
ÜRETiM YÖNETiMiNDE SiSTEM YAKLAŞlMI 

ismet Sabit BARUTCUGiL • 

Genellikle, dar anlamı ile yalnızca endüstriyel işletmelerdeki yapım 
faaliyetleri için kull,anılan, anook gerçekte mal ve hizmet üreten tüm iş
letriıelerdeki faaliyetleri ifade eden «üretim fo.nksiyonUi>nun yönetimi, 
sistem yaklaşımın ın yaygın ve etkin bir biçimde uygulandığı tipik bir 
yönetim alanıdır, Bu yaklaşım, üretim yönetimi sorunlarının anlaşılma 
sında ve çözümlenmesinde önemli bir ,aşama o~mak nitelendi rilebilir, 

Bu makalede, öncelikle ürej im ve üretim yönetimi kavramlarının 
tanımlanmasına yer verllecel<; üretimde sistem yaklaşımı ve bu yakla
şımın gerekliliği üzerinde duru :acaktır, Daha sonra, genelleştirilmiş bir 
üretim modeli ortaya konu ~arak ür,etimin .i şletme sisıtemi içindeki yeri, 
diğer alt sistemlerle iliş kileri ve kendi alt sistemleri incelenecektir. Bu 
çalışmada son olarak, bir üret im sistemi analizinin başlıca aşamaları ve 
analizde yararlanılan bazı önemli modeller tanıtılacaktır, 

1. Üretim ve Üretim Yönetimi : · 

Üretim, dar anlamda, makine, insan ve malzeme kullanımı yoluyla 
bir fiziksel varlığın yapımı veya bir hizmetin ortaya konulması olarak ta
nımlanmaktadır. Üretimin temel amacı . insan isteklerinin karşılanması-

· dır. Üret im, bir işletmenin temel fonksiyonlarından biridir ve insanın el
de etmek ve yıararlanmak istediği mal ve hizmetlerin sunumu ile ilgili
dir.1 Üretim faaliyetleri, üretim faktörlerin in fiziksel, kimyasal, teknolojik 
ve ekonomik değişikliklere uğratılarak mamul haline getirilmes amacıy
la yürütülür ve yerine getirilirler.2 

üretim yönetimi ise, üretim fıaaliyetl~rinin örgüt.lenmesi, yürütülme
si ve denetlenmesi ile ilgili bir kavramdır. Daha açık bir ifadeyle, üre
ıtim yönetimi. mal ve hizmetler:n istenilen kolite standartlarında, işteni
len zamanda ve en düşük mal!yetle elde edilebilmesi için gerekli ka
rar - alma ile ilgilenen bir işletme foırıksiyonudur. -

Üretim yönetimi, örgütlü çalışmanın tüm biçimlerine uygulanabilir. 
üretim, yalnızca imalat ile sın ı rlı değildir. Bunun sonucu ilarak da üre
tim yönetimi imalat sür<eçlerinin yöneıtimi ile sınırlcnmamıştır. Mal ve 
hizmet lerin üretilebilmesi için gereken tüm faaliyet sistemleri. bugünljn 

• Doç. Dr., Bursa üniversi tesi, İktı.sa.di v e Sosyal BUlmler Fakültesi. 

1 T . Kem.pner, A Bandbook of Managem ent, Pengutn Books, 1973, s . 313. 

2 C. Fennan, İşletme İktisadına Giriş, İstanbul, 1979, (te ksir) s : 32. 
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üretim yönetiminin birer parçasıdJr. ima ~at da üretim yöneticisinin kar
şı karşıya bulunduğu sistemin çok sayıda k i alıt sistemlerinden yalnızca • 
bir tanesidir.3 : . 

Bir sistem olarak üretim, 'Şekil .1' yardımıyla temel unsurları ile bir
Iıkte açıklanabilir. Buradan da görülebileceği gibi, üretim sisteminin in
san ve doğal kaynaklar- malzemeler olmak üzere il<i temel girdisi bu
lunmaktadır. Beşeri ve maddi kaynaklar olarak da ifade edilebilecek bu 
iki temel girdi; işgörenler; yöneticiler, hammadde ve malzemeler, maki
ne- teçhizat ve enerj i gibi ıtüm üretim faktörlerini kapsamaktadır. üre
tim sisteminin başlıca çıktıları ise, mal ve hizmet biçimindeki ürünler. 
sağlonan bilgi ve deneyim birikimleri ve ortaya çıkan artık maddelerdir 
Bir üretim sisteminde ayrıca , insana. bilgiye ve çevreye ilişk!n olmak 
ü~ere .üc tür geriye bHgi akışı (geribesleme) bulunmaktadrr.4 -:--

2. Üretim Yönetiminde Sistem Anlayışı : 

Bir üretim süreci, bir dizi işletnin bir araya gelnıes : ile o:uşur. Ya .. 
kın dönemlere kadar,' yı:ıygl n olan geleneksel üretim yönetimi anlayışına 
göre. üretim süreci içindeki herbir işlemin okıbi ldiğince etkin bir biçim
de yerine getirilmesi öneriliyordu. Böylelikle, bir taraftan üretim süreci 
o:arak bilinen işlemler dizisi genel anlamda · en yüksek etkinliğe ulaşır · 
ken diğer taraftan da maliyetierin en Öza indirilmesi nedeniyle sürecin 
ekonomik değerinin en üst düzeye çkt!ığı kabul ediliyordu.5 

Çağdaş üretim yönetimi anlayışına göre ise, bu ·sonuç yanlış ve ya
nıltıcıdır. Bir iş l em içiın en yüksek etkinlik, her zaman için sistemin tü
mü açısından aynı sonucu vermeyebilir. Bu nedenle, çağdaş ·üretim yö
netiminde ilgi ve dikkat valnızca tek tek işlem lere yöneltilmemekte ve 
bunlar bağımsız bütünlük olarak ele alınmamaktadır. işlemlere yönelik 
olan etkinlik ölçülerin in yanısıra, sürece yönelik olan ve sistem niteliği
ne ağırlık veren etkinlik ölçüleri de kullanılmaktadır. Günümüzün üre
tim yönetimi anlayışında işin yapılması, yine ana temayı oluşturmakta
dır. Ancak, işin işletme amaçkırına en uygun bir biçimde nasıl yapıla
bileceği konusu yeni kriterlerle değerlend i rilmektedir. 

Üretim yönetiminde sistem anlayışının ortaya konulması ve geliş
mesi, büyük ölçüde ikinci Dünya Savaşı sonrası döneme rastlcimaktu
dır. Bu dönemde, bir taraftan ileri matematiksel tekniklerin ve bu tek
niklerin uygul•andığı karmaşık ve kapsamlı sorunların çözümüne ola
nak sağlayan bilgi - işlem makinelerinin geliştirilmesi ve diğer taraf
ton modern savaş araç ve gereelerinin kullanımında başarının büyük 
ölçüde il{san unsuruna bağlı olduğunun anlaşılması. üretimde Si§.tem 
yaklaşımının gelişmesinde önemli rol oynamıŞtır. Bu dönemden sonra, 
gerek üretim sistemlerinin tasqrlanmasında ve gerekse yürü~ülmesin
de sistem anl-ayışından giderek artan bir oranda yorarlanıldığı gözlen. 
mektedir.• 

3 M. K . S tarr, Production 1\fanagement: Syst ems and Synthesis ,(2nd' Ed.), P ren t lce. Hall 
International , 1976, s. ıs- 16. 

4 R. C. Juvlnall, •Productıon Research, Basic Objectlves and Gu1del1nes• , Gundnason , 
C. H ., Corlet t , E. W ., (Eds .) , Developmt'nt of Production Systems, Taylor and Francis 
Ltd., 1974 Içinde s . 797 . 

5 M. K . S tar r, op. clt ., s. 16. 
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3. üretimde Sistem Vaklaşırmnın Gerekliliği 

Günümüzde, üret im yöneticisinin içinde faaliyet göstermek duru-
munda bulunduğuı sistemler, insan yopısı. dinamik, çevreleriyle yoğun etki
leşim içinde bulunan ve dolayisıyia karmaşık sistemlerd ir. Üretim yöne
ticisinin bir taraftan bu karmaşıklığ ı azolıtabi lmesi ve d iğer taroftan da 
karşı karşıya bulunduğu sorunları ve çevresini aniayabilmesi ve tanıya
bilmesi, farklı bir görüş ve düşünce yolunu, v.ı:ıni sistem yaklaşı mını !Je
nimsemesini zorunlu kılmaktadır. 

üretim yönetiminde kaışı !oşılan sorunların ve üretimin alt sis-
temlerini olusturan alanıarın pekçoğu birbirleriyle karşılıklı etkileşim 
içinde bulunmakıta ve çoğu bütünleşik bir nitelik taşımaktadır. Örne
ğin. iş tasarımı nın, malzeme taşıma , ürün tasarımı, makine- teçhizat 
seçimi, fabrika içi yerleştirme vel üretim sürecinin belirienmesi gibi 
konularla yakından ilgisi bulunmaktadır. Benzer bir şekilde, izlenecek 
stok politikası : üretim düzeyini denetleyen a racıara kısmen de olsa 
bağıml ı dır. En uygun imalat sü recinin be!ir:·enmesi de, a;tıl işgücü ve 
teçh izatın varlığına ve' niteliğine bağlı bulunmaktadır. Bir i şletmede 
eğer stok sorun l arı üretim düzeyindeki değ işikliklerin etkileri dikkate 
alınmay.a rıa!< incelenecek olursa optimal cözürnden uzak!aşı lmgsı ka
çınılmazdır. Çünkü. stok ma!iyetlerjni en att düzeye indiren bir çözüm 
çok yüksek maliyetli üretim dalgalanmaianna yol açobilecektir. Burada 
ilgi li tüm malivetleri en alt düzeye indi ren b:r çözümün belirlenmesi ge
rekir. Bir sorunu,bağımsız bir bütün · şeklinde ele alarak çözümlerneyi 
amaçlayan yaklaşımda. önemsenmeyen bir ilişki veya dikkat·e alınma
yan bir faktörün nihai sonuç üzerinde önemli bir ağırlığı bulunması her 
z-aman 'icin o lasıdır.b 

Günümüzde üretim yönetimi alanındaki · a raştı rmacıların, eğiti mc~
lerin ve uygulayıcı yöneticiler in ilgi ve dikkatlerini üretim sistemi nin 
tek tek parça ların ı n yap ı ve işleyiş l erinden , , böyle bir sistemin nitelik 
ve karakter istiklerine yöneltmeleri ·gerekmekıted ir . Üretim yönetimi 
üzerindeki taktik düzeyde çalışmalar. bir ölçüde ıağırlığ ı stratejiy-e kay
dırmalıdır. Şüphesiz, bu ifade, stok kontrol sistemleri, ka lite kontrol. 
iş tasarımı ve benzeri unsurların tümüyle bir kenara bırakılması anla
mına gelmemektıe. yalnızca sözkonusu y-a klaşımın yetersizliklerinin 
bilinmesi gerektiğini ortıayıa koymaktadır. Üretimi anlayÔbilmek için 
yalnızca alt sistemlerin birbirlerinden bağımsız olarak ineelenmeleri 
-a k-ılcı olmayacaktır.7 

.. 

Sonuc olara!<, eğer üretim sisteminin işleyişi ve genel yapısı ile 
ilgili anlamlı ve uygulamada geçerli bir bilginin elde edilmesi amacla
nıyorsa bu· sistemin bir biiıtü n olara!< incelenmesi zorunlu 'olma~tad ı r . 

4. Bir Sistem Olarak Üretim Yönetiminin Genel Modeli : 

• Sistem yaklaşınu lle !lg!U te~eı ,kavramlar , tar ihseL gelişim ve !şletme y~net!m!n<le 
s istt;m yaklaşımı konusıında aynntılı b !lg! !çin bkz. İ. s. Barutıçug!l •S1stem Anal!z! 
v e Işletme Yönetımınde S!st'em Yaklaşımı• İktisat v e Sosy al Billmle r Dergisi, Temmuz 
1981 c . Il. s . ı. s. 71 - 86. 

6 E. S. Buffa, Operat lons Management: Problems and 1\'lodels, J ohny Wiley and Sons, 
Ine., N ew York , 1972, s . 29 30. · 

7 R. Wlld, Managem.ent and Production, P en guln Books, 1972, s. 241. 
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. 
üretimin yalnızca bir fabrikada imalat i şlemleri dizisj olarak de

ğil, daha genel anlamda mal ve hizmet üreten tüm işletmelerin ener
ji, bilgi ve malzeme dönüştürme faaliyetleri olarak anlaşılması, genel
leştirilm iş bir ıtan ımlayıcı modelin ortaya konulmasını önemli ölçüde 
kolaylaştıracaktır.8 

Böyle bir modelde girdiler, malzemeler, parçalar, kartlar veya 
formlar, m·uşteriler veya hastalar olabilir. Bu girdiler, herhangi bir şe
kilcf..e bir dizi işlemden geciri!erek dönüşüme uğrotılı rlar. işlemler, çok 
çeş itli sayı!arda ve mekanik işlem, kimyasal analiz, montaj, gözetim 
ve denetim, teslim alma, gönderme, mülakat ve benzeri kişisel temas
lar ve formların deldurulması gibi değişik niteliklerde olabilir. 

Sistemin çıktıları da tamamlanmış· parçalar, ürünler, kimyasal bi
leşi.mler, müşteriye hizmetler, yapılan tedaviler, tamamlanmış formler 
ve benı:erleridir. Bu- sistem modelinde girdilerin alınmasından sonro 
ve sistemdeki işlemler arasında depolanmaları öngörülmuştür. Depola
ma süreleri ve ğirdilerin işlemler arasında taşınma b.icimleri, sistem
den sisteme önemli farklılıklar gösterebi!ir . 

Bu sistem modeli, ayrıca, bir bilgi ve kontrol alt sistemini ve bir 
karar alma alt sistemini de içermektedir. Bunlar, gen~lleştirilmiş üre-
tim modelinin adeta _ «sin ir sist<en:ıi>> ni oluşturmaktadırlar. . 

Şekil· 2.de şematik o larak gösterilen bu model, yüksek kapasite
de, standart ve fabrikasyon üretimden, hastaneye, büyük mağazaya, 
bankacılığ.a ve sürekli vey-a tek imalat süreelerine uygulanabilirliği 
olan genel bir üretim sistemi modelid ir . 

üretim sistemini, birbirinden ayrı iki alt sisteme ayırarai< ve özel
likle, bilgi akımı, denetim ve karar almayı ifade eden üretim yÖnetimi 
alt sistemine ağırlık vererek inceleven bir diğer genel model de şekil 
3.de verilmektedir. Bu model , özellikle iki alt sistem ·a rasındaki etkil~ş
me ve üretim yönetimi alt sisteminin temel unsurlarına dikkati çek
mektedir.9 

5. Üretim S!steminin işletme Üst Sistemi içindeki Yeri ve Önemi : 

işletme sistemini oluşturan alt sistemler içinde üretimin önemli 
bir ağırlığı vardır. Gerek tedarik ve sürüm fonksiyonları ile birl ikte ge
niş anlamda ve gerekse yalnızca bu iki fonksiyon arasıAdaki bir dö
nüştürme süreci olarak dar anlamda ele alındıÇ.]ında üretim, işletmele
rin amaçları, varlıklorı. yapı ve işleyişieri acısindan büvük önem ve 
ağırlığa sahip bir fonksiyon olarak ortaya çıkmaktadır. Üretim alt sis
temi, örgütsel yapı, üretilen malın niteliği, yönetim politikaları ve iş'let
me dışı etk·enlere bağlı olarak işletmeden ~şleıtmeye fıarklılıklar göster
mekle beraber. çoğunlukla işletme sistemleri içinde merkez veya ön
der sistem olarak sürükleyici bir rol oynamaktadırlar. işletmenin, te
darik, personel, ve finansman gibi diğer bazı alt sistemleri, üretim alt 

8 E . S . Buffa., Opera.tions ... , op . cit., s . 18- 22. 
9 S . B . :Toh anssen , cOn the Need of New Concepts for P roduction Mana.gement•. Gud

na.son, Corıe-ıt, (Eds.), Development of Production Systems, Taylor· a.nd . Francis, 1974,, 
s . 643. 
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sistemine çeşiıtli gjrdiler sağlama durumundadırlar. Diğer ta raftan, pa
zorlama alt sistemi de üretim alt sisteminin çıktılarmın sürümü, dağı
tımı ve gel işti rilmesi amaçları na yönelik faaliyetler göstermektedirler. 
i şletmeni n ... muhasebe, halkla ıiJ:$kiler ve araştırma- geliştirme gibi bö
lümleri ile de üretim alt sistemi arasında yo.ğun bilgi ve haber akışı 
sözkonusu olmaktadır. Özetlanecek olursa, bir işletmenin temel işle
yiş düzeninde, üretim alt sistemi ile tüm diğer alt sisıtemler a rasında 
sürekli bir etkileşini gôrülmektedir ve üretim alt sistemi, bu ilişkilerde 

_ merkezcil bir rol oynamaktadır. 
işletme sistemi içinde üreıtim alt sistemin in yeri ve önemi, Şekil 

4 yardımıyla açıklıkla izlenebilmektedir. 

6. Üretim Sisteminin D~ğer işletme Alt Sistemleri ile ilişkileri : 

Üretim yönetimi sistemi içinde alıt sistemlerin birbirinden bağım
sız olarak düşünülemeyeceği gibi, üretim yönetiminin de işletme üst 
sistemi._içindeki diğ·er sistemlerden bağımsız ve bağlantısız olduğu dü
şünülemez. Bunun temel nedeni, üretim fonksiyonu ve bu fonksiyonun 
çeşitli aşamaları ile işleitmenin diğer fonksiyonlarını birbirinden ayı r
manın gerçekte çok güç bir işlem o!masıdır. 10 

Bir işletmede, örneğin , üretim ve pazarlama fonksiyonlarının iki 
ayrı ve birbirinden far klı iş olarak görülmesi, genel anlamda örgütün 
optimizasyondan uzaklaşmasına yol ıaçacaktır. Üretim yöneticisi ve ' 
pazarlama yöneticisi, birbirlerinden bağımsız olarak maliyetlerini en 
düşük düzeye indirmek istediklerinde, bütün leşmiş - bir sistem olarak 
birlikte girişimde bulunmaları durumunda ulaşacıaklarından çok daha 
yüksek toplam maliyetle karşılaşacaklardır. Bunun nedeni, satış yöne
ticisinin stok maliyetlerini en aza indirebilmek icin talep dalgalanma
l<ırını 'doğrudan üretime yansıtmak istemesi ve buna karşın, üretim yö
neticisinin de ek stoklama mal iyetlerini dikkate almaksızın maliyetleri
ni en aza indirecek biçimde kararlı bir üretim ve makine ve işgücü 
kullanım düzeyi· belirlemesidir. Sonuç, a lt düzeyde bir optimizasyon
dur. Bu iki yöneticinin çabalannın birlikte düzenleştirilmesi durumunda 
ise stok maliyetleri ile üretim dalgolanmalarının maliyetleri arasında 
bir denge kurulması ve örgüt acısından optimizasyonun sağlanması 
beklenebilir.11 Bu ve benzeri nedenlerle, işletme yöneticilerinin ve özel
likle üretim yönetici lerinin işletmenin alt, sistemleri arasındaki ilişkile
ri tom ve doğru olarak bilmeleri zorunludur.U 

Herha·ngi bir işletm~de bir alt sistem o!an üretim fonksiyonunun, 
finansman, araştırma- geliştirme, tedarik, personel, muhasebe ve pa
zorlama gibi diğer alt sistemlerle kaçınılmaz olarak etkileşirnde bulun- , 
duğu başlıca alanlar ana hatla rıyla 'şu şekilde özetlenebilir : u, ~4 • 15 

10 C. Ferman , op. clt., s . 33. 
ll E. S . Buffa, Basic Production Management, (2 nd· Ed.), .John Wtiey and Sons, Ine . New· 
ı2 B. K obu , ctl"retim Yönetiminde Sıstem K a.vrarru• İş1etme Fakültesi Der gisi, c . 5, s. ı , Nisa n 

York, 1975, s. 63. 
ı976, s . sı . 

ı3 R. Wtld, op . clt., s . ll 
ı4 A . Sezgln, •tl"ret~ S istemlerinde Slberneb k Yaklaşınu, İşletme Fakültesi Der gisi, c. 6, s. ı, 

Nisan ı977, s . 284. 
ı5 Y. Toluna.y, •tl"retım Nedir ?», İşletme Fakültesi D ergisi, c . 6, s . 2, Kasım ı977 , s . ı44. 
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6.1. Uretim ve Finansman : İşletmenin bu alt sistemleri arasında 
üretim bütçelerinin hazırlanması, maliyet ve ücret arial izleri açısından 
işlem sürelerinin saptanması, makine- teçhizat yenileme ve süreç ge
liştirme kararlarının alı;nmcisı ve üretim tahminleri alanlarında yoğun et
kileşim bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak üretim, finansman siste
mine üretim hacmi ve kaynal<ların kullanım düzeyi, hammadde ve ma
mul stok miktarları ve üretim sürecine ilişkin bilgi sağlar. Buna karşılık, 
finansman sisteminden parasal kaynaklar ve üretime ilişkin karortarda 
yararlanı la'bilecek f inansal bilgiler üretim sistemine aktarılır. 

6. 2. üretim ve Tedarik : Üretim sistemi ile tedarik sistemi ara
sındaki başlıca etkileşim a lanıa·n ise, alınacak malzeme, makine- techi
zat ve çeşitli delaylı üretim girdilerinin miktar ve niteliklerinin belirlen
mesi, bunların stokların ın ba kımı ve sürdürülmesi, girdilerin kalite _kont
rolunun yapılması ve t·edarik fiyatlarının öngörülmesi olarak belirlenebi-
lir. · 

6. 3. üretim ve Pa•zarlama : Bu sistemler arasinda da talep · ve 
satışın 1:ahmin edilmesi, satış ve dağ ıtım programını karşıtayabilecek bir 
üretim plônının yapı lması , kapasitenin plônlanması. kalite ve -diğer ürün 
niteliklerinin beli rlenmesi konu larında karş ı lıklı etki leşim bulunmakta
dır. Üretim sistemi, pazarlama sistemine satışı yapılmak üzere i şlen 
miş nihai ürün, parça, hizmet ve bunlara ilişkin bilg iyi girdi olarak verir. 
Ayrıca. üret im hızı, gecikmeler ve kalitıe değişiklikleri ile ilgili bilgiler de 
üreNmden pazarlamaya aktarılır. Buna karşın, pazarlama sistemi de tü- · 
ketici davranış ve tercihleri, pazardaki gelişmeler ve dağıtım zamanla
ması ile ilgili bilgileri üretim sistemine vererek bı,ı sistemin adeta ·b:r du: 
yu organı görevini yerine getirir. 

6. 4. üretim ve Araştırma -Geliştirme : Üretim. ve araştırma-ge
liştirme sistemleri ilişkisinde. yeni ürünlerin .tasanmı, prototipierin ge
l iştirilmesi, meycut ürünlerin değiştirilmesi, imalôt standartlarının ve 
kQlitenin belirlenmesi, makine techizatın tasarımı ve iyileştirilmesi, te
mel ~tkileşim alanlarıdır. Bu iki sistem arasında yenı bilgilerin geliştiril
mesi ve t;>uniQI:ın uygulamaya aktarılması konularında yoğun bir bilgi ve 
haber akışı bulunrnakıtadır .. 

6. 5. Üretim ve Personel : Bu sistemler~ arasındaki etkileşimin teme
lini, üreN m sistem:.nin i şgören gereksinimini miktar, nitelik _ve zaman 
açısından belirleyerek personel sistemine iletmesi ve bu gereksinimin 
person.el sistemi tarafından iç v~ dış kaynaklardan karşılanması oluş
turur. - l şgören alımı. seeimi ve yerleşıtirmenin yanısıra, eğ itim, endüst-ri
yel ilişkiler. özendirici ücret sistemleri. uygun calışma koşulları, iş gü ~ 
venliği ve işgörenin refahı g;ibi etkileşim al·anları da sözkonusu iki alt 
sistemi bir araya getirmektedir. 

6. 6. Üretim ve Muhasebe : Bu iki sistemin i lişkisinde, bir taraftan 
üretim sistemi üretilen ürünler ve üretim yerleri acısı11çian kaynakla
rın kullanımına Ilişkin bilgileri sağlarken diğer taraftan muhasebe siste
mi de standart ve fiili maliyetlere, bunlar arasındak i sapmalara, genei 
giderlerin ürün acıs ından dağılımına ve kôr marjlarına ilişkin bilgileri üre
tim sist·emine vermektedir. 
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Buraya kadar ana hatlarıyla anlatılan, üretim al1 sistemi ile diğer · 
işletme alt sistemleri i:ırasınddki ilıişkiier, şematik olorak Şekil 4 yardı-
mıyla da izlenebilir. · 

' 7. Üretim Yönetimi Sistemtnin Alt Sistemleri : 
Bir üretim yönetimi sisteminde üretim süreçlerinin niteliğine bağlı 

okırak oransal ağırlıkları değişen çeşitli alt sistemler bulunmaktadır. 
Bu alt sistemlerin hemen her üretim sisteminete varolmasına karşıl ık, 
önem ve ağırlıkları, sistemden sisteme azaltmakta veya artmaktadır. 
Örneğin , petrol endüstrisinde faaliyet gösteren bir •işletme ile orman 
ürünleri işleyen bir fabrikada üretim yöne·timinin •alt sistemlerinin tümü
nün aynı önem ve ağırlıklarda olabileceği düşünü lemez. Esasen, üretim 
yöneticiliğinin sanat yönü, belirli durumlarda bu alt sistemlerin· oransal 
ağiriıkiarını kavrayabilmekte bul4nmaktadır. 1~ 

işletmelerde üretim fonksiyonu, çoğunlukla iki ana alt sistem içinde 
toplanabilen çeşitli alt sistemlerden oluşmaktadır. Birinci grupta, sis-

• temin tasarımına ilişk•in alt sistemler yeralmakta ve bunlar uzun dönemli 
karar sorunlarını ortaya koymaktadırlar. -ikinci grupta da sistemin kont
rolunu ve kısa. dönemli sorunlarını ilgilendiren alt sist-emler bulunmak
tadır. Şekil 3 yardımıyla da izlenebilecek olan üretimin bu alt sistemle
ri ve bunların başlıca •ilgi alanlaH şu şekilde sırolanabilir ·17 

ı. Üretim· Sistef!1ini~ Tascınmına ilişkin Alt · Sistemler : 

1. Ürün Tasarımı : Ürünün tasarlanması, ürün niteliklerinin belir
lenmesi, standartlaştırma. yeni ürünler üzerine uygulamalı 
araştırma, deneme ve gel iştirme çalışmalarının plônlanması . 
örgütlenmesi, yöneNmi V.f? denetimi. , 

2. üretim Mühendisliği : işiarn makineleri, nakil araç ve gereçle
ri, yardımcı aletler, çeşitli donanım . ve tesislerin değerlendı
rilmesi, Seçim Kriterlerinin belirlenmesi, Üretim sürecinin ta
sarlanması, imalat yöntemlerinin analizi ve seçimi. 

3. iş Tasanmı : iş yöntemleri ve iş standartlarının belirl-enmesi. 
iş analizi, iş ve işgören değerleme, ücret sistemleri, iş etüdü, 
verimlilik işyeri plônlama, iş tasarımı, iş zenginleştirme ve ge
nişletme. 

4. Kuruluş Yeri ve Fabrika içi Yerleştirme : Kuruluş yeri seçimi, 
arazi içi yerleşim, mal?eme taşımö, iş akış plônlaması, fabri
ka ici yerleşim düzeninin belirlenmesi. 

5. Üretim Piônlamcısı : Satış tahminler!, üretim roktörleri gerek
siniminin nitelik ve · nicelik yönüyle belirlenmesi, genel plônlo
ma ve programlama, yol çizimi, geNştirme ve uygulama. 

16 E. S . Bıiffa , Basic Productton, op. cıt., s . 39. 
17 M. K. Starr, op. c!t., s . 32. 

E . S. Buffa, Basic Productıon., op. c!t., s. 39- 41. 
R. Wild, op. cit., s. 24 ve 44 
B. Ko bu, !oc. c!t., s. 67 - 68. 
Y. Tolunay, !oc. clt., s . 148- 149. 
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ll. Sistemin Yürütü;mesine ve Denetimine ilişkin Alt Sistemler : 

1. Üretim ve Stokların Denetimi : Üretim Kapasitesinin belirlen
mesi, montaj hattının dengelenmesi, stok politikası, ambar
lama, ekonomik sipariş düzeyinin soptıanması. 

2. Kalitenin Denetimi : Kalite standartları, kabul örneklemesi, de
·netimde kullanlacak şernaların ve araçların belirlenmesi, üre-_ 
t im esnasında ve . sonrasında denetim. 

3. Maliyetierin Denetimi ve Geliştirme : işçilik, malzeme, genel ve 
idari maliyetierin denetimi, birim, ortalama ve marjimal mali
yetler, verimlilik artışı, değer analizi. · 

4. · Bakım ve · Yenileme : Gözaen geçıirme, tamamlama, önleyici 
bokım, onarım ve yenileme 

Üret.im Yönetimi sisteminin bu alt sistemlerin kendi aralarında et
kileşim ve karşılıklı bağıntılar içinde bulunduğu açıktır. Bu etkileşim, 
örneğin bir üretim artışı kararı alındığında açıklıkla görülebilir .. Artan • 
üretim, stok düzeylerini, insangücü, malzeme, makiı:ıe - teçhizat kullo
nımını, kalite denetimini, bakımı, imalat programlarını, işgücü maliyet 
ve verimliliğini ve daha birçok alt &istemi etkileyebilir. 

8. Üretim Yönetiminde Sistem Analizi ve Modeller : 

Günümüzde üretim yönetiminin önde gelen özell iklerinden biri ve 
belki de en önemlisi uygulamaya geti rdiği analitik yönıtemlerin ulaşmış 
olduğu gelişme düz-eyidir. üretim yönetiminde bu analitik yöntemler
den ve ,modellerden, b!r taraftan kavramsal b\r çerçeve oluşturrtıok ve 
diğer taraftan da uygulamada karşıtaştion sorunları çözümiemek ama
cıyla ya rarlanılmaktadır: ikinci Dünya Savaşı öncesinde üretim yöne-

. timinde kullanılan ana1itik yöntemler çoğunlukla, grafik ve şematik mo
d ellere dayan ıyordu . Günümüzele ise, üretim yönetiminde çok daha 
karmaşık tekniklerin , örneğin matematik, istatistik ve simülasyon mo
dellerin giderek daha yaygın kullanıldığı görülı;nektedi r. 

Üretim yönetimi, günümüzde, sistem kavromlarının ve sistematik 
bakış acısının giderek önem kazandığı, uygulamadaki sorunlara analitik 
ve sistematik tekniklerle yaklaşan bir bilim dalı olarak gelişmektedir. 18 

9. 1. Üretim Yönetimi Sisteminin AnaJizinde Aşamo:ar : 

E.S.Buf~a'ya göre, bir analizin geleneksel veya yeni bir yaklaşım 
olması aeğil, ele alınan soruna en uygun yaklaŞım olması önemlidir. 
Bu anlayış içinde, üretim yönetiminde bir analiz sürecinin aşamaları 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir :19 

(o) Üretim sisteminin analizinde ilk oşama, üzerıinde çalışılan siste
min tanımlanması, sisıtemi etkileyen faktörlerin neler olduğunun, 
bağımlı ve bağımsız değişkenlerinin ve bunların farklı koşullar al
tında sistemi genell ikle nasıl etkiledriklerinin belirlenmesi aşama
sıdır. 

18 E . S . Buffa, Basic Production., op. cit., s. 71. 
19 Ibld., s. 72 - 78. 
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· (b) ikinci aşamada bir -etkinlik ölcüsü(E) belirlenir: Fa r klı davranış yol
larının etkinliğini ölçecek; kôr, maliyet, kalite, hizmet vıe benzeri 
doğrudan veya delaylı et kıi nlik kriterleri bu aşamada ortaya konu
lur. 

(c) Bunu, sistemi belirleyen değ işkenierin bir fonksiyonu olarak yani 
E= f(Xi, Yi) biçiminde bir etkinlik modelıi:nin kurulmas ı ve bu mo
delin yönetim torotından denetlenebilen (Xi) ve denetlenemeyen 
(Yi) değişkenlerinin belirlenmesi aşaması izler. 

' 
(d) Dördüncü aşamada, analizlere dayalı alte rnatif ortaya konulur ge-

l i ştirilirler ve analitil< model çercevesinde değerlendirilirler. De
ğişkenlerin bir · fonksiyonu olan etkinlik (E) burada değerlendirme 
ölçütü olarak kullanılır. · · 

(e) Son oşamado, kantitatif analizin sonuçlarına ve çözümdeki kalita
t if fa ktörlere dayalı olarak ve önceden bel i rlenmiş ağı rlıklara gö
re sonuçlar ölçümlenir, değerlendiri!ıir ve buradan dengeli bir ka
rara u laşılı r. 

8. 2. Üretim Yönetimi Sisteminin Analizin~e Modeller : 

Üretim yönetiminde karşılaşıton soru n ların bir veya birkoçı
na uygulanabi l i rliği olan çeşitli analitik modeller bulunmaktadır. B.unla
rın başlıcalan ve uygulandıkları alanlm, ana hat l arı i le şu şekilde sıra-
lanabilir ı20 21 22 -

(a) Maliye:t Analizi : Üreti rnde maliyet faktörlerinin davranışlar-ını ince
lerneyi ıamaçJayan ve yaygın kullanılan yöntemlerdir. Başabaş 
no~ası analizi ve marj•i na~ maliyet analizi gibi örn~kleri hemen 
tüm üretim kçırarlarında ku.J.Ianılabilmektedir. ' 

{b) ·Doğrusal Programlama : Kıt kaynak ların dağıtımı, üretim - dağıt ım 
sisteminin kurulması, sınırlı hammaddenin etkin kullanımı, ürün 
karması seeimi ve uzun dönem. plônlama gibi sorunlara uygulana
bifen analitik bir yöntemdir. 

(c) Bekleme Hattı veya Kuyruk Modeli : Özellikle, insan -makine sis
temlerinde kulfo nılan b:r modeldir. Örneğin, monıtaj hattı dengele
rnesi bu m_odelin kullan ı ldığ ı tipik bir üretim sorunudur. 

(d) ·simülasyon (Benzetişim} Modelleri : Bilgi - ·i ş lem makine~erinin ge-
. lişmesi ile yaygınlaşan ve karmaşık, çok değişkenli, çok alterna- . 

tifli sorunlara uygulanabilen bir modeldir. 

(e) Şebeke Plônlama Modelleri : Yalnızca bir defa ge;çekleştirilecek 
büyük ölçekli projelerde eşzamanlı veyıa birbirlerine bağ ımlı faali
yetlerin plônlaması, izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla kullan ı lan 
modellerdir. 

20 E . S . B uHa, Operatıons ... , op. cıt., s. ll - 1·: . 
21 E. S . BuHa, Basic Productı.on ... , op. cıt., s. 78 - lll. (Tilıkçesi Için bkz. Temel V retlm 

Yönetimi (Çev. A . Sezgln ve dl~erlerl). A . i. T . !. A . Yayını, Ankara, 1981 s . 74 - İ05). 
22 S. L. Optner, Systems Analysts for Business Managem ent, (Third Ed.) Prentıce Ha.ll 

1976, S: 159 - 170. 
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(f) istatistik Analiz : Özellikle, talep tahminleri, olasılık hesapları, ko
relasyonlar ve kalite kontrolunda uygulanan istatistiksel modeller
dir. 

(g) Şematik ve Grafik 'Modeller : üretim sistemini:n çeşitli sorunlarında 
yaygın kullanılan çizimi ve anlaşılmdsı oldukça basit geleneksel 
modellerdir. 
Bir üretim yönetimi alt sistemin analizinde, şüphesiz bu sayılanla

rın dıŞında da başkaca modeller bulunabi.ir ve kullanılabilir. Ancak unu
tulmaması gereken bir nokta, gerçek sorunlar ve olgularla soyut mo
dellerin birbirine karıştırılmamas·ıdır. • Modellerin çeşiıtli sınırlamaları, 
yeters izli klerıi - ve hataları bulunabilir. . Modeller, anlamayı ve çözümü 
kolayiaştırma amc;ıc ı \[la gercek sorunları . ileri derecede basitleştirerek, 

. soyut ve kavramsal bir yapıya -intlirgerler. Bu nedenle, karmaşık sor:un 
cözmede ;modellerden yararlanırken modellerin bu özelliklerinin her zo

. man icin gözönünde bulundurulması gerekmektedir. 

9. S O N U C : 

Sistem yaklaşımı , günümüzde hemen her .tür sorunun ele alınma
sında ve çözüme kavuşturulmosında yorarlanı labilecek bilimsel bir dü
şünme biçimidir. işletme yönetimine ilişkin sorunların da sistem yakJo
eımı ile ele alınması, giderek yaygın kabul görmekıta ve etkin çözümle
re u laşmayı kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada sistem yaklaşımının bir 
<temel işletme fonksiyonu olon üre~im yönetimine uygulanabilirLği orta- . 
ya komılmaktadır. Burada öncelikle, üretim ve üretim yönetiminin ta
nıml:arı ve sistem olarak açıklanmaları ele alınmış ve ürıetim yön-eti- . 
minde sistem yaklaşımının gerekliliği vurgu lanmıştır. Daha sonra bir 
sistem olarak Üretim Yönetiminin genel modelleri ortaya konularak bu
nun işletme sistemi için yer ve önemi açı klanmıştır. Bunu izleyen alt 
bölümlerde de üretim yönetimi ile diğer işletme alıt sistemlerı arasın
daki iJrişkiler ve üretim yönetiminin alt sistemleri ele alınmış ve son ola
rak da üretim yöne.timinde sistem analizinin aşamaları ve kullandığı 
modeller incelenmiştir. 

Burada yapılan çalışmanın bir taraft an 4şl~tmenln diğer fonksiyo
nel olan larına; örneğin Pazarlama, finansman veya personel yönaıtimi
ne ve diğer taraftan da her fonksiyonun kendi içindeki alt konularına uy
gu lanması ol-anağı bulunmaktadır. Bu makale, sistem yaklaşımı ile ele 
alınabilecek yeni ve ileri o·roştırm.a alanlarına dikkati cekebildiği ve bu 
tür araştırmala ra metodolojıik anlamda yol göst~rici olduğu ölçüde am-a
cına ulaşmış olacaktır. 
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