayı, üretim sistemi belli bir ürünün üretimi adına ekipman tahsis edebilmektedir. Böylece bu
tür sistem; özel ekipman ve sınırlı iş gücü beceriler sayesinde sermaye-yoğun ve oldukça
tekrarlı olma eğilimlidir.
Kitle üretimi genellikle akış hattı ve montaj hattı ile bağlantılıdır. Akış, belli bir ürünün
işlem gereksinimlerine göre bir çalışma bölümünden diğerine nasıl hareket ettiğini
belirtmektedir. (Parti üretiminde işlem gereksinimleri her bir müşteri siparişi için farklı
olduğundan bu şekilde işlem uygulanamaz.) Montaj hattı da kitle üretiminin genel anlamda
düzenlenme şeklini belirtmektedir. İşlemin çoğu montaj odaklı ve bir dizi halinde
gerçekleşmektedir. Kitle şeklinde üretilen mallara otomobiller, televizyonlar, kişisel
bilgisayarlar, fast food ve bir sürü tüketim malı örnek olarak verilebilmektedir.
Kitle üretiminin avantajları etkinliği, düşük birim başına maliyeti, üretme ve kontrol
kolaylığı ve hızıdır. Dezavantajları ise yüksek ekipman maliyeti; insan kapasitesini
kullanabilme eksikliği; talep değişikliklerine, teknolojiye veya üretim tasarımına uyum
sorunları ve kişisel müşteri taleplerinin cevaplanabilme yetersizliğini kapsamaktadır.
Sürekli Üretim
Sürekli üretim oldukça standartlaşmış çok yüksek hacimli mal üretimlerinde
kullanılmaktadır. Sistem oldukça otomatikleşmiş ve genelde işlem günün 24 saati devam
etmektedir. Çalışanların rolü sadece ekipmanları kontrol etmektir. Çıktı da aralıklı değil,
süreklidir. Yani her bölüm sayılmaktan ziyade ölçülmektedir. Çelik, kâğıt, boya, kimyasal
madde ve gıda maddeleri sürekli üretim şeklinde üretilmektedir. Bu yolla üretim yapan şirketler
proses endüstrisi olarak tanımlanmaktadır.
Bu tür sistemin avantajları etkinliği, kontrol kolaylığı ve büyük kapasitesidir.
Dezavantajları ise tesis ve ekipmana yüksek yatırım, işlenen maddelerin çeşitliliğinin sınırlı
olması, hacim değişikliklerine uyum konusundaki yetersizlik, üretim hatalarını düzeltme
maliyeti ve yeni teknolojiye ayak uydurma zorluklarıdır.
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Proje üretiminden proses üretimine geçtikçe, talep hacmi artmakta; üretim
standartlaşmakta; sistem daha sermaye ağırlıklı, daha otomatik ve daha az esnek olmakta ve
müşterinin işe dahil olması daha fazla azalmaktadır.
Proses seçimi firmanın stratejisine, üretim tipine, müşteri tipine, talep hacmine ve
kurumsal kapasitesine bağlıdır. Otomasyon seviyesi de maliyet faktörü ve talep hacmine bağlı
belirlenebilen proses seçiminin bir yönüdür. Bir sonraki bölümde anlatılacak olan başabaş
noktası analizi yaygın şekilde kullanılan kantitatif bir tekniktir.
Başa Baş Noktası Analizli Proses Seçimi
Proses seçimi için kullanılan birçok kantitatif teknik bulunmaktadır. Proses seçimi
kararını talep hacmi ile değiş-tokuş dengesi üzerine dayandıran bir teknik başa baş analizidir.
Başa baş analizinin bileşenleri hacim, maliyet, gelir ve kârdır.
Hacim genellikle üretilen ve satılan birimlerin miktarı olarak ifade edilen üretim
seviyesidir. Üretilen birim sayısının satılabileceğini farz etmekteyiz.
Maliyet; sabit ve değişken olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Sabit maliyet tesis,
ekipman ve diğer genel elementler gibi ürünlerin birim sayısını dikkate almaksızın sabit
kalmaktadır. Değişken maliyet ise iş gücü ve materyal gibi ürünlerin birim hacmiyle
değişmektedir. Prosesin toplam maliyeti sabit maliyeti ve değişken maliyetinin toplamıdır
(değişken birim maliyeti başına hacim süresi şeklinde tanımlanmaktadır).
Birim bazında gelir basitçe malın satıldığı fiyattır. Toplam gelir satılan hacmin toplam
fiyat süresidir. Kazanç toplam gelir ve toplam arasındaki farktır. Bu bileşenler aşağıdaki şekilde
matematiksel olarak açıklanmaktadır:
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Proses seçiminde satış ve üretimden ne kadar kâr elde edeceğini tahmin etmek
gereklidir. Ürünü üretirken harcanan maliyetin ürünün satışından elde edilecek maliyeti
aşmamasından emin olmak isteriz. Toplam gelir ve toplam maliyeti eşitleyerek ve v değerini
çözerek kârın 0 olduğu hacmi bulabiliriz. Buna başa baş noktası denilmektedir. Başa baş noktası
üzerindeki herhangi bir hacimde kâr elde etmiş oluruz. Başa baş noktasının matematiksel
formülü aşağıdaki gibi saptanmaktadır:

Başa baş noktası analizi genellikle farklı otomasyon seviyelerini hesaplarken
kullanıldığında faydalıdır. Proses otomatikleştikçe, sabit maliyet artmakta ve değişken maliyet
düşmektedir. “En iyi” proses öngörülen üretim talebi hacmine ve sabit-değişken maliyetler
arasındaki değiş-tokuşlara bağlıdır.
Proses Planlama
Proses planlama ürünün nasıl üretildiği veya hizmetin nasıl sunulduğunu
belirlemektedir. Hangi parçaların kurum içinden temin edileceği; hangilerinin tedarikçiden
alınacağı; hangi proses ve belli ekipmanların seçileceğine; hangi üretim ve dağıtım
özelliklerinin geliştirileceği ve belgelendirildirileceğine karar vermektedir. Bu bölümde satın
alma veya üretme kararı, özel ekipman seçimi ve proses planlarından bahsedeceğiz.
Satın Alma-veya-İmal Etme Kararları
Ham madde kaynağı da dâhil neredeyse tüm tamamlayıcı parça üretimini kontrol eden
şirketlere dikey bütünleşmiş denilmektedir. Bu strateji şirketlerin kendi dirliklerini korumak
için diğer şirketlere bağlı olmak istemediği yıllarda popülerdi. Günümüzde ise şirketler
müşterilerine mal ve hizmet sunması adına tedarikçilerle ortaklık kurdukları için dış kaynak
kullanımı daha yaygındır. Bölüm 7’de tedarikçi ortaklığı ve tedarik zinciri yönetimi
anlatılacaktır. Proses planlaması için, hangi malın dış kaynak kullanılarak elde edileceğine ve
hangi malın da kendi fabrikalarımızda üretilmesi gerektiğine karar vermeliyiz. İlk kesim kaynak
kullanımı kararı satınalma veya imal etme kararıdır.
Satın alma ve imal etme kararı aşağıdaki faktörlerin değerlendirilmesine dayanmaktadır:
1. Maliyet: Malı imal etmek mi yoksa almak mı daha ucuzdur? Hizmeti kurum içinde
mi yapmak yoksa taşerona mı vermek daha ucuzdur? Satın alma-veya-imal etme kararları
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konusundaki en temel etmendir. Satın alma maliyeti nispeten daha basit olmasına rağmen malı
imal etme maliyeti de şirketin üretim maliyetini tam olarak yansıtamayabilen masraf tahsislerini
kapsamaktadır. Ayrıca maliyete hesaplarına göre diğerini yapmak daha kolay olduğunda
şirketin malı yapmaktan ziyade satın alabileceği (ya da tam tersi) durumlar söz konusudur. Bu
listedeki diğer faktörler ekonomik olmayan ancak ekonomik durumları etkileyen ve onlara
hükmeden faktörlerdir.
2. Kapasite: Genelde tam kapasitenin altında faaliyet gösteren şirketler - özellikle de
işgücünü bir seviyede tutmak önemli ise- parçaları satın almak yerine üretmektedirler. Bazen
tüm bileşenleri üretmek için mevcut kapasite yeterli değildir. Böyle durumlarda seçim
yapılmalıdır. Talep sürekliliği de önem teşkil etmektedir. Genelde talep eğilimi düzensiz ve
belirsiz olan ürün ve parçalar dış kaynak kullanımı şeklinde yaptırılırken, belirli bir kapasite
oluşturan ve sürekli talep edilen ürün ve parçalar kurum içinde üretmek daha doğrudur.
3. Kalite: İmal etme-veya-satın alma kararında her daim kaliteli ürün üretme kapasitesi
önemlidir. Genelde kendi tesisimizde ürettiğimiz malın kalitesini kontrol etmek daha kolaydır.
Ancak tasarım konusundaki parça standartlaştırması, tedarikçi sertifikası ve tedarikçi katılımı
tedarik edilen malların kalitesini arttırabilmektedir.
4. Hız: Bazen tedarikçi malı üreticiden daha kısa sürede temin edebilmektedir. Böyle
durumlarda malın satın alınması daha uygundur. Tedarikçi ne kadar küçükse o kadar esnek;
tasarım ve teknolojik değişiklikler konusunda da hızlıdır. Tabii ki hız yalnızca güvenilir
olduğunda kullanışlıdır.
5. Güvenilirlik: Tedarikçiler temin ettikleri malın hem kalitesi hem de zamanlaması
konusunda güvenilir olmalıdırlar. Sevkiyat konusundaki beklenmedik ertelemeler ve eksik
siparişler üretim sistemini kalite bakımından altüst etmektedir. Günümüzde çoğu şirketin belirli
bir kalite ve dağıtım standartlarını karşılaması adına onaylı tedarikçi olarak tasdik edilmesi
gerekmektedir. ISO 9000 Avrupa Topluluğu’nun kalite güvence programıdır. Onaylanmamış
yabancı şirketler Avrupa’da kolay kolay ticaret yapamamaktadır. Diğer şirketler güvenilmez
tedarikçilere büyük cezalar uygulamaktadır. Örneğin; DaimlerChrysler tedarikçilerine bir
sipariş için her bir gecikme saati için 30.000 $ ceza kesmektedir.
6. Uzmanlık: Belli malların üretim ve tasarımı konusunda çok iyi olan şirketler
üretimlerini kontrol altında tutmak isteyebilirler. Örneğin; Coca-Cola tedarikçileri üretim
formülünü gizli tutacağı konusunda teminat dahi verse, kabul etmemektedir. Otomobil
üreticileri tamamlayıcı parçaların çoğunu dış kaynak kullanarak üretmekte olsa da; motor, vites,
elektronik kılavuz sistemi gibi temel parçaları kendi üretim gözetiminde yapmaktadır.
Günümüzde Japon, Tayvan ve Kore şirketleri Amerika’nın hava taşıtı tasarım ve üretimi
konusundaki uzmanlığını tamamlayıcı parça tedarikçisi olarak hizmet vererek
öğrenmektedirler. Ekonomik bir çıkar sağlamak adına tedarikçiyle uzmanlığını paylaşıp
paylaşmama kararı oldukça zordur.

86

Özel Ekipman Seçimi
Bir parçanın veya bir hizmetin kurum içinde üretilmesine veya sunulmasına karar
verildikten sonra, özel ekipman seçimi uygulanabilmektedir. Var olan ekipmanı kullanma,
değiştirme veya geliştirme; ek kapasite ekleme veya yeni ekipman satın alma alternatifler
arasındadır. Fon harcamayı gerektiren her türlü alternatif sermaye yatırımı olarak
addedilmektedir. Sermaye yatırımları gelecek dönemde getiri beklentisi ile cari dönemdeki fon
taahhüdünü kapsamaktadır. Harcamalar genellikle fazladır ve firmanın gelecekteki karlılığı
üzerinde önemli bir etki sahibidir. Bu kararlar dikkatli bir şekilde analiz edilmekte ve üst
yönetimin onayını gerektirmektedir.
Sermaye yatırımları için en etkili kantitatif teknikler paranın zaman değeri ve geleceğe
kadar tahakkuk ettirilmeyecek faydalara ilişkin risklerdir. Genel olarak sermaye bütçelemesi
teknikleri olarak bilinen bu teknikler geri ödeme dönemi, net bugünkü değer ve iç verim oranını
kapsamaktadır. Detaylı açıklamalar temel finans kitaplarında bulunabilmektedir.
Sermaye bütçeleme teknikleri bu kitabın kapsamı dışında olmasına rağmen, ekipman
alımı finansal analizinde genellikle gözden kaçan bazı faktörleri yorumlayabilmemiz adına
gereklidir:
1. Satın Alma Maliyeti: Ekipmanın başlangıçtaki yatırımı temel satın alma fiyatından
daha fazlasını oluşturmaktadır. Belli malzeme ve aksesuarların, kurulumun ve (hata giderme
gibi) teknik ve programlama ayarlarının maliyeti önemli ek yatırımları oluşturmaktadır. Bu
durum özellikle de otomatik ekipmanlar için geçerlidir. Örneğin; robot kurulum maliyeti ve
eklenen aksesuarlar robotun alış fiyatını arttırmaktadır.
2. Faaliyet Maliyeti: Bir makinenin yıllık faaliyet maliyeti doğrudan işçilik, (
programlama, kurulum, malzeme yükleme ya da eğitim gibi) dolaylı işçilik, güç ve yardımcı
programlar, tedarikler, araç gereç sağlama, varlık vergisi, sigorta ve bakım onarımı
kapsamaktadır. Çoğu zaman bakım ve malzeme maliyetleri gibi dolaylı işçilik göz ardı
edilmektedir. Yeni ekipmanların gereksinimlerinin daha doğru olarak tespit etmek için adım
adım makinenin nasıl işleyeceğini, nasıl başlatılacağı, nasıl durdurulacağı, nasıl yükleneceği,
nasıl boşaltılacağı, başka bir ürünü üretmek için nasıl değiştirileceği, nasıl bakım yapılacağı,
nasıl tamir edileceği, nasıl temizleneceği, nasıl hızlandırılacağı, nasıl yavaşlatılacağı ve bu her
bir adımı gerçekleştirmek için (işgücü, materyal veya ekipman gibi) hangi kaynakların
kullanılacağını göz önünde bulundurmak gereklidir.
3. Yıllık Tasarruf: Çoğu yeni ekipman doğrudan işgücü tasarruflarına bağlı olarak
gerekçelendirilmektedir. Ancak diğer tasarruflar da aslında daha önemli olabilmektedir.
Örneğin; etkili bir proses daha az materyal kullanıp daha az makine ve tamir süresi gerektirebilir
ve böylece arıza süresi azaltılmış olabilmektedir. Daha iyi kalitede bir ürün üreten proses;
denetleme, hurda ve yeniden üretmeyi azaltacaktır. Sonuç olarak, (özellikle de otomatikleşmiş)
yeni prosesler uyuşmazlıktan doğan düzenleyici cezaları yok ederek ve çalışan maluliyet
maliyetlerini azaltarak güvenlik maliyetini önemli ölçüde azaltmaktadır.
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4. Gelir Artışı: Ekipman geliştirilmesi veya yeni ekipman alımı yoluyla geliri arttırma
genelde tahmin edilmesi zor olduğu için finansal analizde göz ardı edilmektedir. Daha fazla
ürünün satılacağını göz önünde tutan yeni ekipmanlar kapasiteyi genişletebilmekte ve geliri
arttırabilmektedir. Ürün kalitesinin artması, azalan maliyete ilişkin fiyat indirimleri ve daha
hızlı veya güvenilir dağıtım Pazar payını artırmakta ve böylelikle geliri de arttırabilmektedir.
Ekipmanın esnekliği aynı zamanda değişen müşteri taleplerine uyum sağlama noktasında da
önem arz etmektedir. Bunlar uzun vadede sonuçlanan stratejik avantajlardır. Ne yazık ki; çoğu
kantitatif analiz kısa vadeli performans ölçümlerine yönelmektedir.
4. Yenileme Analizi: Mevcut ekipman eskidikçe yavaşlayabilmekte, daha az güvenilir
olabilmekte ve eskimektedir. Eski ekipmanı yeni bir ekipman ile değiştirme kararı büyük
oranda rekabet çevresine bağlıdır. Eğer pazardaki güçlü rakibiniz kalitesini, maliyetini veya
esnekliğini arttıran yeni bir teknolojiye geçer ve siz geçmezseniz, bu durum sizin rekabet
yeteneğinize oldukça zarar verecektir. Yeni bir ekipmana ne zaman yatırım yapılacağı kararı
yanıltıcı olabilmektedir.
Yenileme analizindeki gizli masraf ileri teknoloji ekipman eskidiğinde ve yeni
ekipmana yatırım yapmamasından doğan alternatif maliyettir. Analiz kısmı yüksek teknolojili
ürünlerle kıyaslanarak hurda değeri düşüklüğü, işletim değeri düşüklüğü, kalite düşüklüğü ve
esneklik düşüklüğü tahminlerini kapsamalıdır. Bir otomobilin takas değerine benzer olarak
hurda değeri her yıl düşmektedir ve şirket ekipmanı yenilemek için beklemektedir. Bazı
endüstrilerde teknoloji çok hızlı değişmektedir. Yenileme analizi 5-10 yıllık bir vadede
ekipman alımları için programlar oluşturmakta ve maliyeti en aza indiren yenileme devrini
seçmektedir.
6. Risk ve belirsizlik: Yeni ekipmana yatırım, özellikle de test edilmemiş bir teknolojinin
ürünüyse, riskli olabilmektedir. Ekipman kapasitesi, yaşama ömrü ve işletim maliyeti
tahminleri belirsiz olabilmektedir. Kapsadığı risk yüzünden finansal analiz onaydan
geçmelerini zorlaştırarak teknoloji yatırımına yüksek getiri oranı (örneğin gerekli getiri oranı)
devretme eğilimindedir. Yönetimin genel yeni teknolojiyi kavrama eksikliği ve potansiyel
etkisi süreci desteklememektedir.
7. Kademeli Analiz: Yeni ekipman ve yeni teknoloji yatırımı pahalıdır. Şirket çok
nadiren tüm tesisin tamamını otomatikleştirebilmektedir. Bu da mevcut sisteme uymayan ve
beklenen getiriye ulaşılmasını engelleyen paramparça bir teknolojiyle sonuçlanan ekipman
alımı teklifi ve değerlendirmesine yol açmıştır. Bir keresinde General Motors yalnızca %15’i
aynı veriyi kullanıp iletişim sağlayan 40.000 parça otomatik ekipman almıştır. Genelde göz ardı
edilen iyi tasarlanmış bir teknolojinin sinerjik bir faydası mevcuttur.
Proses Planları
Üretim ve dağıtım özelliklerini detaylandıran bir dizi doküman proses planı olarak
adlandırılmaktadır. Proses planları aşağıdakileri içermektedir:


Mavi kopya: Üretim tasarımının detaylı bir çizimidir.
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Nitelik ve Nicelik Şartnamesi: Ürüne dönüşecek materyal ve parçaların listesi

 Montaj şeması veya ürün yapısı grafiği: Nihai ürünü oluşturmak için çeşitli
parçaların nasıl birleştirileceğini gösteren şematik bir grafiktir.
 İşlem Proses Grafiği: Bir parçanın imalatında her bir işlemi tamamlamak için
gerekli zaman, özel araçlar, demirbaşlar, gerekli göstergeler ve makinenin nasıl kurulacağı ve
çalıştırılacağını gösteren bir işlem listesi

Yönlendirme Levhası: Parçayı bir sonraki işlemde nereye gönderileceğini gösteren
iş organizasyonları ve makinelerin sıralı listesi
Kitle üretimi ve sürekli üretimde bir proses planı sadece bir kez montaj hattı kurulduğu
ve işlem tesisi yapıldığı zaman geliştirilebilmektedir. Parti üretiminde her iş dükkana girdiğinde
ve her parça üretildiğinde proses planı geliştirilmelidir. Proje üretiminde ise proses planı
genellikle proje ağında yer alan her faaliyetle ilişkilidir. (PERT/CPM gibi proje ağları Bölüm
6’da açıklanacaktır).
Proses planlama zor, uzun ve sıkıcı bir görev olabilmektedir. Fabrikanın üretim
kapasitesi hakkında bilgili olan ( genellikle üretim mühendisi veya makinist) çalışan becerileri,
makine ve proses özellikleri, alet ile işleme, materyaller, standart uygulamalar ve maliyet
dengeleri gerektirmektedir. Bu bilginin çok azı belgelenmektedir ve yalnızca proses
planlayıcısının aklında da olabilmektedir. Bazen proses bilgilerini muhafaza etmek adına
kullanılan çalışma kitapları önceki planlara bir referans olarak işlev görmektedir. Ancak
genellikle yeni parçaları var olan planlara uydurma yeteneği sadece planlayıcının hafızasına
dayanmaktadır. Bu zorluklara ek olarak, proses planları oldukça uzun olabilmektedir. Uzay
endüstrisinde tek bir parçanın proses planının 100 sayfayı aşkın olması tuhaf değildir. Neyse
ki, bilgisayar destekli proses planı (CAPP) proses planlarının kılavuz hazırlığına ilişkin bazı
zorlukları azaltmaktadır.
Parça Adı:

Çatlak Malzeme

Parça Numarası:

52074

Kullanım:

Manuel

Montaj Numarası:

520

İşlem No

Tanım

Bölüm Makine/Araçlar

Süre

10

Plastik parçalara dökme

041

Enjeksiyon kalıplama

1 dk

20

Kalıp yerleştirme

041

#076

2 dk

89

30

Ayarları kontrol etme &
makineyi çalıştırma

041

113,67,650

20 dk

40

Parçaları birleştirme &
tamamlama

051

Plastik Rötuş

10 dk

50

Kaldırma & kalıbı
temizleme

042

Parça temizleyici

15 dk

60

Pürüzlü kenarları kırma

051

Plastik Rötuş

10 dk

Şekil 6.2: Plastik Parçanın Üretim Prosesi Şeması
CAPP proses planlama için özelleştirilmiş bir yazılım sistemidir. İki tür sistem yaygın,
değişken ve üretkendir. Değişken sistem CAPP veritabanından standart bir proses planı
bulmakta ve planlayıcı veya mühendise yeni parçaları ona uydurması için sunmaktadır. Veri
tabanı benzer işlem gereklilikleriyle parçalar takımındaki grup teknolojisi tarafından organize
edilmektedir. Üretken sistem ise sıfırdan kişisel bir proses planı oluşturan uzman makinistten
toplanan bilgi tabanlı bir kural kullanmaktadır.
Proses Analizi
Proses analizi faaliyeti daha hızlı, daha etkin, daha az maliyetli veya daha fazla
müşteriye cevap verebilir yapmak için bir prosesi tüm açılardan sistematik olarak incelemektir.
Proses analizinin temel araçları akış şemaları, proses grafikleri ve proses haritalarıdır.
Proses akış şemaları ürün üretimi ve hizmet sunumuna geniş bir perspektiften
bakmaktadır. Grafik şekil 4.3’te gösterilen beş farklı sembolü kullanmaktadır. Bunlar;
Üretim için,
Denetim için,
Ulaşım için,
D Gecikme için,
Depolama için kullanılmaktadır.
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Tarih: 30.09.2002

Yer: Graves Mountain

Analiz: TLR

Proses: Elma Püresi

D

Denetleme
istasyonuna
getir

3

D

Tart, kontrol
et, ayır

4

D

Depoya
götür

D

İhtiyaç
duyulana
kadar bekle

D

Kabuk
soyucuya
getir

D

Kabuklarını soy
ve
çekirdeklerini
çıkar

15

1

2

5

6

7

Depolama

20

Gecikme

Elmaları
kamyondan
boşalt

Denetim

D

Adım

Ulaşım

Süre (dk)

Üretim

Prosesin
Tanımı

100 ft

30
50 ft
360

20 ft

8

D

Suda beklet

20

9

D

Taşıyıcının
üzerine koy

5

10

D

Karıştırıcıya
götür

11

D
Sayfa 1/3

Uzaklık (ft)

20 ft

Tart, kontrol
et, ayır

30

Toplam

480

190 ft

Şekil 6.3: Elma Prosesinin Akış Grafiği
Bu grafik için her bir prosesin detayı gerekli değildir ancak her bir prosesi
gerçekleştirmek için gereken süre ve prosesler arası uzaklık genellikle grafikte bulunmaktadır.
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Üretken olmayan (denetim, ulaşım, gecikme, depolama) faaliyetleri de üretken (üretim)
faaliyetlere katarak, akış şemaları bir dizi prosesin etkinliğini analiz etmek ve gelişme
göstermek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda prosesteki adımları belgelendirme adına
standartlaşmış bir metot da sunmakta ve bir eğitim aracı olarak kullanılabilmektedir. Bu
grafiklerin otomatikleşmiş versiyonları tesisin kat planı üzerindeki grafiklere eklenmektedir.
Bu şekilde, engeller tanımlanabilmekte ve planlar uygulanmaktadır. Proses grafikleri hem
üretim hem de hizmet üretiminde kullanılmaktadır. Yeniden yapılandırmanın ve iş tasarımının
temel bir aracıdır.
Proses akış grafiği bir prosesi grafik şeklinde göstermenin tek yoludur. Proses grafiği
bir prosesin her bir adımını detaylandırmaktadır. Karar noktaları ve paralel proses akımları
eklenebilmektedir. Daha karmaşık proses grafikleri proses haritaları olarak adlandırılmaktadır.
Proses geliştirme ekipleri genellikle ilk olarak büyük bir sayfa üzerine elle çizilmiş okları
birbiriyle ilişkilendirerek üzerlerine yapışkan notlar ekleyerek prosesi grafikleştirmeye
çalışmaktadırlar. Prosesi belgeleme tamamlandıkça, bölüm veya şirket girdi, çıktı, karar,
faaliyet ve kaynakları göstermek için belli semboller kullanmayı tercih edebilmektedir. Proses
analizinde çoğu yazılım desteği Micrografx ya da CASE araçlarına aşina sembolleri
kullanmaktadır. Diğerleri de SAP’ın kurumsal yazılımı veya EXTEND’in simülasyon paketi
gibi yazılım ürünleri paketine özgüdür. Simülasyon bazlı proje yazılımları yalnızca prosesin
grafik gösterimini sunmamakta aynı zamanda sistemin mantığını test etmekte, engelleri ve
yetersiz kaynakları vurgulamakta, performansı ölçmekte ve potansiyel proses gelişimini analiz
etmektedir.
Firmanın hem iç hem de dışındaki git gide karmaşıklaşan prosesleri yönetebilmek
amacıyla çoğu şirket kurumsal kaynak planlaması sistemleri (ERP) ve tedarik zinciri yönetimi
(SCM) yazılımına geçmiştir. Bu, firmanın başarısının bir parçasıdır. SAP; kimyasal,
farmasötik, bankacılık ve sağlık gibi belli endüstrilerde çözüm haritalarıyla işe başlamıştır.
Sonrasında yazılım sistemini kurumlarına özelleştirmek için müşterilerden kullanılan proses
mavi baskıyı oluşturmasını istemektedir. Mavi baskı yaygın bir iletişim biçimi sağlamakta ve
otomatikleşmeden önce prosesleri kolaylaştırabilmektedir.
Prosesin Yeniden Yapılandırılması
Prosesler yeni tesislere, yeni ürünlere, yeni teknolojilere, yeni pazarlara veya yeni
müşteri beklentilerine cevaben planlanmaktadırlar. Sürekli olarak ilerleme için prosesler analiz
edilmelidir. Sürekli ilerleme çabaları yorucu olduğunda ve performans beklentisi mevcut
prosesle ulaşılamadığında, proses tamamen yeniden tasarlanmakta ve yeniden
yapılandırılmaktadır.
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Şekil 6.4: Sürekli İlerleme ve Atılımlar
Genellikle proses performansında hızlı ve büyük bir ilerleme hedefine karşılık olarak
yeniden yapılandırma yapılmaktadır. 12 ay içinde %50’den %100’e kadar performans
ilerlemesi görülmektedir. Böyle büyük bir başarı elde etmek için yeniden yapılandırmacı ekip
beyaz bir sayfa açmalı ve amaçtan çıktıya, yapı, görevler ve teknoloji gibi prosesin tüm yönleri
yeniden düşünülmelidir. Şekil 6.4 sürekli ilerleme, önemli ilerleme ve yeniden yapılandırma
arasındaki ilişki gösterilmektedir.
Değişim konusunda stratejik motivasyon ve açık görüşün kolayca ifade edilebildiği, ön
yargısızca müşterileri dinleyebilen, sistemini faaliyet alanıyla örtüşen bir dizi proses olarak
görebilen, etraflıca düşünebilen ve değeri müşteriye nasıl sunabileceğini kolaylaştırabilen
işletmelerde yeniden yapılandırma başarılı olarak uygulanmaktadır.
1990’larda ilk kez önerildiğinde, yeniden yapılandırma proses odağını kaybetmiş ve
kurumsal işten çıkarma ile eşanlamlı hale gelmiştir. 10 yıl sonra ise şirketlerin proseslerini eişe dönüştürebilmesi için yeniden yapılandırma bir moda haline dönmüştür. Bu aralar şirketler
arasında yeniden şekillendirme (reconfiguring) ve yeniden yapılandırma (restructuring)
kullanılmaktadır. Her durumda vurgu prosesin üzerindedir. Hızlı bir değişim çevresinde daha
hızlı öğrenme, prosesi daha hızlı yeniden şekillendirme ve procesesi daha hızlı yönetme
yeteneği bir rekabet avantajıdır.
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Yeniden yapılandırma süreci
Müşteri
İhtiyaçları
Verisi

Stratejik
Direktif

Karşılaştırma
Verisi

Temel
Durum
Analizi

Proses Performansı için
Amaçlar ve Özellikler

Tasarım
İlkeleri

Yenilikçi
Fikirler

Üst-düzey Proses
Haritası

Temel
Performans
Ölçümleri

Model
Geçerleme

Detaylı Proses
Haritası

Yeni Tasarım için
Pilot Çalışma

Tam Ölçekli Uygulama

Şekil 6.5: Proses Yeniden Yapılandırması
Şekil 4.5 yeniden yapılandırma sürecinin ana hatlarını belirtmektedir. Şimdi süreci adım
adım inceleyelim.
Amaç ve Özellikler: İlk adım proses performansının amaç ve özelliklerini oluşturmaktır.
En iyi endüstri uygulaması hakkındaki veri, müşteri ihtiyaçları verisi ve stratejik direktiflerin
karşılaştırılması için mevcut prosesten elde edilen veri bir temel olarak kullanılmaktadır.
Mevcut ve istenilen performans arasındaki boşluğu analiz etmek prosesin yeniden tasarlanmalı
olup olmadığına karar vermemize destek olacaktır. Eğer yeniden yapılandırma gerekli ise,
yeniden yapılandırma proje ekibi oluşturulmakta, ön analiz sağlanmakta ve proses performansı
için amaç ve özellikler ortaya konulmaktadır. Prosesin maçları belirli olmasına rağmen,
özellikler belirli değildir. (Aksi halde grubun yaratıcılığı engellenmiş olacaktır). Prosesin
tamamen yeniden tasarlanmasının performans amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olduğuna
proje ekibini inandırma önemlidir.
Alt Proses

Alt Proses

Çıktı

Girdi
Performans
Hedefi
Alt Proses

Alt Proses

Şekil 6.6: Üst Düzey Proses Haritası
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Üst Düzey Proses Haritası: Üst düzey proses haritası sürecin yeniden tasarımının
başında fayda sağlayan bir araçtır. En basit şekilde belirtecek olursak, üst düzey harita yalnızca
sürecin temel yapı taşlarını içermektedir. Şekil 6.6’de gösterildiği gibi, -müşteri sözleşmesinde
belirtilen- performans hedeflerine ve istenen çıktı, alt prosesler ve başlangıç girdisine
odaklanarak hazırlanmaktadır. Mümkün oldukça alt prosesleri gerçekleştirme gibi tasarım
ilkeleri haritayı etkin bir şekilde yapılmasına destek olur. Yenilikçi fikirler geleneksel alt proses
siparişlerine veya bir altyapı ihtiyacına karşı durmaktadır.
Detaylı Proses Haritası: Genel yeniden tasarım fikri kararlaştırıldıktan sonra, her bir alt
proses için detaylı bir harita hazırlanmakta veya üst düzey haritada bloklaşmaktadır. Blok
yalnızca çıktı hedefine katkı sunabildiğinde eklenebilmektedir. Her bir bloğun ve faaliyetin
varlığı şunları sorgulamaktadır: Müşteri için değer kattı mı? Yapılması zorunlu mudur? Daha
hızlı, daha kolay veya daha çabuk yapılabilir miydi? Başka birisi daha iyisini yapabilir miydi?
Pilot Çalışması: Yeniden yapılandırma dikkatli bir şekilde planlanabilen ve kusursuzca
yönetilebilen diğer projeler gibi değildir. Tanım olarak yeniden yapılandırma yeni ve
denenmemiş olan şeydir. Dönüm noktaları, maliyetler ve faydalar en fazla tahmin edilenlerdir.
Bilgisayarlar sonsuza dek yeniden yapılandırma için hazırlanıp, asla onu
gerçekleştirememektedirler. Pilot çalışma ekibe bir şeyi denemeyi ve onun çalışıp
çalışmayacağını, dönüşüp dönüşmeyeceğini ve yeniden denenip denenmeyeceğini
göstermektedir.
Uygulama: Başarılı bir pilot çalışmadan sonra, büyük ölçekli uygulamaya
başlanabilmektedir. Yeniden yapılandırma kökten bir değişimi kapsadığı için değişen prosesi
tanıtma ve günlük üretime yeni prosesi dahil etme arasındaki geçiş dönemi zordur. Yeniden
tasarlanmış proses yönetim idare şeklini değiştirmeyi de içerebilir. Geçişin değişim alanında
özel ilgi olarak “insan”a eğilmesini gerektirmektedir. Geçişin etkisi geçtiğinde ve yeni proses
amaçlarına ulaştığında yeniden yapılandırma prosesi tamamlanmış olmaktadır.

Teknoloji Kararları
Teknoloji kararları büyük meblağda para gerektirmekte ve üretim maliyeti, hızı, kalitesi
ve esnekliği üzerinde büyük etki yaratmaktadır. Daha da önemlisi firmanın gelecek kapasitesini
tanımlamakta ve rekabet etkileşimine zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle, teknolojik kararları
sadece teknik uzmanlar veya finansal analistlere havale etmek risklidir. Yöneticinin önerilen
teknolojinin temel risklerini kavrama ve onlar hakkında sorular sorma yeteneği doğru
teknolojik karar alma konusunda oldukça değerlidir.
Bilgi Teknolojisi
Çoğu işletme karar alma amaçları doğrultusunda bilgi toplama, bu bilgileri organize
etme ve dağıtma adına bilgisayar tabanlı teknoloji kullanmaktadır. Bilgi Teknolojileri (IT) aynı
zamanda şirket içinde veya uzak yerdeki müşteri, tedarikçi ve çalışanlarla iletişim kurmak için
de kullanılmaktadır. Bilgi teknolojisi türleri yönetimi bilgi sistemleri, karar destek sistemleri,
uzman sistemler, yapay zeka ve girişim planlama sistemlerini kapsamaktadır. İleri iletişim
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sistemleri elektronik veri aktarımı, elektronik fon transferi, internet ve intranet, kablosuz
iletişim ve otomatik tanımlama sistemlerini içermektedir.
Yönetim Bilgi Sistemleri: (MIS olarak da bilinen) Yönetim Bilgi Sistemleri büyük
miktarda ve çok sayıda bilgiyi birleştirmek için tasarlanmıştır. Karar alma ve rutin faaliyetleri
yürütmeye destek olmak adına veri toplanmakta, organize edilmekte, işlem görmekte ve
kolayca yöneticiye ulaşmaktadır.
Haftalık veya aylık olarak hazırlanan iş gücü ve satış raporları, aylık stok raporları, özet
yükleme raporları, girdi/çıktı raporları, sevkiyat programları, karşılanabilen miktar raporları ve
müşteri memnuniyet raporları örnek olarak verilebilmektedir. Bu tür raporlar üretim analizinin
şeklini yansıtmamaktadır ancak basit bir şekilde veriyi özetlemekte ve organize etmektedir ve
böylelikle oldukça faydalı ve kolay bir şekilde yorumlanabilmektedir. Genellikle hem cari hem
de önceki dönem bilgisini içermekte ve bir grafik şeklinde gösterilmektedir.
Karar Destek Sistemleri: Karar destek sistemi (DSS) yinelemeli bir proses yoluyla karar
alması için etkileşime geçtiği bilgi sistemidir. DSS kendi sistemi içindeki kantitatif bir modelle
entegrasyon sağlamaktadır. Karar destek sistemleri yeri saptanmış petrol ve gaz yatakları, vergi
beyannameleri, programlı çalışanlar, Pazar testi seçimi ve dağıtım şebekesini düzenleme için
kullanılmaktadır.
Uzman Sistemler: Uzman sistemler uzman görüşüne bağlı olarak bir karar önermektedir.
Uzman sistem belli bir soruna karşı uzmanın bilgisini içeren bir bilgi temeli kapsamaktadır.
Karar alma süreci için bilgisayarlaşmış “danışmanlar” olarak görülebilmektedir.
Yapay Zeka: Yapay Zeka (AI) sorunu tanımlamak ve çözmek adına insan düşünme
proseslerini bilgisayarlarla çoğaltmaya çalışmaktadır. Uzman sistemler yapay zekanın bir türü
olarak görülmektedir. Yapay zekanın diğer türleri nöron ağları, genetik algoritmalar ve bulanık
mantıktır.
Yapay nöron ağları birbirine bağlı binlerce nöron ile insan beynin işlem yeteneklerini
taklit etmektedir. İnsan beynindeki uyarıcılar bir anda çeşitli kanallar yoluyla nörondan nörona
hareket etmektedir. Nöronlar arasındaki ilişkinin gücü uyarma sıklığını arttırmaktadır. Yapay
ağ da aynı şekilde çalışmaktadır. İnsanlar gibi belli nöron kanalları yoluyla uyarıyı
tekrarlayarak “öğrenmekte”dir. Nöron ağları gizli model ve trendlerin büyük veritabanlarında
aranmasında iyidir. Ağlar devinim sezimi, DNA sıralaması, karakter ve ses tanıma, finansal
risk değerlemesi, görüntü sıkıştırma ve stok Pazar tahminleri konularında başarılı bir şekilde
uygulanmaktadır. Aynı zamanda robotik görüntüleme sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır.
Genetik Algoritmalar biyolojik sistemlerin adaptasyon yetenekleri sonrasında
şekillenmiştir. Olası çözümler üretmek adına olasılıksal genetik kombinasyonların tekrarlı bir
prosedürünün kullanılması ve daha sonrasında kabul edilebilir bir çözümün bulunmasıdır.
Genetik algoritmalar özellikle ürün programlama, dinamik proses kontrolü ve karmaşık tasarım
kararları konusunda etkindir.
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Bulanık Mantık insan beyninin belirsizlikle başa çıkma yeteneğini taklit ederek
tamamlanmamış bilgilere dayalı karar alma sağlamaktadır.
Girişim Yazılımı: Teknolojik gelişmeler hızlandıkça Pazar genişlemekte ve ekonomiler
bilgi tabanlı olmaktadır. İşletmenin veriyi toplaması, analiz etmesi ve veriye dayalı karar alması
gerekmektedir. Küresel bir girişimi yönetmek sofistike bir IT desteği gerektiren büyük bir
girişimdir. Girişim yazılımı kurumsal bilgi teknolojilerinin geniş bir iş prosesini yönetmek için
standart bir araç sağlayan ve insan kaynaklarını, materyal yönetimini, tedarik zincirini,
muhasebeyi, finansı, üretimi, satış ekibi otomasyonunu, müşteri hizmetlerini ve müşteri sipariş
takibini içeren bel kemiği olmuştur.
İleri İletişim: Yıllarca şirketler VANs ( katma değer ağı) olarak adlandırılan özel ağlar
üzerinden bilgi alışverişinde bulunmak için elektronik veri değişimi (EDI) kullanmıştır. Satın
alma siparişleri, faturalar, sevkiyat ihbarnameleri, programlama güncellemeler,, tasarım
onayları ve sipariş sorgulamaları sayfa gerektirmeksizin çabuk ve doğru bir şekilde
yapılmaktadır. Otomatik sipariş girişinden elektronik fon transferine tüm işletmeler arası
işlemler elektronik olarak yapılmaktadır.
Internet TCP/IP olarak adlandırılan standart ortak bir yazılımı paylaşan Dünya Çapında
Ağ (World Wide Web)’dır. Intranet ise şirket içi ağdır. İnternet gibi aynı yazılım standartlarını
kullanmaktadır. Intranet aynı zamanda entranet adı verilen seçilmiş bir alanda seçilmiş iş
ortaklarına erişim de sunmaktadır.
Sanal Gerçeklik kullanıcıların aktif katılımcılar olarak animasyon ile iletişim kurduğu
görsel bir iletişim şeklidir. Bu teknoloji müşterilerin tasarım içinde dolaşabildiği, pencereden
bakabildiği, ikinci katta tur attığı mimari bina tasarımlarında kullanılmaktadır.

Üretim Teknolojileri
Birçok üretim proses türü vardır. Çoğu işlenen materyale göre farklılık
göstermektedirler. Plastik ve seramik parçalar preslenmekte ve kalıplanmaktadır. Metal
parçalar ise dökümlenmekte, dövülmekte ve makine ile işlenerek şekillendirilmektedir. Makine
ile işlem çok yaygındır. Çeşitli otomasyon seviyelerinde gerçekleşen eski ve iyi anlaşılmış
teknolojiyi temsil etmektedirler. Basit makine işlemleri ile gerçekleşen makinelerin tümü imalat
makinesi olarak adlandırılmaktadır ve 200 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdürmektedir.
Birçok farklı şekil ve boyutlarda üretim yapabilmektedirler. Operatörün materyali işlemek için
makineyi nasıl çalıştıracağını bilmesi esnekliği gerektirmektedir. Uygun araç gereçler seçilmeli
ve kurulmalı; kesme derinliğine karar verilmeli ve istenen kesime ulaşıldığında araçlar
durdurulmalıdır. Operatör hızı kullanılan araç ve makinedeki işin oranına göre belirlemelidir.
Operatör araç gerecin ne zaman yerleştirileceğine, soğutucunun ne zaman çalıştırılacağına,
makinenin ne zaman durdurulup ayarlanacağına karar vermelidir. Bu kararlar genellikle tecrübe
sayesinde edinilmiş, herhangi yazılı bir kılavuzu olmayan kararlardır.
Sayısal kontrollü makineler 1950lerin ortasında geliştirilmiştir. Delikli bir şerit üzerine
konulmuş kılavuzu olan makine araç gereçleriyle kontrol edilmektedir. Operatörler makine
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ayarlarına karar vermek zorunda değillerdi. Ancak araç gereci seçme, kurma ve makineyi
yükleme ve boşaltma işlemlerini uygularlardı.
1970’lerin ortasından itibaren, delikli şeritlerin yerini bilgisayarın belleğinde depolanan
yazılım kılavuzları almıştır. Günümüzde bilgisayarlı sayısal denetim makineleri makineye
sayısal denetim programlarını yazma ve düzeltme imkanı sunan klavye ve bir ekranla
donatılmıştır. Bu sistem işlem talimatlarına erişim, bu talimatları düzeltme ve yükleme imkanı
sunarken, aynı zamanda işlenen bilginin toplanması ve işlenen kalitenin kontrol edilmesine de
olanak sağlamaktadır.
Otomatik Materyal Yükleme: Taşıyıcılar üretimle en çok ilişkilendirilen materyalin
taşınması sisteminin en bilinen türüdür. Günümüz taşıyıcı sistemi Henry Ford’un zamanında
kullanılan kayış ve zincirli taşıyıcılardan farklıdır. Modern taşıyıcılar hem hızlı hem de esnektir.
Her iki yönde de hareket edebilmektedirler.
Esnek Üretim Sistemi: Esnek üretim sistemi otomatik bir materyal yükleme sistemi ve
ortak bilgisayar ağı ile kontrol edilen çok sayıda programlanabilen makine araçlarını
kapsamaktadır. Geleneksel sabit otomasyon son derece etkin ve yüksek hacimlerde üretim
yapabilmektedir ancak esnek değildir. Yalnızca bir tür veya bir ürün modeli en otomatik ürün
hatlarında üretilebilmektedir ve ürün tasarımındaki değişiklik hat ve ekipmanda bir sürü
değişiklik gerektirmektedir. Esnek üretim sistemi etkinlik ile esnekliği birleştirmektedir. 100
veya daha fazla araç gereç içeren her bir makine büyük depo karus ellerindeki araç gereçler
otomatik olarak değiştirilmektedir. Materyal taşıma sistemi paletlerdeki işleri taşımaktadır.
Paletler taşıyıcı ve makine arasında otomatik olarak transfer yapmaktadır. Bilgisayar yazılımı
her bir paletin rutin gereksinimlerini takip altında tutmaktadır. Paletler bilgisayar kontrolörleri
ile barkod ve radyo sinyalleri aracılığıyla iletişim kurmaktadır.
Robot Teknolojisi: Robotlar belli bir yol boyunca parça veya araç gereçlerin taşınması
için programlanabilen manipülatörlerdir. Bilim kurgudaki genel kanının aksine, endüstriyel
robotlar insana çok az benzerlik göstermektedir ve yalnızca bir kısım insan el becerisi, esneklik
ve zekasını sağlamaktadır. Robotlar işi insandan daha hızlı yapmamaktadırlar ancak tehlikeli
çalışma koşulları, uzun çalışma süreleri ve sürekli iş yapma durumlarına tolerans
göstermektedirler.
E-Üretim
İnternet aynı zamanda üretimi Web-merkezli üretime dönüştürmüştür. Ortak üretim;
ticaret ortakları ve müşteriler ile gerçek zamanlı veri paylaşma ve bu veri üzerinde temellenen
üretim hakkında ortak karar almayı sağlamaktadır. İşbirliği oluşturmak için bilgi elektronik
biçime dönüştürülmeli, iletişim protokolleri kurulmalı ve müşteri, tedarikçi ve ortaklar
arasındaki bağı kurmak için bir altyapı oluşturulmalıdır. Talep beklentisine göre yüksek hacimli
standart ürün üretmekten ziyade, e-üretim ürünü doğrudan müşteriye uyarlamayı hızlandıran
tedarik zinciri yoluyla gerçek zamanlı müşteri siparişleri ve üretim kapasitesini kullanmaktadır.
Bilgi teknolojileri müşteri, çalışan, makine, veri tabanı ve karar alma arasında gerekli bağlantıyı
kurmaktadır.
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7. TESİSLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Tesisler
Temel Yerleşim
Prosese Göre Yerleşim
Ürün Yerleşimi
Sabit Yerleşim Planı
Proses Yerleşimini Tasarlama
İlişki Diyagramı
Bilgisayarlı Yerleşim Çözümleri
Üretim Yerleşimi Tasarımı
Hat Dengelemesi
Bilgisayarlı Hat Dengeleme
Karma Yerleşim
Hücresel Yerleşim
Esnek Üretim Sistemleri
Karma Modelli Montaj Hatları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tesisler
2) Temel Yerleşim
3) Prosese Göre Yerleşim
4) Ürün Yerleşimi
5) Sabit Yerleşim Planı
6) Proses Yerleşimini Tasarlama
7) İlişki Diyagramı
8) Bilgisayarlı Yerleşim Çözümleri
9) Üretim Yerleşimi Tasarımı
10) Hat Dengelemesi
11) Bilgisayarlı Hat Dengeleme
12) Karma Yerleşim
13) Hücresel Yerleşim
14) Esnek Üretim Sistemleri
15) Karma Modelli Montaj Hatlarının görevleri nelerdir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Tesisler

Temel Yerleşim
Prosese Göre Yerleşim
Ürün Yerleşimi
Sabit Yerleşim Planı
Proses Yerleşimini Tasarlama
İlişki Diyagramı
Bilgisayarlı Yerleşim Çözümleri
Üretim Yerleşimi Tasarımı
Araştırıp uygulayarak
Hat Dengelemesi
Bilgisayarlı Hat Dengeleme
Karma Yerleşim
Hücresel Yerleşim
Esnek Üretim Sistemleri
Karma Modelli Montaj Hatların
görevlerini anlama
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Giriş
Tesisler farklılık göstermektedir. İşin nerede yapıldığı hem kalite hem de verimlilik
açısından etki yaratmaktadır. Tesis kararları çalışanların ne kadar etkin bir şekilde performans
sergileyebileceklerini, ne kadar malın ne kadar sürede üretilebileceğini, bir sistemin ne kadar
zor otomatikleştirilebileceğini ve sistemin ürün veya hizmet tasarımındaki değişikliklere, ürün
karmasına ve talep hacmine nasıl tepki verebileceğini etkilemektedir. Tesisler planlanmalı,
yerleri belirlenmeli ve yerleştirilmelidir.
Tasarım yerleşimi; var olan veya öngörülen tesislerdeki makinelerin, bölümlerin,
çalışma alanlarının, depoların, koridorların ve ortak alanların düzenlenmesidir. Yerleşim
kararının temel amacı sistem vasıtasıyla pürüzsüz bir iş, materyal, çalışan ve bilgi akışı
sağlamaktır. Aynı zamanda etkin yerleşimler:


Materyal yükleme maliyetlerini en aza indirmektedir,



Alanı etkin bir şekilde kullanmaktadır,



İş gücünü etkin bir şekilde kullanmaktadır,



Engelleri yok etmektedir,


Çalışan-çalışan, çalışan-süpervizör ve çalışan-müşteri arasındaki ilişki ve
iletişimi kurmaktadır,


Üretim devir süresini ve müşteri hizmet süresini azaltmaktadır,



Boşa harcanan veya gereksiz faaliyeti yok etmektedir,



Materyallerin, ürünlerin ve kişilerin giriş, çıkış ve yerleşimi düzenlemektedir,



Güvenlik önlemlerini kapsamaktadır,



Ürün ve hizmet kalitesini desteklemektedir,



Uygun bakım faaliyetlerini özendirmektedir,



Görsel faaliyet kontrolü sunmaktadır,



Değişen durumlara uyum esnekliği sağlamaktadır,



Kapasiteyi arttırmaktadır.

Temel Yerleşim
Üç temel üretim yerleşimi (proses, ürün ve sabit yerleşim) ve üç karma yerleşim (
hücresel yerleşim, esnek üretim sistemleri ve karma modelli montaj hatları) bulunmaktadır.
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Prosese Göre Yerleşim
Aynı zamanda fonksiyonel yerleşim olarak da bilinen proses yerleşimi benzer faaliyetler
yürüten çalışanların icra ettikleri proses veya fonksiyona göre birim veya çalışma alanlarında
bir araya getirildiği iş alanı düzenidir. Örneğin; makine araç gereçlerinin satıldığı bir dükkanda
tüm matkaplar bir bölümde, tornalar bir başka bölümde, freze makineleri ise başka bir bölümde
konumlandırılmıştır. Bir alışveriş merkezinde de kadın kıyafetleri, erkek kıyafetleri, çocuk
kıyafetleri, kozmetik ürünler ve ayakkabılar farklı bölümlerde yer almaktadır. Prosese göre
yerleşim farklı ihtiyaçları olan farklı müşterilere hizmet sunan aralıklı devam eden üretim,
hizmet idareleri, iş idareleri veya parti üretiminin özelliğidir. Her bir müşteri siparişinin hacmi
düşüktür ve müşterinin siparişini tamamlamak için gereken üretim sırası oldukça farklılık
gösterebilmektedir.
Prosese göre yerleşimde kullanılan ekipmanlar genel amaçlıdır ve çalışanlar belli bir
bölümdeki ekipmanların kullanımında uzmandırlar. Bu yerleşim düzeninin avantajı
esnekliğidir. Dezavantajı ise verimsizliğidir. İş ve müşteriler sistem sayesinde düzenli bir
şekilde artış gösterememektedir; gerileme yaygındır; birimden birime hareket zaman kaybına
neden olabilmektedir ve iş kuyrukları oluşmaktadır. Ayrıca her yeni gelen iş yeni proses
ihtiyaçları gerektirdiğinden dolayı farklı bir işlem gerektirebilmektedir. Çalışanlar çok sayıda
makine kullanma veya tek bir birim içinde farklı farklı çok sayıda görev icra etmesine rağmen,
iş yükü genellikle yapılması beklenen prosesin iş veya müşteri kuyruklarında takılmasından
dolayı iş ve müşteri arasındaki bir boş zaman uyuşmazlığı gösterecektir. Şekil 5.1 ve 5.2 hizmet
ve üretimdeki proses yerleşiminin şematik bir diyagramı gösterilmektedir.
Kadın
Geceliği

Ayakkabı

Ev
eşyaları

Kadın
Kozmetik ve Çocuk
Kıyafetleri Mücevherat Bölümü
Kadın
Spor
Giyimi

Giriş
Vitrin
Bölgesi

ve Erkek
Bölümü

Şekil 7.1: Hizmette proses yerleşimi
Materyal depolama ve hareketi iş alanı yerleşiminin türünden doğrudan etkilenmektedir.
Proses yerleşiminde proses çok sayıda stoku yerleştirmek adına büyüktür. Depo kanalları
arasında dağılmış çalışma alanlarıyla fabrika bir antrepo görünümündedir. Proses stoku
büyüktür çünkü materyal işlenmeyi bekleyen partilerde bir çalışma alanından diğerine doğru
hareket halindedir. Diğer bir yandan bitmiş mal stoku azdır çünkü mallar belli bir müşteriye
yapılmakta ve tamamlanması halinde müşteriye sevk edilmektedir.
Üretimdeki proses yerleşimi birden fazla yolu takip edebilen ve proses içindeki bir sürü
malı taşıyabilen (forklift gibi) esnek materyal taşıma aletlerini gerektirmektedir. Materyal
paletlerini bir iş alanından diğerine taşıyan forklift ağır yükleri yerleştirmek ve iki-yönlü
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hareket sağlayan geniş kollar gerektirmektedir. Forkliftler programlaması genellikle uzaktan
kontrol edilmekte ve günden güne hatta saatten saate değişiklik göstermektedir. Rekabeti
arttıracak farklı yüklere verilen öncelikler ve rotalar belirlenmektedir.
Hizmet firmalarındaki proses yerleşimi müşteriler için ileri geri hareketi mümkün kılan
ve farklı müşteri tercihlerini karşılayan geniş koridorlar gerektirmektedir.
Majör yerleşim düzeninin amacı birbiriyle ilişkili birim ve makine bölümlerinin nerede
olduğunu belirlemektir. Potansiyel olarak her bir iş veya müşteri tesis için farklı bir rota olsa
da, bazı kısımlar ortaktır. Müşteri siparişleriyle ilgili önceki bilgiler ve müşteri sipariş
tasarımları akış profili geliştirme için kullanılabilmektedir.
Torna Bölümü
L

Frezleme Bölümü

L
M

L

Delme Bölümü

M

L

L

L

L

L

L

L

M

D

D

D

D

D

D

D

D

M

G

G

G

G

G

G

P

P

Taşlama Bölümü
Boyama Bölümü
Teslim Alma ve Sevkiyat

A

A

A

Montaj
Şekil 7.1: Üretimde Proses Yerleşimi
Ürün Yerleşimi
Daha çok montaj hattı olarak bilinen Ürün yerleşimi montaj gerektiren bir ürün için
faaliyet sırasına göre bir hat boyunca oluşan faaliyetleri düzenlemektir. Her bir ürün
ihtiyaçlarını karşılamak için kendi “hattını” özellikle tasarlamaktadır. İş akışı düzenli ve
etkindir. Bitmiş bir ürün hattın sonuna ulaşana kadar montaj hattı bir birimden diğerine hareket
etmektedir. Hat bir ürün veya hizmet türüne uygun kurulacağı için ürünün özel işlem
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gereksinimlerini karşılama adına özel makineler alınabilmektedir. Ürün yerleşimi talebin sabit
ve hacmin geniş olduğu kitle üretimi ve tekrarlı işlemler için uygundur. Ürün veya hizmet belli
bir müşteriye değil, genel bir pazara hitap eden standart bir parçadır. Yüksek düzeyde talep
sayesinde ürün yerleşimi proses yerleşiminde daha otomatiktir. Ürün yerleşiminde çalışanlar
çok yönlü çalışanlar kadar yüksek ücret oranları gerektirmeyen dar bir şekilde tanımlanmış
montaj görevlerini icra etmektedir.
Ürün yerleşiminin avantajı etkinliği ve kolay kullanımıdır. Dezavantajı ise esnek
olmayışıdır. Ürün yerleşimindeki önemli değişiklikler yeni bir montaj hattının kurulmasını ve
yeni ekipmanların alınmasını gerektirebilmektedir. Küçük araçlara talep arttığında Amerikalı
otomobil üreticilerinin yaptığı şey bu duruma örnek olarak verilebilmektedir. Etkin olarak altı
silindirli motor üretebilen fabrikalar dört silindirli motor üretmeye adapte olamamıştı. (En çok
da ekipman için) Daha az birimlere ayrılmış ürün yerleşiminin sabit maliyeti ürünün fiyatını
yükseltebilmektedir.
Bir ürün yerleşiminde temel kaygı montaj hattını dengeleyebilmektir. Böylelikle
insansız çalışma alanı engel yaratmakta ve hattın başından sonuna kadarki iş akışını
geciktirmektedir. Şekil 5.3 üretim yerleşimindeki ürün akışını göstermektedir. Bu durumun tam
tersi olan proses yerleşiminde ürün akışı Şekil 5.2’de gösterilmiştir.

Şekil 7.2: Ürün Yerleşimi
Ürün yerleşimi montaj hattı boyunca materyalin tek yönde hareket etmesini ve her
zaman aynı modelde olmasını gerektirmektedir. Taşıyıcılar ürün yerleşiminde en yaygın
materyal taşıma ekipmanıdır. Taşıyıcılar (çalışma hızını kontrol altında tutmak adına otomatik
olarak kurulmuş) tempolu ya da (gidişata göre çalışanlarca başlatılıp durdurulabilen) temposuz
olabilmektedir. Montaj çalışması online(örn: taşıyıcı üstünde) ve offline (örn: taşıyıcı
tarafından hizmet sunulan çalışma merkezinde) olarak icra edilebilmektedir.
Koridorlar dardır çünkü materyaller yalnızca tek bir yöne ve yakına hareket
edebilmektedir. Taşıyıcı her iki yönde özellikle de çalışma alanındaki montaj prosesinin
ayrılmaz bir parçasıdır. Kuruldukları zaman taşıyıcıları programlamak kolaydır. Tek değişken
ne kadar hızlı faaliyet göstermeli olduklarıdır. Montaj hattı boyunca depolama alanı oldukça
küçüktür. Çünkü proses sırasındaki stok montaj hattını aşağı hareket ettirerek ürün montajında
tüketilmektedir. Ancak mamüller satılması için bayi veya dükkanlara gönderilmeden önce depo
edilmek üzere ayrı bir antrepoda tutulmalıdır.
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Ürün ve proses yerleşimi farklı görünmekte, farklı materyal taşıma metotları
kullanmakta ve farklı yerleşim sorunları taşımaktadır. Tablo 5.1 ürün ve proses yerleşimi
arasındaki farklılıkları özetlemektedir.
Sabit Yerleşim Planı
Sabit Yerleşim Planı taşınması zor kırılgan, hantal veya ağır ürünlerin üretiminde
kullanılan tipik bir projedir. Örnek olarak gemiler, evler ve hava taşıtları verilebilmektedir. Bu
yerleşimde, ürün tüm üretim dönemince sabit kalmaktadır. Ekipmanlar, çalışanlar, materyaller
ve diğer kaynaklar üretim alanına getirilmektedir. Ekipman kullanımı azdır. Çünkü ekipmanı
birkaç gün sonra tekrar ihtiyaç duyulacak olan alanda boşta bekletmek onu sürekli getirip
götürmekten daha az maliyetlidir. Genelde ekipmanlar belirli bir zaman diliminde kullanıldığı
için kiralanmakta ya da dış kaynakla temin edilmektedir. Çalışma alanına çağırılan çalışanlar
yapılması istenen iş konusunda çok beceriklidirler. Örneğin üretimin bir aşamasında tesisatçıya
gerek varken, diğer bir aşamasında elektrikçi veya muslukçu kullanılmaktadır. Bu çalışanların
ücret oranı da minimum ücretten çok daha fazladır. Böylece eğer sabit yerleşim planında
maliyet dağılımına bakacak olursak, sabit maliyet (ekipmanlar şirket tarafından satın alınmadığı
için) nispeten düşükken değişken maliyet ( yüksek işçilik ücreti, kiralama maliyeti ve hareketli
ekipmandan dolayı) yüksektir.
Sabit yerleşim planı münferit projelere özgüdür, dolayısıyla bu kitabın kapsamı
dışındadır. Projeler bir sonraki bölümde detaylandırılacaktır. Bu bölümde ürün ve proses
yerleşimi tasarlama konusundaki kantitatif yaklaşımlar incelenecektir.
Proses Yerleşimini Tasarlama
Proses yerleşimi tasarımında hareket veya taşıma süresi ve taşınma uzaklığının bir
fonksiyonu olan materyal taşıma maliyetini en aza indirmeyi hedefleriz. Bölümler arası
hareketin en yoğun olduğu bölümler birbirlerine yakın; etkileşimin az olduğu bölümler ise daha
uzakta konumlandırılmalıdır. Proses yerleşiminde kullanılan iki teknik mantık ve görsel veri
gösterimine dayanan blok diyagramı ve ilişki diyagramıdır.
Blok Diyagramı
Mevcut veya önerilen tesisteki bölümler arası tarihi veya tahmini materyal hareketi
hakkındaki verilerle başlayacağız. Bu bilgiler genellikle nereden/nereye çizelgesi veya yük
özetleme çizelgesi şeklinde temin edilmiştir. Çizelge belli bir zaman diliminde bölümler
arasında taşınan ortalama birim yük miktarını vermektedir. Birim yükü bir yerden başka bir
yere taşınan tek bir birim, bir materyal paleti, bir materyal kutusu veya bir materyal kasası da
olabilmektedir. Otomobil üretiminde tek bir araç bir birim yükünü karşılamaktadır. Bilyeli
ürünler için ise bir birim yükü boyuta bağlı olarak 1000 bilyeden 100 malzeme kutusunu
kapsayabilmektedir.
Yerleşim tasarımında bir sonraki adım bölümler arası kompozit hareketi hesaplanmalı
ve en çok hareket edenden en az hareket edene doğru sıralanmaktadır. İki bilyeli ok ile
gösterilen kompozit hareket her bir bölüm arasındaki ileri-geri hareketini tanımlamaktadır.
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En sonunda grafiksel olarak tek tip bloklar içinde bölümler arasındaki uzaklığı yansıtan
grafikler üzerine yerleştirilmelidir. Amaç bitişik olmayan yükleri en aza indirmek için her
birime bir blok temin etmektir. Bitişik olmayan kelimesi ya yatay, ya dikey ya da çaprazlama
bir sonraki bloktan daha uzak olarak tanımlamaktadır. Bitişik olmayan yük sayısı temelinde
belirlenmelidir. İdeal olarak, optimal yerleşim sıfır bitişik olmayan yüke gereksinim
duymaktadır. Pratikte bu neredeyse imkânsızdır ve bitişik olmayan yük sayısını azaltmak için
faklı yerleşim kümesi prosesleri kabul edilebilir bir yerleşim bulana kadar devam etmektedir.

Şekil 7.3: Blok Diyagramı
İlişki Diyagramı
Önceki çözüm işlemi kantitatif veri var olduğu zaman proses yerleşimini
tasarlayabilmek için uygundur. Ancak kantitatif veriyi elde etmenin zor olduğu veya kantitatif
sorunların yeteri kadar üzerine gidilmediği durumlarda yük özetleme çizelgesi analist veya
yöneticiden gelen sübjektif girdiye dönüştürülebilmektedir. Richard Muther, Muther yöntemi
olarak da bilinen bölüm konumlandırması konusunda yönetici tercihlerini gösteren bir format
geliştirmiştir. Tercih bilgisi altı harfle (A,E,I,O,U,X) bağlantılı altı kategoriden biri içinde
kodlanır. Şekil 5.5’te gösterildiği gibi, sesli harfler birbirlerinin yanında bulunan iki bölümün
yakınlık oranlarının baş harfleriyle eşleştirilmektedir. Benzer olarak, elmas şekilli yöntem bir
yol haritası üzerindeki mesafe çizelgesine yazılmaktadır. Örneğin; şekil 5.5’teki gibi önem
sırasına göre aşağı doğru yazılarak eğer ofisler üretime yakın konumlandırılmışsa, tamam; depo
üretime yakın konumlandırılmışsa, tamamen gerekli; sevkiyat ve karşılama üretime yakın
konumlandırılmışsa, önemli; soyunma odası üretime yakın konumlandırılmışsa, bilhassa
önemli; araç-gereç odası üretime yakın konumlandırılmışsa ise, kesinlikle gereklidir.

Şekil 7.4: Muther Yöntemi
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Muther yönteminden gelen bilgiler var olan ya da öngörülen yerleşimi değerlendiren
ilişki diyagramına eklenebilmektedir. Şekil 5.6 (a)’da gösterilen ilişki diyagramını ele alalım.
Şekil 5.5’teki altı bölümün sistematik diyagramı 2 x 3 yönteminde verilmektedir. Farklı kalınlık
hatları bölümden bölüme geçmektedir. En kalın hat (3,4 ve 5nci olan) birbirinin yanına
konumlandırılmalı olan önemli, bilhassa önemli veya kesinlikle gerekli ifadeleri kullanılan
bölümlerin olduğu en büyük önceliğe sahip yakınlık oranlarıdır. Öncelik hat kalınlığını
azaltmaktadır. İstenmeyen yakınlık oranları zikzaklı bir hat ile işaretlenmektedir. Görsel açıdan
en iyi çözüm kısa ağır ve zikzaksız hatları göstermektir. (İstenmeyen yerler yalnızca birbirlerine
bitişik ise işaret edilmektedir.) İnce hatlar önemsiz veya tamamı ifade eden 1 ve 2nci olanlar)
herhangi bir uzaklığa yerleştirilebilmekte ve bu nedenle de bazen analizden çıkarılmaktadırlar.
İlişki diyagramının alternatif bir biçimi yakınlık oranlarını gösterebilmek adına hat kalınlığı
alanıne renkler kullanmaktadır.

Şekil 7.5: İlişki Diyagramı
Şekil 5.6 (a)’dan da anlaşılacağı üzere, üretim ve sevkiyat - kabul bölümleri depodan
çok uzak; ofis ve soyunma odası birbirine çok yakın konumlandırılmalıdır. Şekil 5.6 (b)
düzenlenmiş bir yerleşimi göstermektedir ve yerleşimi ilişki diyagramıyla değerlendirmiştir.
Düzenlenmiş yerleşim Muther yönteminde açıklanan tercihleri karşılama izlenimi
uyandırmaktadır. Ağır hatlar kısadır ve yöntemin çeperi içinde yer almaktadır. Uzun hatlar ince
ve zikzaksızdır.
Bilgisayarlı Yerleşim Çözümleri
Bu diyagramlar sadece proses yerleşiminde bölümlerin düzenlenmesi için fikir
üretmeye destek olması açısından tartışılmaktadır. Ancak büyük sorunlar için kullanışsız
olabilmektedirler. Neyse ki proses yerleşimi tasarımı konusunda mevcut bazı bilgisayar
paketleri bulunmaktadır. En bilinenleri de CRAFT ve CORELAP’tır. CRAFT yük özetleme
çizelgeleri ve blok diyagramlarını girdi olarak almakta ve daha sonra maliyette hiçbir gelişme
olmadığında veya ayrıklık puanı bulunabilene kadar ikili bölüm değişimlerini
gerçekleştirmektedir. Uygun olabilen veya olmayan dikdörtgen biçimli bir bina için her bir
tekrardan sonra gözden geçirilmiş bir blok diyagramı çıktıdır. Girdi olarak farklı blok
diyagramları kullanılan başlangıçtaki blok diyagramı sonuç olarak farklı diyagramlara yol
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açması konusunda CRAFT duyarlıdır. Bu nedenle, CRAFT genellikle var olan yerleşimleri
geliştirmek veya yerleşim tasarımı konusunda en iyi manüel girişimleri zenginleşmektir.
CORELAP 45’i aşkın bölüm ve farklı bina biçimleri için uygulanabilir yerleşim
üretmek adına kantitatif olmayan girdileri ve ilişki diyagramlarını kullanmaktadır. İlk olarak A
dereceli bölüm çiftini daha sonra E dereceli ve saire konumlandırarak başından itibaren kabul
edilebilir bir yerleşim oluşturmaya çalışmaktadır.
PROMODEL ve EXTEND gibi yerleşim analizi için simülasyon yazılımı görsel
geribildirim sağlamakta ve kullanıcının hızlı bir şekilde çeşitli senaryoları test etmesine olanak
sağlamaktadır. Üç boyutlu modelleme ve bilgisayar destekli tasarım entegreli yerleşim analizi
VisFactory ve benzer yazılımlarda mevcuttur.
Hizmet Yerleşimi
Çoğu hizmet organizasyonu proses yerleşimini kullanmaktadır. Bu durum müşterinin
hizmet taleplerinin çeşitlilik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Hizmet yerleşimi çoğu
konuda üretim firmalarındaki proses yerleşimine benzer bir şekilde tasarlanmaktadır. Ancak
amaçlar farklılık gösterebilmektedir. Örneğin; sistem sırasında materyal akışını en aza indirme
alanıne hizmet müşteri akışını ve evrak akışını en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Perakende
kuruluşlarında amaç teşhir alanı birimi başına kar maksimizasyonuna ilişkindir. Eğer satışlar
müşterinin etkisiyle doğrudan değişmekteyse, o zaman mümkün olduğunca çok malın
müşterinin ilgisini çekmek üzere etkin bir yerleşim olmalıdır. Bu da müşteri akışını en aza
indirmekten ziyade, (belli bir noktaya kadar) onu en üste çıkarmak daha faydalı olacaktır.
Manavlar bu yöntemi kullanmaktadırlar. Örneğin; süt dükkanın bir ucuna ekmek de diğer ucuna
konmakta; dolayısıyla ürünleri alırken; dolayısıyla dükkanın koridorlarında gezecek ve başka
bir ürün daha alması için teşvik edilecektir.
Hizmet yerleşiminin bir diğer açısı da çeşitli ürünlerin raf alanı dağıtımıdır. Endüstriye
özgü öneriler yerleşim ve görsel kararlar açısından mevcuttur. SLIM ve COSMOS gibi
bilgisayarlı versiyonlar raf alanı, talep oranı, verimlilik ve stok dışı sorumlulukları düşünün.
Sonuç olarak hizmet yerleşimi genellikle müşteriye görünürdür ve böylelikle estetik olarak
memnun edici olmalıdır.
Üretim Yerleşimi Tasarımı
Ürün yerleşimi; bir ürün ortaya çıkarmak adına yapılması gereken işlemlere göre
makine ve çalışanları ayarlamaktır. Tanımdan anlaşıldığı üzere yerleşim; ürünün materyal
nitelik ve nicelik şartnamesinde belirlendiği gibi montaj sırasını takip ederek basit bir şekilde
belirlenmektedir. Bu durum bir ölçüde doğrudur. İşlemin diğerlerinden önce yapılması,
diğerleriyle eş zamanlı yapılması ve bir süre beklemesi gerektiğini belirten öncelik ihtiyaçları
üretim yerleşimi kararı için önemli bir girdidir. Ancak kararı daha karmaşık yapan başka
faktörler de bulunmaktadır.
Üretim yerleşimi veya montaj hatları yüksek hacimli üretim için kullanılmaktadır.
Gereken mümkün olduğunca etkin üretim oranını elde etmek için işler çalışma elementi adı
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verilen en küçük bölünemez parçalara ayrılmaktadır. İş elementleri bir çalışandan fazla kişi
tarafından veya bir çalışma alanından fazla alanda yapılamayacak kadar küçüktür. Ancak
çalışanın ürün kendi çalışma alanından geçtiğinde başka elementleri üretmesi yaygındır.
Yerleşim kararı kısmı bu iş elementlerini çalışma yerlerinde gruplara ayırma ve böylelikle
üretimi montaj hattı vasıtasıyla rahatça gerçekleştirebilme ile ilgilenmektedir. Çalışma alanı
montaj hattındaki en az bir çalışan veya bir makine gerektiren her türlü alandır. Eğer montaj
hattındaki her alan verilen çalışma elementini yapmak eşit sürede gerektirmekte ise, o zaman
ürünler bir çalışma alanından diğerine başarılı bir şekilde geçecek ve hiçbir çalışan diğerini
beklemeyecek ve boşta kalmayacaktır. Her bir çalışma alanındaki çalışma miktarını dengeleme
prosesi hat dengelemesi olarak adlandırılmaktadır.
Hat Dengelemesi
Montaj hattı dengelemesi iki kısıtlama olan öncelik ihtiyaçları ve devir süresi altında
işlemektedir.
Öncelik ihtiyaçları montaj hattında gerçekleşen işlemlerin sırası hakkındaki fiziksel
kısıtlamalardır. Örneğin; bir ürünün tüm parçaları tamamlanmadıkça hiçbir çalışandan eğer
paketleme yapmak için boş zamanı olsa bile ürünü paketlemesini isteyemeyiz. Hat
dengelemesini kolaylaştırmak adına öncelik gereksinimleri genellikle öncelik diyagramı
şeklinde belirtilmektedir. Öncelik diyagramı genellikle daire veya düğümler ile ve bu
düğümleri birbirine bağlayan yönlendirilmiş doğru parçaları ile temsil edilen öncelik ilişkilerini
kapsayan bir ağdır.
Bir diğer hat dengeleme kısıtlaması olan Devir Süresi hedeflenen üretim hızına erişilirse
her bir çalışma alanında harcanması gereken maksimum süre miktarıdır. Gerekli devir süresi
mevcut üretim süresini üretilmesi planlanan birim sayısına bölerek hesaplanmaktadır:
Cd =

Mevcut Üretim Süresi
Hedeflenen Üretim Birimi

Bir şirketin 8 saat içinde 120 birim üretim yapmak istediğini varsayalım. Üretim kotasını
tamamlamak için gereken devir süresi:
Cd =

(8 saat x 60 dk/sa)
= 4 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎
(120 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚)

Devir süresi aynı zamanda montaj hattını oluşturan tamamlanmış birimler arasındaki
süre olarak da gösterilmektedir. Aşağıda gösterildiği gibi 3 duraklı bir montaj hattını farz
edelim.

1

2

3

4 dk

4 dk
4 dk
Akış süresi= 4 +4+4=12 dk
Devir Süresi= maksimum (4,4,4)=4 dk
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Her bir işlemin tüm üç montaj hattı durağından geçmesi 12 dk sürmektedir. Bir işlemi
tamamlamak için gereken süre onun akış süresi veya teslim süresi olarak adlandırılmaktadır.
Ancak montaj hattı bir seferde tek bir işlem üzerinde çalışmamaktadır. Her 4 dakikada yeni bir
işlem çalışma alanına giriş yapmaktadır. 1. işlem çalışma alanından 2. Çalışma alanına; bir
başka işlem 2. Çalışma alanından 3. Çalışma alanına geçmektedir. İşlem böyle devam etmekte
ve ardından işlemler tamamlanmaktadır. Böylece tamamlanmış her bir işlem montaj hattını 4
dakikada bir kesintiye uğratmaktadır. Bu 4 dakikalık ara hattın gerçek devir süresidir.
Gerçek devir süresi olan Ca hat üzerindeki maksimum çalışma alanı süresidir. Üretim
kotası sistem tarafından ulaşılabilir maksimum üretim ile eşleştiğinde hedeflenen devir
süresinden farklılık göstermektedir. Bazen bir çalışma elementi için gerekli süre çok uzun
olduğunda üretim kotası gerçekleşememektedir. Bu durumu düzeltmek için kota seviyesine
çekilebilmekte veya paralel çalışma alanları dar engel yaratan elemente uygun
ayarlanabilmektedir.
Hat dengeleme temel olarak bir deneme-yanılma prosesidir. Süreyi ve öncelik
kısıtlamalarını belirleyerek çalışma alanlarında elementleri gruplamaktayız. Basit sorunlar için
uygulanabilir tüm element gruplarını değerlendirmekteyiz. Daha karmaşık sorunlar için ne
zaman farklı çalışma alanı konfigürasyonlarını denemeyi durduracağımızı bilmemiz
gerekmektedir. Hattın etkinliği bir tür kılavuz, çalışma alanının minimum teorik sayısı da başka
bir tür kılavuz sunmaktadır. Etkinlik formülü E ve minimum çalışma alanı sayısı N şeklinde
gösterilmektedir.
𝑗

𝑗

𝐸 = ∑ Ti ; 𝑁 = ∑ Ti ;
𝑖=1
𝑛𝐶𝑎

𝑖=1
𝐶𝑑

Ti= i elementini tamamlama süresi,
j= çalışma elementi sayısı,
n= çalışma alanının gerçek sayısı
Ca= Gerçek devir süresi
Cd= hedeflenen devir süresi
Denge gecikmesi diye adlandırılan hattın toplam boşta kalma süresi (1-verimlilik)
şeklinde hesaplanmaktadır. Verimlilik ve denge gecikmesi genellikle yüzde olarak ifade
edilmektedir. Pratikte çalışma yerlerinin teorik sayısına erişmemiz veya %100 verimlilik elde
etmemiz zor olabilmektedir.
Hat dengeleme prosesi aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir:
1. Bir öncelik diyagramı oluşturun ve tanımlayın.
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2. Hat için gereken hedeflenen devir süresini hesaplayın.
3. Çalışma alanının minimum teorik sayısını hesaplayın.
4. Devir süresi ve öncelik kısıtlamalarını tanımlayarak çalışma alanındaki elementleri
gruplayın.
5. Hattın verimliliğini hesaplayın.
6. Çalışma alanının minimum teorik sayısına veya kabul edilebilir verimlilik seviyesine
ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol edin. Eğer ulaşılmamışsa, tekrar 4. Adıma geri dönün.
Bilgisayarlı Hat Dengeleme
Sorunlar cismen büyüdükçe, elle dengeleme güçleşmektedir. Neyse ki geniş hatları
çabukça dengeleyen yazılım paketleri mevcuttur. IBM’in COMSOAL (Montaj Hattının Üretim
Dizilimi için Bilgisayar Metodu) bir çalışma hattı üzerindeki çalışma yerlerine yüzlerce çalışma
elementi atamaktadır. Ticari olarak çokça mevcut olan bu yazılımlar optimal çözümleri garanti
etmemektedir. Kabul edilebilir bir verimlilik seviyesinde hattı dengelemek adına çeşitli
kestirme yol veya kuralı kullanmaktadırlar. Beş yaygın kestirme yol: sıralı konumsal ağırlık, en
uzun işlem süresi, en kısa işlem süresi, sonraki görevlerin en fazla miktarı ve sonraki görevlerin
en az miktarıdır. Bu kestirme yollar çalışma elementlerinin çalışma alanlarına
paylaştırılmasında göz önünde bulundurulan sırayı belirlemektedir. Elementler devir süresine
varılana kadar veya iş tamamlanana kadar verilen sıra dâhilinde çalışma alanlarında
gerçekleştirilmektedir.

Karma Yerleşim
Karma yerleşim ürün ve proses yerleşimin bazı özelliklerinin değiştirilmesi ve/ya
birleştirilmesidir. Üç karma yerleşim bulunmaktadır: Hücresel yerleşim, esnek üretim
sistemleri ve karma modelli montaj hatları

Hücresel Yerleşim
Hücresel yerleşim ürün yerleşiminin verimliliğiyle proses yerleşiminin esnekliğini
birleştirmeyi amaçlamaktadır. Grup teknolojisi konsepti temelinde farklı makine veya
faaliyetleri benzer gereksinimli müşterilere yönlendirmek adına hücre adı verilen çalışma
yerlerinde gruplanmaktadır. Materyal hareketinin en aza indirilmesi adına hücreler birbirleriyle
ilişkili olarak düzenlenmektedir. Hücreler içinde bölünemeyen büyük makineler kullanım
noktalarında olan ve onları kullanan hücrelere yakın konumlandırılırlar.
Her bir hücrenin içindeki yerleşim küçük bir montaj hattına benzemektedir. Böylece hat
dengeleme işlemleri hücre içindeki makineleri biraz düzeltmeyle yerleştirmek için
kullanılabilmektedir. Hücreler arasındaki yerleşim proses yerleşimidir. Bu yüzden CRAFT gibi
bilgisayar programları hücreyi ve tesisteki geri kalan ekipmanları konumlandırmak için
kullanılabilmektedir.
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Şekil 7.6: Yönlendirilmiş Matriksli Orijinal Proses Yerleşimi
Şekil 5.7’deki proses yerleşimini ele alalım. Makineler fonksiyonlarına göre dört farklı
bölüme ayrılmaktadır. Fabrikanın proses yerleşim bölümünde üretilen tamamlayıcı parçalar
daha sonra montaj hattında bitmiş ürüne eklenmektedir. Parçalar farklı akış yollarını takip
etmektedir. A,B ve C parçalarının üç temsili güzergahı şekilde gösterilmiştir. Parça
bütünlüğünün düzensizliği ve tamamlanmadan önce her bir parçanın uzanması gereken
uzaklığa bakınız. Her bir parçanın akışını yönlendirmek ve doğru işlemin yapılmasını teyit
etmek için büyük ölçüde “evrak işi” gerekmektedir. Çalışanlar tek bir bölümde ve genellikle
bir seferde bir makineden daha fazla işlem yapabilen makine tiplerini çalıştırma konusunda
tecrübelidir.
Şekil 5.7 tesis vasıtasıyla işlenen sekiz parçanın son aşama makriksini göstermektedir.
Bu güncel şekilde yönlendirme için hiçbir belirgin model yoktur. Üretim akış analizi (PFA)
benzer gereksinimleri olan parça ailelerini tanımlamak adına parça yönlendirme matrikslerini
yeniden düzenleyen bir grup teknoloji tekniğidir. Yeniden düzenleme prosesi hangi parçalar
dört makineyi ortak kullanıyor, hangi parçalar üç makineyi ortak kullanıyor, hangi parçalar iki
makineyi ortak kullanıyor ve benzeri şekilde listeleme işi kadar kolay olabileceği gibi yapay
zeka alanına giren model-tanımla algoritmaları kadar karmaşık da olabilmektedir. Şekil 5.9
yeniden düzenlemenin sonucunu göstermektedir.

Şekil 7.7: Yeniden Düzenlenmiş Yönlendirme Matriksli Gözden Geçirilmiş Hücresel
Yerleşim
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Şimdi parça aileleri ve hücre düzenlemesi nettir. 1,2,4,8 ve 10 numaralı makineleri
kapsayan Hücre 1 A, D ve F parçalarını işleyecek; 3,6 ve 9 numaralı makineleri kapsayan Hücre
2 C ve G ürünlerini işleyecek; 5,7,11 ve 12 numaralı makineleri işleyen Hücre 3 de B,H ve E
parçalarını işleyecektir. Nihai montaj hattını besleyen üç hücreyi gösteren A numaralı tam hücre
düzeni Şekil 5.8’da da gösterilmiştir. A,B ve C’nin temsili parça akışı proses
yerleşimindekinden çok daha doğrudandır. Yönlendirmenin geri dönüş veya çaprazlama gidişi
mevcut değildir ve parçalar işlenmek üzere daha kısa mesafe gitmektedirler.
Hücresel yerleşimin avantajları aşağıdaki gibidir.

Materyal taşıma ve transit süresi azalmaktadır. Materyal hareketi daha
doğrudandır. İşlemler arasındaki mesafe daha azdır. Materyal taşınmak için uzun süre
beklemez. Daha geniş yüklerin daha uzak mesafelere taşınmalı olması proses yerleşiminin bir
özelliği olduğu için kısmen bitmiş maddeleri makineden makineye taşımak materyal taşıma
ekipmanlarından ziyade genelde hücre içindeki çalışanlar tarafından taşınmaktadır.

Kurulum süresi azalmaktadır. Benzer parçalar bir arada işlenmektedir. Makine
kurulumu için gereken düzenlemeler maddeden maddeye değişmeyecektir.

Yarı mamul stoku azalacaktır. Bir çalışma hücresinde makine ve iş alanları
arasında engel veya önemli materyal artışları olmaması için iş akışları montaj hattına nazaran
daha dengelidir. Makineler arasında yarı mamul stoku deposu için daha az alan gerekmektedir
ve makineler birbirlerine daha yakına getirilebilmektedir. Bu da iletişimin artması ve trasit
süresinin azalmasını beraberinde getirmektedir.

Daha iyi insan kaynakları kullanımı sağlamaktadır. Genellikle bir hücre ürün
veya parça üretiminden sorumlu daha az sayıda çalışan gerektirmektedir. Çalışanlar kendi
kendini yöneten bir ekip gibi hareket etmektedirler. Çoğu zaman yaptıkları iş ve ürettikleri
kaliteden memnundurlar. Hücresel üretimde işgücü esnek bir kaynaktır. Her bir hücredeki
çalışanlar çok fonksiyonludur ve talepteki hacim değişikliklerine göre hücre içinde veya
hücreler arası başka birimlerde de çalışabilmektedirler.

Kontrol etmesi daha kolaydır. Aynı parça ailesindeki öğeler çalışma hücresi
yoluyla benzer bir şekilde işlenmektedir. Materyalin nereden nereye gideceğini gösteren evrak
işinde önemli bir azalma vardır.

Otomatikleştirilmesi daha kolaydır. Otomasyon pahalıdır. Bir şirketin tüm
fabrikanın hepsini birden otomatikleştirebilmesi çok nadirdir. Hücresel yerleşim bir seferde bir
hücreyi otomatikleştirebilmektedir.
Hücresel yerleşimin bazı dezavantajları da gözden geçirilmelidir:

Yetersiz parça öğeleri: Hücresel üretim orta seviye üretim çeşidi ve hacmi için
uygundur. Parça ailelerinin oluşumu ve hücrelere paylaşımı her zaman kolay bir iş değildir.
Tasarım amaçları tanımlanan parça aileleri üretim prosesleri için uygun olmayabilmektedir.
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Kötü dengelenmiş hücreler: Bir hücre vasıtasıyla iş akışını dengelemek tek bir
üretim montaj hattından daha zordur. Çünkü öğeler farklı makine veya işlem süresi gerektiren
hücre yoluyla farklı sıraları alabilmektedir. Hücreye giren parçaların sırası çalışan veya
makinenin belli bir işlem aşamasında geçirdiği sürenin uzunluğunu etkilemektedir. Kötü
dengelenmiş hücreler oldukça verimsizdir. Aynı zamanda diğer çalışan veya makinelerin de
boşta kalmasına neden olmaktadır. Değişiklikler tasarım veya ürün karmasında olduğunda ve
başlangıç hücresel yerleşimindeyken ilgilenilebilmelidir ve ciddi dengesizlikler hücrenin
yeniden oluşturulmasını gerektirebilmektedir. Bu da maliyet ve aksamaya yol açmaktadır.

Çalışanların eğitim ve programlanmasının artması: Farklı görevleri yapması için
çalışanların eğitilmesi pahalı ve zaman alıcıdır ve çalışan işbirliğini gerektirmektedir. Bazı
görevler uzmanlık gerektiren ve belli çalışanların yapmasına uygundur. Çalışan
görevlendirilmesi için esneklik hücresel yerleşimin bir avantajı olmasına karşın, hücre içinde
veya hücreler arasında görev belirlemesi ve çalışanların ayarlanması konusu oldukça
karmaşıktır.

Artan maliyet yatırımı: Hücresel üretimde büyük makinelerden ziyade çok
kullanımlı daha küçük makineler kullanılmaktadır. Hücresel yerleşimi uygulama eğer yeni
makineler yeni tesis için alınacaksa ekonomik olabilmektedir. Ancak var olan üretim tesisinde
yeni bir yerleşim uygulanacaksa bu durum oldukça masraflı ve yıkıcı olacaktır. Var olan
ekipmanlar oldukça büyük ve hücre içine sığmayabilmektedir.
Hücresel yerleşim modern fabrikaların bel kemiği olarak son on yılda popüler olmuştur.
Hücreler boyut bakımından, otomatiklik bakımından, parçaların işlenme çeşitliliği bakımından
farklılık göstermektedir. Küçük birbirine bağlı yerleşim birimleri olarak hücreler hizmet ve
üretim için ortaktır.

Esnek Üretim Sistemleri
Esnek üretim sistemi (FMS) fikri ilk olarak 1960larda İngiltere’de bir günde 24 saat
insansız olarak bilgisayar kontrolü altında faaliyet gösteren Sistem 24 ile önerilmiştir.
Başlangıçtaki vurgu iş akışının yeniden organize edilmesinden ziyade otomatikleşme
üzerineydi. İlk esnek üretim sistemi düzinelerce CNC makinesi ve karmaşık bir materyal taşıma
sistemine sahipti. Sistem oldukça otomatik, oldukça pahalı ve oldukça karmaşık yazılım
tarafından kontrol edilmekteydi. FMS kontrol bilgisayarı materyal taşıma sistemini işletmekte,
CNC programlarını arşivini tutmakta ve makineden onları bilgisayara indirmekte, FMS’i
programlamakta, araç-gereç kullanımını takip etmekte-onarmakta ve sistem performansını
raporlamaktaydı. Günümüzde geleneksel FMS’in gerektirdiği yatırımları yapabilecek çok fazla
endüstri bulunmamaktadır. Dünya üzerinde 400’den daha az FMS faaliyet göstermektedir.
Esnek üretimdeki trend, esnek üretim hücreleri adı verilen geleneksel FMS’in daha küçük
versiyonları şeklindedir.
FMS yerleşimi sistemin işleyebileceği parça çeşitliliğine bağlı olarak işlenen parça
boyutun ve parçanın üretilmesi için gereken ortalama proses süresini farklılaştırmaktadır.
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İlerleyen Yerleşim: Tüm parçalar işleme alanları vasıtasıyla aynı ilerlemeyi
izlemektedir. Bu yerleşim parça ailelerinin işlenmesi için uygundur ve otomatikleşmiş grup
teknolojisi hücresine benzemektedir.

Kapalı Çember Yerleşimi: Parçalar kolayca çalışma yerlerini atlamakta veya
çalışma yerlerini alternatif bir sırada çalışma yerlerine uğramak için bir çember boyunca hareket
etmektedir. İlerleyen ve kapalı çember sistemleri ebat olarak büyük ve daha uzun işlem süresi
gerektiren parçalar için kullanılmaktadır.

Merdiven Yerleşimi: Aynı anda iki makinenin bir öğenin üzerinde çalışmasını
sağlayan makinenin öğeleri bir merdivenin adımları şeklinde konumlandırıldığı için bu ad
verilmiştir.
Makineyi programlama grup teknolojisine benzer bir konsepte dayalı olabilmektedir
ancak parça türleri belli bir parça ailesi için sınırlandırılmamıştır. Parçalar herhangi bir sıradaki
herhangi bir makineye sevk edilebilmektedir.

Açık Alan Yerleşimi: En karmaşık ve esnek FMS yerleşimidir. Materyalin
herhangi bir sırada makine merkezlerine ve genellikle araç gereç değişim yerleri, palet veya
demirbaş oluşturma yerleri, inceleme alanı ve soğutucu toplama sistemleri gibi çeşitli destek
alanlarına hareket etmesine olanak sağlamaktadır.
Grup teknolojisi veya hücresel yerleşimde parçalar benzer akış yollarına dayalı olarak
parçalar ayrılmaktadır. Bir üretim hücresi yoluyla parçaların rotası hücre içindeki makine
düzenlenmesine olanak sağlamaktadır. FMS’deki parça rotası oldukça değişkendir, genellikle
de “rastgele” olarak tanımlanmaktadır. Makine işlem için hazır olana kadar parçalar FMS
etrafında bir taşıyıcı veya başka bir taşıma sistemi aracıyla birkaç kez dönebilmektedir. Eğer
birden fazla öğenin belli bir makineyi kullanması gerekiyorsa, FMS kontrolörü tarafından
öncelik sistemi kullanılmaktadır. FMS etkin bir şekilde çok fazla çeşitli öğe üretebilmektedir.
Sistem bir seferde bir öğe üretimi kadar bir seferde yüz öğe üretiminde de etkindir.

Karma Modelli Montaj Hatları
Tek bir model veya ürün türü üretmek için tasarlanmış geleneksel montaj hatları birden
fazla ürün türünün üretiminde kullanılabilmektedir. Ancak çok etkin değildir. Aynı türün
modelleri uzun üretim koşumunda- bazen aylarca sürmektedir- üretilmektedir, ardından hat
kapanmakta ve diğer modele geçmektedir. Diğer model için de uzun bir süre çalışılmakta ve
ardından hat kapanmakta ve diğerine geçmektedir ve sistem bu şekilde devam etmektedir. Bu
düzenlemedeki sorun müşteri taleplerine karşılık vermenin zor olmasıdır. Belli bir model iyi
satış yapmışsa bu müşteri ondan daha çok istiyorsa, müşteriler o model partisinin üretilme
programına zaman gelene kadar beklemek zorundadırlar. Diğer taraftan, üretilmiş olan
modellere olan talep az ise, üretici istenmeyen stoku üstlenecektir.
Üretim ve talebin uyuşmaması bir sorundu ve bazı üreticiler daha karmaşık öngörü
teknikleri düzenleme konusunda odaklanmaktadır. Diğerleri ise karma modelli montaj hattı
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oluşturmak için değişiklikler yapmaktadır. Öncelikle farklı modeller üretmek için hattı
değiştirme konusunda gereken süreyi azaltmıştır. Sonra çalışanlar çeşitli görevler
üstlenebilmesi için eğitilmekte ve gerektiğinde hat üzerinde farklı çalışma alanlarında
çalışmaları sağlanmaktadır. Sonuç olarak hattın düzenlenme ve programlanma şeklinde
değişiklik yapılmaktadır. Karma modelli montaj hattının tasarımı ve faaliyeti konusunda
aşağıdaki faktörler önemlidir:

Hat dengeleme: Karma modelli bir hatta görevi tamamlama süresi modelden
modele değişiklik göstermektedir. Hattı dengelemek için bir modelin bitme süresini baz almak
alanıne model çeşitliliğin olası bitme süresi dağılımı göz önünde bulundurulmalıdır.

U-Biçimli Hatlar: Farklı modelleri birleştirmenin getirdiği farklı çalışma
gereksinimlerini dengeleyebilmek için esnek iş gücü gerekmektedir. Böylelikle gerektiğinde
çalışanların birbirlerine destek olması sağlanmaktadır.

Esnek işgücü: Devir süresi içinde çalışanların uyması gerekenler önceden
belirlenmiş olmasına rağmen, karma modelli hatlardaki ortalama kullanım süresi çalışanların
performanslarında değişiklikler doğuracaktır. Bu yüzden hatlar belli bir hızda
tamamlanamayacaktır. Eğer bir çalışma alanındaki hedeflenen devir hızı aşıldıysa, yanıp sönen
ışıklar ve sesli alarmlarla diğer çalışanlar sorunlu bölgeye destek olmaları amaçlı
uyarılmaktadırlar. Montaj hattı sorunlu bölgedeki iş tamamlanana kadar yavaşlatılmakta veya
durdurulmaktadır. Diğer çalışanlara destek olan çalışanların esnekliği karma model hattındaki
çeşitli görev uzunluklarına uyum sağlamada hattın yeteneğinde büyük fark oluşturmaktadır.

Model Sıralaması: Farklı modeller aynı hat üzerinde üretildiği için, karma
modelli programlama ek bir karar daha gerektirmektedir. Bu da hatta üretilecek modelin
sırasıdır. Mantık açısından bakıldığında, ekstra uzun iki işlemi art arda sıralamak zekice
değildir. Bir kısa ( ortalama süreden daha az süre gerektiren) modeli uzun bir (ortalama süreden
daha uzun süre gerektiren) modelden sonrasına koymak daha akıllıcadır. Bu yöntemle,
çalışanlar bir modelden diğerine birbirlerine yetişebilmektedirler.

118

8. PROJE YÖNETİMİ
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Giriş
Üretim programları tedarik zinciri yoluyla zamanında üretim veya hizmet akışını
sürdürebilmek için oluşturulmaktadır. Ancak tüm faaliyetler tekrarlı değil ve bazıları belli bir
zaman dilimi içerisinde yegâne olma özelliğine sahiptir. Bu benzersiz, bir seferlik faaliyetler
proje olarak tanımlanmaktadır.
Proje yönetimi var olan faaliyetteki yenilik veya değişikliği gerçekleştirmek ve
geliştirmek için çalışma yönetimidir. Projeyi planlama ve proje faaliyetlerini kontrol etme,
kaynak ve bütçe sınırlamaların karşılama ve projeyi zamanında tamamlamayı kapsamaktadır.
Ev, fabrika, alışveriş merkezi, stadyum veya arena gibi tesis veya binaların yapımı; askeri silah
sistemi, yeni bir hava taşıtı veya yeni bir gemi oluşturulması; bir uydu sisteminin fırlatılması;
bir petrol hattının kurulması, yeni bir bilgisayar sistemi geliştirilmesi veya uygulanılması; bir
rock konseri, futbol veya basketbol turnuvasının planlanması veya piyasaya yeni bir ürün
sürülmesi proje örneklerindendir.
Projeler son yıllarda artarak şirketler içine hızla nüfuz etmiştir. Bu durum; hızlı
teknolojik gelişmelerle birleşmiş kısa ömürlü ürünler, ürün pazarları ve yeni ürünlerin
çeşitliliğinin bir sonucudur. Hem yeni makine ve ekipman hem de yeni üretim prosesleri ve
bilgisayar destek sistemleri kullanan küresel iş çevresinin doğası sürekli gelişmektedir. Bu da
daha fazla ürün çeşitliliği için müşteri talepleri doğrultusunda yeni ürün ve hizmetler
geliştirebilme yeteneği gerektirmektedir. Toplam faaliyet çabasının sonucu proje temelli
faaliyetlere dayanmaktadır. Ayrıca planlama ve proje yönetimi de üretim yönetiminde daha
kritik bir rol üstlenmektedir.

Proje Yönetiminin Elementleri
Yönetim; ürünün üretilmesi ve hizmetin sunulması gibi süregelen proses veya
faaliyetlerin planlanması, organizasyonu ve kontrolüyle ilişkilidir. Proje yönetimi nispeten kısa
bir sürede önemli bir faaliyete yönelik kaynak ve insan bağlılığını yansıttığı için farklıdır. Proje
yönetiminin özellikleri benzersiz olma eğilimindedir. Proje yönetimi dört temel elementten
oluşmaktadır:


Proje Ekibi,



Proje Planlama,



Görev Ayrımı Yapısı,



Proje Kontrolü

Proje Ekibi
Proje ekibi genellikle proje faaliyetlerine ilişkin tecrübesi olan ve organizasyondaki
farklı alanlardan veya yetenekleri, uzmanlıkları ve tecrübeleri göz önünde bulundurularak
organizasyon dışından seçilmiş kişilerden oluşan çapraz fonksiyonlu yapıdır. Projeler özellikle
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üretim prosesleri veya ekipmanlarıyla ilişkiliyse, teknik becerileri vesilesiyle genellikle
mühendisler proje çalışmasına dahil olmaktadır. Proje ekibi projeye ilişkin belli bir alandan da
yönetici veya personel de temin edebilmektedir. İşleri proje faaliyetlerinin bir faaliyeti ise
çalışanlar proje ekibine dâhil olabilmektedir.
Matriks organizasyonu özel projelere yönelik bir ekip olarak tanımlanmaktadır. Ekip
şirket içindeki farklı faaliyet alanları veya bölüm üyelerinden oluşmaktadır. Örneğin; ekip proje
için gereken özel becerilere dayanan mühendislik, üretim, pazarlama veya insan
kaynaklarından oluşturulabilmektedir. Matriks kelimesi organizasyon yapısının 2-boyutlı
özelliğinden türemektedir. Birincisi iş yapmak için şirketin normal faaliyet yapısı olan dikey
boyutu iken; diğeri ise projenin gerektirdiği özel faaliyet yapısı olan yatay boyuttur.
Proje ekibindeki görevlendirme genellikle geçicidir. Bu da hem olumlu hem de olumsuz
etkileri beraberinde getirmektedir. Devamlı olarak çalıştıkları faaliyet alanından proje
dolayısıyla kısa bir süre ayrılan personel alıştığı iş ve alandan kopabilmektedir. Çalışanlar
genellikle hem proje yöneticisi hem de genel bir şefe rapor vermektedirler. Projeler genellikle
eğlenceli olduğu için çalışanlar yenilikçi işlerde çalışmaktan memnun kalmakta ve eski işlerine
dönmekte isteksiz olmaktadır.
Proje ekibinin en önemli üyesi proje yöneticisidir. Projeyi yönetimi belirsizlik ve
başarısızlık riskiyle karşı karşıyadır. Proje yöneticisi üyeleri genelde işletmenin farklı faaliyet
alanlarından gelen, farklı becerilere sahip olan bireyleri projeyi başarılı bir şekilde
tamamlamaya odaklanmış tek bir grup olarak koordine edilmelidir. Proje yönetiminde baskı
normal yönetimden daha fazla hissedilmektedir. Normal yönetime kıyasla daha zaman alıcı ve
bütçe kısıtlamaları vardır. Ancak zor durumda yönetim kabiliyeti, yegâne bir projede
çalışabilme ve yeni bir şey yapma heyecanı gibi potansiyel avantajları da mevcuttur.

Proje Planlaması
Projeyi planlama yönetici ve ekipten ne yapılmasının beklendiğinin belirlenebilmesi
için projenin amaçları açık bir şekilde tanımlanmaktadır. Bazen yerine getirilmesi gereken,
yapılması gereken ve projenin zaman diliminin ne olduğunu belirten çalışma talimatı denilen
yazılı bir açıklama biçimi hazırlanmaktadır. Projedeki tüm faaliyetler (ya da adımlar) tamamen
belirtilmiş olmalıdır. Bu, proje yeni olduğu ve dayanılacak çok fazla deneysel referans olmadığı
için kolay bir görev değildir. Faaliyet işgücü, kaynak ve zaman gerektiren, yönetim kontrolü ve
denetime tabii olan her bir iş veya iş çabasının ürünüdür. Faaliyetler belirlendikten sonra, hangi
faaliyetin önce yapılması hangisinin sonra yapılması gerektiği belirlenmelidir. Buna da öncelik
ilişkisi denilmektedir. Öncelik ilişkisi ağ adı verilen bir grafik biçiminde gösterilmektedir.
Aşağıdaki grafik bir kaldırım inşası için oldukça basitleştirilmiş bir proje ağı sunmaktadır:

1

Kaldırımı şekillendirme

2

Beton Dökme

3

Şekil 8.1: Proje ağı faaliyet izlenimi
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Bu ağ iki proje faaliyeti olan kaldırım biçimlerini şekillendirme ve ardından bu
biçimlere beton dökme arasındaki öncelik ilişkisini göstermektedir.
Proje faaliyetleri ve aralarındaki ilişki belirlendikten sonra, proje faaliyetleri
programlanmalıdır. Programlama her bir faaliyet için gereken tahmini bir süre belirlenmesi ve
bu tahminlerin genel proje programını ve projenin tamamını geliştirmek için kullanılması ile
tamamlanmaktadır. Tahmini proje süresi projenin amacıyla karşılaştırılmalıdır ve eğer projenin
tahmini süresi çok uzunsa, proje süresini kısaltma yollarının bulunması anlamına gelmektedir.
Genellikle gereken süreyi azaltmak adına faaliyetlere daha fazla kaynak ve gayret verilmelidir.
Özetlemek gerekirse; proje planlama prosesinin öğeleri:


Proje amacını/amaçlarını belirlemek,



Faaliyetleri belirlemek,



Öncelik ilişkilerini kurmak,



Süre tahminlerini gerçekleştirmek,



Projenin tamamlanma süresini belirlemek,



Proje program amaçlarını kontrol etmek,



Amaçları gerçekleştirmek için kaynak gereksinimlerini belirlemektir.

Görev Ayrımı Yapısı
Görev ayrımı yapısı (WBS) bir proje planlama metodudur. Projedeki yapılması gereken
görevleri organize etmektedir. WBS’de proje, modül adı verilen temel parçalarına
ayrılmaktadır. Daha sonra bu parçalar detaylı alt parçalara, ardından faaliyetlere ve en son
olarak da ayrı ayrı görevlere ayrılmaktadır. Sonuç farklı seviyelerden oluşan hiyerarşik bir
organizasyon yapısıdır. Görev ayrımı yapısı formatı faaliyet belirleme ve bireysel görev, modül
ve proje yoğunluğu ile gerekli kaynakları belirlemek için iyi bir yoldur. Ayrıca modül ve
faaliyetler arasındaki ilişkileri belirleye de destek olmaktadır. Aynı zamanda gereksiz faaliyet
tekrarlarını da belirlemektedir.
Deneyimler görev ayrımı yapısını geliştirmek için proje ekibinin iki yolu olduğunu
göstermektedir. Birinci yol; görev ayrım yapısı yeterli detaya ulaşana kadar baştan aşağıya
doğru “Bu seviye hangi parçaları oluşturmaktadır? Sorusunu sorarak ilerlemektedir. Diğer yol
ise her bir detayı yapışkan notlara yazıp sonrasında onları görev ayrım yapısının bölümlerinde
organize ederek tüm proje hakkında basit bir beyin fırtınası yapmaktadır. Görev ayrımı yapısı
hiyerarşisinin en üst seviyesinde projeye ilişkin özet faaliyet, majör bileşenler veya faaliyet
alanları bulunma eğilimindedir. Genellikle “ne” yapılması gerektiğini gösterme isimler ile
belirtilmektedirler. Görev ayrımı yapısı hiyerarşisinin en alt seviyesinde ise majör bileşen veya
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alanların altındaki detaylı proje çalışma faaliyetleri belirtilmektedir. Genellikle işlerin “nasıl”
yapılacağı fiiller ile gösterilmektedir.

Proje Kontrolü
Proje yönetimi iki farklı evreden oluşmaktadır: planlama ve kontrol. Proje planlama
prosesi tamamlandığında, fiziksel olarak projeye başlanabilmektedir. Bu noktada proje
yönetimi projeye ilişkin görevlerin kontrolüne odaklanmaktadır. Kontrol tüm faaliyetlerin
belirlenip belirlenmediği ve yapılan faaliyetlerin uygun sıra ile yapılıp yapılmadığından emin
olmayı kapsamaktadır.
Çoğu şirkette proje kontrolü büyük çok yönlü bir proje çevresi bağlamında
gerçekleşmektedir. Kurumsal proje yönetimi olarak da bilinen proje yönetimi şirket geneli proje
portföyünün yönetimi ve kontrolünü ifade etmektedir. Proje yönetimine yönelik girişimde
şirket amaçları eş zamanlı projelerin koordinasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Kurum
genelindeki tüm proje türlerini sistematik olarak uygulayarak şirket büyümekte, değişmekte ve
değer kazanmaktadır. Projelerin organizasyon portföyünün toplam sonucu şirketin özünde yer
almaktadır. Bunun gibi program yönetimi de proje yönetiminin üstünde duran yönetimsel bir
yaklaşımdır. Proje yönetimi açık bir şekilde tanımlanmış, belli bir süre dilimindeki kendi
kapsam ve amaçlarıyla somut ürün sunmaya odaklanırken; program yönetimi şirket amaç ve
değişiklikleri dikkatli bir şekilde planlanmış ve koordineli projeler yoluyla gerçekleşmektedir.
Programlar tüm iş alanlarının ötesine geçmekte ve tüm iş alanlarını etkilemektedir ve böylece
bireysel projelerden ziyade üst düzey işletme ötesi faaliyet koordinasyonu gerektirmektedir.
Günümüzün yüksek rekabetli küresel işletme ortamında proje ve program yönetimi
kontrolü için iletişim ihtiyacı önemli ve karmaşıktır. Projeyi tamamlama hızı genellikle önemli
bir rekabet faktörüdür. Tasarım belgeleri, bütçe ve maliyet belgeleri, planlar, durum raporları,
programlar ve zamanında program değişiklikleri de proje başarısı için kritiktir. Sonuç olarak
gitgide proje bilgilerini iletmek için interneti ve proje bilgilerine ulaşmak ve ekip üyelerine tek
bir lokasyon sunmak adına şirket intraneti ve proje web sayfalarını kullanan şirketlerin sayısı
artmaktadır. İnternet iletişimi ve faks, video konferans sistemleri, telefonlar, elde taşınır
bilgisayarlar ve jet seyahatler ülkeler arası şirketlerin küresel proje yönetimiyle ilgilenmesini
mümkün kılmaktadır.

Gantt Şeması
Gantt Şeması kısmen daha az faaliyet ve öncelik ilişkisi bulunan küçük projeleri
planlama ve programlama konusunda geleneksel bir yönetim tekniğidir. (Aynı zamanda sütunlu
grafik olarak da bilinen) programlama tekniği 1914’te Frankford Arsenal topçu mühimmat
dükkânında endüstri mühendisliği alanında öncü olan Henry Gantt tarafından geliştirilmiştir.
Gantt şeması başlangıçtan beri popüler bir proje programlama aracı olmuş ve hala günümüzde
de kullanılmaktadır. CPM/PERT tekniğinin öncüsüdür.
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Gantt Şeması analiz edilen projedeki her bir faaliyet süresini gösteren bir sütun içeren
grafiktir. Faaliyet bolluğu kendinden sonraki faaliyette veya tüm projede herhangi bir gecikme
yaratmaksızın ertelenebilen faaliyet miktarıdır.
Gantt Şeması projenin ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği, ekstra sürenin nerede
var olduğu ve hangi faaliyetlerin ertelenebileceğini gösteren proje programının görsel bir
sunumudur. Proje yöneticisi hangi faaliyetin programın önünde hangi faaliyetin programın
gerisinde olduğunu gözlemlemek için bu grafiği kullanabilmektedir. Gannt Şeması faaliyetler
arasındaki öncelik ilişkilerini de göstermektedir ancak bu ilişkiler her zaman kolayca fark
edilememektedir. Bu durum, Gannt Şeması metodunun bir dezavantajıdır ve bu dezavantaj
şemanın kullanımını kısmen daha az faaliyet ve daha az proje ile sınırlamaktadır. CPM/PERT
ağı tekniği bu dezavantajı içermemektedir.

CPM / PERT
1956 yılında E.I du Pont de Nemours & Company A.Ş mühendis ve bilgisayar
uzmanları Morgan R.Walker, Remington-Rand ve James E. Kelley’in liderliğindeki araştırma
ekibi planlama, programlama ve (tesis bakımı ve yapım projelerini içeren) şirket mühendislik
programlarının raporlanması hususlarını geliştirmek için bilgisayarlı bir sistem oluşturma
projesine girişmişlerdir. Bu yaklaşımın sonucu kritik yol metodu (CPM) olarak bilinmektedir.
Aynı zamanda Amerikan Donanması da D.G Malcolm’un önderliğinde Booz, Allen ve
Hamilton danışmanlık firmaları ve Donanma Özel Proje Ofisi Lockheed üyelerinden oluşan bir
araştırma ekibi kurmuştur. Bu ekip (balistik bir füze-ateşleme donanması olan ) Polaris Füze
Projesi’ni geliştirebilmek adına yönetim kontrol sistemi tasarımı için benzer bir yaklaşım
hazırlamışlardır. Bu ağ programlama tekniği Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği
(PERT) olarak adlandırılmaktadır.
Hem CPM hem de PERT Gantt Şeması’nın türevleridir ve oldukça birbirlerine
benzemektedirler. Aslında CPM ve PERT arasında iki temel fark bulunmaktaydı. CPM’li
faaliyet süresi tahmini faaliyet süresinde herhangi bir varyasyona izin vermemekteydi. Faaliyet
süreleri kesin veya “belirleyici” olarak görülmekteydi. PERT ile faaliyet süresinde varyasyona
izin veren her bir faaliyet için çoklu süre tahminleri kullanılmıştır. Diğer fark ise proje ağını
oluşturan mekaniğe ilişkindi. PERT’teki faaliyetler iki blok arasında yay, oklu çizgi veya daire
ile gösterilmekteyken CPM faaliyetleri blok veya daire şeklinde gösterilmektedir. Ancak yıllar
sonra CPM ve PERT etkin bir şekilde tek bir teknik olarak birleşmiş ve CPM/PERT haline
dönüşmüştür.
CPM/PERT’in Gantt şemasına göre avantajı faaliyetler arasındaki öncelik ilişkilerini
tasvir etmek adına bir ağ kullanıyor olmasıdır. Gantt şeması öncelik ilişkilerini net bir şekilde
gösterememekte ve dolayısıyla kullanımı küçük projelerle sınırlanmaktadır. CPM/PERT ile ağ
içindeki öncelik ilişkisini görmek daha kolaydır ve bu yüzden CPM/PERT yönetici ve diğer
kullanıcılar arasında özellikle çok faaliyetli büyük projeler için popülerdir.
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Proje Ağı
CPM/PERT ağı bölümlerden ve bloklardan oluşmaktadır. CPM’de blok ve daireler
proje faaliyetlerini göstermektedir. Bloklar arasındaki oklar faaliyetler arasındaki öncelik
ilişkisini göstermektedir. Bazı ağlarda 1. Faaliyet 1. Blok ile temsil edilmekte, 2. Faaliyet 2.
Blok ile gösterilmektedir. Bu ağ yapımı yaklaşımı blok şeması faaliyeti (AON) denilmektedir.
Blok

1

2

3

Bölüm

Şekil 8.2: Ağ Bileşenleri
Bu bileşenlerin bir ağ oluşturmak için nasıl kullanıldığını göstermek için ev inşaatı
projesini kullanacağız. Projenin karşılaştırılabilir CPM/PERT ağı Şekil 6.3’te gösterilmiştir.
Öncelik ilişkileri Şekil 6.3’teki oklu bölümlerin düzenlenme şekliyle gösterilmiştir. Projedeki
birinci faaliyet (1-2) evi tasarlamak ve finansman sağlamaktır. Diğer faaliyetlerin
başlayabilmesi için bu faaliyetin tamamlanmış olması gerekmektedir. Böylelikle binanın
temelinin atılmasını temsil eden faaliyet 2-3 ve materyal siparişi&alımını temsil eden faaliyet
2-4 yalnızca faaliyet 1-2 ‘nin gerçekleşmiş olduğunu gösteren blok 2’nin gerçekleşmesiyle
aktifleşebilmektedir. (Şekil 6.3’te bu faaliyetin gerçekleşebilmesi için 3 aylık bir süre tahmin
edildiğine dikkat ediniz.) Faaliyet 2-3 ile faaliyet 2-4 birbirlerine bağlı olmaksızın ancak her
ikisi de yalnızca faaliyet 1-2’nin tamamlanmasına bağlı olmak şartıyla eş zamanlı olarak
gerçekleşebilmektedirler.
Temel atma faaliyeti (2-3) ve materyal siparişi & alımı (2-4) tamamlandıktan sonra
faaliyet 4-5 ve faaliyet 4-6 eş zamanlı olarak başlayabilmektedir. Ancak faaliyet 3-4 ağda yapay
faaliyet olarak tanımlanmaktadır.
Yapay faaliyet öncelik ilişkisini göstermesi için ağ içine yerleştirilir ancak gerçek bir
zaman aşımını ifade etmemektedir. Yapay faaliyet; faaliyet 2-3’ün blok 4’ün başındaki
herhangi bir faaliyetten önce tamamlanmalı olduğunu ancak zaman aşımını ifade etmediğini
göstermektedir.
Blok 4’te iki faaliyetin başladığını görmekteyiz. Faaliyet 4-6 binanın inşası ve faaliyet
4-5 ise evin iç ve dış bölümü için boyanın seçilmesidir. Bu iki faaliyet eş zamanlı olarak
başlayabilmekte ve aynı zamanda gerçekleşebilmektedir. Boya seçimi (faaliyet 4-5) ve çizge
5’in gerçekleşmesini takiben halı seçimi de yapılabilmektedir. (Çünkü halı rengi evin iç
boyasının rengine bağlıdır). Bu faaliyet de evin inşası (faaliyet 4-6) ile eş zamanlı
gerçekleşebilmektedir. Bina tamamlandığında, boya ve halı seçildiğinde ev
tamamlanabilmektedir. (Faaliyet 6-7).
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11
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Şekil 8.3: Ev İnşası Proje Ağı
Kritik Yol
Ağ yolu; ağdaki başlangıç bloğundan bitiş bloğuna dek süren birbiriyle bağlantılı
faaliyetlerin sırasıdır. Şekil 6.3’teki ağlar hedefe ulaşmak için birçok yol geçmektedir. Aslında
bu ağa yakından bakıldığında A,B,C ve D ile ifade edilmiş dört yol görülmektedir.
A: 1-2-3-4-6-7
B: 1-2-3-4-5-6-7
C: 1-2-4-6-7
D: 1-2-4-5-6-7
Zaman bakımından proje, ağdaki en uzun yolun gerektirdiği süreden daha kısa bir
zamanda gerçekleşemez (yani ev inşa edilemez). En uzun süreli yol kritik yol olarak
tanımlanmaktadır.
(Şekil 6.3’te gösterilen) Her bir dört yol boyunca gereken faaliyet sürelerini kısaltarak
her bir yolun uzunluğunu hesaplayabilmekteyiz.
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Yol A: 1-2-3-4-6-7
3+2+0+3+1= 9 ay
Yol B: 1-2-3-4-5-6-7
3+2+0+1+1+1=8 ay
Yol C: 1-2-4-6-7
3+1+3+1=8 ay
Yol D: 1-2-4-5-6-7
3+1+1+1+1=7 ay
Yol A en uzun olduğu için kritik yoldur. Böylelikle projenin minimum tamamlanma
süresi 9 aydır. Şimdi kritik yolu daha ayrıntılı analiz edelim.
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Şekil 8.4: Faaliyet Başlangıç Süreleri
Şekil 6.4’da; 3 ay geçene kadar faaliyet 2-3 ve 2-4’ün başlayamayacağını görmekteyiz.
Aynı zamanda 5 ay geçene kadar faaliyet 3-4’ün de başlayamayacağı görülmektedir. Faaliyet
4-5 ve 4-6’nın başlayabilmesi Blok 4’ü oluşturan iki faaliyete bağlıdır. Faaliyet 3-4 beş ay sonra
tamamlanacaktır. (Blok 3 gerçekleşene kadarki 5 aylık süreye 0 olan yapay faaliyeti ekleyerek
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bulunmuştur). Aktivite 2-4 ancak dördüncü ayın sonunda tamamlanmış olacaktır. Bu nedenle
faaliyet 4-5 ve 4-6’nın başlangıç süreleri ya 5 ay ya da 4 ay olabilmektedir.
Blok 4’ü oluşturan faaliyetleri düşünelim. Aynı mantığı kullanarak faaliyet 6-7’i de
(blok 4’te 5 ay + faaliyet 4-6 için gereken 3 ay olmak üzere) 8nci ayın sonuna kadar veya (blok
4’te 5 ay + faaliyet 4-5 ve 5-6 için gereken 3 ay olmak üzere) 7nci ayın sonuna kadar
başlayamayacaktır. Blok 6’da biten tüm faaliyetler faaliyet 6-7 başlamadan önce tamamlanmalı
olduğu için en kısa süre 8 aydır. Blok 6’daki süreye faaliyet 6-7 için gereken 1 ayı da
eklediğimizde projenin süresi 9 ay olmaktadır. Bu ağın en uzun yolu en kritik yoldur.
Bu kısa analiz kritik yol konseptini ve projenin minimum tamamlanma süresinin
bulunmasını göstermektedir. Ancak kritik yolun belirlenmesi için kullanışsız bir metottu. Şimdi
proje faaliyetlerinin programlanması ve kritik yolun belirlenmesine matematiksel bir yaklaşım
incelenecektir.
Faaliyet Programlama
Kritik yol analizimizde her bir faaliyetin bitirileceği en kısa süre saptanmıştı. Faaliyet
4-5’in başlayabileceği en kısa süre 5 ay olarak bulunmuştu. Bu süre en kısa başlangıç süresi
olarak tanımlanmakta ve ES olarak sembolleştirilmektedir.
Her bir faaliyetin en kısa süresini belirleyerek ağ üzerinde ileri adım atmaktayız. Bu ilk
bloktan başlayarak ağ üzerinde ileriye doğru hareket etmemizdir. En erken başlama süresi tüm
öncelikli faaliyetleri tamamlayabilmedeki maksimum süredir.
En erken bitirme süresi (EF) basit olarak en erken başlama süresi + faaliyet süre
tahminidir. Örneğin; eğer faaliyet 1-2 için en erken başlama süresi 0 ise o zaman en erken
bitirme süresi 3 ay olacaktır. Genelde faaliyetin en erken başlama ve bitirme süreleri i-j
aşağıdaki matematiksel ilişkiye göre hesaplanmaktadır (i < j olduğunda).
ESij= maksimum (EFi)
EFij= ESij+tij
Proje ağımızdaki tüm faaliyetlerin erken başlama süresi ve en erken bitirme süreleri
Şekil 6.7’de gösterilmiştir.
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Şekil 8.5: En Erken Başlama ve En Erken Bitirme Süreleri
Ağdaki ilk faaliyetin en erken başlama süresi her zaman 0’dan başlamaktadır (ES12=0).
Bu bilgi 1-2 faaliyetinin en erken bitirme süresini hesaplamamamıza olanak vermektedir:
EF12= ES12 +t12
=0+3
=3 ay
Faaliyet 2-3’ün en erken başlama süresi:
ES23=max EF2
= 3 ay
Uygun en erken bitirme süresi:
EF23=ES23 + t23
=3+2

132

= 5 ay
Faaliyet 3-4’ün en erken başlama süresi (ES34) 5 aydır ve en erken bitirme süresi (EF34)
de 5 aydır. Faaliyet 2-4’ün en erken başlama süresi (ES24) 3 aydır ve en erken bitirme süresi
(EF24) de 4 aydır.
Şimdi iki öncül faaliyeti olan faaliyet 4-6’yı ele alalım. En erken başlama süresi:
ES46= max EF4
= max (5,4)
= 5 ay
En erken bitirme süresi:
EF46= ES46 + t46
=5 + 3
= 8 ay
Geri kalan başlama ve bitirme süreleri de aynı yolla hesaplanmaktadır. Şekil 6.7’deki
ağdaki son faaliyet olan faaliyet 6-7’nin en erken bitirme süresinin 9 olduğuna dikkat edelim.
Bu bize toplam proje süresini veya kritik yol süresini vermektedir.
En erken başlama ve bitirme sürelerinin bir benzeri de en geç başlama (LS) ve en geç
bitirme (LF) süreleridir. En geç başlama süresi proje kritik yol süresinin dışında projenin
tamamlanmasında gecikme yaratmaksızın bir faaliyetin en geç başlayabileceği süredir.
Örneğimize bakacak olursak, blok 7’de proje tamamlanma süresi 9 aydır. Bu yüzden en geç
başlama ve bitirme sürelerini belirlemenin amacı her bir faaliyetin 9 ayı aşmaksızın ne kadar
ertelenebileceğidir.
Genelde en geç başlama ve bitirme süreleri aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır:
LSij= LFij -tij
LFij= min (LSj)
Min (LSj) terimi blok j’den ayrılan tüm faaliyetlerin minimum en geç başlama süresini
ifade etmektedir. Ağdaki ileri adım en erken süreyi belirlemek için kullanılırken; en geç süre
hesaplamalarında geri adım kullanılmaktadır. Blok 7’nin sonundan başlayıp her bir faaliyetin
en geç süresini hesaplayarak geriye doğru gideceğiz. Ağdaki her bir faaliyetin proje süresini
geçmeden ne kadar süre gecikebileceğini belirlemek istediğimiz için blok 7’deki en geç bitirme
süresi en erken bitirme süresini geçememektedir. Bu nedenle blok 7’deki en geç bitirme süresi
9 aydır. Bütün en geç süreleri Şekil 8.6’de gösterilmiştir.
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Şeki 8.06: En Geç Başlama ve Bitirme Süreleri
Aynı zamanda faaliyet 6-7’nin en erken bitirme süresine eşit olan kritik yol 9 aydır. Bu
otomatik olarak faaliyet 6-7’nin en geç bitirme süresini de belirlemektedir.
LF67= 9 ay
Bu değeri kullanarak, 6-7’nin en geç başlama süresi:
LS67 = LF67 – t67
=9 -1
= 8 ay
Faaliyet 5-6’nın en son bitirme süresi blok 6’dan çıkan faaliyetlerin minimum en geç
başlama süreleridir. Faaliyet 6-7 blok 6’dan çıktığı için, en geç bitirme süresi:
LF56= min (LS6)
= 8 ay
Faaliyet 5-6’nın en geç başlama süresi:
LS56= LF56- t56
=8-1
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=7 ay
Faaliyet 4-6’nın en geç bitirme süresi 8 aydır ve en geç başlama süresi ise 5 aydır.
Faaliyet 4-5’in en geç bitirme süresi 7 ay, en geç başlama süresi ise 6 aydır.
Şimdi iki faaliyeti olan faaliyet 2-4’e bir göz atalım. En geç bitirme süresi aşağıdaki gibi
hesaplanmaktadır:
LF24= min (LF4)
=min (5,6)
= 5 ay
En geç başlama süresi:
LS24 = LF24 – t24
=5–1
= 4 ay
Geri kalan tüm en geç başlama ve bitirme süreleri benzer şekilde hesaplanmaktadır.
Faaliyet Bolluğu
Kritik yol üzerindeki faaliyetlerin en erken başlama süreleri ile en geç başlama süreleri
eşittir. Bu kritik yol üzerindeki tüm faaliyetlerin tam zamanında başlaması ve hiç gecikmemesi
anlamına gelmektedir. Eğer kritik yol üzerindeki herhangi bir faaliyet gecikirse, o zaman proje
süresi de uzayacaktır. Basit bir şekilde ağı incelemeye ek olarak kritik yolu belirleme ye
alternatif bir yol da bilmekteyiz. Kritik yol üzerindeki faaliyetler ES=LS veya EF=LF şeklinde
gösterilerek de belirtilebilmektedir.
Faaliyetler kritik yol üzerinde olmadığı için en erken ve en geç başlama süreleri eşit
olmadığında faaliyet bolluğu ortaya çıkmaktadır. Bolluk faaliyetin toplam proje süresini
etkilemeksizin geciktirileceği süre miktarıdır. Aslında bir faaliyeti tamamlamak için gereken
mevcut ekstra süredir.
Bolluk (S) aşağıdaki formüllerden biri kullanılarak hesaplanmaktadır.
Sij = LSij - ESij
Sij = LFij - EFij
Örneğin; faaliyet 2-4’ün faaliyet bolluğu:
S24 = LS24 – ES24
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=4–3
= 1 ay
Eğer faaliyet 2-4’ün başında 1 aylık bir gecikme olsaydı, faaliyet yine de proje
tamamlanma süresini geciktirmeden 5 ayda tamamlanabilirdi. Örneğimizdeki her bir faaliyetin
bolluk süresi Şekil 6.10’da gösterilmiştir.
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Şekil 8.7: Faaliyet Bolluğu
Bolluk kaynağın çeşitli nedenlerle gecikebilen veya süre tahminin net olmadığı
faaliyetler için kullanılabilmesine olanak sağladığı için proje yöneticileri için yararlıdır.
Faaliyet süre tahminleri oldukça belirsizdir. Ancak faaliyet süresi tahminlerindeki bu belirsizlik
bu zamana kadar kullanılan tek ve belirleyici tahminler yerine olasılıksal süre tahminleri
kullanarak belli bir dereceye kadar belirtilmektedir.
Olasılıksal Faaliyet Süreleri
Önceki bölümde anlatılan bina inşası için proje ağında tüm faaliyet süre tahminleri tek
bir değerdi. Tek bir faaliyet süre tahmini kullanarak aslında faaliyet süresini kesin olarak
biliyormuşuz gibi (yani belirleyici) farz etmekteyizdir. Örneğin Şekil 6.4’te faaliyet 2-3 için
süre tahmini 2 aydır. Yalnızca bu değer verildiği için, faaliyet süresinin 2 aydan farklılık
gösterebileceğini düşünmemeliyiz. Faaliyet süre tahminlerinin kesinlikle yapılabilmesi çok
nadirdir. Proje faaliyetleri yegâne olabilmektedir. CPM ve PERT arasındaki temel farklardan
birinin PERT’in olasılıksal faaliyet süreleri kullanabildiği olduğunu hatırlayınız.
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Olasılıksal Süre Tahminleri
Faaliyet süresini tahmin etmeye PERT-tipi yaklaşımda her bir faaliyet için üç süre
tahmini belirlenmekte ve böylece beta dağılımının ortalama (mean) ve varyansını (variance)
tahmin etmemizi mümkün kılmaktadır.
Beta dağılımı ortalama ve varyansı üç süre tahminiyle değerlendirilebilmektedir. Beta
dağılımı süreklidir ancak önceden saptanmış bir şekli yoktur. Verilen süre tahminleriyle şekil
alacaktır. Benzersiz bir proje ağında faaliyet süre dağılımlarının şeklini önceden bilmediğimiz
için bu durum faydalıdır. Başka dağılım türlerinin beta dağılımından daha fazla veya daha az
kesin olduğu belirtilse de, geleneksel olarak olasılıksal faaliyet süre tahmininde beta dağılımı
kullanılmaktadır.
Her bir faaliyet için üç süre tahmini en olası zaman (m), iyimser zaman (a) ve kötümser
zaman (b)’dır. En olası zaman faaliyet birçok kez tekrarlandığında ve sürekli gerçekleştiğindeki
öznel faaliyet süresi tahminidir. İyimser zaman her şey yolunda giderse faaliyetin
tamamlanabilmesi için gereken mümkün olan en kısa süredir. Kötümser ise her şey kötü gittiği
zaman faaliyetleri tamamlamak için gereken en uzun süredir. Faaliyet veya proje yöneticisine
en aşina kişi kendi bilgi ve becerileriyle bu “öznel” tahminleri yapmaktadır.
Bu üç süre tahmini beta dağılımının ortalama ve varyanslarını tahmin etmek için
kullanılmaktadır.
Ortalama (tahmini süre)= 𝑡 =
Varyans=(v2= (

a+4m+b
6

𝑏−𝑎 2
)
6

a= İyimser süre tahmini
m= En olası süre tahmini
b= Kötümser süre tahmini
Bu formüller sürekli olan ve değişik şekiller alabilen veya çarpıklık sergileyebilen beta
dağılımının ortalama ve varyans tahminlerini sunmaktadır.

POM/QM for Windows ile CPM/PERT Ağ Analizi
POM/QM for Windows çözüm ekranında her faaliyet için en erken başlama, en geç
bitirme ve bolluk süreleri bulunmaktadır. Faaliyet varyansı yerine faaliyet standart sapması
girilmektedir. POM for Windows aynı zamanda Gantt Şeması oluşturma kapasitesine de
sahiptir.
Olasılıksal Ağ Analizi

137

CPM/PERT metodu faaliyet süresinin beklenen proje süresi ve varyansını verebilmek
için her bir beklenen faaliyet süresi ve varyansını toplamamızı sağlayan istatistiksel olarak
bağımsız olduğunu varsaymaktadır. Ayrıca ağ ortalama ve varyansının normal olarak
dağıldığını da varsaymaktadır. Bu varsayım CPM/PERT analizi ve amaçlarımızın eğer
faaliyetler yeterince büyük ve istatistiksel olarak bağımsız ise kritik yol üzerindeki faaliyetlerin
ortalamaları toplamının normal bir dağılım ortalamasına yaklaşacağını ifade eden olasılığın
merkezi limit teoremine dayanmaktadır. Ortalama proje tamamlama süresin ve varyansın
normal dağıldığını garanti eden yeteri kadar faaliyet olup olmadığı tartışma konusudur.
CPM/PERT analizinde ağın boyutundan ziyade normal dağılımını kullanarak olasılık analizi
yapmak alışılagelmiş olmasına rağmen, dikkatli kullanıcı bu sınırlamayı göz önünde
bulundurmalıdır.
CPM/PERT ağının olasılıksal analizi projenin normal dağılmış proje tamamlama
süresinin belli bir ortalama ve varyans veren belli bir zaman içinde tamamlanması olasılığının
belirlenmesidir. Z değeri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmaktadır:
Z=

x−μ
δ

μ = tp= ortalama proje süresi
x= önerilen proje süresi
Z= standart sapma sayısı
Blok Şeması (Activity-on-Node) Ağları ve Microsoft Projesi
Blok şeması (AON) metodunda faaliyetler blokların üzerine yerleştirilmekte ve oklar
faaliyetler arasındaki öncelik ilişkilerini göstermektedir. Hem Blok Şeması Yöntemi (AON)
hem de Bağlantı Şeması Yöntemi (AOA) aynı şeye ulaşmaktadır ancak ufak tefek farklar vardır.
AON ağında genellikle AOA ağından daha fazla blok mevcuttur. Ayrıca iki faaliyet asla aynı
başlangıç ve bitiş bloklarına sahip olmadığından AON ağı yapay faaliyet gerektirmemektedir.
Birçok proje yönetimi bilgisayar yazılım programları iki metottan birini içerse de,
Microsoft Project sadece AON ağlarını kullanmaktadır.
AON Ağ Düzeni
İlk faaliyet (bina inşası projesinde ev tasarlama ve finansman sağlama) en üst sol köşede
yer almaktadır. Altındaki sol köşede faaliyet süresi yer alırken sağa doğru yan yana 4 bloğa da
en erken başlama süresi, en erken bitirme süresi, en geç başlama süresi ve en geç bitirme süresi
yerleştirilmektedir. Faaliyetin en erken başlama ve en geç başlanma süreleri AOA ağında
kullanılan aynı formüller ile hesaplanmaktadır.
Oklar yalnızca bloktaki faaliyetler arasındaki öncelik sırasını göstermektedir. Aynı
zamanda yapay faaliyet bu ağda yer almamaktadır.
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Her bir faaliyetteki bolluk AOA ağındaki gibi en geç başlama süresinden en erken
başlama süresini veya en geç bitirme süresinden en erken bitirme süresini çıkararak
bulunabilmektedir.
Microsoft Projesi
Microsoft Projesi proje yönetimi konusunda çok popüler ve sık kullanılan bir yazılım
paketidir. Nispeten kullanımı da kolaydır. Microsoft Proje Yazılımı programın nasıl
kullanılacağını detaylı bir şekilde anlatarak dikkatli bir şekilde kullanıcıları yönlendiren bir
öğretici içermektedir.
Öncelikle araç çubuğundaki “Dosya” tuşu tıklanıp ve sonrasında “Yeni” ibaresi
tıklanarak yeni bir “Proje Kitabı” veya proje ekranı açılabilmektedir. Yeni ekran açıldığında
kendi proje isminizle onu “Kaydet”edebilirsiniz. Program projenin başlangıç tarihini yazmanızı
isteyecektir. Yeni bir dosya açtığınızda projenin başlangıç tarihini ve (isterseniz) bitiş tarihini
yazabileceğiniz “Proje Bilgisi” sayfası açılacaktır.
Başlangıç ekranı göründüğünde ekranın sol tarafında bulunan “Gantt Şeması” butonunu
tıklayınız. Ardından her bir faaliyet (veya görev) tanımlarını “Görev İsmi” altındaki boşluklara
yazınız. “Enter”a basıldıktan sonra gösterge “Süre” yazan hücreye gelecektir. Proje süresi
uygun zaman birimleriyle doldurulmalıdır. Grannt Şeması öncelik ilişkileri belirtilmediği için
henüz tamamlanamamıştır.
Öncül ve takip eden faaliyetler arasındaki öncelik ilişkileri aşağıdaki gibi
belirlenmektedir. Bir faaliyeti tıklarken “Ctrl” butonunu tıklayıp ardından takip eden faaliyet
tıklanır. (Ctrl butonun her iki faaliyet için de tıklandığından emin olunuz). Ardından araç
çubuğundaki “bağlantı” butonu tıklanmalıdır. Bu işlem projedeki faaliyetler arasındaki tüm
öncelik ilişkileri için tekrarlanmalıdır. Ardından tüm proje için Gannt Şeması tamamlanmış
olmaktadır.
Projenin Hızlandırılması ve Zaman/Maliyet Sorunsalı
Proje yöneticisi genellikle son tarihi karşılamak adına projenin programlanmış
tamamlama süresini kısaltma sorunuyla karşılaşmaktadır. Başka bir deyişle, yönetici
CPM/PERT ağ analizinde gösterilenden daha kısa sürede projeyi bitirmelidir. Proje süresi
genellikle proje faaliyetine daha fazla iş gücü veya daha fazla kaynak ekleyerek
kısaltılmaktadır. Ancak eklenen iş gücü ve kaynak proje maliyetini arttırmaktadır. Böylece
projenin süresini kısaltma kararı zaman ve maliyet arasındaki ters ilişkinin analizine
dayanmaktadır. Projenin hızlandırılması kritik proje faaliyetlerinin birinin (veya daha
fazlasının) süresinin azaltılarak proje süresinin kısaltılması için kullanılan bir metottur. Normal
faaliyet süresindeki bu kısaltma hızlandırma olarak tanımlanmaktadır.
Proje hızlandırılmasının amacı hızlandırma maliyetini minimuma indirerek proje
süresini azaltmaktır. Proje tamamlama süresi yalnızca kritik yol üzerindeki faaliyetleri
hızlandırarak kısaltabileceği için tüm faaliyetlerin hızlandırılmaması gerektiğini ortaya
çıkarabilmektedir. Ancak faaliyetler hızlandığı için kritik yol değişebilmekte ve bu da proje
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tamamlama süresini kısaltmak için önceden kritik olmayan faaliyetlerin kısaltılmasını
gerektirmektedir.
POM/QM for Windows ile Proje Hızlandırma
Elle ağ hızlandırma prosedürü kullanışızdır. Hızlandırmanın mantığını göstermek için
deneme-yanılma yaklaşımı için faydalı olabilmesine rağmen, daha büyük ağlar için
yönetilememektedir. POM/QM for Windows programı veriler girildiğinde otomatik olarak
proje süresini minimuma indirmek için olası maksimum maliyeti hesaplamaktadır.
Genel Zaman ve Maliyet İlişkisi
İşgücü veya diğer doğrudan kaynakların maliyetlerini arttırarak projenin kritik yol
süresinin nasıl azaltılabileceğinden bahsetmiştik. Projenin hızlandırılmasındaki amacı projeyi
daha kısa sürede bitirmenin avantajlarını elde etmek için programlanmış tamamlama süresini
kısaltmaktı. Ancak proje süresini azaltmanın başka nedenleri de olabilmektedir. Projelerin
zamanla devam ederken tesis, ekipman ve makine maliyeti; yatırım faizi; kamu giderleri; iş
gücü ve personel maliyetleri ve düzenli işlerinde uzun süre çalışmayan proje ekibinden iş gücü
ve beceri kaybı gibi dolaylı masrafları oluşmaktadır. Aynı zamanda projeyi zamanında
bitirmemenin getirdiği doğrudan finansal cezalar da mevcuttur. Örneğin; birçok inşaat
sözleşmesi ve devlet sözleşmeleri proje tamamlama süresini aşma konusunda ceza hükümleri
barındırmaktadır.
Genelde proje hızlandırma maliyetleri ve dolaylı maliyetler ters bir ilişkiye sahiptir.
Proje ne kadar kısalırsa, hızlandırma maliyeti o kadar yükselirken; proje süresi yükseldikçe de
dolaylı maliyet artmaktadır.
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9. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
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Tedarik Zincirinde Bilgi
Elektronik İş
Elektronik Veri Değişimi
Barkod
İnternet
Dahili Ağ ve Dış Ağ
Bilgi Teknolojileri Sorunları
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Giriş
Tedarik zinciri mal ve hizmetin ham madde aşamasından nihai kullanıcıya (müşteriye)
akışı, dönüşmesine ilişkin ve bilgi akışlarına ilişkin tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Aslında
“tedarik” sağlayan tüm varlıkları, bilgileri ve prosesleri içermektedir. Ham madde
tedarikçisinden başlayarak nihai kullanıcı olan müşteriye kadar tüm parça ve bileşen tedarikleri,
kısmi montaj tedarikçileri, ürün veya hizmet üreticileri ve dağıtıcı kanallarını içeren birçok
birbiriyle ilişkili organizasyondan oluşmaktadır.
Tedarik zinciri aynı zamanda müşteri memnuniyeti sağlamak adına ürün, hizmet ve bilgi
sunmak için tedarikçiden müşteriye doğru olan iş prosesi ve faaliyetler sırasıdır. Aynı zamanda
müşteri siparişlerini alma, ürün üretme - imal etme ve müşteri siparişlerini karşılama olmak
üzere dört temel prosesten oluşmaktadır. Maksimum etkiyi elde etmek adına müşterinin
ihtiyaçlarını en düşük maliyette karşılayan ürün, hizmet ve bilgi sunmak için bu prosesler
şirketin ürün geliştirme prosesiyle aynı doğrultuda olmalıdır.
Tedarikçiler aşağı doğru (downstream) tedarik zinciri üyeleri olarak tanımlanırken;
dağıtıcılar, sağlayıcılar ve toptancılar yukarı doğru (upstream) tedarik zinciri üyeleri olarak
tanımlanmaktadır. Her bir evre etrafındaki tedarik zincirinin diğer üyelerinin güvensizliğinden
korunmak adına stok tutmaktadır. Tedarik zincirini yönetme ve koordine etmede kilit faktör
olan bilgi; tedarik zinciri üyeleri arasındaki iletişimi gösteren tedarik zincirinin her iki yönünde
de akmaktadır. Her bir tedarik zinciri üyesi diğer tedarik zinciri üyelerinin müşterinin istek ve
ihtiyaçları gibi tedarik zincirini yönlendiren genel amaçları karşılamasına destek olan bilgileri
onlara iletmektedir. Bu tedarik zincirindeki müşteriden gelen yukarı akış olan “nakit” figürü
olarak belirlenen ve müşterinin uğruna ödeme yaptığı şeydir. Tek bir üretici başka bir tedarikçi
ve nihai kullanıcı olan müşteriyle doğrudan ilişkilidir.

Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik zinciri yönetimi (TZY) bir yandan toplam maliyetleri azaltırken diğer yandan
müşteri ihtiyaçlarına daha fazla yanıt verebilen senkronizasyon seviyesine erişmek adına
tedarik zinciri yoluyla mal, hizmet ve bilgi akışını yönetmeye odaklanmaktadır. Geleneksel
olarak her bir tedarik zinciri segmenti kendi amaçlarına odaklanan ayrı bir varlık ( tekil bazda)
olarak yönetilmekteydi. Ancak şirketin günümüz rekabetin çok yoğun olduğu pazarlarında
yarışabilme yeteneği sadece şirketin üretme/imal etme kapasitesiyle değil de tedarik zincirinin
tüm üyelerinin kapasitesiyle birleştirerek karar verilmelidir. Tüm tedarik zinciri faaliyetleri
maksimum rekabet faydasına erişmek için senkronize olmalıdır.
Senkronizasyon etkin olmak için tedarik zinciri üyeleri arasında yakın koordinasyon,
işbirliği ve iletişime ek olarak doğru zamanlama da gerektirmektedir. Tedarikçi ve müşterilerin
birbirleriyle konuşarak bilgi alış verişinde bulunmasını gerektirmektedir. Günümüz tedarik
zinciri yönetimini canlandıran müşteri, tedarikçi, dağıtıcı ve üreticiler arasında hızlı bir bilgi
akışıdır. Tedarikçi ve müşteriler de aynı zamanda aynı amaca hizmet etmelidir. Birbirlerine
güvenebilmelilerdir. Müşteriler tedarikçilerin sunduğu mal ve hizmetlerin kalitesi ve
zamanlamasına güvenmelidir. Ayrıca hem tedarikçiler hem de müşteriler ortak amaçlarına
145

erişmek ve iletişim ve bilgi akışını kolaylaştırmak adına tedarik zinciri tasarımına beraber
katılım sağlamalıdırlar.
Bazı şirketler materyal ve parça temininden müşteriye nihai ürününün dağıtılmasına
tedarik zinciri sürecinde tüm farklı aşamaları edinme ve kontrol etme yolu olan dikey bütünleşik
olarak tedarik zincirini yönetmeye çalışmaktadırlar. Örneğin; ürün ve hizmet kalitesi sağlamak
adına Moskova’daki McDonald’s restoranları kendi çiftliklerine, besin işleme fabrikalarına,
dağıtım sistemlerine ve neredeyse tüm tedarik zincirlerine sahiptir ve bunları işletmektedir.
Ancak tüm tedarik zincirinin tamamen şirketin içinde yer aldığı bu tür organizasyonel yapıda
bile farklı bazı faaliyet birimlerini kendi çıkarlarını gözeterek bağımsız ve koordine edilmemiş
bir şekilde faaliyet gösterebilmektedir. Tedarik zinciri nasıl düzenlenmiş olursa olsun tedarik
zinciri yönetimi yine de etkinliğini maksimum seviyeye çıkarmak ve amaçlarına ulaşmak için
koordinasyon, iletişim ve işbirliğine odaklanmalıdır.

Tedarik Zinciri Belirsizliği
Bir şirketin tedarik zinciri yönetimindeki temel amaçlarından biri müşteri talebindeki
belirsizliğe ve oldukça maliyetli olan aşırı stok yaratmaksızın cevap verebilmek için gelen
materyal, parça ve üretim - imalat hizmetinin üste doğru akışı ile alta doğru dağıtımını aynı
doğrultuya getirmek ve senkronize etmektir. Tedarik zincirinde belirsizliğe ve böylelikle
çeşitliliğe katkı sağlayan faktörlere örnek olarak talep tahminleri, tedarik süresi, parti siparişi,
fiyat dalgalanmaları ve şişirilmiş siparişler verilebilmektedir. Tedarik zincirindeki belirsizlik
ve çeşitliliğin temel negatif etkisi gecikmedir. Eğer tedarikçiden gelen teslim gecikmeli ve eksik
ise, tedarik zinciri sırasındaki mal ve hizmet akışı yavaşlayacak ve böylelikle düşük kaliteli
müşteri hizmeti sunulmuş olacaktır. Şirketler bu belirsizlikle başa çıkmak ve gecikmelerden
kaçınmak için bir güvence biçimi olan stok bulundurmaktadırlar.
Tedarik zinciri üyeleri belirsizliğin negatif etkilerini minimuma indirmek ve mal ve
hizmetlerin tedarikçiden müşteriye yavaşça akışını sürdürmek adına tedarik zincirinin çeşitli
evrelerinde stok kullanmaktadırlar. Örneğin tedarikçiden bir parça geç ulaştığında (ya da hiç
gelmediğinde), üretici böyle durumlar için depoladığı stokundaki parçaları kullanarak üretimini
devam ettirecek ve teslim programını aksatmayacaktır. Ancak stok maliyetli bir iştir ve hem
tedarikçiler hem de müşteriler bunu en aza indirmek hatta tamamen yok etmek istemektedirler.
Tedarik zincirinin bir ucundaki hatalı bilgi veya bilgi eksikliği belirsizliğin birçok temel
nedeninden biridir ve fazla stok, kalitesiz müşteri hizmeti, gelir kaybı, üretim programında
aksaklık, yanlış kapasite planları, kötü ulaşım ve yüksek maliyete yol açabilmektedir. Tedarik
zincirindeki hatalı bilgi kırbaç etkisi olarak bilinen şeyin yaygın bir sonucudur. Bu olay birçok
farklı şirkette ve farklı endüstrilerde gözlemlenmektedir. Bu durum küçük talep belirsizliğinin
ve çeşitliliğinin tedarik zincirindeki her bir evrede yöneticilere ulaşana dek kocaman olması
durumda gerçekleşmektedir.
Her bir tedarik zinciri üyesi sadece kendi çıkarlarını gözeterek sipariş ve stok kararları
alırsa, bir belirsizlik seviyesi gerektiren gerçek ihtiyaçlar artacak ve bu da stoklamayı
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oluşturabilecektir. Bu talep belirsizliğindeki en kötü senaryolar gerçekleşmesi durumunda
tedarik zinciri içindeki 6, 7 veya daha fazla alanda aşırı stok yığılmasına neden olabilmektedir.

Tedarik Zincirinde Bilgi
Bilgi; tedarikçi, üretici/imalatçı, dağıtıcı, perakendeci ve müşterileri kapsayan tüm
tedarik zinciri proses ve faaliyetleri arasında önemli bir bağlantıdır. Bilgisayar ve bilgi
teknolojileri tedarik zincirinde gerçek zamanlı ve online iletişime olanak sağlamaktadır.
Tedarik zincirinde etkin bir ürün ve hizmet akışına imkan veren teknolojiler “destek sağlayıcı”
olarak tanımlanmaktadır ve bilgi teknolojileri etkin bir tedarik zinciri yönetimindeki en önemli
destek sağlayıcısıdır.
Tedarik zincirindeki güncel ilginin çoğu tedarik zincirinin farklı üyelerini bağlama ve
koordine edebilmede bilgi teknolojilerinin kapasitesi, iş gücü ve evrak işlemlerini yok ederek
maliyeti azaltırken işlem hızını da arttırmaya olanak sunma avantajını harekete geçirmektedir.
Tedarik zinciri uzman ve danışmanları “modern tedarik zinciri yönetiminde bilgi stokun yerini
almaktadır” ifadesini kullanmayı sevmektedir. Yalnız bu ifade tamamen doğru olmamasına
rağmen, bilgi tedarik zincirinin yönetilme şeklini değiştirmekte ve bu değişim de stokları
azaltmaktadır. Bilgi teknolojileri olmaksızın tedarik zinciri yönetimi bugünkü olduğu seviyede
olamayabilirdi.
Bilgi teknolojileri
sağlayabilmektedir:

tedarik

zincirini

ilerletmek

için

aşağıdaki

faaliyetleri



Merkezi bilgi akışı koordinasyonu,



Ulaşım, dağıtım, sipariş ve üretimin birleştirilmesi,



Hem yerli hem de küresel ulaşım ve dağıtım kanallarına doğrudan erişim,



Tedarik zincirindeki her bir mal hareketini yerleştirme ve takip edebilme,



Tüm tedarikçilerden satın almaların birleştirilmesi,



Şirketler arası ve şirket içi bilgiye erişim,



Veri değişimi,



Başlangıç noktasında veya satış noktasında veri edinme,



Gerçek zamanda anında stok seviyesini güncelleme

Tedarik zinciri yönetimi konusunda bazı güncel popüler bilgi teknolojileri elektronik iş,
elektronik veri değişimi, barkodlama, internet ve World Wide Web (dünya çapında internet
kısaca Web) içermektedir.
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Elektronik İş
Aynı zamanda e-ticaret olarak da bilinen E-iş fiziksel proseslerin elektronik olanlarla
yer değiştirmesi olarak ifade edilmektedir. Farklı şirketler arasındaki işlemlere hatta birey ve
şirketler arasındaki işlemlere de uygulanmaktadır. E-iş’te işlemler elektronik veri değişimi, email, elektronik fon transferi (EFT), elektronik yayıncılık, görüntü işleme, elektronik bülten
panosu, ortak veritabanları, barkodlama, faks, otomatik sesli mail, CD-ROM katalogları,
internet, web sitelerini içeren çeşitli elektronik medya ile yürütülmektedir. Şirketler daha çok
e-işe giriştiği için evrak işlemleri giderek azalmaktadır. Şirketler tedarikçiler ve müşteriler
arasındaki bilgi akışını elektronik olarak otomatikleştirmektedirler. Evrak işlemleri olmadığı
için de hem iş gücü hem de zaman kazandıran insan müdahalesi miktarı da en aza inmektedir.
E-işin tedarik zinciri yönetimine getirdiği bazı özellikler aşağıdakileri kapsamaktadır:


Daha az işlem masraflarından doğan maliyet tasarrufu ve fiyat indirimleri,


Aracı - hatta perakendeci ve hizmet sağlayıcıların- rolünü azaltma veya yok etme
ve böylece maliyetleri azaltma,


Sipariş ve dağıtım için işlem süresini kısaltma,



Daha geniş bir yayılma sağlama ve şirketin görünürlülüğünü arttırma,



Müşteriler için daha fazla seçenek ve daha çok bilgi sunma,



Hizmetlere daha hızlı erişebilmenin bir sonucu olarak hizmetleri arttırma,



Müşteri veri ve tercihlerinin en fazla olduğu miktarları elde etme ve analiz etme,


Sadece web üzerinde dağıtım yapan ve perakende alanını koruma gereği
olmadığı için en düşük fiyatta satış yapabilen Amazon.com gibi sanal şirketlerin oluşması,

Tesis ve pazarda yatırım yapmak için kaynak yetersizliği olan küçük şirketler
için denge oluşturma,


Piyasa, tedarikçi ve dağıtım kanallarına küresel erişim sağlama

Elektronik Veri Değişimi
Elektronik Veri Değişimi (EDI) Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) ve
Uluslararası Standartlar Enstitüsü (ISO) tarafından kurulan standart bir formatta iş belgelerinin
bilgisayardan bilgisayara aktarımıdır. İki işletme arasında mail, kurye veya faks gibi geleneksel
biçimler yerine elektronik olarak iletişim uygulaması ve kapasitesini tanımlamaktadır. Ticari
ortakların satın alma, sevkiyat ve diğer işleri ifa ederken evrak yerine elektronik işlemleri
kullanmasını mümkün kılan veri değişimidir. Elektronik veri değişimi tedarik zinciri üyelerinin
sipariş prosesi, muhasebe, üretim ve dağıtım konularında birbirlerine bağlamaktadır. Bilgiye
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hızlı erişim sağlamakta, daha iyi bir müşteri hizmeti sunmakta, evrak işini azaltmakta, daha iyi
bir iletişime olanak sağlamakta, üretimi arttırmakta, kontrol ve hızlı arttırmakta, faturalama ve
maliyet etkinliğini geliştirmektedir. Aynı zamanda işgücü ve baskı materyali gibi masrafları da
azaltmaktadır. Büro masraflarını da azaltmaktadır. General Electric elektronik veri değişimini
kullanarak her bir siparişten 45$ tasarruf etmiştir.
Aynı zamanda kamçı etkisini de azaltma veya yok etme konusunda oldukça etkili
olduğu kanıtlanmıştır. Elektronik veri değişimi ile tedarik zinciri üyeleri talep bilgisini gerçek
zamanda paylaşmakta ve böylece daha kesin talep tahminleri geliştirebilmekte, belirsizliği
azaltmaktadır.

Barkod
Barkodlamada ürün, taşıyıcı, paket ve hatta araçlar da dahil tedarik zincirinde akan tüm
mallara bilgisayar okumalı kodlar yapıştırılmaktadır. Barkod mal hakkındaki bilginin
tanımlanmasını içermektedir. Ürün kimliği, sıra numarası, kaynağı ve varış yeri, özel
ambalajlama prosedürleri, maliyet, sipariş numarası gibi bilgileri içermektedir. Barkod bilgisi
elektronik bir tarayıcıyla şirketin bilgisayarına tarandığında, tedarik zinciri üyelerinin malın
tedarik zincirindeki yeri hakkındaki kritik bilgiye ulaşmasını sağlamaktadır. Barkod teknolojisi
tedarik zinciri yönetimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve farklı alanlardaki binlerce şirket
tarafından kullanılmaktadır.
Barkod çıkış gişelerinde tarandığında, anında bilgisayarda ürün satış kaydı olan satış
noktası verisi oluşturmaktadır. Bu küçük bilgi stok kayıtlarını güncellemeleri için tedarik zinciri
boyunca hızla yayılmaktadır. Satış noktası verisi tedarik zinciri üyelerinin (tedarikçi, üretici ve
dağıtıcı) trendleri hızlıca belirlemesi; parça ve materyal sipariş etmesi; sipariş, üretim ve
dağıtımı planlamasını sağlamaktadır.

İnternet
İnternet olağanüstü sayıdaki işletme, kişi ve bilgi kaynağına hızlı ve küresel bir erişim
sağlamaktadır. Web gibi internet sistemleri yoluyla, işletmeler gerçek zamanda dünya çapında
herhangi bir yerde bir tedarik zinciri içinde diğer işletme ve müşteriler ile iletişim
kurmaktadırlar. İnternet ticari ortakların işbirliği yapmasına olanak sağlamakta ve uygulaması
nispeten kolay olan bir biçimde görünürlük sağlamaktadır. Web-tabanlı teknolojiler ve araçgereçler özellikle tedarik zinciri yönetimi için geliştirilmektedir.
İnternet iş yapmanın ve tedarik zinciri yönetiminin temel doğasını değiştirmektedir.
Geleneksel tedarikçi, üretici ve dağıtıcı rollerini bulandırarak yeni tedarik zinciri bağlantı
biçimleri oluşturmuştur. Böyle yaparak internet satıcıdan alıcıya işlem proseslerindeki avantajı
değiştirmiştir. Çünkü internet şirketlerin daha az fiyata ve daha iyi hizmet almak için çok daha
fazla tedarikçiyle iletişime geçmesini kolaylaştırmıştır.
İnternet tedarik zincirine hız ve erişebilirlik eklemiştir. Şirketler tedarikçi, fabrika,
dağıtıcı ve müşteriler ile doğrudan bağlantı kurmak için interneti kullanarak sipariş verme ve

149

satın alma işlemlerine ilişkin geleneksel zaman kaybettirici faaliyetleri azaltmakta veya ortadan
kaldırmaktadır. Bu kesin bilgi ve hız kombinasyonu şirketlerin belirsizliği ve stokları
azalmasını sağlamaktadır.

Dahili Ağ ve Dış Ağ
Dahili ağlar küresel internet gibi aynı temel teknolojiyi kullanmakta ancak işletmeye
dahil olan ağlardır. Kendi iç sistemiyle web tarayıcıları ve sunucu yazılımlarını kullanarak
dahili ağ şirketlerin bilgisayar gruplarını bağlamalarını ve daha etkili dahili bilgi sistemleri
geliştirmelerini sağlamaktadır. Dahili ağ şirketin tedarikçileri ve müşterilerini kapsayan dış
ağdan küresel internete sorunsuzca bağlanabilmektedir.
İnternet, dahili ağ ve dış ağ arasındaki farklar genellikle sisteme kimin eriştiğiyle
açıklanabilmektedir. Dahili sistem şirketin farklı bir donanım türü ve özel arama
prosedürlerinden kaçınarak ve özel bir arayüz gerektirmeksizin dahili uygulamalarını
kullanmasına imkan sunmaktadır.

Bilgi Teknolojileri Sorunları
İnternet, e-iş ve onun sağladığı yazılım potansiyel yarar ve yeni avantajlar sunarken,
çözülmesi gereken problemli belli konular da vardır. E-iş girişimlerini destekleme karmaşası
ve maliyeti giderek artmaktadır. Özellikle daha küçük ve orta büyüklükteki bazı şirketler ilk
olarak teknik ve finansal gereksinimlere dikkat etmeksizin internet ve e-iş girişimlerine
kalkışmaktadırlar ve bu da tedarik zinciri yönetimini kötü bir şekilde etkilemektedir. E-iş
evraksız olabilmesine ve işgücü gereksinimlerini azaltabilirken bazen beklentiğinden çok daha
fazla sayıda destek ekip gerektirmektedir.
Noel zamanlarında online sitelerindeki müşterilerin en büyük şikayeti genellikle meşgul
telefonlar ve cevap verilmeyen e-mail kuyrukları gibi kötü müşteri hizmetidir. Benzer bir
şikayet de online bilgisayar alımlarında alım sırasında ve alımdan sonra müşteri desteği gibi
hizmetlerin kötü olması hatta hiç olmamasıdır.
Hassas bir bilginin güvenliği de hala etkin bir şekilde çözülememiş internet sorunudur.
Finansal bilgi güvenliği ve müşteri verisi mahremiyeti e-iş vaadini önemli ölçüde sınırlayan
faktörlerdir. Aynı zamanda çoğu şirket e-işe girişme konusunda tereddütlüdürler çünkü bir
ortaklık seviyesi ve daha önceden var olmayan tedarik zincirinde güven gerektirmektedir.
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10. TAHMİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Tahmin
Tedarik Zinciri Yönetimi
Toplam Kalite Yönetiminde Tahminin Stratejik Rolü
Toplam Kalite Yönetimi
Stratejik Planlama
Tahmin Etme Talebinin Bileşenleri
Zaman Dizisi
Talep Davranışı
Tahmin Metodları
Tahmin Etme Prosesi
Zaman Dizisi Metodu
Hareketli Ortalama
Ağırlıklı Hareketli Ortalama
Üstel Düzeltme
Mevsimsel Ayarlamalar
Tahmin Doğruluğu
Ortalama Mutlak Sapma
Kümülatif Hata
Tahmin Kontrolü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Tahmin
Tedarik Zinciri Yönetimi
Toplam Kalite Yönetiminde Tahminin Stratejik Rolü
Toplam Kalite Yönetimi
Stratejik Planlama
Tahmin Etme Talebinin Bileşenleri
Zaman Dizisi
Talep Davranışı
Tahmin Metodları
Tahmin Etme Prosesi
Zaman Dizisi Metodu
Hareketli Ortalama
Ağırlıklı Hareketli Ortalama
Üstel Düzeltme
Mevsimsel Ayarlamalar
Tahmin Doğruluğu
Ortalama Mutlak Sapma
Kümülatif Hata
Tahmin Kontrolü arasındaki ilişkiler ve görevleri nelerdir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Tahmin

Tedarik Zinciri Yönetimi
Toplam Kalite Yönetiminde
Tahminin Stratejik Rolü
Toplam Kalite Yönetimi
Stratejik Planlama
Tahmin Etme Talebinin
Bileşenleri
Zaman Dizisi
Talep Davranışı
Tahmin Metodları
Tahmin Etme Prosesi
Zaman Dizisi Metodu
Hareketli Ortalama
Ağırlıklı Hareketli Ortalama
Üstel Düzeltme
Mevsimsel Ayarlamalar
Tahmin Doğruluğu
Ortalama Mutlak Sapma
Kümülatif Hata
Tahmin Kontrolü Sorunlarını ve
görevlerini anlama

Araştırıp uygulayarak
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Giriş
Tahmin gelecekte ne olacağına yönelik bir öngörüdür. Meteorologlar hava durumunu,
spor muhabirleri ve iddia yorumcuları maçın galibini tahmin etmektedir. Şirketler de gelecekte
ne kadar ürünlerini satacaklarını tahmin etmeye çalışmaktadırlar. Ürün talebi tahmini en önemli
planlama kararlarının temelini oluşturmaktadır. Programlama, stok, üretim, tesis yerleşimi ve
tasarım, iş gücü, dağıtım, satın alma gibi planlama kararları müşteri talebine ilişkin
fonksiyonlardır. Üst yönetimin uzun dönemli stratejik planları gelecekte talepte bulunacak
tüketici türüne ve pazarın boyutu ve konumuna yönelik tahminlere dayanmaktadır.
Tahmin kesin olmayan bir süreçtir. Gelecekte ne olacağını kristal bir küre ve tarot
kartlarıyla bile kesin olarak tahmin etmek mümkün değildir. Yönetim genelde mümkün
olduğunca gerçek talep tahmininde bulunmayı ummaktadır ancak bunun gerçekleşmesi giderek
zorlaşmaktadır. Günümüz uluslararası iş çevresinde müşteriler daha fazla ürün seçeneği ve bu
seçenekleri temellendirecekleri daha fazla bilgiye erişebilmektedir. Aynı zamanda hızlı
teknolojik ilerlemelerle de artık mümkün kılınan daha geniş ürün çeşitliliği talep etmektedirler.
Bu da üretim ve ürün talebini tahmin etmeyi daha da zorlaştırmaktadır. Müşteriler ve pazarlar
hiçbir zaman durağan olmamıştır ancak günümüzde önceden olduğundan çok daha hızlı hareket
etmektedirler.
Yönetim bazen tahmin yapabilmek için karar, fikir, eski deneyimler ya da en iyi tahmine
dayalı kalitatif metotlar kullanmaktadır. Aynı zamanda planlama kararlarında yönetime destek
olacak kantitatif kararlar da mevcuttur.

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Toplam Kalite Yönetiminde Tahminin
Stratejik Rolü
Günümüz küresel iş dünyasında stratejik planlama ve tasarım tedarik zinciri yönetimi
ve toplam kalite yönetimine odaklanma eğilimindedir.
Tedarik Zinciri Yönetimi: Şirketin tedarik zinciri; tedarikçiden müşteriye ürün ve
hizmet üretimine ilişkin tüm tesis, faaliyet ve etkinlikleri kapsamaktadır. Tedarik zinciri
faaliyetleri; satın alma, stok, üretim, programlama, tesis yerleşimi, ulaşım ve dağıtımı
içermektedir. Tüm bu faaliyetler kısa vadede ürün talebi uzun vadede ise yeni ürün ve prosesler,
teknolojik ilerlemeler ve değişen piyasalardan etkilenmektedir.
Ürün talep tahminleri tahmin edilen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için ne kadar
stokun ihtiyaç duyulduğu, ne kadar ürünün üretilmesi ve tedarikçiden ne kadar materyalin
alınması gerektiğine karar vermektedir. Ardından ürün ve hizmetin zamanında teslim
edilebilmesi için ne tür bir ulaşımın gerekeceği; fabrika, depo ve dağıtım merkezlerini nereye
konumlandıracakları belirlemektedir. Net tahminler olmadan her bir tedarik zinciri aşamasında
müşteri talep belirsizliklerini idare edebilmek için maliyetli büyük stoklar tutulmalıdır. Stoklar
yetersiz olursa, gecikmeli teslimat ve stokta malın kalmadığı zaman müşteri hizmetleri olumsuz
etkilenmektedir. Özellikle de bu durum müşteri hizmetleri ve zamanında teslimatın kritik
faktörler olduğu günümüzün rekabetçi küresel iş ortamına zarar vericidir.
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Uzun vadeli teknolojik ilerleme, yeni ürünler ve değişen Pazar tahminleri özellikle
gelecekte şirketin stratejik tedarik zinciri tasarımı konusunda kritiktir. Günümüz küresel
pazarlarında eğer şirketler gelecekte hangi ürünün talep edileceğini ve bu ürünün rakipleri
tarafından karşılanıp karşılanamayacağını etkin bir şekilde tahmin edemezlerse, zamanında
tamamlayabileceği ürün ve hizmet sistemi geliştiremeyeceklerdir. Eğer şirketler yeni
gelişmekte olan pazarların nereye kurulacağını ve bu pazarlara adım atmak için hangi ürün ve
dağıtım sisteminin uygun olduğunu tahmin edemezlerse, net bir şekilde bu durumu tahmin
etmiş olan rakiplerine yenileceklerdir.
Tedarik zinciri tasarımındaki trend tedarikçi ve müşteri arasında paylaşılabilen sürekli
veri güncelleme yenilemedir. Bu sistemde müşterilere ait veriler net satışlara dayalı olarak
tedarikçiler vasıtasıyla gün içinde veya daha sık yenilenmektedir. Genellikle tedarikçiler
yoluyla yönetilen sürekli yenileme şirketin stoklarını azaltmakta ve müşteri taleplerini
hızlandırmaktadır. Sürekli yenileme varyansları hızlı yanıt, just-in-time (tam zamanında
üretim) , VMI (tedarikçinin yönettiği stok) ve stoksuz envanteri kapsamaktadır. Böyle sistemler
oldukça net kısa dönemli –özellikle haftalık bazlı- nihai satış tahminlerine dayanmaktadır.
Sürekli yenileme sağlamak adına şirketin tedarik zincirinin bir tarafında tedarikçi tahmin
yapmalıyken, tedarik zincirinin diğer tarafında da müşteri talepte bulunmalıdır. Tahmin aynı
zamanda talepteki ani ve hızlı değişimlere de cevap verebilir nitelikte olmalıdır.
Levi Strauss bölgesel olarak birbiriyle ilişkili tedarikçi, imalatçı ve dağıtım kanallarıyla
tedarik zincirini oluşturmakta ve böylelikle stoklarını azaltmakta ve müşteri hizmetlerini
geliştirmekteydi. Bu tedarik zinciri tasarımının hedefi ürünlerin 72 saat içinde dağıtılabilmesi
için stoku müşteriye yakın tutmaktı.
Toplam Kalite Yönetimi: Tahmin; toplam kalite yönetiminde son derece önem teşkil
etmektedir. Gün geçtikçe daha fazla müşteri iyi kalitede hizmet almayı talep etmektedirler. Bu
durum imalat ve hizmet şirketleri için doğrudur. Örneğin bir müşteri McDonald’sa girip sipariş
verdiğinde oturup uzun saatlerce siparişin gelmesini beklememektedir. Kısa bir süre içinde
siparişlerinin karşılanmasını ve istedikleri şeyi almayı beklemektedirler. Net müşteri akış trafiği
tahmini ve ürün talebi; McDonald’s ın iyi kalitede hizmet sağlamak için yeterli sayıda çalışan
programlamasını, yeterli yiyecek stoklamasını ve yiyecek üretimini programlamasını
gerektirmektedir. Yetersiz tahmin; hizmeti sekteye uğratacak ve düşük kalitenin ortaya
çıkmasına yol açacaktır. Doğru bir şekilde tahmin edilmiş müşteri talebi yüksek kalitede
hizmetin sağlanması açısından kritik bir konumdadır.
Sürekli yenileme ve tam zamanında üretim (JIT) toplam kalite yönetimini
tamamlamaktadır. Tam zamanında üretim içindeki parça ve materyallere gereksinim duyulana
kadar bu parça ve materyallerin üretim sürecindeki bir aşamada sağlanmadığı bir stok
sistemidir. Bu durum toplam kalite yönetiminin hedefi olan hem atık hem de stok maliyetini
azaltan tampon stoku ortadan kaldırmaktadır. Tam zamanında üretimin işlemesi için ürünlerin
defosuz olduğu düzgün ve kesintisiz bir proses akışı olmalıdır. Geleneksel stokta defoları telafi
etmek proses içindeki aşamalarda gerçekleştirilirken, toplam kalite yönetiminde amaç defoları
yok etmek ve böylelikle stokların önüne geçmektedir. Doğru tahmin etme hem tam zamanında
üretim hem de toplam kalite yönetimini benimseyen bir şirket için önemlidir. Özellikle de
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gerektiğinde materyal sağlaması beklenen tedarikçiler için önemlidir. Beklentileri
karşılayamamak toplam kalite yönetimini ihlal etmekte ve düşük kaliteli hizmete yol
açmaktadır. Toplam kalite yönetimi defosuz, minimal stoklu ve atık olmadan ince ayarlanmış,
etkili bir üretim prosesi gerektirmektedir. Bu yolla maliyetler azaltılmaktadır. Doğru tahmin
etme bu proses türünü sürdürebilmek adına elzemdir.

Stratejik Planlama
Tahmin olmadan stratejik planlamadan söz edilememektedir. Stratejik planlamanın
nihai amacı şirketin hangi pazarda, hangi ürünlerle rekabete girişeceği gibi başarılı olma ve
gelişme konusunda şirketin gelecekteki faaliyetlerine karar vermektir. Bu sorulara cevap
vermek için şirket müşterilerinin ne isteyeceğini, bu ürünlerden ne kadar isteneceğinin ve bu
ürünlerde beklenen özellik ve kalite düzeyinin ne olacağının bilinmesi gerekmektedir. Tahmin
bu sorulara cevap vermekte ve şirketin uzun dönemli rekabet edebilirliği ve başarısının
anahtarıdır. Gelecekteki yeni ürünler ve sonrasında bu ürünlerin tasarımına ilişkin kararlar
proses tasarımı, yeni ekipman türleri, ihtiyaç duyulacak teknoloji ve gerekli olacak tesis, ulaşım
ve dağıtımı içeren tedarik zinciri tasarımını belirlemektedir. Bu unsurlar şirketin uzun vadeli
gelecek tahminine dayanmaktadır.

Tahmin Etme Talebinin Bileşenleri
Tahmin etme metodunun türleri tahminin zaman dizisi (yani gelecekte ne kadar bir
sürenin tahmin edileceği), talep davranışı, olası modellerin mevcudiyeti ( trendler,
mevsimsellik ve dahası) ve talep davranışının nedenleridir.

Zaman Dizisi
Tahminler ya kısa aralıklı ya orta aralıklı ya da uzun aralıklıdır. Kısa aralıklı tahminler
genellikle şirket ve endüstri türüne göre gelecekteki yaklaşık 2 yıla kadarki günlük, haftalık
veya aylık satış talepleri içindir. Esas olarak üretime karar verme, programları dağıtma ve stok
seviyelerini kurmak için kullanılmaktadır.
Uzun aralıklı tahmin genellikle gelecekteki 2 yıldan daha uzun olan dönem için yapılan
tahmindir. Uzun aralıklı tahmin genellikle uzun vadeli hedeflerin konulması, değişen piyasalar
için yeni ürünlerin planlanması, yeni pazarlara girmek, yeni tesisler geliştirmek, teknolojiyi
ilerletmek, tedarik zincirini tasarlamak ve toplam kalite yönetimi gibi stratejik planları
uygulamada kullanılmaktadır.
Bu sınıflandırmalar genellemedir. Kısa ve uzun aralıklı tahminler arasındaki çizgi her
zaman bu kadar belirgin değildir. Bazı şirketler için kısa aralıklı tahmin birkaç yıllık olabilirken,
başka firmalar için uzun aralıklı tahmin ay cinsinden olabilmektedir. Tahminin süresi ürün
piyasasının ne kadar hızlı değiştiği ve pazarın teknolojik değişimlere ne kadar duyarlı olduğuna
bağlıdır.
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Talep Davranışı
Talep bazen rastgele ve düzensiz bir tarz sergilemektedir. Bazı durumlarda da trend ve
tekrar eden olaylar tahmini kolaylaştırmaktadır. Talep davranışının üç türü bulunmaktadır:
trendler, döngüler ve mevsimsel olaylar.
Trend talebin yavaş yavaş uzun vadede yukarı-aşağı hareketidir. Örneğin; kişisel
bilgisayar talebi geçtiğimiz birkaç yıl boyunca pazarda aşağı dönük hareket göstermeksizin hep
yukarıya dönük bir trend sergilemiştir. Trendler talep davranışı belirlemenin en kolay modelidir
ve genelde tahmin etmenin başlangıç noktasıdır. Rastgele varyasyonlar tahmin edilemeyen ve
herhangi bir modeli takip etmeyen hareketlerdir. ( ve böylece neredeyse hiç tahmin
edilememektedir.)
Döngü ise uzun bir süre zarfında (örn: bir yıldan fazla) kendini yenileyen talepteki iniş
çıkış hareketleridir. Örneğin; otomobil satışları ekonomik döngüyü takip etmelidir. Kış sporu
ekipmanları talebi Kış Olimpiyatlarının yapılmasından önce ve sonra her 4 yılda bir
artmaktadır.
Mevsimlik model talepteki periyodik (kısa bir süre içinde) ve tekrarlı olan salınım
hareketidir. Mevsimsellik genelde havayla ilişkilidir. Örneğin; her kış kar küreme makinesi ve
kayak takımları talebi artmaktadır ve perakende satışlar genelde tatil dönemi boyunca
artmaktadır. Ancak mevsimlik model günlük veya haftalık bazda da olabilmektedir. Örneğin;
bazı restoranlar öğle arasında akşam olduklarından daha yoğundur; alış veriş merkezlerine talep
en çok hafta sonlarındadır.
Talep davranışının hiç model göstermediği örnekler düzensiz hareket veya varyasyon
olarak adlandırılmaktadır. Örneğin; yerel bir su baskını halı talebini arttırabilmektedir. Bu
davranış bir neden içermese de ve tamamen rastgele olsa da yine de tahmine yansıyabilecek bir
model teşkil etmemektedir.
Tahmin Metodları
Üç temel tahmin türü bulunmaktadır: Zaman dizisi metodu, regresyon metodu ve
kalitatif metod.
Zaman dizisi metodları gelecek tahmini yapmak için geçmiş talep verilerini kullanan
istatistiki tekniklerdir. Regresyon tahmin metodu davranışa neden olan faktörler ve talep
arasında matematiksel bir ilişki kurmaya çalışmaktadır.
Kalitatif metodlar ise tahmin yaparken yönetsel yargılar, uzmanlık ve fikirleri
kullanmaktadır. Uzun dönem stratejik planlama prosesi için en yaygın tahmin metodu türüdür.
Genelde işletme içinde gelecek hakkındaki değerlendirmeleri ve fikirlerine değer verilen ya da
diğer kişilerden daha değerli olarak görülen kişi veya gruplar bulunmaktadır. Bu kişiler stratejik
planlama tahminlerinin gelişiminde kilit rol üstlenmektedir. Genelde firmanın kendi kapasitesi,
kaynakları ve ürün pazarına en aşina kişilerdir.
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Bir şirketin satış gücü tüketici ile doğrudan iletişim noktasını temsil etmektedir. Bu
iletişim diğer rakiplerin sahip olamayacağı gelecekteki tüketici beklentilerini sağlamaktadır.
Teknik personel gelecekte uygulanabilir olabilecek teknolojik açıdan ürün türlerini içsel olarak
kavrama eğilimindedirler.
Tüketici veya Pazar araştırması genellikle işletme içindeki pazarlama departmanı,
endüstri işletmeleri ve grupları ile özel pazarlama ve danışmanlık firmaları tarafından
yürütülmektedir. Pazar araştırması kesin ve faydalı ürün talep tahminleri sağlayabilmesine
rağmen; ustaca ve doğru bir şekilde yürütülmelidir. Bu da pahalı olabilmektedir.
Delphi Metodu gelecekte ne olacağı hakkında görüş birliği tahmini geliştirmek için
anket kullanarak bilge kişilerden değerlendirme ve fikir edinme prosedürüdür. 2. Dünya
Savaşı’ndan kısa bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı nükleer bir saldırı
varsayımını tahmin etmek adına Rand Cooperation tarafından geliştirilmiştir. Delphi Metodu
çeşitli uygulamalar için kullanılmasına rağmen; tahmin yürütme onun temel kullanımlarından
biridir. Tahmin etme konusundaki teknolojik değişiklikler ve ilerlemeler için özellikle
gereklidir.
Modern uluslararası iş çevresinde rekabet etmek için teknolojik tahmin yürütmenin
önemi giderek artmaktadır. Yeni geliştirilmiş bilgisayar teknolojileri, yeni üretim metotları,
ileri makineleşme ve ekipmanlar sürekli güncellenmektedir. Bu ilerlemeler önceden
olduğundan daha kısa sürede pazara daha fazla yeni ürün girmesini mümkün kılmaktadır.
Başarılı şirketler gelecekte hangi teknolojinin mevcut olacağını ve ondan nasıl faydalanacağını
doğru bir şekilde tahmin ederek rakipleri üzerinde teknolojik bir “zıplayış” elde etmektedirler.
Piyasaya sunulduğunda hangi yeni ürün ve hizmetin teknolojik olarak uygulanabilir olduğu ve
taleplerinin neler olacağı sorularına verilecek cevaplar geçmiş veriler ile tahmin edilemezler.
Bunun yerine, uzmanlardan öğrenilmiş fikir ve değerlendirmeler tek ve uzun vadeli tahmin
oluşturmak için gereklidir.

Tahmin Etme Prosesi
Tahmin etme gelecekte oluşabilecek talebin nasıl hesaplanacağını nümerik olarak
tanımlayamadığı için basit bir metot kullanamamaktadır. Bu sürekli gözlem gerektiren bir
prosestir.
f-Farklı talep davranış modelleri için birçok farklı tahmin metodu uygulaması
bulunmaktadır. Tahmin prosesinin ilk adımlarından biri mevcut geçmiş talep verilerini
incelemek ve bu verilere bakarak veriyi gösteren modele en uygun olan tahmin metoduna karar
vermeye çalışmaktır. Geçmiş talep genellikle geçmiş satışlar ve sipariş verileridir. Tahminin ne
kadar doğru olduğunu görebilmek için tahmin ile geçmiş talebi karşılaştıran bir sürü ölçü
bulunmaktadır. Eğer tahmin doğru gözükmüyorsa, doğru metot bulunana kadar diğer metot
kullanılabilmektedir. Tahmin istenen planlama sürecine ulaşıldığında doğruluğunu
zenginleştirmek adına değerlendirme, deneyim, piyasa bilgisi veya hatta önsezi bile kullanmak
mümkün olabilmektedir. Sonuç olarak, planlama periyoduna gelene kadar; talep gözlemlenmeli
ve tahmin metodunun işleyişini değerlendirmek için tahminle karşılaştırılmalıdır. Eğer tahmin
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doğru ise, o zaman tahmin metodunu kullanarak devam etmek uygundur. Eğer doğru değilse,
yeni bir model veya mevcut olan modelde değişiklik düşünülmelidir.

Zaman Dizisi Metodu
Zaman dizisi metotları belli bir zaman boyunca biriken geçmiş verileri kullanan
istatistiki tekniklerdir. Zaman dizisi metotları geçmişte olan şeylerin gelecekte de olmaya
devam edeceğini farz etmektedir. Zaman dizisi isminden de anlaşılacağı gibi, bu metot yalnızca
zaman faktörünün tahminiyle ilişkilidir. Bu metotlar belirlenmiş geçmiş model ve trendlerin
zaman içinde tekrar trend olacağını farz etmektedir. Hareketli ortalama, üstel düzeltme ve
doğrusal eğilim çizgisini kapsamaktadır ve hizmet ve imalat şirketleri arasındaki kısa aralıklı
tahmin için en popüler metotlar arasındadır. Zaman dizisi modellerinin çok popüler olmasının
nedenlerinden biri anlaşılması ve uygulamasının kolay olmasıdır. Yapılan bir ankete göre en
popüler zaman dizisi modelleri hareketli ortalama ve üstel düzeltmedir.
Hareketli Ortalama
Zaman dizisi tahmini bir sonraki dönemdeki talebi tahmin etmek için cari dönemdeki
talebi kullanmak kadar kolay olabilmektedir. Bu durum genellikle sade veya sezgisel tahmin
olarak adlandırılmaktadır. Örneğin; eğer talep bu hafta 100 birimse, gelecek haftanın talep
tahmini de 100 birim olacaktır. Eğer talep 90 birime düşerse, o zaman bir sonraki haftanın talebi
90 birim olacaktır. Bu tahmin metodu türü geçmiş talep davranışını hesaba katmamaktadır ve
yalnızca cari dönemdeki talebe dayanmaktadır. Doğrudan talepteki normal ve rastgele harekete
karşılık vermektedir.
Basit bir hareketli ortalama metodu tahmini oluşturmak için yakın geçmişteki birkaç
talep değeri kullanılmaktadır. Yalnızca bir dönem kullanılan tahminin rastgele iniş- çıkışlarını
azaltmaya veya düzeltmeye çalışmaktadır. Basit hareketli ortalama sabit olan ve trend veya
mevsimsel model gibi belirli talep davranışlarını göstermeyen tahmin talebi için faydalıdır.
Hareketli ortalamalar tahmincinin talep verisini ne kadar çok “düzeltmek” istediğine
bağlı olarak 3 veya 5 ay gibi belli bir dönem boyunca hesaplanmaktadır. Hareketli ortalama ne
kadar uzunsa, o kadar düzgün olacaktır. Basit hareketli ortalamayı hesaplama formülü aşağıdaki
gibidir:
n

𝑀𝐴𝑛 = ∑ Di ÷ n
i=l

n = hareketli ortalamadaki dönem sayısı,
Di= i dönemindeki talep
Hareketli ortalama talebinin dezavantajı döngü ve mevsimsel etkiler gibi bir nedenden
kaynaklanan varyasyonları hesaba katamamasıdır. Değişikliğe neden olan faktörler genellikle
göz ardı edilmektedir. Temel olarak sürekli bir biçimde geçmiş veriyi yansıtan “mekanik” bir
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metottur. Ancak hareketli ortalama metodu kolay kullanımlı, hızlı ve kısmen az maliyetli
olmasından dolayı avantajlıdır. Genelde bu metot kısa vadede iyi bir tahmin sağlayabilirken,
ancak uzak gelecek için yapılmamalıdır.
Ağırlıklı Hareketli Ortalama
Hareketli ortalama metodu verideki dalgalanmaları daha yakından yansıtmaya
ayarlanmıştır. Ağırlıklı hareketli ortalama metodunda ağırlıklar aşağıdaki formüle göre en son
veriye göre saptanmaktadır:
𝑛

WMAn = ∑ WiDi
𝑖=𝑙

Wi= yüzde 0 ve 100 arasında i dönemi için ağırlık,
∑ 𝑊𝑖 = 1.00
Her bir dönem için verinin tam ağırlığını belirlemek genellikle hareketli ortalamaya
dahil dönem sayısını belirlemek gibi deneme-yanılma yolunu gerektirmektedir. En son dönem
çok ağırsa, tahmin talep davranışında yeni değişiklikleri saptayamayabilmektedir.

Üstel Düzeltme
Üstel düzeltme de en son veriye daha fazla ağırlık veren bir ortalama metodudur.
Aslında bu tahmin talepteki son değişikliklere daha fazla tepki vermektedir. Bu durum verideki
son rastgele dalgalanmalar yerine mevsimsel bir olay gibi bir değişiklikten kaynaklanıyorsa
faydalıdır.
Üstel düzeltme çeşitli nedenlerden ötürü en popüler ve en sık kullanılan tahmin
tekniklerinden biridir. Üstel düzeltme minimal veri gerektirmektedir. Sadece cari dönem
tahmini, cari dönemdeki gerçek talep ve ağırlık faktörü gereklidir. Tekniğin matematiğini
yönetim yoluyla kavramak kolaydır. Neredeyse tüm tahmini gerçekleştiren bilgisayar yazılım
paketleri üstel düzeltme için modüller içermektedir. En önemlisi üstel düzeltme iyi bir geçmiş
başarı performansı göstermiştir. Bu tahmin metodunu doğru olarak değerlendiren birçok şirket
bu yöntemi yıllardır kullanmaktadır.
Üstel düzeltme tahmini şu formül kullanılarak hesaplanmaktadır:
𝐹𝑡+1 = 𝛼Dt + (1 − 𝛼)Ft
Ft+1 = bir sonraki dönem tahmini
Dt = Cari dönemdeki gerçek talep
Ft = Cari dönem için önceden belirlenmiş tahmin
𝛼 = Sürekli düzeltme olarak ifade edilen ağırlık faktörüdür
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Sürekli düzeltme, 𝛼, 0.0 ile 1.0 arasında yer almaktadır. En son ki talep verisine verilen
ağırlıktır. Örneğin; eğer 𝛼 = 0.20 ise;
Ft+1 = 0.20 Dt + 0.80 Ft
Bu da sonraki dönem tahminimizin en son talebin (Dt) yüzde 20’sinin temel alındığını
ve geçmiş talebin de yüzde 80’inin alındığı anlamına gelmektedir. En aşırı uca gider ve 𝛼 =0.0
dersek;
Ft+1= 0Dt + 1Ft
= Ft
Ve gelecek dönem tahmini bu dönem tahminiyle aynı olacaktır. Bir başka deyişle;
tahmin en son talebi hiç yansıtmamaktadır. Diğer yandan eğer 𝛼 = 1.0 dersek;
Ft+1 = 1Dt + 0Ft
= 1Dt
Sadece en son veri yani cari dönemdeki talebi göz önüne almış olduk. Böylece 𝛼 sıfıra
yaklaştıkça, etki o kadar çok azalacak ve düzelecektir. 𝛼 sıfıra yaklaştıkça, tahmin gerçek talep
ve tahmin edilmiş talep arasındaki farklara yavaşça tepki verecek ve uyum sağlayacaktır. En
yaygın olarak kullanılan 𝛼 değeri 0.01 -0.50 aralığındadır. Ancak 𝛼’nın belirlenmesi genellikle
sübjektiftir ve deneme- yanılma yöntemi temellidir. 𝛼’nın yanlış tahmini bu tahmin tekniğinin
kullanışlılığını sınırlandırabilecektir.
Ayarlanmış Üstel Düzeltme
Ayarlanmış üstsel düzeltme tahmini üstsel düzeltme tahmini ve ona eklenen bir trend
ayarlama faktörünü kapsamaktadır:
AF t+1 = F t+1 + T t+1
T = üstsel düzeltilmiş trend faktörü
Trend faktörü üstsel düzeltilmiş tahminle hemen hemen aynı şekilde hesaplanmaktadır.
Aslında trendin tahmin modelidir.
Tt+1 = 𝛽(Ft+1 – Ft ) + (1 – 𝛽) Tt
T1 = geçmiş dönemin trend faktörü
𝛽 = trend için sürekli düzeltme
𝛽 0.0 ve 1.0 arasında bir değerdir. En son trend verisine verilen ağırlığı simgelemektedir.
𝛽 genellikle tahmincinin değerlendirmesini temel alarak öznel bir şekilde belirlenmektedir.
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Yüksek 𝛽 trend değişimlerini düşük 𝛽 dan daha çok yansıtmaktadır. Bu metotta 𝛽’nın 𝛼’ya eşit
olması olağandır.
Bu trend faktörü formülünün gelecek dönem tahmini olan Ft+1 ve cari tahmin olan Ft
arasındaki artışın ağırlıklı bir ölçümünü yansıttığına dikkat ediniz.
Doğrusal Trend Çizgisi
Doğrusal regresyon talep ve talep davranışına neden olan faktörler arasında
matematiksel bir ilişki geliştirilmesinde nedensel bir tahmin metodudur. Ancak talep zamanla
net bir trend sergilediğinde doğrusal trend çizgisi talebi tahmin etmek için kullanılmaktadır.
Doğrusal bir trend çizgisi doğrusal bir denklem içinde bağımlı bir değişkeni (talep)
bağımsız değişken (zaman) ile ilişkilendirmektedir:
Y = a + bx
a = Kesişme noktası ( 0 döneminde)
b = Doğrunun eğimi
x = zaman aralığı
y = x döneminin talep tahmini
doğrusal trend çizgisinin bu parametreleri doğrusal regresyon için en küçük kareler
formülü kullanılarak hesaplanmaktadır:
∑ 𝑥𝑦 − 𝑛𝑥𝑦
∑ 𝑥2 − 𝑛𝑥

2

𝑎 = 𝑦 − 𝑏𝑥
n = dönem sayısı
𝑥=

∑𝑥
= 𝑥 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤
𝑛

𝑦=

∑𝑦
= 𝑦 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠𝚤
𝑛

Mevsimsel Ayarlamalar
Mevsimsel bir olay talepte tekrarlı bir artış ve azalıştır. Çoğu talep ürünü mevsimsel
davranış göstermektedir. Kıyafet satışlarında sonbahar ve kışın yazlık kıyafetlerin azalış
gösterdiği ve ilkbahar ve yaz aylarında kışlık kıyafetlere talebin az olması şeklinde yıllık
mevsimsel bir yapı sergilemektedir. Oyuncak, spor ekipmanları, kıyafet, elektronik aletler,
jambon, hindi, şarap, meyve gibi çoğu perakende ürüne karşı olan talep tatil dönemlerinde artış
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göstermektedir. Tebrik kartlarına olan talep Sevgililer Günü, Anneler Günü gibi özel günlerle
ilişkilidir. Mevsimlik modeller aylık, haftalık veya hatta gün bazlı da olabilmektedir. Bazı
restoranlar öğle saatlerine kıyasla akşam saatlerinde; hafta içine kıyasla hafta sonlarında daha
fazla talep edilmektedir. Alış veriş merkezlerindeki trafik –ve böylece satışlar- Cuma ve
Cumartesi günlerinde tavan yapmaktadır.
Zaman dizisi tahmindeki mevsimsel modelleri yansıtan birçok metot bulunmaktadır. Bu
kitapta mevsimsel bir faktör kullanarak en basit metotlardan biri anlatılacaktır. Mevsimlik
faktör mevsimsel olarak ayarlanmış bir tahmin elde etmek için normal tahminle çarpılmış
nümerik bir değerdir.
Mevsimsel faktörler için bir talep geliştirme metodu aşağıdaki formülde gösterildiği gibi
toplam yıllık taleple her bir mevsimsel dönem talebine bölünmektedir:
𝑆𝑖 =

𝐷𝑖
∑𝐷

0 ve 1.0 arasındaki mevsimsel faktör sonuçları her bir mevsime göre toplam yıllık talep
payıdır. Bu mevsimsel faktörler yıllık tahmin edilen talep ile her bir mevsim için ayarlanmış
tahmin getirisi çarpılmaktadır.
Tahmin Doğruluğu
Bir tahmin asla tam olarak doğru değildir. Tahminler her zaman gerçek talepten
sapmaktadır. Tahmin ve gerçek arasındaki bu fark tahmin hatasıdır. Tahmin hatası kaçınılmaz
olduğunda, tahminin amacı bu farkın mümkün olduğunca az olmasıdır. Büyük hata
düzeylerinde ya kullanılan tahmin tekniği yanlıştır ya da parametrelerini değiştirerek yeniden
ayarlanması gerekmekte olduğunu gösterebilir.
Tahmin hatasının farklı ölçümleri bulunmaktadır. En popüler olanları ortalama mutlak
sapma (MAD), ortalama mutlak yüzde sapması (MAPD), kümülatif hata ve ortalama hata ve
eğilim (bias)dir.
Ortalama Mutlak Sapma
Ortalama mutlak sapma (MAD) tahmin hatası ölçümlerinden en popüler ve en kolay
olandır. MAD aşağıdaki formüle göre hesaplanan tahmin ve gerçek talep arasındaki farkın
ortalamasıdır.
𝑀𝐴𝐷 =

∑|𝐷𝑡 − 𝐹𝑡 |
𝑛

t = dönem sayısı
Dt = t döneminde talep
Ft = t dönemi için tahmin
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n= dönemlerin toplam sayısı
॥= mutlak değer
Daha küçük MAD değeri, daha doğru tahmin gibi gözükmesine rağmen, MAD
değerlendirmesi zordur.
Ortalama mutlak yüzde sapması (MAPD) dönemden ziyade talep yüzdesi olarak mutlak
hatayı ölçmektedir. Bunun sonucu olarak, MAD’in yaptığı gibi talep büyüklüğü ve tahmin
değerlerine ilişkin doğruluk ölçümlerini yorumlama problemlerini yok etmektedir. Ortalama
mutlak yüzde sapması aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır:
𝑀𝐴𝑃𝐷 =

∑|𝐷𝑡 − 𝐹𝑡 |
∑ 𝐷𝑡

Kümülatif Hata
Kümülatif hata aşağıdaki formüldeki gibi tahmin hatalarını özetleyerek basit bir şekilde
hesaplanmaktadır.
𝐸 = ∑ 𝑒𝑡
Büyük pozitif bir değer tahminin gerçek talepten sürekli daha düşük olduğunu ve düşük
eğilimli olduğunu ifade etmektedir. Büyük negatif değer tahminin gerçek talepten her zaman
daha yüksek olduğunu ve yüksek eğilimli olduğunu ifade etmektedir. Aynı zamanda her bir
dönem için hata dikkatlice incelenmiş olduğunda, pozitif değer üstünlüğü tahminin gerçek
değerden her zaman daha az olduğunu göstermektedir.
Kümülatif hatayla yakından ilişkili bir ölçüm ortalama hata veya eğilimdir. Zaman
aralığı sayısına göre kümülatif hatayı ortalama alarak hesaplanmaktadır.
𝐸=

∑ 𝑒𝑡
𝑛

Ortalama hata kümülatif hataya benzer bir şekilde yorumlanmaktadır. Pozitif değer
düşük eğilimli olduğunu ve negatif değer yüksek eğilimli olduğunu göstermektedir. Sıfıra yakın
bir değer eğilim eksikliğini göstermektedir.
Tahmin Kontrolü
Tahminin doğru bir şekilde işlediğinden emin olabilmek için tahmin hatasını zaman
içinde gözlemlemenin birçok yolu vardır. Yani tahmin denetimdedir. Tahminler bazen
“kontrolden çıkabilmekte” ve trenddeki değişim; beklenmeyen bir döngü görünümü ya da
mevsiminde seyretmeyen hava, tutundurma kampanyası, yeni rekabet girişimi veya
müşterilerin ilgisini dağıtan siyasi bir olay gibi düzensiz varyansı içeren nedenlerden gerçek
dışı tahminler üretmektedirler.
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İzleme sinyali tahminin sürekli yüksek veya düşük olup olmadığını göstermektedir.
Aşağıdaki formüldeki gibi kümülatif hatayı MAD ile bölerek hesaplanmaktadır:
İ𝑧𝑙𝑒𝑚𝑒 𝑆𝑖𝑛𝑦𝑎𝑙𝑖 =

∑(𝐷𝑡 − 𝐹𝑡 )
𝐸
=
𝑀𝐴𝐷
𝑀𝐴𝐷

İzleme sinyali güncel ve “işleyen” kümülatif hata ve MAD değerleriyle her bir dönem
yeniden hesaplanmaktadır. İzleme sinyali hareketi kontrol sınırlarını karşılaştırmaktadır ve
izleme sinyali bu kontrol sınırları içinde kaldıkça, tahmin kontrol altındadır.
Tahmin hataları genellikle MAD ve hata dağılımının standart sapması ( 𝜎) arasındaki
aşağıdaki ilişkiye neden olan normal dağılımlıdır.
1 𝑀𝐴𝐷 = 0.8 𝜎
Bu normal dağılıma karşılık gelen izleme sinyali için istatistiki kontrol sınırlarını
kurmamıza olanak sunmaktadır.
Tahmin hatasını izlemenin diğer bir metodu da istatistiki kontrol çizelgeleridir. Standart
sapma ( 𝜎) aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
𝜎=√

∑(𝐷𝑡 − 𝐹𝑡 )2
𝑛−1

Karekök olmaksızın bu formül ortalama karekök hatası (MSE) olarak görülmektedir.
Bazen bu tahmin hatasının bir ölçümü olarak kullanılmaktadır.
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11. KAPASİTE VE TOPLAM PLANLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kapasite Planlaması
Toplam Üretim Planlaması
Talebi Karşılamak İçin Kapasite Ayarlama
Genel Doğrusal Programlama Modeli
Ulaşım Metodu Kullanan Uygulama
Diğer Kantitatif Teknikler
Talep Yönetimi
Hiyerarşik Ve İşbirlikçi Planlama
İşbirliğine Dayalı Planlama
Karşılanabilen-Miktar
Toplam Hizmet Planlaması
Gelir Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kapasite Planlaması
2) Toplam Üretim Planlaması
3) Talebi Karşılamak İçin Kapasite Ayarlama
4) Genel Doğrusal Programlama Modeli
5) Ulaşım Metodu Kullanan Uygulama
6) Diğer Kantitatif Teknikler
7) Talep Yönetimi
8) Hiyerarşik Ve İşbirlikçi Planlama
9) İşbirliğine Dayalı Planlama
10) Karşılanabilen-Miktar
11) Toplam Hizmet Planlaması
12) Gelir Yönetimi arasındaki ilişkiler ve görevleri nelerdir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Giriş
Çok az üretim firması talep değişikliklerinde Disney kadar uyumludur. Talep eden
müşteriler ve kısa teslim tarihleri ile cevap verebilirlik her endüstride rekabete dayalı bir
gerekliliktir. Bu bölümde şirketlerin tedarik ve talebi eşleştirme konusunda kaynak seviyelerini
nasıl planlamalı olduğunu inceleyeceğiz. Uzun vadeli kapasite kararlarıyla başlayıp toplam
üretim planlarının gelişimiyle devam edeceğiz. Toplam planlama; talebi kapasite düzenlemesi
ve talep yönetiminin birleşimiyle karşılamaya çalışmaktadır. Ticari ortaklı işbirliğine dayalı
planlama ve toplam hizmet planlaması da açıklanacaktır.

Kapasite Planlaması
Kapasite planlaması firmanın toplam kaynaklarının seviyesini oluşturan uzun vadeli
stratejik bir karardır. Bu kaynakları elde etmek için gerekli uzun bir süre gerekmektedir.
Genellikle yeni tesis kurmak veya yeni iş edinmek için bir yıl veya bir yıldan uzun bir süre
gerekmektedir. Kapasite kararları üretimin teslim süresi, müşteri cevaplanabilirliği, işletme
masrafları ve firmanın tamamlama becerisini etkilemektedir. Yetersiz kapasite müşteri kaybı
veya sınırların daralmasına neden olabilmektedir. Aşırı kapasite şirket kaynaklarını
tüketebilmekte ve şirketin daha kârlı girişimlere yatırım yapabilmesini engellemektedir.
Kapasitenin ne zaman ve ne kadar arttırılacağı kritik kararlardır.
Şekil 9.1 (a), (b) ve (c) talepteki sürekli büyümeye ilişkin kapasite arttırımı süresi için
üç temel stratejiyi göstermektedir.

Önde Kapasite Stratejisi: Kapasite talep büyümesi düşüncesiyle arttırılmaktadır.
Bu agresif strateji sınırlı kapasitesi olan rakiplerinden müşteri kapmak veya hızla büyüyen bir
pazarda tutunmak için kullanılmaktadır.

Kapasite Gerilemesi Stratejisi: Talepte artış belgelendirildikten sonra
kapasitedeki büyümektedir. Bu tutucu strateji yatırımda daha fazla getiri sağlamaktadır ancak
proseste müşteri kaybı riski de bulunmaktadır. Maliyete dayalı, standart ürünlü veya düşük
rekabetli endüstrilerde kullanılmaktadır. Strateji, kaybedilen müşterinin kapasite genişledikten
sonra rakiplerden geri alınacağını varsaymaktadır.

Ortalama Kapasite Stratejisi: Kapasite ortalama beklenen taleple örtüşmek için
arttırılmaktadır. Bu; yöneticilerin en azından bir kısım ek çıktıyı satabileceği ortalama bir
stratejidir.
Son on yılda devlet üniversitelerine bağlı nüfusu üç katına çıkarma konusundaki yüksek
öğretim stratejisini düşünelim. Zarar yıllarında bile kesin başvuranları olan köklü bir üniversite
kapasite gerilemesi stratejisini takip edebilir. Yeni bir üniversite köklü üniversitelere kabul
edilmeyen öğrencileri yakalama umuduyla önde kapasite stratejisini arttırabilir. Topluluk
okulları daha düşük risk taşıyan bölgenin gençlerini eğitme misyonunu tamamlamak için
ortalama kapasite stratejisini tercih edebilir.
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Kapasitenin ne kadar arttırılacağı (1) beklenen talebin hacmi ve kesinliği; (2) büyüme,
müşteri hizmetleri ve rekabet koşullarındaki stratejik amaçlara ve (3) büyüme ve işlem
maliyetlerine bağlıdır.
Kapasite Şekil 9.1(d)’de gösterildiği gibi aşamalı olarak ya da büyük bir adımda
arttırılabilmektedir. Aşamalı büyüme daha az riskli olmasına rağmen daha maliyetlidir.
Kapasite artırımında çekici bir alternatif tedarikçinin talep belirsizliği riskini absorbe ettiği dış
kaynak kullanımıdır.
Tesis için en iyi çalışma düzeyi ortalama birim maliyetini en aza indiren kapasite
kullanım oranıdır. Kullanımın en yüksek seviyede olduğu yüzde 100 kapasitede en iyi çalışma
seviyesinde üretimin yavaşlaması ve işlerin kötüye gitmesi çok nadirdir. Ortalama kapasite
kullanımı endüstriden endüstriye değişmektedir. Ortalama kullanımın yüzde 80 olduğu bir
endüstride talepteki beklenmeyen dalgalanma veya geçici iş durdurma nedeniyle yüzde 20’lik
bir kapasite azalması olabilecektir. Geniş kapasite azalmaları talebin oldukça değişken olduğu,
kaynak esnekliğinin düşük olduğu ve müşteri hizmetlerinin önemli olduğu endüstrilerde daha
yaygındır. Örneğin; kamu kuruluşları yüzde 20’lik bir kapasite azalması sağlamaktadır. Düşük
esneklik ve daha yüksek maliyetli sermaye-yoğun endüstriler yüzde 10’un altında sermaye
azalması sağlamaktadırlar. Hava yolları negatif bir azalma sergilemektedir. Örneğin; çifte
rezervasyon yaygın bir uygulamadır.
Ürün seviyesi en yüksek olduğunda üretimin birim başına daha aza mal olduğu
durumlarda ölçek ekonomisi meydana gelmektedir. Aşağıdaki durumlarda geçerlidir:


Sabit maliyetler daha fazla sayıda birime yayılabilmektedir,



Üretim maliyeti ürün seviyesiyle doğrusal olarak artış göstermemektedir,



Materyal alımları için miktar iskontosu mevcuttur,



İşletme verimliliği çalışanlar deneyim kazandıkça artmaktadır.

Elektronik endüstrisi ölçek ekonomilere iyi bir örnek teşkil etmektedir. Baskılı devre
kartı montajında çip değişimi başına ortalama maliyet 25 milyon değişim hacmi olan fabrikada
32 sent; 200 milyon değişim hacmi olan fabrikada 15 sent; 800 milyon değişim hacmi olanda
ise 10 senttir.
Ölçek ekonomiler sonsuz devam etmemektedir. Belli bir ürün seviyesinin üstünde
negatif ölçek ekonomileri gerçekleşmektedir. Makineler aşırı zorlandığında ve malzeme
yükleme ekipmanları bozulduğunda hizmet süresi yavaşlamakta, daha fazla yeniden yapma
olacağı için kalite olumsuz etkilenecek, zaman içinde iş gücü artacak, koordinasyon ve yönetim
faaliyetleri zorlaşacaktır. Bunlara ek olarak; eğer müşteri tercihleri aniden değişirse, yüksek
hacimli üretim stokları kullanım dışı bırakacak ve firmada aşırı kapasiteye neden olacaktır.
Tesis sayısı ve tesis büyüklüğüne ilişkin uzun vadeli kapasite kararları stok politikaları,
üretim oranları ve istihdam seviyelerindeki daha orta vadeli kapasite kararları alma noktasında
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bir çerçeve sunmaktadır. Bu orta seviye kararlar toplam üretim planlaması veya sadece toplam
üretim olarak bilinmektedir.

Toplam Üretim Planlaması
Toplam üretim planlaması (APP) firmanın 6 ila 12 ay gibi ortalama bir vadede talebi
karşılayabileceği kaynak kapasiteyi ifade etmektedir. Bu süre çerçevesi içinde, yeni tesis kurma
ve yeni malzeme alımı yoluyla kapasite artırımı genellikle olası değildir. Ancak çalışan işe alma
veya işten çıkarma, çalışma haftasını arttırma veya azaltma, mesai ekleme, dış kaynak
kullanma, vardiya ekleme veya stok biriktirme ve stokları eritmek olasıdır.
Toplam terimini planlar bireysel ürünlerden ziyade ürün hatları veya ürün aileleri için
geliştirildiğinden kullanılmaktadır. Toplam bir üretim planı kaç tane bisiklet üretileceğini
belirleyebilirken; bu bisikletlerin rengi, boyutu, lastikleri veya fren türlerini belirlememektedir.
Ne çalışma saatleri iş gücü türüyle ne de makine kullanım saatleri makine türüyle
nitelendirilmektedir. Yalnızca kritik çalışma yerleri için belirlenebilmektedir.
Hizmetler için, kapasite genellikle mekanla sınırlandırılmaktadır. Örneğin; hava
taşıtındaki koltuklar, otel odasındaki oda sayısı, ıslahevlerindeki yatak sayısı vs. Aynı zamanda
süre de kapasiteyi etkilemektedir. Bir restoranda öğle yemeği hizmeti verilebilecek müşteri
sayısı hem restorandaki koltuk sayısı hem de hizmet verilen öğle yemeği saati ile
sınırlandırılmaktadır. Bazı aşırı kalabalık okullarda öğle yemeği saati tüm öğrencilere 14.00’e
kadar öğle yemeği hizmeti verilebilmesi için öğle yemeği saat 10.00’da başlamaktadır.
Toplam planlamanın iki amacı vardır:


Şirket çapında kaynak tahsisi için oyun planı kurmak,



Talep karşılama için ekonomik bir strateji geliştirmek

İlk amaç firma içindeki pazarlama ve üretim faaliyetleri arasındaki uzun süredir süren
savaşı ifade etmektedir. Yalnızca satış hacmiyle değerlendirilen pazarlama personeli bazen
üretimin karşılayabileceğinden bazen de fahiş fiyatta (yani miktar ve zamanlama
bakımında)gerçekçi olmayan satış taahhütlerinde bulunmaktadırlar. İmalat maliyetlerini
azaltmasıyla değerlendirilen üretim personeli de (fazla mesai ücreti ) gibi ek finansal kaynağı
gerektiren ve karşılanması zor tamamlanma tarihli siparişleri kabul etmeyebilmektedir. Üretim
planlaması işi tahmin edilen taleple ortalama kapasiteyi eşleştirmektir. Eğer kapasite yetersiz
ise, genellikle bir maliyet mukabilinde geliştirilebilmektedir. Şirketin ekstra maliyetin satış
gelirlerini arttırmaya değip değmeyeceğine ve satışın firmanın stratejisiyle uyumlu olup
olmadığına karar vermesi gerekmektedir. Bu nedenle toplam üretim planı yalnızca üretim
personeli tarafından değil; firmanın tüm faaliyet (üretim, pazarlama ve finans) alanlarından üst
düzey yöneticileri tarafından alınmalıdır. Ayrıca bu kararlar ( işten çıkarmadan kaçınma, stok
seviyelerini sınırlama veya belirlenmiş müşteri hizmetleri seviyesini koruma gibi) şirket
politikalarını ve (pazardan belli bir pay yakalama veya hedeflenmiş kalite veya kâr seviyelerine
ulaşma gibi) stratejik amaçlarını yansıtmalıdır. Hesaba katılan çeşitli faktör veya bakış açıları
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yüzünden üretim planı genellikle şirketin bir sonraki yıl için oyun planı olarak ifade
edilmektedir ve plandaki sapmalar dikkatli bir şekilde gözlenmektedir.
Bu bölümün geri kalanı talebi karşılamak için ekonomik bir strateji geliştirme olan
ikinci amaçla ilişkilidir. Talep kapasiteyi ayarlama veya talebi yönetme yoluyla
karşılanabilmektedir. İlk olarak; kapasite ayarlamasının en etkin maliyetli metodunu seçmek
için birkaç kantitatif teknik açıklanacaktır. Daha sonra talebi yönetmek için bazı alternatifler
açıklanacaktır.
Şekil 9.3 toplam üretim planlamasındaki girdi ve çıktıları göstermektedir. Girdiler talep
tahminleri, kapasite kısıtlamaları, stratejik amaçlar, şirket politikaları ve finansal kısıtlamaları
içermektedir. Çıktılar ise iş gücü büyüklüğü, ya birim ya da satış doları olarak ifade edilen
üretim, üretim planlarını destekleyen stok seviyesi ve dış kaynak alınan, iade edilen veya
kaybolan sipariş birim veya dolar sayısını kapsamaktadır.

Talebi Karşılamak İçin Kapasite Ayarlama
Zaman içinde şirket üretimi veya hizmet talebi sabitleşir veya kaynaklar sınırsızlaşırsa,
o zaman toplam planlama gereksizdir. Talep tahminleri kaynak gereksinimlerine
dönüştürülmekte ve talep karşılama için gerekli kaynaklar plan uzun vadede elde edilmekte ve
sürdürülmektedir, ayrıca talepteki küçük varyasyonlarla ya çok uzun zaman da ya da ok kısa
zamanda üstesinden gelinmektedir. Talep planlama sürecinde dalgalanırsa, bu durum toplam
üretim planlaması güçleşmektedir. Örneğin; mevsimsel talep değişiklikleri aşağıdaki şekillerde
karşılanabilmektedir:
1. Talepteki dalgalanmaları karşılayabilmek için sabit bir hızda ve stok kullanarak
üretim yapma ( seviye üretimi),
2. Talebi karşılayabilmek için çalışan işe alma/işten çıkarma (talep takibi),
3. Yüksek talepli seviyeler için kaynak koruma,
4. Çalışma saatlerini arttırma veya azaltma,
5. Diğer firmalar dış kaynak sağlama,
6. Yarı zamanlı çalışan istihdam etme,
7. Sonraki bir zamanda hizmet sağlama veya üretim yapma
Bunlardan biri seçildiğinde, şirketin talep karşılama konusunda yalın bir stratejisi
olduğu söylenmektedir. İki veya daha fazlası seçildiğinde, şirket karma strateji uygulamaktadır.
Seviye üretimi stratejisi (genellikle ortalama talebi karşılamak için) üretimi sabit bir
oranda tutmakta ve talepteki varyasyonları absorbe etmek için stok kullanmaktadır. Talebin az
olduğu dönemler sırasında, talebin yüksek olduğu dönemlerde eritilmek üzere fazla üretim stok
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olarak depolanmaktadır. Bu stratejinin maliyeti atılması gereken modası geçmiş veya yıpranmış
malların maliyetini içeren stok tutma maliyetidir.
Takip talebi stratejisi üretim planını talep eğilimiyle eşleştirmekte ve çalışanları işe alıpişten çıkararak talepteki değişikliklerinin etkisini azaltmaktadır. Talebin az olduğu zamanlarda
üretim azaltılmakta ve çalışanlar işten çıkarılmaktadır. Talebin fazla olduğu zamanlarda üretim
arttırılmakta ve ekstra çalışan istihdam edilmektedir. Bu stratejinin maliyeti çalışanların işe
alınması ve işten çıkarılmasıdır. Bu yaklaşım çalışan becerisi gerektiren veya iş gücü
rekabetinin yoğun olduğu endüstrilerde işlememektedir. Ancak işsizliğin yoğun olduğu
dönemlerde veya az yetenekli çalışan gerektiren endüstrilerde oldukça uygun maliyetlidir.
Fazla talep düzeyleri için koruma kaynakları üst düzey müşteri hizmetlerini mümkün
kılmaktadır. Ancak talebin az olduğu zamanlarda atıl kalan ekstra çalışan ve makineye yatırım
yönünden oldukça masraflıdır. Bu strateji üstün müşteri hizmetinin önemli olduğu veya
müşterilerin kritik personel veya malzeme mevcudiyeti için ekstra ödeme yaptığı zamanlarda
kullanılmaktadır. Daha fazla talep oluşturmaya çalışan profesyonel hizmetler personel düzeyini
yüksek tutmaktadır. Savunma üstlenicileri ekstra kapasiteyi “mevcut” kılmak için
ödenebilmektedir. Örneğin; çocuk bakımı tesisleri katılım az olduğu zaman süreklilik için
personel düzeyini korumaktadır ve tam kapsamlı hastaneler oldukça nadir kullanılan ve sadece
birkaç hasta bakımında kullanılması elzem olan özel malzemelere yatırım yapabilmektedir.
Fazla ve az mesai talep dalgalanması aşırı olmadığı zamanlarda yaygın bir stratejidir.
İşinin ehli bir personel çalışmaya devam ettirilmektedir, böylelikle işe alım-işten çıkarma
masraflarından kaçınılmakta ve talep kalıcı kaynaklara yatırım yapmaksızın geçici olarak
karşılanmaktadır. Dezavantajı ise mesai çalışmaları için yüksek ödeme, yorgun ve potansiyel
olarak daha az etkin bir çalışma gücü ve fazla çalışmanın talebin tavanda olduğu dönemi
karşılama konusunda yetersiz olabilme olasılığını içermektedir.
Eğer tedarikçi kalite ve süre gereksinimlerini güvenilir olarak karşılaşamadığında
taşeronlaşma ve dış kaynak kullanımı uygulanabilir bir alternatiftir. Bu durum talep nihai ürün
için beklentileri aştığında tamamlayıcı parçalar için yaygın bir çözüm olarak görülmektedir.
Taşeronluk kararı olası taşeronlarla bağlantıları sıkı tutmayı ve işleriyle ilgili ilk elden bilgi
edinmeyi gerektirmektedir. Taşeronluğun dezavantajları düşük kar, üretimde kontrol kaybı,
uzun teslimat süresi ve taşeronun ileride rakip olabilme potansiyelidir.
Yarı zamanlı çalışanlar geçici iş kollarında veya yetenek gerektirmeyen işler için
uygundur. Yarı zamanlı çalışanlar tam zamanlı çalışanlara kıyasla daha az maliyetlidir. Sağlık
hizmetleri veya emeklilik primleri gerektirmemekte ve çalışma saatleri genellikle daha esnek
olabilmektedir. Yarı zamanlı çalışanlar perakendeciliğin, fast-food ve diğer kısa süreli
hizmetlerin dayanak noktasıdır ve imalat ve kamu işlerinde de gün geçtikçe yer tutmaktadır.
Japon imalatçılar geleneksel olarak büyük bir oranda yarı zamanlı ve geçici işçi istihdam
etmektedirler. Yarı zamanlı ve geçici işçi istihdamındaki sorunlar yüksek ciro, hızlı eğitim
gereksinimleri, sadakat azlığı ve programlama zorluklarıdır.
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Sipariş bakiyesi (backordering) yalnızca müşteri ürün veya hizmet için beklemeyi
istiyorsa uygun bir alternatiftir. Bazı restoranlarda bir masa için bir saat beklemek
isteyebilirken, diğerlerinde istemeyebilirsiniz.
Toplam planlama stratejisi her zaman tercih edilmemektedir. En etkili strateji talep
dağıtımı, rakiplerin durumu ve firma veya ürün hattının maliyet yapısına bağlıdır. Toplam
planlama kararına yardımcı birkaç kantitatif teknik bulunmaktadır.
Yalın Strateji ve Karma Strateji Kullanan Uygulama
Toplam üretim planlama problemlerini çözmek için deneme-yanılma kullanmak talep
karşılama, bu stratejilerden üretim planları oluşturma, her bir planın maliyet ve fizibilitesini
belirleme ve uygun alternatifler arasından en düşük maliyetli planı seçmeyi içermektedir.
Deneme-yanılma yönteminin etkinliği doğrudan test edilmiş senaryoların makullüğü ve
yönetimin maliyet değişikliği anlayışıyla ilişkilidir.

Genel Doğrusal Programlama Modeli
Üretim planlaması için yalın ve karma stratejiler değerlendirmesi kolay olmasına
rağmen mutlaka optimal bir çözüm sunmamaktadırlar. Optimal üretim planı stok ve iş gücü
ayarlamasının kombinasyonudur. Basitçe farkı kombinasyonlar deneyebilir ve doğrusal
programlama kullanarak optimal çözüme ulaşabiliriz.
Ulaşım Metodu Kullanan Uygulama
İş gücünün boyutunu değiştirme kararındaki bazı durumlar zaten yapılmıştır veya
yasaklanmıştır. Doğrusal programlamanın ulaşım metodu toplam üretim planı geliştirmek için
kullanılmaktadır. Ulaşım metodu tüm maliyet bilgilerini bir matrikste toplamakta ve en düşük
maliyet alternatiflerine dayalı olarak üretimi planlamaktadır.
Doğrusal planlama modelleri toplam planlama modellerine optimal bir çözüm
getirmesine rağmen, aynı zamanda bazı sınırları bulunmaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkiler
doğrusal olmalıdır; model belirleyici olmalıdır ve tek bir amaç (genellikle maliyeti en aza
indirme) göz önünde tutulmaktadır.

Diğer Kantitatif Teknikler
Doğrusal karar kuralı boya fabrikalarındaki toplam planlama için geliştirilen en uygun
tekniktir. Fabrikadaki temel kapasiteye ilişkin maliyetleri belirleyen dört ikinci dereceden
denklem olan bordro maliyeti, işe alım-işten çıkarma, fazla-az mesai ve stok maliyetlerini
çözümlemektedir. Sonuçlar optimal iş gücü düzeyi ve üretim oranını vermektedir.
Arama kararı kuralı çeşitli iş gücü düzeyleri ve üretim oranlarının minimum maliyet
kombinasyonlarını bulmaya çalışan bir model arama algoritmasıdır. Her tür maliyet fonksiyonu
kullanılabilmektedir. Bu arama bilgisayarlarla yapılmakta ve binlerce muhtemel çözüm
içerebilmektedir. Ancak optimal bir çözüm garanti edilmemektedir. Yönetim katsayıları modeli
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planlama kararlarının tutarlılığını arttırmak için regresyon analizini kullanmaktadır. Arama
analizi modeli ve yönetim katsayısı gibi teknikler genellikle ticari karar destek sistemleri veya
toplam planlama konusunda uzman sistemlerle iç içedir.

Talep Yönetimi
Toplam planlama aktif bir şekilde şu şekilde talebi yönetmektedir:

Teşvikler, satış tutundurmaları ve reklam kampanyaları ile farkı zaman
taleplerini kaydırmak,


Konjonktüre karşı talep modelleriyle ürün ve hizmet sunmak,



Tedarik zincirindeki bilgi deformasyonunu azaltmak için tedarikçilerle ortaklık

yapma
Temmuz ayında kışlık mont uzmanları, Ocak ayında mayo satışları ve akşam yemeğinde
erken rezervasyon indirimleri farklı zamanlardaki talebi kaydırma teşebbüsleridir. Elektrik
iadeleri özellikle sezon dışı fiyatlandırma konusunda yeteneklidir. Tutundurmalar fazla talebi
talebin az olduğu sezonlara çekmek için kullanılmaktadır. Hediyelik eşya almak yer yıl teşvik
edilmektedir ve sahil yerleri sezonu uzatmak için Eylül ve Ekim aylarında festivaller
düzenlemektedir.
Talep yönetimi konusundaki ikinci yaklaşım da kaynakların atıllığını incelemek ve bu
kaynaklar için bir talep oluşturmaktır. Örneğin; McDonald’s öğleden önceki saatlerde
mutfaklarını meşgul tutmak adına kahvaltı hizmeti sunmakta; krep restoranları öğle ve akşam
yemeği sağlamakta ve ısıtma firmaları klima da satmaktadır.
Talep yönetimindeki üçüncü yaklaşım tedarik zincirinde partideki sipariş edilmiş
malların neden olduğu bilgi deformasyonunun farkına varmaktır. Mal müşterinin günlük
kullanımı için gerekse de büyük ihtimalle müşteri o malı günlük olarak almayacaktır. Perakende
mağazaları raflarını sürekli yenilememektedir. Yenileme dağıtıcıya, toptancıya, imalatçıya ve
tedarikçiye ulaşana kadar ürün talep eğilimi tamamen değişken bir seyir izlemektedir. Durumu,
imalatçıları, tedarikçilerini ve müşterileri kontrol etmek için talep bilgilerinin paylaşıldığı ve
siparişlerin daha sürekli olarak verildiği ortaklıklar biçimlenmiştir.

Hiyerarşik Ve İşbirlikçi Planlama
Talep karşılama ve yönetme stratejilerini belirlerken, toplam planlama kısa vadeli
planlama ve kapasite kararlarının yapılabileceği bir çerçeve sunmaktadır. Üretim planlamada,
detayın bir sonraki düzeyi haftalık üretim planlamasının bireysel nihai ürünle özelleştirildiği
ana üretim çizelgesidir. Detayın diğer bir düzeyinde materyal ihtiyaç planlaması nihai ürünleri
tamamlayan diğer ürünlerin üretimini planlamaktadır. Üretim bölümü çizelgesi de her bir parça
için gereken imalat işlemlerini programlamaktadır.

177

Kapasite planlamada, toplam üretim planlamasının yapılabilir olduğunu doğrulamak
için kaynak gereksinimleri planı ve ana üretim çizelgesinin mümkün olup olmadığını görmek
adına hızlı kontrol olarak kaba kapasite planlaması yapabiliriz. Bir düzey aşağısında materyal
gereksinimleri planı ile fabrikanın makine ve iş gücü kaynaklarını eşleştiren çok daha detaylı
kapasite üretim planı da yapılabilmektedir. Son olarak bireysel makine ve iş alanlarındaki
üretimi gözlemlemek için girdi/çıktı kontrolü kullanılmaktadır. Her bir düzeyde kararlar üst
düzey kararlarla belirlenen parametrelerle alınmaktadır. Toplam plandan bir sonraki düzeye
doğru hareket eden proses ayrıştırma olarak adlandırılmaktadır.

İşbirliğine Dayalı Planlama
İşbirliğine dayalı planlama CPFR (işbirliğine dayalı planlama, tahmin ve yenileme)
tedarik zinciri prosesinin bir parçasıdır. Üretim bakımından, CPFR ortaklaşa yönetilmek için
ürünleri seçme, tek bir müşteri talep tahmini oluşturma ve tedarik zincirinde üretimi senkronize
etmeyi içermektedir. Ortaklar arasındaki oy birliği önce satış tahmininde daha sonra üretim
planında ulaşılmaktadır. Proses yazılım satıcısına bağlı değişmekte olmasına rağmen, temel
olarak her bir ortak tahminler, müşteri siparişleri ve üretim planlarının belli mallar için
görülebildiği internet erişimli planlama kitabına erişmektedir. Ortaklar kullanılacak toplam
düzeyde hemfikir olmaktadır. Etkinlikler ortakların yanıtlarını tetiklemektedir. Uyarılar özel
eylem veya planda değişiklik gerektiren koşullar konusunda ortakları uyarmaktadır.
Karşılanabilen-miktar ticari ortaklar arasındaki işbirliğine dayanan planlama fonksiyonun bir
örneğidir.

Karşılanabilen-Miktar
Günümüz dış kaynak kullanımı ve sipariş geldikçe üretme iş çevresinde şirketler kesin
teslim taahhüdü tarihlerini müşterilere bildirmelidir. Toplam planın tedarik ve talebi birleştiren
şirketin oyun planı olduğunu hatırlayalım. Teslim süresi ne kadar kısalırsa ve ne kadar daha
fazla bilgi mevcutsa daha detaylı bir hareket planı geliştiririz. Örneğin;
ürün aileleri için toplam üretim planını en iyi gelecek tahminlerine dayanan bireysel üretimler
için ana programlara dönüştürürüz. Müşteri siparişleri tahminleri tükettikçe, kalan miktarlar
yeni müşteriler için karşılanabilen-miktardır.

Toplam Hizmet Planlaması
Hizmetler için toplam planlama prosesi aşağıdaki şekillerde farklılık göstermektedir:
1.
Çoğu hizmet stoklanamamaktadır. Uçaktaki bir koltuğu, otel odasını veya kuaför
randevusunu talebin yoğun olduğu bir daha sonraki bir dönemde kullanmak üzere depolamak
imkansızdır. Hizmetin de gerektiği mallar stoklandığında, genellikle çok kısa ömürlüdür.
Gazeteler yalnızca bir günlüktür; çiçekler en fazla bir haftalıktır ve pişmiş hamburgerler sadece
10 dakikalıktır.
2.

Hizmet talebini tahmin etmek zordur.
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3.
Kapasiteyi de tahmin etmek zordur. Sipariş edilen hizmetlerin çeşitliliği ve
bireyselleşmiş hizmetlerin doğası kapasiteyi tahmin etmeyi zorlaştırmaktadır.
4.

Hizmet kapasitesi uygun mekan ve zamanda sağlanmaktadır.

5.
İşgücü genellikle en kısıtlayıcı hizmet kaynağıdır. Bu toplam planlamada bir
avantajdır. Çünkü iş gücü esnektir. Talepteki değişkenler geçici işçi istihdam etme, yarı zamanlı
işçi kullanma veya mesai ile halledilebilmektedir.

Gelir Yönetimi
Otel odaları, hava yolu koltukları ve restoran hizmetleri gibi zaman duyarlı kaynaklar
için rezervasyon sistemi ve çifte rezervasyon yaygındır. Eski veriden gelen iptal edilmiş
rezervasyonun dağılımı ve maliyet bilgisi, optimal iptal edilmiş rezervasyonların olasılığı
aşağıdaki gibi belirlenmektedir:
𝑃(𝑛 < 𝑥) ≤

𝐶𝑢
𝐶𝑢 + 𝐶𝑜

n = iptal edilmiş rezervasyon sayısı,
x= ekstra yapılmış rezervasyon,
Cu= Eksik rezervasyon maliyeti (yani kayıp satış),
Co= ekstra sipariş maliyeti (yani yenileme masrafı),
P= olasılık
Yukarıdaki bu formülü kullanarak ve iptal edilmiş rezervasyonların kümülatif muhtemel
dağılımını kullanarak ekstra rezervasyon politikasını beklenen iptal edilecek rezervasyonların
sayısıyla eşleştirebiliriz.

179

12. STOK YÖNETİMİ
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Giriş
Stok yönetiminin amacı müşteri talebini karşılamak ve maliyeti azaltmak için yeterli
stok bulundurmaktır. Ancak stok her zaman maliyeti kontrol eden bir alan olarak
görülmemektedir. Eskiden şirketler daha az rakipleri olduğu ve ürünleri daha korunaklı bir
ortamda olduğu için uzun dönem müşteri taleplerini karşılayabilmek adına stok düzeylerinde
oldukça “cömert”tiler. Rakiplerin çok olduğu ve yeni ürün ve yeni ürün özelliklerinin sürekli
ve hızlı bir şekilde pazarda yer bulduğu günümüz uluslararası iş dünyasında ürünlerin hemen
modası geçtiği için stok maliyeti artmaktadır. Aynı zamanda şirketler daha düşük fiyata daha
iyi bir ürün sunabilme adına sürekli olarak daha düşük maliyet yolları aramaktadır. Stok, bariz
bir maliyet azaltma yoludur. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki imalat malı stoklarının ortalama
maliyetinin toplam stok değerinin yaklaşık %30’u olduğu tahmin edilmektedir. Bu da eğer bir
şirketin stokunda 10 milyon $ ‘lık ürün varsa; bu ürünlerin (sigorta, modası geçme, değeri
düşme, ilgi azalması, fırsat maliyeti, depolama giderleri gibi durumları içeren) stok tutma
maliyetlerinin yaklaşık 3 milyon $ olacağı anlamına gelmektedir. Eğer stok yarısı kadar
azaltılabilirse, maliyet önemli derecede (1.5-3 milyon $) azalacaktır.
Yüksek maliyetli stok şirketleri etkin tedarik zinciri yönetimine odaklanmaya
yönelmektedir. Tedarik zincirinin çeşitli noktalarında bulunan belirsizliği azaltarak stokların
önemli derecede eritileceği düşünülmektedir. Çoğu durumda belirsizlik ya şirketin ya
tedarikçisinin ya da her ikisinin birden düşük kalitede olmasıyla gerçekleşmektedir. Bu kalite
düşüklüğü dağıtım süresindeki farklılıklar, geç teslimlerden kaynaklanan üretim program
değişiklikleri, gerekli olandan daha fazla üretim veya hizmet gerektiren hatalar, müşteri
taleplerindeki büyük dalgalanmalar veya müşteri talebinin yanlış tahmin edilmesi biçiminde
olabilmektedir.
Stok yönetiminin sürekli yenileme sisteminde ürün ve hizmet, müşteri ve tedarikçiler
arasında gerçekleşen devamlı bir iletişim yoluyla bir tedarik zinciri evresinden diğerine
taşınmaktadır. Mallar her bir evrede büyük tampon stoklar tutmaksızın teslimatta gecikme,
verimsiz hizmet, kötü kalite veya belirsiz talep gibi durumları telafi edebilmeyi
hedeflemektedir. Etkin ve iyi koordine edilmiş tedarik zinciri bu belirsizlik türlerini azaltmakta
veya hatta ortadan kaldırmaktadır, bu da sistemin çalışmasını sağlamaktadır. Just-in-time (tam
zamanında üretim) sisteminde ürünler gerekli oldukları üretim prosesinde bir evreden diğerine
yalnızca evreler arasında minimal bir tampon stoku ile taşınmaktadır. Bazı şirketler proses
içinde düzensizlikleri dengelemek adına üretim evreleri arasında tampon stok tutsa da, kaliteodaklı şirketler büyük tampon stok bulundurulmasını kalitenin kötü olmasına neden olan sorun
ve yetersizlikleri maskeleyen maliyetli bir olgu olarak görmektedirler.
Kalite yönetimini savunucuları stokun en aza indirilmesinin gerektiğine
inanmaktadırlar. Ancak bu en çok da üretim veya imalat prosesi için gereklidir. Doğrudan
müşteriye bitmiş mal satan perakendeci veya imalatçıya parça veya malzeme satan tedarikçi
için stok gereklidir. Ayakkabı mağazaları, indirim mağazaları veya alışveriş merkezlerinde
işletme içinde vitrin veya raflarda bir veya iki mal durabilmektedir. Bu tür işletmelerde ne kadar
ve ne zaman sipariş verileceği konularındaki geleneksel stok kararları önemini korumaktadır.
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Ayrıca stok yönetimine geleneksel yaklaşım hala birçok şirket tarafından yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Bu bölümde geleneksel stok yönetiminin temel öğelerine bir bakış atacağız ve uygun
maliyetli stok kararı almak için birkaç popüler model ve tekniği tartışacağız. Bu kararlar
öncelikli olarak stoku optimal bir düzeyde tutmak adına ne kadar ve ne zaman sipariş verileceği
ile ilgilidir.

Stok Yönetiminin Öğeleri
Stok; iç ve dış müşteri taleplerini karşılayabilmek adına işletme tarafından tutulan
mallardır. Hemen hemen tüm işletme türleri bir stok biçimi tutmaktadır. Alışveriş merkezleri
sattıkları perakende malların stokunu tutarken, birinci lig beysbol takımı yedek oyuncu stok
etmektedir. Evlerde bile yiyecek, kıyafet, ilaç ve kişisel hijyen ürünleri gibi mallar stok
edilmektedir.
Çoğu insan stoku perakende ürün müşterisine satın alınmayı bekleyen yeni bir araba
veya bir kutu domates salçası gibi nihai ürün olarak düşünmektedir. Bu kesinlikle stokun en
önemli kullanımlarından biridir. Ancak bitmiş ürüne ek olarak özellikle de imalat firmalarında
aşağıdaki biçimlerde de olabilmektedir:


Ham madde,



Satın alınmış parça ve tedarikler,



İş gücü,



İşlenmiş ürün,



Tamamlayıcı parça,



Çalışma sermayesi,



Araç, makine ve malzeme

Stok yönetiminin amacı stoktaki malın miktarını belirlemektir.

Tedarik Zinciri Yönetiminde Stokun Rolü
Şirketler birçok nedenden dolayı stok stratejisi uygulamaktadır. Temel neden müşterinin
ürün talebini –özellikle de perakende işlemlerde- karşılamak adına bitmiş ürün stoku tutmaktır.
Talep genellikle kesin olarak bilinmediği için talep miktarının tam olarak üretilmesi
mümkün değildir. Güvenlik veya tampon stok diye adlandırılan ek bir stok üretim taleplerindeki
değişiklikleri karşılamak adına tutulmaktadır. Ayrıca ek bir stok da devirli veya mevsimsel
talepleri karşılamak için tutulmaktadır. Şirketler taleplerin düşük olduğu zamanlarda üretim
kapasiteleri yetersiz olduğu için taleplerin yüksek olduğu mevsimler için mal üretimine devam
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etmektedirler. Örneğin; oyuncak imalatçıları tatil dönemlerinde beklenen yüksek talebi
karşılamak adına yaz ve bahar dönemlerinde stok üretmektedir. Bu şekilde yapmak yıl boyunca
düzgün bir tedarik zinciri akışı sürdürmelerini mümkün kılmaktadır. Aksi halde genellikle tatil
dönemindeki talepleri karşılayabilmek için gereken üretimi yapabilmek için üretim kapasitesi
ve lojistik destek sağlayamamaktadırlar.
Tedarik zincirinin diğer bir ucundaki tedarikçi teslimlerinde olabilecek değişiklikleri
karşılayabilmek adına şirket parça ve malzeme stoku tutabilmektedir. Stok şirketin doğrudan
kontrol edemediği satıcıdan bağımsız hazırlanmaktadır. Ham madde ve satın alınmış parça
stoku; gecikmiş veya eksik tedarik sonucunda üretim sürecinin ertelenemeyeceği durumlar için
elde tutulmaktadır.
Şirket fiyat indirimlerinden yararlanmak, gelecekteki fiyat artışı tahminine karşı önlem
olarak ya da çok sayıda satın alma yoluyla maliyeti azaltmak adına yüksek miktarda stok satın
almaktadır. Şirketler tedarikçiler mallarını likide çevireceği zaman düşük fiyatlı maldan büyük
miktarda stok almaktadır. Bazı durumlarda sadece yüklü sipariş verilmektedir. Çünkü sipariş
maliyeti oldukça yüksektir ve yüklü stok sürekli sipariş vermekten daha uygun maliyetlidir.
Çoğu şirket tedarik zinciri evreleri arasında bağımsızlık sağlamak ve iş durmaları veya
gecikmeleri önlemek için tedarik zincirinin farklı evrelerinde tampon stok bulundurmayı
gerekli görmektedir. Geçici makine bozulmaları veya başka her türlü iş durmaları durumunda
üretimi sorunsuz olarak sürdürebilmek adına imalat prosesinin evreleri arasında yarı mamul
stokları bulundurulmaktadır. Benzer olarak bitmiş parça veya ürün stoku iş durması durumunda
veya ulaşım/dağıtım sorunları karşısında müşteri taleplerinin karşılanabilmesini mümkün
kılmaktadır.

Talep
Stok yönetiminin başlangıç noktası müşteri talebidir. Stok müşteri talebini
karşılayabilmek için bulundurulmaktadır. Müşteriler (üzerinde çalışacağı parça veya kısmen
tamamlanmış ürünü bekleyen makine operatörü gibi) işletme içinde olabileceği gibi (manavdan
alışveriş yapan bir kişi gibi) işletme dışından da olabilmektedir. Her bir durumda da etkili bir
stok yönetiminin temel belirleyicisi doğru bir talep tahminidir. Bu nedenle tahmin konusu ve
stok yönetimi doğrudan birbiriyle ilişkilidir.
Genelde stoktaki mal talebi ya bağımlı ya da bağımsız olmaktadır.
Bağımlı talepli mallar genellikle nihai bir ürün üretimi prosesinde kullanılan
tamamlayıcı parça veya malzemedir. Eğer bir otomobil şirketi 100 yeni araç üretmeyi planlarsa,
o zaman 5000 tekerlek ve lastiğe gereksinim duyacaktır. Tekerlek talebi araç üretimine bağlıdır.
Yani bir malın talebi diğer bir malın talebine bağlıdır.
Araçlar bağımsız talepli mala örnektir. Bağımsız talepli mallar iç üretim etkinliğinin
faaliyeti olmayan nihai veya bitmiş ürünlerdir. Bağımsız talep genellikle dıştandır ve bu yüzden
işletmenin doğrudan kontrolü dışındadır.
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Stok Ve Kalite Yönetimi
Şirket mallar konusunda kendi ve müşteri taleplerini karşılamak için stok tutmaktadır.
Etkili iç organizasyon talebi veya dış müşteri talebini zamanında ve etkin bir şekilde
karşılayabilme yeteneği müşteri hizmet düzeyi olarak tanımlanmaktadır. Tedarik zincirinin
temel amacı mümkün olduğunca zamanında dağıtım açısından üst düzeyde bir müşteri hizmeti
sağlamaktır. Bu; kalitenin önemli bir üretim özelliği olduğu günümüz rekabete dayalı iş
dünyasında oldukça önemlidir. Nihai kullanıcı müşteriler istedikleri zaman istedikleri ürüne
erişebilme olarak kalite hizmetini algılamaktadır. Bu kalite hizmeti düzeyini sağlayabilmek için
eğilim tüm ürün türlerinden büyük stoklar tutmak yönündedir. Ancak stokta mal bulundurmaya
ilişkin maliyet bulunmaktadır.
Daha iyi bir müşteri hizmeti sağlamak için stok düzeyi arttıkça, stok maliyeti de artacak
ve böylece kayıp satışlar ve müşteri kaybı gibi kaliteye ilişkin müşteri hizmeti maliyetleri
azalacaktır. Stok yönetimine yönelik geleneksel yaklaşım stok maliyetleri ve müşteri hizmeti
arasında bir uzlaşma sağlayan bir stok düzeyini yakalayabilmektir.

Stok Kontrol Sistemleri
Stok sistemi ne kadar sipariş yapılacağı ve siparişin ne zaman yapılacağını belirleyerek
stok düzeyini kontrol etmektedir. Stok sisteminin iki temel türü bulunmaktadır: sürekli (sabitsipariş miktarı) sistemi ve periyodik (sabit süreli dönem) sistemi. Sürekli sistemde, elimizdeki
stok belli bir düzeye düşer düşmez aynı daimi miktarda sipariş verilmektedir. Periyodik
sistemde ise belli düzenli aralıklardan sonra değişken bir miktarda sipariş verilmektedir.

Sürekli Stok Sistemi
Sürekli stok sisteminde her malın stok düzeyinin daimi bir kaydı tutulmaktadır. Eldeki
stok ne zaman önceden belirlenmiş düzeye düşmesi, stoku yenilemek için yeni siparişin
verildiği yeniden sipariş noktası olarak ifade edilmektedir. Verilen sipariş stok maliyetini en
aza indiren sabit bir miktardadır. Ekonomik sipariş miktarı olarak adlandırılan bu miktar daha
detaylı olarak açıklanacaktır.
Sürekli sistemin olumlu bir özelliği stok düzeyinin sürekli olarak gözlemlenmesidir ve
bu da yönetimin her zaman stok durumunu bilmesini sağlamaktadır. Bu durum yedek parça
veya ham madde ve malzemeler gibi kritik mallar için avantajlıdır. Ancak eldeki stok miktarını
sürekli olarak kayıt altında tutmak masraflı olabilmektedir.

Periyodik Stok Sistemleri
Periyodik bir stok sisteminde, eldeki stok her hafta veya her ayın sonunda gibi belli
zaman aralıklarında sayılmaktadır. Stok belirlendikten sonra stoku istenen seviyeye geri
getirebilecek miktarda sipariş verilmektedir.
Bu sistemde stok seviyesi siparişler arasındaki zaman aralığında hiç kontrol
edilmemektedir ve bu yüzden çok az hiç kayıt tutma veya hiç kayıt tutmama avantajına sahiptir.
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Dezavantajı ise daha az doğrudan kontrol gerektirmesidir. Bu; periyodik sistemin sürekli
sistemdekine oranla daha çok stok düzeyini sabit dönemin başında beklenmeyen stoksuz kalma
durumuna karşı korumasına neden olmaktadır. Böyle bir sistem ayrıca periyodik siparişin
verildiği her bir dönem yeni sipariş miktarının belirlenmesini gerektirmektedir.

ABC Sınıflama Sistemi
ABC Sistemi firmanın dolar değeri gibi birkaç kritere göre stoku sınıflandırma
metodudur. Genelde binlerce bağımsız talepli mal özellikle de imalat sektöründeki şirketler
tarafından stoklanmaktadır. Ancak küçük bir oranı yakın stok kontrolünü gerektiren yüksek
dolar değerine sahiptir. Genelde tüm stok mallarının yaklaşık %5 ila %15’i stokun toplam dolar
değerinin %70 ila %80’ine tekabül etmektedir. Bunlar A ve A Sınıfı olarak
sınıflandırılmaktadır.
ABC analizinde her bir stok sınıfı “daha üst düzey stok değeri, daha sıkı kontrol” gibi
farklı düzeyde stok kontrolleri gerektirmektedir. A Sınıfı mallar sıkı stok kontrol gerektirmekte;
B ve C sınıfı mallara ise daha az önem verilmektedir.
ABC analizindeki ilk adım tüm stok mallarını A,B ve C ile sınıflandırmaktır. Her bir
mala; malların yıllık talebiyle birimin dolar maliyetinin çarpımıyla hesaplanan bir dolar değeri
verilmektedir. Tüm mallar daha sonra yıllık dolar değerlerine göre sıralanmaktadır.
İkinci adım ise her bir sınıflandırma için stok kontrolleri düzeyini belirlemektir. A Sınıfı
mallar stokun daha büyük bir toplam dolar değeri oranını temsil ettiği için stok A sınıfı malların
stokları daha sıkı kontrol edilmelidir. Bu stok düzeyleri mümkün olduğunca az olmalı ve
güvenli stoklar en aza indirilmelidir. Doğru bir talep tahmini ve detaylı kayıt tutmayı
gerektirmektedir. Stok miktarını belirlemek için uygun stok kontrol sistemi ve stok modelleme
prosedürü uygulanmalıdır. Ayrıca stok mallarının firma dışından elde edilmesi durumuna
ilişkin politika ve prosedürler oluşturmaya özen gösterilmelidir. B ve C malları daha az
zorlayıcı stok kontrolleri gerektirmektedir.

Ekonomik Sipariş Miktarı Modelleri
Sürekli –veya sabit sipariş miktarı- sisteminde stoklar yeni sipariş noktası diye
adlandırılan belli bir düzeye ulaştığında sabit miktar yeniden sipariş edilmektedir. Sürekli
sistemde ne kadar sipariş yapılacağını belirlemenin en yaygın kullanılan ve en geleneksel yolu
en ekonomik maliyetli model olarak da bilinen ekonomik sipariş miktarı (EOQ) modelidir.
En eski bilinen temel EOQ modeli 1915’te çıkmış olup, Westinghouse’da çalışan Ford Harris’e
aittir.
EOQ modelinin amacı toplam stok maliyetini en aza indiren optimal sipariş hacmini
belirlemektir. Stok sistemi hakkında yapılan tahminlere dayanarak birkaç farklı EOQ modeli
bulunmaktadır. Biz burada temel EOQ modeli ve bir seferde alınmamış EOQ modelinden
bahsedeceğiz. ****
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Temel EOQ Modeli
Temel EOQ Modeli stok bulundurma maliyeti ve sipariş maliyeti tutarını en aza indiren
optimal sipariş hacmini belirlemek için kullanılan bir formüldür. Model, aşağıdaki bir takım
basitleştirici ve sınırlayıcı varsayımlardan türetilmiştir:


Talep kesin olarak bilinmektedir ve her zaman sabit kalmaktadır.



Hiçbir noksanlık kabul edilememektedir.



Alınan siparişlerin teslim süresi sabittir.



Sipariş miktarının hepsi birden alınmaktadır.

Bu temel varsayımlar EOQ modelindeki sürekli stok sipariş sıklığı sistemi doğasını
göstermektedir. Sipariş miktarı (Q) alınmakta ve sabit hızda zaman içinde tüketilmektedir. Stok
seviyesi yeniden sipariş noktasına (R) kadar düştüğünde, yeni sipariş verilmektedir. Teslim
süresi olarak tanımlanan zaman dilimi dağıtım için gereklidir. Tam talebin tüm stoku bitirdiği
anda -yani stok seviyesi 0’a ulaştığında- siparişin hepsi birden alınmaktadır. Böylelikle hiçbir
noksanlık olmayacaktır. Bu döngü aynı sipariş miktarı, yeniden sipariş noktası ve teslim süresi
için sürekli olarak tekrarlanacaktır.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi, ekonomik sipariş miktarı stok bulundurma maliyeti ve
sipariş maliyetini en aza indiren sipariş hacmidir. Bu iki maliyet birbiriyle ters orantılıdır.
Sipariş hacmi arttığında, daha az siparişe gerek duyulmaktadır, bu da sipariş maliyetinin
azalmasına yol açmaktadır. Diğer taraftan ortalama stok miktarı arttığında stok bulundurma
maliyetinde bir artış olmaktadır. Böylelikle optimal sipariş miktarı bu iki birbiriyle ters orantılı
maliyet arasındaki uyuşmayı temsil etmektedir.
Toplam yıllık sipariş maliyeti Co diye gösterilen yıllık sipariş sayısı miktarı ile sipariş
başına maliyetin çarpımıyla hesaplanmaktadır. Yıllık talebin (D) bilindiği ve sürekli olduğu
varsayıldığı için sipariş sayısı D/Q olacaktır. (Q sipariş hacmini ifade etmektedir.)
𝑌𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 𝑆𝑖𝑝𝑎𝑟𝑖ş 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 =

𝐶𝑜 𝐷
𝑄

Bu eşitlikteki tek değişken Q’dur. Co ve D sabit parametrelerdir. Bu yüzden sipariş
maliyetinin nispi büyüklüğü sipariş hacmine bağımlıdır.
Toplam yıllık stok bulundurma maliyeti yıllık birim başı stok bulundurma maliyeti ile
Cc diye gösterilen ortalama stok düzeyinin çarpılıp 2’ye bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
𝑌𝚤𝑙𝑙𝚤𝑘 𝑆𝑡𝑜𝑘 𝐵𝑢𝑙𝑢𝑛𝑑𝑢𝑟𝑚𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 =

𝐶𝑐 𝑄
2

Toplam yıllık stok maliyeti toplam sipariş etme ve stokta bulundurma maliyetidir.
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𝑇𝐶 =

𝐶𝑜 𝐷 𝐶𝑐 𝑄
+
𝑄
2

Sipariş maliyeti ve stokta bulundurma maliyeti arasındaki ters ilişki dışbükey bir toplam
maliyet eğrisine neden olmaktadır.
Optimal sipariş miktarı, toplam maliyet eğrisinin stokta bulundurma maliyeti eğrisinin
sipariş maliyeti eğrisini kestiği noktayla tamamen çakışan en düşük noktasında
gerçekleşmektedir. Bu, iki maliyet fonksiyonunun eşitleyip Q’yu bularak Q’nun optimal
değerini saptamamıza olanak sağlamaktadır.
𝐶𝑜 𝐷
𝐶𝑜 𝑄
=
𝑄
2
𝑄2 =

2𝐶𝑜 𝐷
𝐶𝑐

2𝐶𝑜 𝐷
𝑄𝑜𝑝𝑡 = √
𝐶𝑐
Bunun yerine Q’nun optimal değeri sonuç fonksiyonunu (toplam maliyet eğrisinin
minimum noktadaki eğimi olan) sıfıra eşitleyerek Q’ya göre toplam maliyet eğrisini
farklılaştırma yoluyla da saptanabilmektedir.
𝑇𝐶 =

𝐶𝑜 𝐷 𝐶𝑐 𝑄
+
𝑄
2

𝜕𝑇𝐶
𝐶𝑜 𝐷 𝐶𝑐
=౼ 2 +
𝜕𝑄
𝑄
2
0 =౼

𝐶𝑜 𝐷
𝑄2

+

𝐶𝑐
2

2𝐶𝑜 𝐷
𝑄𝑜𝑝𝑡 = √
𝐶𝑐
Toplam minimum maliyet toplam maliyet denklemi içinde optimal sipariş hacmi değeri
yerleştirilerek hesaplanmaktadır.
𝑇𝐶𝑚𝑖𝑛 =

𝐶𝑐 𝑄𝑜𝑝𝑡
𝐶𝑜 𝐷
+
𝑄𝑜𝑝𝑡
2

Optimal sipariş miktarı; (EOQ modelindeki tüm parametreler belirli değer olarak ele
alınsa da) stokta bulundurma maliyeti, sipariş maliyeti ve belirsiz talep tahminine dayandığı
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için genelde yaklaşık bir değerdir. Uygulamada ise Q değeri en yakın tam sayı olarak
yuvarlanması kabul edilmektedir. Ondalık basamağındaki hassasiyet genellikle gereksizdir.
Ayrıca optimal sipariş miktarı karekök ile hesaplandığı için maliyet ve talep parametrelerindeki
hata ve değişiklikler azalma eğilimindedir. Örneğin; eğer sipariş maliyeti genelde yüzde 30’dan
büyükse, son optimal sipariş hacmi yüzde 10’un biraz altında değişiklik gösterecektir. Her iki
stok maliyetindeki değişiklikler birbirleri arasında ters ilişki olduğu için birbirlerini telafi etme
eğilimindedir. Bunun sonucu olarak EOQ modeli; maliyet tahminleri ve talepteki hatalara karşı
nispeten daha esnektir. Bu da onu daha sağlamlaştırmakta ve popülerliğini arttırmaktadır.

Bir Seferde Alınmamış Ekonomik Sipariş Miktarı
Bir temel EOQ Modeli varyasyonu kademeli kullanım ve üretim parti büyüklüğü modeli
(production lot-size model) olarak da tanımlanan birden alınmamış modeldir. Bu EOQ
modelinde siparişlerin hepsinin tek bir seferde alındığı varsayımını esnektir. Sipariş miktarı
zaman içinde yavaş yavaş alınmakta, stok seviyesi aynı anda tükenmektedir ve
yenilenmektedir. Bu durum stok kullanıcısının aynı zamanda üretici olduğu durumlarda daha
yaygındır. Ayrıca bu durum siparişin zaman içinde yavaş yavaş dağıtıldığı veya tedarikçinin de
üretici olduğu zamanlarda da olabilmektedir.
Stok düzeyi sipariş alındıkça yavaş yavaş yenilenmektedir. Temel EOQ modelinde
ortalama stok maksimum stok düzeyinin yarısıyken (Q/2); bu model varyasyonunda ise
maksimum stok düzeyi Q değil, Q’dan daha düşük bir miktardır ve sipariş miktarı sipariş alınma
dönemi boyunca tükenmektedir.
Ortalama stok düzeyini belirlemek için bu modele özgü aşağıdaki parametreleri
kullanmaktayız:
p= üretim oranı olarak da bilinen siparişin zaman içinde alındığı günlük orandır
d= stokun talep edildiği günlük orandır
Talep oranı hala hiçbir noksanlığın mümkün olmadığını varsaydığımız için üretim
oranını aşamamaktadır. Eğer d=p ise mallar üretildiği kadar hızlı kullanıldığı için sipariş hacmi
yoktur. Bu modelin üretim oranı talep oranını aşmalıdır (yani p≥d).
Siparişi almak için gereken süre sipariş miktarının siparişin alındığı orana bölünmesidir
(Q/p). Örneğin; eğer sipariş hacmi 100 birim ise ve üretim oranı (p) günlük 20 birim ise, sipariş
5 gün içinde alınacaktır. Bu süre boyunca kullanılan ve tükenecek olan stok miktarı talep oranı
ile çarpılarak bulunmaktadır [(Q/p)d]. Örneğin; siparişi almak 5 gün sürüyorsa ve bu süre
zarfında günde 2 birim oranında stok tükeniyorsa, o zaman 10 birim kullanılmaktadır. Sonuç
olarak da; sipariş hacmi maksimum stok miktarı siparişin alındığı dönem boyunca tükenen
miktardan çıkarılmaktadır.
Formül aşağıdaki gibidir:
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𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑆𝑡𝑜𝑘 𝑆𝑒𝑣𝑖𝑦𝑒𝑠𝑖 = 𝑄 −

𝑄
𝑑
𝑝

𝑑
= 𝑄(1 − )
𝑝
Bu maksimum stok düzeyi olduğu için, ortalama stok düzeyi bu sayının 2’ye bölümüyle
bulunmaktadır:
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑆𝑡𝑜𝑘 𝐷ü𝑧𝑒𝑦𝑖 =
=

1
𝑑
[𝑄(1 − )]
2
𝑝

𝑄
𝑑
(1 − )
2
𝑝

Ortalama stok için bu fonksiyonu kullanarak toplam stokta bulundurma maliyeti:
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑡𝑎 𝐵𝑢𝑙𝑢𝑛𝑑𝑢𝑟𝑚𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 =

𝐶𝑐 𝐷
𝑑
(1 − )
2
𝑝

Toplam yıllık stok maliyeti aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır:
𝑇𝐶 =

𝐶𝑜 𝐷 𝐶𝑐 𝑄
𝑑
+
(1 − )
𝑄
2
𝑝

Optimal Q değeri için bu fonksiyon aşağıdaki gibi çözülmektedir:

𝑄𝑜𝑝𝑡 = √

2𝐶𝑜 𝐷
𝑑
𝐶𝑐 (1 − 𝑝 )

Miktar İskontosu
Önceden belirlenmiş birim sayısında sipariş edilirse mallara miktar iskontosu denilen
fiyat indirimi uygulanmaktadır. Bir derginin arkasında üzerinde işletmenin logosu bulunan
kahve fincanı (veya şapka) üreten bir firmanın reklamını görebilirsiniz ve 100 tane aldığınızda
fiyat 5$ ise, 200 tane aldığınızda 4$, 500 veya daha fazla alırsanız ise fiyat 3$ olacaktır. Çoğu
imalat şirketi yüksek volümde malzeme siparişi ve tedariki için fiyat iskontosu uygulamaktadır;
perakende mağazaları da büyük miktarda siparişler için fiyat iskontosu uygulamaktadır.
Temel EOQ modeli miktar iskontolu optimal sipariş hacmini belirlemek için
kullanılabilmektedir. Ancak modelin uygulaması biraz değişmektedir. Toplam stok maliyeti
fonksiyonuna sipariş edilen malın alış fiyatı da eklenmelidir:
𝑇𝐶 =

𝐶𝑜 𝐷 𝐶𝑐 𝑄
+
+ 𝑃𝐷
𝑄
2
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P= Malın her bir birim fiyatı
D= yıllık talep

Sürekli Stok Bulundurma Maliyetli Miktar İskontosu
İki iskontolu (d1 ve d2) fiyatlandırma planı için sürekli stok bulundurma maliyetli EOQ
maliyet modeli aşağıdaki iskontolar için Şekil 10.1’de gösterilmiştir.
Sipariş Hacmi

Fiyat

0-99

10$

100-199

8 (d1)

200+

6 (d2)

Şekil 12.1’de optimal sipariş hacminin (Qopt) iskonto fiyatına bakmaksızın aynı
olduğuna dikkat ediniz. Sipariş ve stok bulundurma maliyeti sürekli olduğu için fiyattaki her
bir iskontoyla (yani d1 ve d2) toplam maliyet eğrisi azalmaktadır. Ancak optimal sipariş hacmi
değişmemektedir.
Şekil 10.1’deki grafik iki art arda yükselen sipariş miktarlarında etki gösteren
iskontolardan kaynaklanan toplam maliyet eğrisinin bileşimi olduğunu göstermektedir. Toplam
maliyet eğrisindeki ilk segment sipariş edilen sadece 99 birime kadar geçerlidir. Bu miktarın
ötesinde, toplam maliyet eğrisi 100 birimden sonra iskonto (d1) olduğu için anlamsızdır. 100
ile 199 birim arasında toplam maliyet orta eğriye düşmektedir. Bu orta-düzey maliyet eğrisi
200 birimde başka bir iskonto (d2) olduğu için sadece 199 birime kadar geçerlidir. Bu yüzden
toplam maliyet eğrisi; orijinal toplam maliyet eğrisiyle başlayıp, ilk iskonto için bir sonraki
düzey maliyet eğrisine düşen ve en son nihai iskonto için üçüncü maliyet eğrisine düşen iki ayrı
adımdan oluşmaktadır.
Optimal sipariş hacminin (Qopt) yalnızca toplam maliyet eğrisinin orta seviyesi için
makul olduğuna dikkat ediniz. Maliyet eğrisinin üst düzeyiyle -TC- veya en düşük düzeyiyle TC(d2)- çatışmamaktadır. Eğer optimal EOQ sipariş hacmi toplam maliyet eğrisinin en düşük
düzeyiyle çatışsaydı, tüm iskonto fiyat listesi için optimal sipariş hacmi olurdu. Toplam maliyet
eğrisinin en alt düzeyiyle çakışmadığından, minimum toplam maliyete neyin yol açtığını
görmek için Q(d2) ile optimal satış hacimli toplam maliyet karşılaştırılmalıdır.
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TC (10$)
TC (d1 =8$)

TC (d2 = 6$)

Sipariş Maliyeti ($)

Stok
bulundurma
maliyeti

Sipariş
Maliyeti

Q(d1)=100

Qopt

Q(d2)=200

Sipariş Miktarı

Şekil 12.2: Sürekli Stok Bulundurma Maliyetli Miktar İskontosu

Yeniden Sipariş Noktası
Önceki bölümlerde EOQ modellerini tanımlarken, ne kadar sipariş edilmeli olduğundan
bahsettik. Şimdi ise stok yönetiminin başka bir yönü olan ne zaman sipariş edilmesi
gerektiğinden bahsedeceğiz. Sürekli stok sisteminde ne zaman sipariş verileceğini belirleyen
faktör yeni siparişin yerleştirildiği stok seviyesi olan yeniden sipariş noktasıdır. Sipariş almak
için sürekli talep ve teslim süreli temel EOQ modelimizin yeniden sipariş noktası teslim süresi
boyunca talep edilen miktara eşittir:
𝑅 = 𝑑𝐿
d= dönem başı talep oranı (örnek: günlük)
L= teslim süresi
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Güvenli Stoklar
Stok seviyesi yeniden sipariş noktasına eriştiğinde sipariş verilmektedir. Teslim süresi
boyunca, kalan stoklar talep oranında tüketilmektedir. Böylece yeni sipariş miktarı stok
düzeyinin sıfıra ulaşmasıyla aynı ana denk gelecektir. Gerçekten de talep –o kadar olmasa dabelirsizdir. Stok düzeyi teslim süresi sırasında daha yavaş veya daha hızlı bir oranda
tükenebilmektedir.
Talep mevcut stoku aştığında stockout (malın stokta olmayışı) gerçekleşmektedir.
Talebin belirsiz olduğu zaman malın stokta olmayışını engellemek adına teslim süresi sırasında
tahmini talebe ek olarak güvenli (tampon) stok konulmaktadır.

Hizmet Seviyesi
Güvenli Stok miktarını belirlemek için birçok yol mevcuttur. Popüler bir metot belirli
bir hizmet düzeyini karşılayacak güvenli bir stok oluşturmaktır. Hizmet düzeyi teslim
süresindeki eldeki stok miktarının beklenen talebi karşılamaya yeteceği ve dolayısıyla stokta
mal olma olasılığıdır. Hizmet kelimesi stokun elimizde olma olasılığı ne kadar çok fazla ise
müşteri talebinin karşılanma ihtimali o kadar çok olduğu için yani böylelikle müşterilere hizmet
edilebileceği için kullanılmaktadır. %90’lık bir hizmet düzeyi; talebin teslim süresi boyunca
karşılanabilme olasılığının 0,90 olduğunu ve stokta mal olmama olasılığının da %10 olduğu
anlamına gelmektedir. Hizmet düzeyi; müşteri talebi karşılanamazsa ekstra güvenli stok ve
kayıp satışlar için stokta bulundurma maliyeti dahil bir sürü faktöre dayalı politika kararlarıdır.

Değişken Talepli Yeniden Sipariş Noktası
Belirli hizmet düzeyini karşılayan güvenli stoklu yeniden sipariş noktasını hesaplamak
için her bir teslim günü sırasında talebin belirsiz, bağımsız olduğu ve normal bir dağıtımla
tanımlanabileceğini varsayacağız. Teslim süresi için ortalama talep ortalama günlük talep
ürünlerinin teslim süresi ile çarpıldığı teslim süresi günleri için ortalama günlük talep
toplamıdır. Benzer bir şekilde, dağıtım varyansı da teslim süresindeki gün sayısı için günlük
varyans toplamıdır. Bu parametreleri kullanarak belirli bir hizmet düzeyini karşılamak için
yeniden sipariş noktası aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
𝑅 = 𝑑̅ 𝐿 + 𝑧𝜎𝑑 √𝐿
𝑑̅ = ortalama günlük talep
L=teslim süresi
𝜎𝑑 =günlük talebin standart sapması
z= hizmet seviyesi olasılığına ilişkin standart sapma sayısı
𝑧𝜎𝑑 √𝐿= güvenli stok
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Yeniden sipariş noktasının bu formülündeki 𝑧𝜎𝑑 √𝐿 ifadesi teslim süresindeki günlük
varyansların toplamının kareköküdür.
𝑉𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠 = (𝑔ü𝑛𝑙ü𝑘 𝑣𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠)𝑥 (𝑡𝑒𝑠𝑙𝑖𝑚 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖 𝑔ü𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤)
2
=𝜎 𝐿
𝑑
2
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑆𝑎𝑝𝑚𝑎 = √𝜎 𝐿
𝑑
= 𝜎𝑑 √𝐿

Periyodik Bir Stok Sistemi İçin Sipariş Miktarı
Sürekli - sabit sipariş miktarı- stok sistemini sipariş miktarının ve değişebilen siparişler
arasındaki sürenin daimi olduğu bir sistem olarak tanımlamıştık. Bu zamana kadar bu stok türü
çalışmamızın odağında bulunmuştur. Daha az yaygın olan periyodik – sabit süreli dönemli- stok
sistemi siparişler arasındaki sürenin daimi ve sipariş hacminin değiştiği bir sistemidir.
Eczaneler; bir sürü şampuan, diş macunu, sabun, gazlı bez, soğuk algınlığı ilaçları ve aspirin
gibi sağlık ve kişisel bakım ürünlerini depolamaktadırlar.
Normalde bu malları sağlayan satıcılar birkaç haftada bir veya her ay gibi belli
periyotlarda ziyaretler gerçekleştirmekte ve ürünlerinin elde kalan stoklarını saymaktadırlar.
Stok tükendiğinde veya önceden belirlenmiş yeniden stok noktasına eriştiğinde; yeni siparişi
stok düzeyini istenen düzeye çıkaracak miktara getirilmektedir. Eczacı stok düzeyini genelde
kontrol etmemektedir ve stoku tutan satıcıya güvenmektedir.
Ne yazık ki stoklar satıcının ziyaretlerinden önce tükenebilmektedir ve bu da bir sonraki
siparişe kadar karşılanamayacak bir stok boşluğuna yol açacaktır. Bu eksikliğin bir sonucu
olarak daha büyük güvenli bir stok sabit aralıklı sistem için gerekli görülmektedir.

Değişken Talepli Sipariş Miktarı
Talep oranı ve gecikme süresi daimi olursa, belli zaman aralıklarında gerçekleştirilen
sabit dönemli model benzer koşullara sahip olan sabit miktar modeli (EOQ) ile aynı olan sabit
sipariş miktarına sahip olacaktır. Ancak daha önce de açıkladığımız gibi, sabit dönemli model
talep değişken olduğunda sabit sipariş modelinden farklı olmaktadır.
Normal olarak dağıtılan günlük değişen talep gösteren sabit dönemli modelin sipariş
hacmi aşağıdaki gibi saptanmaktadır:
𝑄 = 𝑑̅ (𝑡𝑏 + 𝐿) + 𝑧𝜎𝑑 √𝑡𝑏 + 𝐿 − 𝐼
𝑑̅ = ortalama talep oranı
𝑡𝑏 =siparişler arasındaki sabit süre
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L= teslim süresi
𝜎𝑑 =talebin standart sapması
𝑧𝜎𝑑 √𝑡𝑏 + 𝐿= güvenli stok
I=eldeki stok
Bu formülün ilk ifadesi olan 𝑑̅ (𝑡𝑏 + 𝐿) sipariş devir süresi sırasındaki ortalama talep ile
teslim süresinin toplamıdır. İkinci ifade olan 𝑧𝜎𝑑 √𝑡𝑏 + 𝐿 önceden tanımlanmış yeniden sipariş
noktasıyla aynı şekilde belirlenen belli bir hizmet düzeyi için güvenli stoktur. Son ifade olan I
ise stok düzeyi kontrol edildiğinde ve sipariş verildiğinde elde kalan stok miktarıdır.
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13. TAM ZAMANINDA VE YALIN ÜRETİM (JUST-IN-TIME AND
LEAN PRODUCTION)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Tam zamanında (JIT) üretim
JIT’in Temel Faktörleri
Esnek Kaynaklar
Hücresel Yerleşim
Çekme Sistemi
Kanban Üretim Kontrol Sistemi
Küçük Parti Üretimi
Hızlı Kurulumlar
Kaynakta Kalite
Tedarikçi Ağları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tam zamanında (JIT) üretim
2) JIT’in Temel Faktörleri
3) Esnek Kaynaklar
4) Hücresel Yerleşim
5) Çekme Sistemi
6) Kanban Üretim Kontrol Sistemi
7) Küçük Parti Üretimi
8) Hızlı Kurulumlar
9) Kaynakta Kalite
10) Tedarikçi Ağları arasındaki ilişkiler ve görevleri nelerdir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Tam zamanında
(JIT) üretim

JIT’in Temel Faktörleri
Esnek Kaynaklar
Hücresel Yerleşim
Çekme Sistemi
Kanban Üretim Kontrol Sistemi
Küçük Parti Üretimi
Hızlı Kurulumlar
Kaynakta Kalite
Tedarikçi Ağları Sorunlarını ve
görevlerini anlama

Araştırıp uygulayarak
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Giriş
Kısalmış mamul yaşam ömürleri, talepkâr müşteriler ve e-ticaret; daha kısa devir
sürelerinde ve daha hızlı tepki vermeleri konusunda imalatçılar üzerinde yoğun bir baskı
oluşturmuştur. İmalatçılar da kendi tedarikçileri üzerinde baskı kurmuşturlar. (Yalnızca
Ford’un 4000 üst düzey tedarikçisi bulunmaktadır.) Hızlı bir geri dönüş sağlamanın bir yolu
stok bulundurmaktır. Ancak özellikle de ürünün modası geçtiğinde stok maliyeti fahiş fiyatta
olmaktadır. Daha mantıklı bir yaklaşım ise değişen müşteri taleplerine uygun, yalın ve faal bir
üretim sistemi kurmaktır. Tedarik zincirindeki işbirliği yalnızca katılımcıların aynı düzeyde
üretimlerini yürütmesi ve koordine etmesi ile mümkün olabilmektedir. Şirketler bu düzeni tam
zamanında (just-in-time) denilen saygın ancak uygulaması zor bir felsefede bulmuştur.
Toyota Motor Şirketi’nin eski mağaza müdürü ve genel müdür yardımcısı Taiichi Ohno;
tam zamanında üretimin gelişmesine en çok katkı sağlayan kişidir. Tam zamanında (JIT)
günümüzde dünyanın en etkin imalat faaliyetlerinden biri olarak görülen Toyota üretim
sistemlerini tanımlamak için bulunmuş bir terimdir. En basit şekliyle, JIT gereken sürede
gereken miktarın sağlanması için yalnızca gerekli birimleri kullanmaktadır. Bir birim fazla
üretmek bir birim az üretmek kadar kötüdür. Üretimi bir gün erken bitirmek bir gün geç
bitirmek kadar kötüdür. Mallar yalnızca ihtiyaç duyulduğunda ya da “tam zamanında” tedarik
edilmektedir.
İmalatta bir devrim temeli olarak görülse de kavram son derece basittir. Eğer ihtiyacınız
olan şeyi yalnızca ihtiyacınız olduğu zamanda üretirseniz, o zaman hataya yer kalmayacaktır.
Tam zamanında (JIT) üretimin düzgün işleyebilmesi için istikrarlı üretim, esnek kaynaklar,
oldukça yüksek kalite, sağlam makineler, güvenilir tedarikçiler, hızlı makine kurumları ve diğer
faktörleri sağlayabilmek için birçok disiplin gibi bazı temel faktörler bulunmaktadır.
JIT; hem bir felsefe hem de 15 yılı aşkın bir süredir deneme-yanılma yöntemiyle yavaş
yavaş gelişen entegre bir sistemdir. JIT’in bir ana planı veya şablonu bulunmamaktadır. Ohno;
JIT’in gelişimini aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:
Bilfiil çabalayarak, çeşitli sorunları ortaya çıkardık. Bu sorunlar yavaş yavaş
çözüldükçe, bir sonraki adım için bize ışık tuttular. Sanırım tüm bu parçaların nasıl bir araya
geldiğini yalnızca sonradan anlayabildik.

JIT’in Temel Faktörleri
1950lerde, tüm Japon otomobil endüstrisi Amerikan otomobil üreticilerinin yarım
günlük üretiminden az olan 30.000 araçlık üretim yapmaktaydı. Bu düşük talep düzeyiyle,
Amerikan üreticileri için çok iyi faaliyet gösteren kitle üretimi prensipleri Japonya’da
uygulanamazdı. Ayrıca Japonlar sermaye ve depolama alanı konusunda da eksikti. Bu yüzden
performansı arttırma çabalarının hem fon hem de stok konusunda odaklanması oldukça
doğaldır. Önemli olan şey; aslında stok düzeylerini azaltmak için tasarlanan bir sistemi imalat
faaliyetlerinin tüm açılarını yavaş yavaş geliştiren bir sisteme dönüştürülmüş olmasıdır. Bu
adım; çalışanlarına “ fazlalığı yok edin!” emrini veren Toyota başkanı Eiji Toyodo ile atılmıştır.
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Fazlalık – muda- üretime değer katması kesinlikle gerekli olan malzeme, materyal, parça, yer
veya zamanının dışındaki diğer her şey olarak tanımlanmaktadır.
JIT üretim sistemi fazlalığı yok etmenin bir sonucudur. Aşağıdaki faktörlerden
oluşmaktadır:
1. Esnek kaynaklar,
2. Hücresel yerleşimler,
3. Çekme Üretim Sistemi,
4. Kanban Üretim Kontrolü,
5. Küçük Parti Üretimi (Small-lot production),
6. Hızlı Kurulumlar,
7. Tek Tip Üretim Düzeyleri (Uniform production levels),
8. Kaynakta Kalite,
9. Toplam Üretken Bakım,
10. Tedarikçi Ağları

Esnek Kaynaklar
Çok fonksiyonlu çalışanlar ve genel amaçlı makineler şeklindeki esnek kaynaklar
konsepti JIT’in kilit faktörü olarak bilinmektedir. Ancak çoğu kişi JIT’in gerçekleşmesi için
onun ilk faktör olduğunun farkında değildir. Taiichi Ohno otomobil imalatı konusunda hiçbir
bilgisi olmamasına rağmen Toyoda Tekstil Atölyesi’ni Toyota’ya dönüştürmüştür. Onun
fazlalığı yok etme konusundaki ilk teşebbüsü (Amerikalı yöneticilerden farklı olarak) çalışan
üretkenliği üzerine odaklanmasıdır. Amerikalıların zamanlama ve hareket çalışmalarından
oldukça esinlenerek mağazasındaki her bir iş ve her bir makineyi analiz etmeye koyulmuştur.
İlk olarak makinenin faaliyet süresi ile çalışanların faaliyet süresi arasında bir fark olduğunu
görmüştür. Başta her çalışandan bir yerine iki makinede iş yapmasını istemiştir. Bunu mümkün
kılmak için makineleri paralel çizgide ya da L-Formatında konumlandırmıştır. Bir süre sonra
da çalışanlardan U-şeklinde düzenlenmiş üç ya da dört makineyi kullanmalarını istemiştir.
Makineler artık aynı konumda değil ancak bir parça grubunun ortak süreçlerini yansıtmaktadır.
Farklı, çok yönlü makinelerin faaliyeti çalışanların ekstra eğitimler almasını ve belli
rotasyon programlarının yürütülmesini gerektirmiştir.
Sadece çok yönlü bir çalışanın çalıştırdığı makinelerde de bazı düzenlemelerin
yapılması gerekmiştir. Her bir faaliyet tamamlandıktan sonra otomatik olarak makineyi
kapatmak için emniyet şalterleri yüklenmiştir. İş bağlama düzenlerindeki değişiklikler
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makinelerin bir operatörün varlığından ziyade işlenecek parçanın varlığına dayanmasını
sağlamıştır. Kullanım noktalarına ekstra araç ve demir başlar alınıp yerleştirilmiştir ve
böylelikle operatörler onlara ihtiyaç duyduklarında çalışma alanlarını terk etmekten
kurtulmuştur. Ohno ilerleme çabalarının bu evresini bitirdiğinde, tek bir çalışanın 17 kadar
makineyi çalıştırması mümkündü.
İş gücü esnekliği makinelerin de daha esnek olmasını sağlamıştır. Diğer imalatçılar daha
özelleştirilmiş otomatik ekipmanlar alma eğilimi gösterse de, Toyota küçük ve genel-amaçlı
makineleri tercih etmiştir. Böylelikle diğer makineye geçme, diğer makineyi kurma ve orda
bekleme fazlalığı yok edilmiştir.

Hücresel Yerleşim
Ohno’nun ilk başta işgücünü daha etkin bir şekilde kullanmak adına dükkanını imalat
hücreleri şeklinde yeniden düzenlemesi ve bu yeni yerleşimin esnek oluşunun JIT’in bu denli
etkili olmasında kilit rol oynadığı su götürmez bir gerçektir. Hücresel yerleşim konsepti Ohno
ile başlamamıştır. Bu fikir, ilk kez 1920lerde Amerikalı bir mühendis tarafından tanımlanmış
ancak Ohno’nun bu fikirden esinlenerek ortaya koyduğu uygulama ile dünyanın ilgisini
çekmiştir.
Hücreler benzer biçim veya faaliyet gereksinimlerine ait parça ailelerini işleyebilmek
adına benzer olmayan makineleri bir araya getirmektedir. Hücre içindeki makine yerleşimi
küçük bir montaj hattına benzemekte ve genellikle U-şeklindedir. Söz konusu iş; çalışan hücre
etrafında dolandıkça, bu sayede bir prosesten diğerine hücre içinde hareket halindedir.
İş; genellikle tek yönlü hücre boyunca akış halindedir ve çok az bir bekleme olmaktadır.
Tek-kişilik hücrede; hücrenin devir süresi çalışanın hücredeki yolunu tamamlamasını göz
önünde bulunduran süreyle saptanmaktadır. hücrede üretilen farklı malları tamamlama süresi
farklı olabilmesine rağmen, hücreden çıkan ardışık mallar arasındaki süre fiilen aynı
kalmaktadır. Bu yüzden hücre içindeki ürün karması değişimlerini uygulamak kolaydır.
Hacimdeki değişimlere hücreye çalışan ekleyerek veya çalışanları hücreden çıkartarak ve
dolayısıyla hareket yollarını ayarlayarak halledilebilmektedir.
Hücreler benzer mallar ürettiği için kurulum süresi gereksinimleri azdır ve parti
büyüklükleri azaltılabilmektedir. Hücredeki kısmi montaj veya montaj hattına ürün hareketi
küçük partilerde olmakta ve kanbanlarla kontrol edilmektedir. Yönetilebilirlik boyutu, iş akışı
ve esnekliği sayesinde hücresel yerleşim JIT’in diğer bir faktörü olan çekme üretimine destek
olmaktadır.

Çekme Sistemi
Otomobil üretimindeki temel sorun; kısmi montajlı materyal ve parçaların üretimi ve
dağıtımını ve nihai montaj hattı gereksinimlerini koordine etmektir. Tek bir otomobil için
binlerce çalışanın ürettiği irili ufaklı binlerce parçanın bulunmasından dolayı bu durum oldukça
karmaşık bir prosestir. Geleneksel olarak stoklar koordinasyondaki araları azaltmak için
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kullanılmaktadır ve bu stoklar çok büyük olabilmektedir. Ohno; 5 yıl boyunca prosesler
arasındaki koordinasyonu geliştiren bir sistem bulmaya ve böylelikle büyük stok miktarı
gereksinimini ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Sonunda bir diğer Amerikan klasiği olan
süpermarketteki çekme sisteminden esinlenmiştir. Ohno; Amerikalıların evlerinde büyük
yiyecek stoku bulundurmadıklarını bir yerden okumuştu (daha sonra gözlemlemiştir). Bunun
yerine de Amerikalılar ihtiyaçları oldukça sık sık yiyecek almak için yakınlarındaki
süpermarketlere gitmektedirler. Süpermarketler de yalnızca tezgahdaki mallar alındıkça
yerlerini doldurarak stoklarını kontrol etmektedir. Müşteriler ihtiyacı olan malları “çekmekte”
ve süpermarketler de satabileceklerinden daha fazla mal sipariş etmemektedirler.
Bu konsepti imalata uygulamak normal prosesin/bilgi akışının tersini gerektirmektedir
ve buna çekme sistemi denilmektedir. Çekme sisteminde, çalışma alanları için önceden bir
program hazırlanmaktadır ve her bir çalışma alanı bir sonraki çalışma alanı için tamamlanmış
işi çekmektedir. Çekme sisteminde, çalışanlar önceki çalışma alanına geri dönmekte ve yalnızca
ihtiyaçları olan kısım veya materyalleri almakta ve hemen işlemi uygulamaktadır. Ürünler
alındığında, önceki alandaki çalışanlar daha fazla üretim yapmaya başlamaları gerektiğini
anlamaktadırlar ve sonraki alandakiler de alınmış ürünlerin yerlerini yenilemektedirler. Eğer
ürünler alınmazsa, önceki alandakiler basit bir şekilde üretimi durdurmakta ve üretimin
yığılmasını engellemektedirler. Bu sistem faaliyet alanlarının birbiriyle koordine bir şekilde
çalışmasını gerektirmektedir. Sistem; hem aşırı üretimi hem de eksik üretimi önlemekte, sadece
gerektiği kadar üretimin yapılmasını sağlamaktadır. “Gereklilik” neye ihtiyaç duyulmalı
olduğunu belirleyen bir program olarak tanımlanmamakta; aksine üretim performansındaki
beklenmeyen olayları ve değişimleri tamamlama faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır.
Çekme üretim konsepti basit gibi görünse de, normal programlama prosedürlerinden
çok farklı olduğu için uygulaması zordur. Birkaç yıllık çekme sistemi tecrübesi sonrasında;
Ohno üretimdeki çekme proseslerini daha iyi kontrol etmek için kanbanların kullanılması
gerektiğini keşfetmiştir.

Kanban Üretim Kontrol Sistemi
Kanban; Japonca kart anlamına gelen bir kelimedir. Çekme sisteminde, her bir kanban
standart bir üretim miktarına veya konteyner hacmine tekabül etmektedir. Bir kanban; parça
numarası, kısa açıklama, konteyner türü, birim yük, önceki alan (ürünün nerden geldiği),
sonraki alan (ürünün nereye gittiği) gibi temel bilgileri içermektedir. Bazen kanban; ham madde
veya diğer imalat aşamalarını göstermek adına renk kodlu olabilmektedir. Kanbandaki bilgi
üretim sırasında değişmemektedir. Aynı kanban önceki ve sonraki çalışma alanları arasında
ileri- geri hareket halindedir.
Kanbanlar bir önceki bölümde açıklanmış olan sabit-miktarlı stok sistemleriyle
yakından ilişkilidir. Sabit-miktarlı sistemlerde eldeki stok yeniden sipariş etme noktasının altına
düştüğünde belli bir miktar (Q) sipariş edilmektedir. Yeniden sipariş noktası belirlenmekte
böylelikle yeni malzeme siparişi hazırlanana kadar talep karşılanabilmektedir. Böylelikle
yeniden sipariş noktası teslim süresi boyunca gelen talebe karşılık vermektedir. Two-bin
system diye adlandırılan görsel bir sabit-miktar sistemi bu konsepti başarılı bir şekilde
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yansıtmaktadır. İlk kutu sipariş miktarı eksi yeniden sipariş noktasını içermektedir ve ikinci
kutu da yeniden sipariş noktası miktarını içermektedir. Birinci kutunun altında malı tanımlayan,
tedarikçiyi ve sipariş edilecek miktarı belirten bir sipariş kartı bulunmaktadır. Bu ilk kutu
boşaldığında, kart çıkarılmakta ve yeni tedarikin sipariş edilmesi için satın alma departmanına
gönderilmektedir. Her şey planlandığı gibi giderse, ikinci kutu boşalana kadar yeni sipariş
gelmiş olacak ve her iki kutu da yeniden dolmuş olacaktır.
Ohno; bu sistemi incelemiş ve basit oluşunu beğenmiştir. Ancak ilk kutunun amacını
anlayamamıştır. Birinci kutuyu ortadan kaldırıp ve ikinci kutunun tepesine (kanban olarak
adlandırılan) sipariş kartını yerleştirerek; Q-R stokunu ortadan kaldırılmıştır. Bu sistemde,
sipariş sürekli olarak nakil halindedir. Bulundurulan tek stok bir sonraki sipariş hazırlanana
kadarki kullanımı karşılamak için gereken miktardır. Bu konsept kanban sisteminin temelini
oluşturmaktadır.
Kanbanlar üretim planı yapmamaktadırlar; üretimi ve malzeme hareketini
yetkilendirerek çekme üretimi disiplinini uygulamaktadırlar. Eğer kanban yoksa, üretim de
yoktur. Eğer kanban yoksa, malzeme hareketliliği de yoktur. Birçok farklı kanban türü ve çeşidi
bulunmaktadır. En sofistike olanı üretim kanbanı ve çekilme kanbanı şeklinde iki türü olan
Toyoto tarafından kullanılan ikili kanban sistemidir. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi üretim
kanbanı üretim mallarını yetkilendiren bir karttır ve çekilme kanbanı ise malların hareketini
yetkilendiren bir karttır. Her bir kanban fiziken konteynera eklenmektedir.
İkili kanban yaklaşımı malzemenin iki ardışık proses arasında hareket etmesine gerek
olmadığında veya proseste birden fazla girdi olduğunda ve girdiler tesis boyunca yayıldığında
kullanılmaktadır. Eğer süreçler sıkı bir şekilde bağlantılıysa, tek kanban kullanılabilmektedir.
Boş konteyner daha fazla üretim sinyali vermekte ve üretim ve çekilme kanbanları arasındaki
farka artık gereksinim duyulmaktadır. Konsepti bir adım daha ileri götürürsek, iki proses fiziken
birbirine yakın yerleştirilirse kanban sistemi fiziksel kartlar olmaksızın uygulanabilmektedir.
Kanban karesi ürünlerin sayısını bulunduran işaretli bir alandır. Kanban karesi eğer
boşsa, çalışan yeniden üretime başlaması gerektiğini anlamaktadır.
Sinyal kanbanları prosesler arasındaki stok gerekli olduğunda kullanılmaktadır.
Yeniden sipariş noktası sistemine oldukça benzemektedir. Üçgen şekilli kanbanlar ise malzeme
kanbanı olarak adlandırılmaktadır. Bazı durumlarda prosesin başlangıcında proses için önceden
malzeme siparişi vermek gerekmektedir.
Kanbanlar tedarikçiden malzeme sipariş etmek için fabrika dışında da
kullanılabilmektedir. Tedarikçiler siparişi doğrudan fabrikadaki kullanım noktalarına da
getirebilmekte ya da kanbanlı boş konteynerı alıp daha sonra doldurup geri de
getirebilmektedir. Fabrika ve tedarikçiler arasında dönen 5000-10000 tedarikçi kanbanı
bulunmaktadır. Ayrıca barkod kanbanlar ve elektronik kanbanlar da müşteri ve tedarikçi
arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için kullanılmaktadır.
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Teknik kanban açısını yakalamak ve stok düzeyini azaltan çekme sisteminin amacını
gözden kaçırmak çok kolaydır. Kanban sistemi yeniden sipariş noktasına çok benzerdir. Fark
uygulamadadır. Yeniden sipariş sistemi kalıcı bir sipariş politikasına el atarken, kanban sistemi
sürekli olarak stokların azaltılmasını teşvik etmektedir. Bir malın üretimini kontrol etmek için
gereken kanban sayısını saptamak için kullanılan formül aşağıdaki gibidir:
𝐾𝑎𝑛𝑏𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =

𝑡𝑒𝑠𝑙𝑖𝑚 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖 𝑠𝚤𝑟𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑝 + 𝑔ü𝑣𝑒𝑛𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑜𝑘
𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑦𝑛𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑐𝑚𝑖
𝑁=

𝑑𝐿 + 𝑆
𝐶

N= kanban veya konteyner sayısı,
d= bir süre içinde talep edilen ortalama birim sayısı,
L= teslim süresi, siparişi yenilemek için gereken süre,
S= güvenli stok,
C= konteyner hacmi

Küçük Parti Üretimi
Küçük parti üretimi büyük stoktan kaynaklanan sistemden daha az alan ve maliyet
yatırımı gerektirmektedir. Bir süre küçük miktarlarda üretim yaparak, süreçler fiziksel olarak
birbirlerine yakınlaştırılabilmekte ve alanlar arasındaki ulaşım basitleşmektedir. Küçük parti
üretiminde, kalite sorunlarını belirlemek daha kolaydır ve çalışanlar kötü kalite geçişlerine karşı
daha temkinlidir. Daha az stok düzeyleri prosesleri birbirlerine daha bağımlı kılmaktadır. Bu
durum hataları ve engelleri daha hızlı bir şekilde ortaya çıkardığı ve çalışanlara onları çözme
fırsatı sunduğu için yararlı bir durumdur.
Bir şirketin çekme sistemi veya kanban kullanmadan küçük parti hacimleri üretimi
yapabilmesi mümkün olmasına rağmen; deneyimlerimizden bildiğimiz kadarıyla çekme
sisteminde küçük parti üretimini koordine etmek oldukça zordur. Benzer şekilde çekme sistemi
ve kanban kullanarak büyük parti hacmi kullanmak da önerilmemektedir.
Kanbanın formülünden, kanban sayısındaki azalmanın güvenli stok veya teslim
süresinin kendisini azaltmaya tekabül ettiği anlaşılmaktadır. Talep ve tedarik daha
belirginleştirilerek güvenli stok ihtiyacı azaltılabilmektedir. Esnek kaynaklar, sistemin talepteki
beklenmedik değişimlere daha kolay uyum sağlamasını mümkün kılmaktadır. Talep
dalgalanmaları müşteri ve doğru tahmin sistemleriyle daha yakın kontak kurularak da kontrol
edilebilmektedir. Tedarik zincirindeki eksikler hataları ortadan kaldırarak, tek birimler üreterek
ve makine arızalarını azaltıp hatta ortadan kaldırarak kontrol edilebilmektedir.
Teslim süresi genellikle dört parçadan oluşmaktadır:
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-

İşlem süresi,

-

Hareket süresi,

-

Bekleme süresi,

-

Kurulum süresi.

İşlem süresi işlem gören malların sayısını ve makine veya çalışanların etkinliği veya
hızını düşürerek azaltılmaktadır. Hareket süresi makineler birbirlerine yaklaştırılarak, hareket
metotları kolaylaştırılarak, rotalar standartlaştırılarak veya hareket ihtiyacı ortadan kaldırılarak
azaltılmaktadır. Bekleme süresi daha iyi bir malzeme, çalışan, makine ve yeterli kapasite
yoluyla azaltılmaktadır. Çoğu şirkette, kurulum süresi uzunluğu en büyük sorundur. Kurulum
süresini azaltmak JIT’in önemli bir parçasıdır.

Hızlı Kurulumlar
Toyota üretim çalışanlarına ve tedarikçilerine değiştirme sürelerini azaltma ve hızlı
kurulum tekniklerini öğretmesi için Shigeo Shingo adında bir danışman istihdam edilmiştir.
Shingo işinde dahi olduğunu kanıtlamıştır. SMED (tekli dakikada kalıp değişimi) adını verdiği
bir sistem kullanarak kurulum süresini6 saatten 3 dakikaya düşürmüştür. Kurulumun her türüne
uygulanabilen SMED’in prensipleri aşağıdaki gibidir:
1. Dahili kurulumu harici kurulumdan ayırın. Dahili kurulum makine durduğunda
performans göstermektedir. Dolayısıyla makine önceki işlemi bitirene kadar
gerçekleşmeyecektir. Diğer taraftan harici kurulum makine çalışırken önceden
çalıştırılabilmektedir. Bir makine güncel faaliyetlerini sürdürmeyi bitirdiğinde, çalışan harici
kurulumu tamamlamış olacak ve bir sonraki işlem için dahili kurulumu gerçekleştirmeye hazır
olmuş olacaktır. Yalnızca bu konsepti uygulamak kurulum süresini %30-50 azaltacaktır.
2. Dahili kurulumu harici kuruluma dönüştürün. Bu süreç malzeme ve demir baş
toplama, enjeksiyon kalıbını önceden ısıtma, pres kalıbını merkezileştirme veya pres
uzunluklarını standartlaştırma gibi üretim koşullarının önceden hazırlanmasına olanak
sunacaktır.
3. Kurulumun tüm açılarını düzene koyun. Çalışma alanlarının uygun bir şekilde
organize edilmesi, malzemelerin yerleştirilmesi ve tüm makine ve demir başların iyi durumda
tutulması ile harici kurulum faaliyetleri azaltılmaktadır. Dahili kurulum faaliyetleri
düzenlemeleri basitleştirerek veya ortadan kaldırarak azaltılmaktadır.
4. Kurulum faaliyetlerini paralel bir şekilde gerçekleştirin veya onları tamamen ortadan
kaldırın. Kurulum ekibine ekstra bir kişi eklemek kurulum süresini önemli ölçüde
azaltabilmektedir. Çoğu durumda, iki kişi tek bir kişinin gereksinim duyduğu sürenin yarısına
kurulumu halledebilmektedir. Ayrıca parça ve ham maddeleri standartlaştırma da kurulum
gereksinimlerini azaltabilmekte ve bazen ortadan kaldırabilmektedir.
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Tek Tip Üretim Düzeyleri
Fazlalığı yok etmeye ek olarak, JIT sistemleri nihai montaj hattındaki üretim
gereksinimlerini giderek tek tip üretim düzeyleri sürdürmeye çalışmaktadır. Üretimde çeşitliliği
azaltmanın bir yolu daha doğru tahminler yoluyla beklenmedik talebe karşı önlem almaktadır.
Tek tip üretimi sağlama konusunda diğer bir yaklaşım da planlama süresi üzerinden talebi
dengelemek veya sabitlemektir.

Kaynakta Kalite
JIT sisteminin iyi uygulanabilmesi için, kalite oldukça önemlidir. Hatalı mallar yerine
tampon oluşturacak ekstra bir stok bulunmamaktadır. Düşük kaliteli ürün üretmek ve onun
yerine yeniden üretim yapmak bir fazlalıktı ve bu durumdan kaçınılmalıdır. Küçük parti hacmi
daha kaliteli ürün üretimi konusunda teşvik edicidir. Toyota’nın kalite hedefi sıfır hatadır. Bu
sıfır hata arayışında, şirket kalite sorunlarını kaynağında aramakta ve onları çözüme
ulaştırmaktadır. Bu noktada, Ohno çalışanlarına jidoka yetkisi ( kalite sorunlarıyla
karşılaşıldığında üretim hattını durdurma yetkisi) vermiştir.

Toplam Üretim Bakımı
Bakım faaliyetleri bir makine bozulduğunda onu eski haline döndürmek için veya
herhangi bir bozukluğun olmasını önlemek için bozukluk olmadan makineyi düzenli aralıklarla
kontrol etmektir. Toplam üretim bakımı (TPM) toplam kalite konseptli bozulmayı önleyici
bakım işlemini birleştirmektedir. Makine operatörleri kendi makinelerinin günlük bakımını,
periyodik muayenelerini ve koruyucu tamir süreçlerini gerçekleştirmektedirler.
TPM operatör katılımı ve ilgisine ek olarak; daha kapsamlı ve stratejik bir bakım
gerektirmektedir:


Var olan makinelerin kolayca üretebileceği ürünleri tasarlamak,



Basit işlem, devir ve bakım için makineler tasarlamak,


Uygun bir şekilde makinelerinin bakımını yapabilmeleri için çalışanları
eğitmek ve eğitimleri devam ettirmek,


tasarlamak

Üretim potansiyelini maksimuma çıkarmak için makineler satın almak,
Her bir makinenin toplam ömrünü uzatan koruyucu bir bakım planı

Tedarikçi Ağları
Güvenilir bir tedarikçi ağı da aynı zamanda JIT için oldukça önemlidir. Toyota az sayıda
tedarikçi seçerek ve onlarla güçlü, uzun süreli ilişkiler kurarak bu faktörde uzmanlaşmıştır.
Tedarikçi politikaları listesi aşağıdaki gibidir:
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1. Müşteriye yakın konumlandırın.
2. Küçük, istiflenmiş kamyon ve gemi karması yükler kullanın.
3. Müşteriye yakın küçük toptancılar kur veya diğer tedarikçilerle toptancıları
birleştirin.
4. Standartlaşmış konteynerler kullan ve tam dağıtım programına göre dağıtımları yapın.
5. Sertifikalı bir tedarikçi olun ve teslim anında ödemeden ziyade düzenli aralıklarla
ödemeyi kabul edin.
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14. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
ERP
SAP
ERP Modülleri
Erp Uygulaması
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Giriş
Kurumsal kaynak planlaması (ERP); faaliyet alanları arasında bilgi paylaşımı yoluyla
şirketin iş proseslerini organize ettiği ve yönettiği bir yazılımdır. Satışlar gibi hareketli verileri;
üretim, stok, tedarik, faturalama, dağıtım ve muhasebe gibi şirketin diğer bölümlerindeki iş
kararlarını destekleyen farklı bilgilere dönüştürmektedir. Her türlü geri ofis faaliyetleri
yönetimine ek olarak, EPR şirketlerin hem şirket içinde hem de şirket dışında bilgi
paylaşmasına destek olarak tedarik zinciri ile müşteri yönetimi uygulamalarını birleştirir.
Böylece ERP hem işletmenin bilgi gereksinimleri hem de e-iş girişimleri için belkemiği olarak
hizmet sunmaktadır.
ERP’den önce, çoğu şirket girişim yoluyla işlemleri gereken şekilde tamamlamak için
bilgiyi ileri geri geçiren birçok satıcıdan önceden paketlenmiş uygulamalara izin vermek adına
gelişmiş arayüzlerden iş uygulamalarını yazan full kadro program geliştirici
çalıştırmaktaydılar. Bu proses maliyetli, zaman alıcı ve hataya eğilimliydi. Çeşitli iş alanları
arasında iletişim zordu ve her hangi bir zaman zarfında işlerin ne durumda olduğu hakkında
yöneticilerin kapsamlı fikir sahibi olmasını engelliyordu.
Bir Alman yazılım firması olan SAP AG dünyanın her yerindeki tüm iş proseslerinin
entegre edilmesi için genel bir ERP yazılım paketi oluşturdular. İlk olarak ana sürümde kurulan
yazılım, şirketlerin Y2K sorunu için eski yasal sistemleri değiştirme hazırlığında olduğu
1990’larda kullanıcı-dağıtıcı mimarisini harekete geçirmiştir. Satışların patlamasıyla, SAP
dünya çapındaki en büyük üçüncü yazılım şirketi olmuştur.
ERP sayesinde, şirketler bir uygulama yazılımı içerisinde muhasebe, satış, dağıtım,
üretim, planlama, satın alma, insan kaynakları ve diğer faaliyetlerini entegre edebilmektedir.
Bu yazılım işlemlerin tüm sistem boyunca senkronize edilmesini mümkün kılmıştır. Örneğin,
ERP sistemine girilen bir müşteri siparişi; stokları, parça tedarikçilerini, muhasebe girdilerini,
üretim programlarını, nakliyat programlarını ve bilançoları düzenleyerek şirket içinde
yayılmaktadır.
ERP sistemleri hem şirketlerin kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmesine hem de aynı
zamanda müşterilerine daha iyi hizmet sunmalarına yardımcı olmaktadır. Owens Corning
Şirketi 200 eski sistemini tek bir ERP sistemi ile değiştirmiştir. Müşteri siparişlerini, finansal
raporlamaları ve küresel tedarikleri koordine ederek Şirket 65 milyon $’dan fazla tasarruf
sağlamıştır.
Küresel şirketler ve düzenli olarak veri paylaştıkları şirketler ERP’dan çok fazla yarar
elde etmişlerdir. Sistemde işlenen farklı ülke kanunları, para birimleri ve iş uygulamaları
Tayvan’daki bir şirket ve Brezilya’daki müşterisi gibi farklı ülkelerdeki iş birimleri arasında
kolayca satış işlemlerinin çevrilmesini mümkün kılmaktadır.
ERP müşteri etkileşimlerini kolaylaştırır ve sipariş yapılandırma becerileriyle üretimi
hızlandırır. Online veya satış temsilcisi aracılığıyla sipariş veren müşteriler ürün reçetesinin
otomatik olarak oluşturulduğu ve üretime yollandığı bir çok seçenek arasından hemen
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seçebilmektedir. Wal-Mart’ın 5000 tedarikçisi ürünlerinin nasıl satılacağını ve stokun ne zaman
yenileneceğini görmek için doğrudan veri ambarına bağlanabilmektedir.
ERP sistemine bir kez girilen veri; muhasebe veya depo kayıtlarına uyarlanmaya
çalışılmasına gerek yoktur, çünkü zaten kayıtlar her zaman aynıdır! İşletme ve finansal verilere
daha geniş ve daha zamanında erişim ile ERP sistemi daha düz bir örgütsel yapı ve daha merkezi
olmayan karar almayı teşvik etmektedir. Aynı zamanda bilgi üzerindeki kontrolü
merkezileştirir ve prosesleri standartlaştırır. Standartlaşmış işlemler işletmeleri daha etkin;
paylaşılan veriler de onları daha yaratıcı kılmaktadır.

ERP Modülleri
ERP sistemleri tek ya da bir bütün halinde kullanılabilen bir dizi uygulama modülünü
içermektedir. Modüller tam entegre olmuştur ve ortak bir veritabanı kullanmakta ve faaliyet
alanları arasında yayılan prosesleri desteklemektedir. Bir modüldeki işlemler anında şirket
merkezi, üretim fabrikaları, tedarikçiler, satış ofisleri ve iştirakleri gibi diğer tüm ilgili
alanlardaki modüllerde de mevcudiyet göstermektedir.
ERP modülleri satıcıya göre farklılık gösterse de, genel itibariyle dört temel kategoriye
ayrılmaktadır:
1) finans ve muhasebe,
2)satış ve pazarlama,
3) üretim ve malzeme yönetimi,
4)insan kaynakları
Finans ve muhasebe modülü; finansal muhasebe, yatırım yönetimi, maliyet kontrolü,
hazine yönetimi, varlık yönetimi ve girişim kontrolünü kapsamaktadır. Maliyet merkezleri, kar
merkezleri, faaliyet- tabanlı maliyetlendirme, anapara bütçelendirme, olasılık analizi ve firma
performans ölçümü de dahildir. Finans modül; gerçek zamanda güncellenen ve bu sonuçların
finansal etkileriyle işletme sonuçlarını bağdaştıran sürekli finansal verileri sağlamaktadır.
Satış ve pazarlama
modülü; sipariş prosesi, ürün yapılandırma ve dağıtım
fiyatlandırmaları gibi müşteri-odaklı faaliyetleri desteklemektedir. Satış siparişleri girildiğinde
fiyatlandırma, tutundurma, uygunluk ve teslimat seçenekleri belirlenmektedir. Satış modülü;
indirimli ve iskontolu farklı fiyatlandırma tasarımlarına bağlı olasılık analizlerine ve kesin
dağıtım tarihi tahminlerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca siparişin ne kadar hızlı
karşılanabileceğini belirlemek için şirketin bitmiş ürünleri, yarı-mamül stoku ve malzeme
mevcudiyetine de bakabilmektedir. Yöneticiler belli müşterileri için stok ayırabilmekte, belli
tedarik seçenekleri talep edebilmekte ve siparişleri özelleştirebilmektedir. Dağıtım
gereksinimleri, ulaşım yönetimi, teslimat programları ve ihracat kontrolleri de faturalama,
iskonto prosesleri, ürün kayıtları ve müşteri şikayetleri de modülde bulunmaktadır. Dağıtım;
müşteri teslim programlarını tutmak için imalat ve satışla daha yakından koordine edilmektedir.
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Üretim ve malzeme yönetimi modülü imalatın tüm proseslerine (siparişe göre üretim,
siparişe göre montaj, tekrarlayan ve sürekli) idare etmek için kurulmaktadır. Modül CAD
programlarıyla bağlantılıdır, proses planlamayı, ürün reçetesi prosesi ve ürün
maliyetlendirmeyi yürütmekte, teknik değişiklik siparişlerini yönlendirmekte, malzeme
gereksinimlerini planlamakta, kaynakları bölüştürmekte ve üretimi planlayıp
gözlemlemektedir. Kanbanların, Gantt şemalarının, ana programların ve karşılanabilen
miktarların hepsi desteklenmektedir. Satış ve dağıtımları malzeme yönetimine, üretim
planlamaya ve gerçek zamanlı finansal etkilere bağlamaktadır. Hemen stok ayarlanmakta ve
kaynak planlama günlük bazda yapılmaktadır. Malzeme yönetimi satın alma, stok, depo
faaliyetleri, tedarik değerlendirmesi, JIT dağıtımları ve fatura doğrulama gibi faaliyetlere ilişkin
tedarik zincirini tanımlamaktadır.
İnsan Kaynakları modülü ; işgücü planlama, çalışan programlaması, eğitim ve
geliştirme, maaş ve kazançlar, seyahat gider ödemeleri, başvuran aday verisi, iş tanımları,
organizasyon şeması ve iş-akışı analizini kapsayan tüm personel yönetimi görevlerini
kapsamaktadır. Bir personel veritabanı sağlamakta, maaş ve kazanç yapılarını tutmakta ve
ödeme muhasebelerini gerçekleştirmektedir.
Bu modüller hep birlikte işletmeyi etkin bir şekilde yönetmek için entegre bir bilgi
teknolojisi stratejisi şekillendirmektedir. ERP; her çalışana işleri için gereken bilgiye hızlı ve
kolay erişim sunarak birbirlerine ait olan prosesleri birleştirmektedir. Aşağıdaki şekilde
görüldüğü gibi, ERP şirketin çeşitli iş analizlerini yürütebilmesine olanak sağlayan merkezi bir
şirket veri deposu oluşturmaktadır.

Finans ve Muhasebe

Satış ve Pazarlama

ERP Veri
Depolaması

Üretim ve
Yönetimi

Malzeme

İnsan Kaynakları

Şekil1 14.1: ERP’nin merkezi veritabanı
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Şirket; tahmin ve planlama, satın alma ve malzeme yönetimi, ürün dağıtımı, muhasebe
ve finans yönetimine ilişkin gerçek zamanda hızlı erişim sağlamaktadır ve böylece şirket
kaynaklarını hızlı ve etkin bir şekilde kullanabilecektir. Ayrıca talebi karşılamak ve stok
seviyelerini azaltmak adına üretim kapasitesini programlamaya da destek olmaktadır. Satış
bilgilerini birleştirerek şirketin sözleşmeler ve ürün fiyatlarını daha iyi görüşebilmekte ve
şirketin finansal durumu üzerindeki etkilerinin daha iyi belirlenmektedir. Bu tür kararlar
genellikle iş zekası diye adlandırılan ileri analitik beceriler gerektirmektedir.
ERP sistemlerinin hem kapsamı hem de detayı etkileyicidir. ERP sistemindeki dört
temel modüle ek olarak yüzlerce faaliyet destek modülü bulunmaktadır.

Erp Uygulaması
Dow Kimya; şuan revize edilmekte olan ERP sistemini uygulamak için 7 yıl ve 100
milyon $ harcamıştır. Hershey; ERP sistemine 100 milyon $ harcamış ve şekerleri Cadılar
Bayramı satışları zamanında dükkana erişemediği için karları yüzde 19 düşmüştür. FoxMeyer
İlaçları; iflasa gitmesini ERP uygulamasına bağlamıştır. Nike firma yazılımı için 400 milyon $
harcamış ve yeni kurulan sistem eski hat ayakkabıları iki kez ürettiği ve reklamlarda yayınlanan
modelleri üretemediği için 100 milyon $’lık bir satış kaybetmiştir.
ERP satıcıları ve müşterileri bu bozgunlardan ders çıkarmış ve ilkinden büyük ölçüde
farklı olan ikinci ERP sistemini ortaya çıkarmışlardır. Yeni ERP sistemi tek bir model ve açık
mimari sunmaktadır. Şirketler yüklemek istedikleri modülleri ve hatta türünün en iyisi
yaklaşımı diye adlandırılan farklı satıcılardan bir modül koleksiyonu da seçebilmektedir. Tek
kaynaklı ERP sistemlerini entegre etmek daha kolaydır, türünün-en-iyisi sistemi
organizasyonel gereksinimlerle daha iyi bir eşleşme sağlayabilmektedir.
İş proseslerini analiz etmek uygulamada ilk adımdır. ERP şirketin tüm kısımlarına
yayılan ve tüm bu kısımları bağlayan entegre bir teknolojidir. Şirketin karar alma biçimini
değiştirdiği için, uygulama genellikle şirketin organizasyonel yapısında ve iş proseslerinde
temel değişimler gerektirmektedir. ERP’yle başarı elde eden şirketler, “otomatikleştirme”
sağlamadan önce proseslerini nasıl sürdürecekleri ve en iyi entegrasyonu nasıl sağlayacaklarına
karar vermeleri zaman almıştır. Bu büyük projede şirketlere kılavuzluk etmek için ERP
satıcıları belli endüstrilerde faaliyet gösteren en iyi uygulamalar için yazılım tasarlamışlardır.
Uzay ve savunma, giyim, otomotiv, kimya, tüketim ürünleri, mühendislik ve inşaat, sağlık,
gelişmiş endüstri, sigorta, medya, petrol ve gaz, farmakoloji, emlak, telekomünikasyon ve kamu
sektörleri için çözüm haritaları ve başarılı uygulama öyküleri kapsamaktadır. Şirketler söz
konusu yazılımı ya proseslerini nasıl yürüteceği konusunda bir şablon olarak kullanabilmekte
ya da kendi iş süreçlerini haritalayıp yazılımı özelleştirmektedir. Çoğu şirket bu yaklaşımların
bir birleşimini uygulamaktadır.
Hangi ERP modülünün uygulanacağı ve nasıl yapılandırılacağını belirlemek teknolojitemellden ziyade proses-temelli bir karardır. Karara aşağıdaki sorular yöneltilmelidir:
1) Hangi proses müşteri ilişkilerinde en büyük etkiyi yaratmaktadır?
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2) Hangi proses çapraz fonksiyonel veya organizasyon içi entegrasyondan en çok
yararlanmaktadır?
3) Hangi proses organizasyonu tamamen standartlaştırmalı ve çeşitliliğe izin
vermelidir?
Zaman kısıtlaması ve bütçe sınırlaması olan küçük ve orta ölçekli Pazar şirketleri
genellikle ERP sistemini uygulamakta zorlanmaktadır. Buna karşılık, SAP gibi yazılım
satıcıları ERP uygulamaları için hızlı bir yaklaşım oluşturmuştur. Geçmişteki en başarılı olduğu
kanıtlanmış proses ve uygulamalara dayanarak, etkinliği maksimize etmek ve özelleştirmeyi
minimize etmek için tasarlanmış 11 sektörel en iyi uygulama şablonu oluşturmuştur.
İnternet de uygulamaya bir diğer destektir. Oracle, PeopleSoft, SAP gibi ERP satıcıları
ürünlerini portallar yoluyla sunmaktadırlar. Satıcılar, müşterilerin sunucularıyla internete
eriştiği uygulamaları sunmaktadırlar. Portallar daha hesaplı ve bu yüzden de orta ölçekli Pazar
ve daha küçük müşteri gruplarının da büyük işletmeler ile aynı hizmetlere erişmesine olanak
sunmaktadır. ERP hizmetleri üçüncü şahıs uygulama hizmet sunucularıyla da
erişilebilmektedir. Örneğin; Redback Networks Oracle’ın finans, sipariş yönetimi, insan
kaynakları, üretim, teslimat ve stok sistemlerini kapsayan bir takım kurumsal çözümlerine
erişebilmek için Qwest CyberSolutions’u kullanmaktadır.

Web-Temelli Ve İlgili E-İş Yazılımları
E-iş değeri; şirketin dahili prosesleri harici tedarikçi, müşteri ve şirket ile birleştirebilme
yeteneğine bağlıdır. Birinci kuşak ERP sistemi; diğer ERP sistemleri ile, E-iş ile ve doğrudan
müşterilerle işletme dışını birleştirebilme yeteneğinden yoksundu. İkinci kuşak ERP sistemiyle;
satıcılar verileri birleştirerek ve çeşitli müşterilerin dinamik erişimlerine izin vererek Webmerkezli sistemler oluşturmayı öğrenmiştir.
ERP sistemleri analiz için büyük miktarda veri sağlamaktadır. Yazılım satıcıları,
ERP’nin merkezi veri deposuna sermaye sağlayan yeni güçlü analitik malzeme ve uygulamalar
geliştirmiştir. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), tedarik zinciri yönetimi (SCM) ve müşterek
ürün ticareti (CPC) örnek olarak verilebilmektedir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı; pazarlama, satış, memnuniyet ve hizmet
gibi müşteri ilişkilerini içeren iş proseslerini planlamakta ve yürütmektedir. CRM odağı ürün
yönetiminden müşteri yönetimine doğru değiştirmektedir. E-Ticaretin gelmesiyle, şirketler
müşteriye doğrudan satış yapma imkanı bulmuştur. Pazarlama bireysel tercih ve davranışları
şahsileştirebilmektedir. Müşteri satın alma davranışına ilişkin bol miktarda veri; satın alma
kayıtları ve tıklama analizlerinde mevcuttur. Tatil veya ürün promosyonları gibi özel etkinlikler
müşterin satın alımlarını arttırabilmektedir. Fiziki mağazalardan satış noktası verileri, mail
sipariş satın alımları ve online satın almalar izlenmektedir. Tüm bu veriler veri deposuna
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gitmekte ve orada data madenciliği denilen bir süreç olan modellerine göre ayrılmaktadırlar ve
gelecek için satın alma davranış tahminleri yapılmaktadır.
Olasılık bilgisi, müşteri profilleri, satış gücü otomasyonu, doğrudan mail ve özel sipariş
promosyonları için kampanya modülleri CRM ile yönetilmektedir. Müşteri verilerini toplama
ve analiz etmeye ek olarak CRM; tahmin talebi, talep yönetimi, ürün ve hizmet fiyatlandırması,
sipariş teslim tarihi saptaması ve müşteri hizmet gereksinimlerinin planlanması için karar
desteği sunmaktadır. Müşteri hizmeti izleme ve takip siparişi, geri iade, tamirat, hizmet ve
garanti yönetimini de kapsamaktadır. CRM; müşteri memnuniyetini sağlamak ve gelecekteki
gereksinimleri planlamak için tedarik zinciri yönetimi (SCM) yazılımı ve ERP ile etkileşim
içindedir.

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
Tedarik zinciri yönetimi yazılımı; tedarik zinciri planlama, tedarik zinciri uygulaması
ve tedarikçi ilişkileri yönetimini kapsamaktadır. Planlama; tedarik zinciri ağını tasarlama, talep
planlama ve müşterek üretim planlamayı kapsamaktadır. Uygulama; memnuniyet, üretim ve
dağıtımı içermektedir. İlişki yönetimi; tedarikçi sertifikasından kalite güvencesine,
sözleşmelere, kontratlara tedarikçiye dair tüm ilişkilerle ilgilenmektedir.

Müşterek Ürün Ticareti (CPC)
İş uygulama yazılımlarında yeni bir giriş müşterek ürün ticaretidir. Müşterek ürün
ticareti yeni ürün tasarımı, yeni ürün geliştirilmesi ve ürün ömrü yönetimi ile ilgilenmektedir.
CPC üretim süresi ile üretim verilerini yönetmekte, ürünü koordine etmekte, yeniden
tasarımları işlemekte ve tasarım sürecindeki tedarikçi ve müşteriyle işbirliği yapmaktadır.
CPC, CRM, ERP ve SCM güçlü bir kombinasyon oluşturmaktadırlar. CPC’li tasarımda
müşteri ve tedarikçi işbirliği yeni ürün ve hizmetin Pazara sürüm süresini azaltmaktadır. Benzer
bir şekilde, ERP ile üretimde müşteri ve tedarikçi işbirliği ürünün müşteriye daha hızlı
ulaşmasına destek olmaktadır.

Malzeme İhtiyaç Planlaması
Malzeme gereksinim planlaması (MRP) son mamul için ana programı alt gruplar,
tamamlayıcılar ve ham maddeler için zaman safhalı gereksinimlere dönüştürmektedir. Stok
sistemindeki temel amaç gereksinim duyulduğunda malzemenin mevcut olmasını sağlamaktır.
Ancak bu gereksiz stok için oldukça fazla bir yatırıma kolayca yol açabilmektedir. MRP’nin
bir amacı mümkün olduğunca en düşük stok seviyesini yakalayabilmektir. MRP bunu
tamamlayıcı mallara ne zaman gereksinim duyulacağını belirleyerek ve bu malların tam olarak
ne kadar bir sürede hazır olacağını programlayarak yapmaktadır
MRP; ham madde, tamamlayıcı madde ve nihai mal stokunun farklı bir şekilde idare
edilmesi gerekebileceğini fark eden ilk stok sistemidir. Çeşitli mal türleri için stok düzeyi
planlama prosesinde, sistem aynı zamanda satın alma faaliyetlerini, üretim faaliyetlerini ve
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dağıtım programlarını da planlamıştır. Bu yüzden sistem, bir stok kontrol sisteminden daha
fazlasıdır ve bir üretim programlama sistemi olmuştur.

MRP Prosesi
MRP sistemi son mamul düzeyinin altındaki tüm malların üretimini planlamadan
sorumludur. İş siparişleri ve satın alma siparişlerinin sunulması ve gerekli olduğunda yeniden
programlama konularını önermektedir.
MRP prosesi dört temel adımdan oluşmaktadır: (1) ürün reçetesini ortaya koymak, (2)
stoku netleştirmek, (3) siparişi boyutlandırma, (4) zaman safhalı gereksinimler.
Proses tüm mallar programlanana kadar ürün yapısını indirerek tekrar tekrar devam
etmektedir.

Kapasite Gereksinim Planlaması
Kapasite gereksinim planlaması (CRP); bir sistem kapasitesi üzerinde verilen malzeme
yükünü projelendiren, yetersiz yük ve aşırı yüklemeyi tanımlayan bilgisayarlı bir sistemdir.
Kaynak gereksinimlerini düzelten yükü belirlemek MRP planlayıcısına bağlıdır ve böylelikle
kapasite kısıtları ihlal edilmemektedir. Bu durum gereksinimleri değiştirerek, gereksinimleri
azaltarak veya kapasiteyi geçici olarak büyüterek başarılabilmektedir.
Üç temel CRP girdisi bulunmaktadır:


MRP prosesinden planlı sipariş bırakma,


MRP planından sipariş bırakmak için hangi makine ve hangi çalışanın
gerekli olduğunu ve her bir işlemin ne kadar süre uzunluğunda olduğunu belirleyen
yönlendirme dosyası,

İşleme alınmış ancak henüz tamamlanmamış iş statüleri hakkında bilgi
içeren bir açık sipariş dosyası
Bu bilgiyle, CRP; dükkandaki her bir makine veya iş alanı için bir yük profili
üretebilmektedir. Yük profili bırakılmış sipariş ve iş alanının kapasitesine uygun planlanmış
siparişi karşılaştırmaktadır.
Genellikle standart bir makine saati veya iş gücü saati olarak ifade edilen kapasite
aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒 = (𝑚𝑎𝑘𝑖𝑛𝑒 𝑣𝑒 𝑖ş𝑔ü𝑐ü 𝑦𝑜𝑘)𝑥 (𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑖𝑘𝑙𝑖𝑘 𝑦𝑜𝑘)𝑥 (𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑚)𝑥 (𝑣𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘)
Kullanım; çalışanın gerçekten çalıştığı veya makinenin gerçekten çalıştığı mevcut
çalışma zamanın yüzdesini ifade etmektedir. Programlı bakım, öğle arası ve kurulum süresi;
gerçek çalışma süresini azaltan faaliyetlere örnektir. Verimlilik bir makine veya bir işçinin
standart çıktı seviyesiyle ne kadar iyi karşılaşırılabileceğini ifade etmektedir.
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