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Özet
Rekabet ve iletişim hızının son derece arttığı günümüz bilişim çağında imalattaki değişimlere hızlı cevap
verebilecek yeniden yapılandırma modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tesis planlama süreci, bilgisayar
bütünleşik imalat planlama/kontrol sistemi, dinamik bir organizasyon yapısının kurulması ve bilgi
akışlarının bütünleştirilmesi kavramsal bir model olarak düşünülebilir.
Bu çalışmada, geleneksel yapıda tasarlanıp kurulan ve işletilen bir tesisin imalattaki değişimlere hızlı
cevap verebilmesi amacıyla yeniden yapılandırma sürecinin tasarımı bir model olarak sunulacaktır. Bu
modelde, tesis planlama, bilgisayar bütünleşik imalat planlama/kontrol ve organizasyon planlama süreci
bütünleşik bir şekilde düşünülerek tasarlanmıştır. Sonuç olarak işletmede, bütünleşik kavramsal bir model
oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tesis planlama, İmalat Planlama ve Kontrol, Organizasyon Planlama, Yeniden
Yapılandırma.
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Abstract
A conceptual models for restructuring are necessary to response quickly against changes in manufacturing
area at the age of information. Integration of the plant layout process, computer integrated planning and
control system, manufacturing enterprise of a dynamic organization structure can be considered as a
conceptual model.
In this study, design of facility, manufacturing planning and control system and organisational structure
of traditional manufacturing enterprise process have been developed as an integrated system. Finally, an
integrated conceptual model of a manufacturing enterprise has been modeled.
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1.Giriş
Günümüzde işletmeler müşteri odaklı çalışmak, iş akışlarını ve iş süreçlerini düzenlemek ve sahip olduğu
kaynaklardan etkin şekilde faydalanmak durumundadır.
Rekabetin farklı bir boyut kazandığı ve teknolojik gelişmelerin arttığı bir ortamda geleneksel yapıda
tasarlanarak kurulmuş işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri oldukça zordur. Bu durumda imalatta ki
değişimlere hızla cevap vermek ve belirlenen kapasiteye ulaşabilmek amacıyla işletmelerin yeniden
yapılandırma kapsamında ele alınması gerekmektedir. Yeniden yapılandırma ile işletme varlıklarının daha
verimli ve etkin kullanılması amaçlanmaktadır.
Literatürde; yeniden yapılandırma süreci kapsamında, özellikle organizasyonel süreçlerin yeniden
tasarımı konusunda çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Bunun yanı sıra tesis planlama ve bilgisayar
bütünleşik imalat planlama ve kontrol süreçlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Tüm bu

süreçler kavramsal bir modelin bileşenleri olarak düşünülmelidir. Sonuç olarak, çalışmada oluşturulan
modelde tüm bu süreçlerin bütünleşik olarak çalışması vurgulanmaktadır.
2. Yeniden Yapılandırma Süreci
Maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi en önemli performans ölçütlerinde geliştirmeler yapmak amacıyla, iş
süreçlerinin yeniden düşünülmesi ve radikal bir biçimde yeniden tasarlanmasını ifade eden “yeniden
yapılandırma” düşüncesi geleneksel yönetim yaklaşımlarına göre çok farklı bir yaklaşım ortaya
koymaktadır.
Mangenelli (1994) ‘e göre işletmelerin yeniden yapılandırma süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci
aşama; işletmeye yeni bir bakış açısı geliştirerek, yaptığı işin yeniden tasarlanması, ikincisi ise yeniden
tanımlanan işlerden hareketle işletmeyi yeniden düzenlemektir. İşletmenin yeni bakış açısı belirlenirken
işletme içinde gerçekleşerek değişimleri de planlamak gerekmektedir [7].
Gerçekleştirilen proje kapsamında planlanması gereken bu değişimler, tesis planlama, imalat planlama /
kontrol ve organizasyon planlama olarak belirlenmiş ve kavramsal bir model geliştirilmiştir. Şekil 1 ‘de
Proje kapsamında İşletmelerde Yeniden Yapılandırma Süreci kavramsal bir model olarak verilmektedir
[11].
İşletmenin Yeniden Yapılanması

İşletmenin Yeniden Tasarlanması

1. Tesis Planlama

2. İmalat Planlama ve Kontrol

3. Organizasyon Planlama

Tesis Planlama Süreci
adımlarına göre optimum
şekilde tesisin yeniden
tasarımı

Bilgisayar Bütünleşik İmalat Planlama ve
Kontrol Sisteminin yeniden tasarımı

Organizasyon
Planlama
süreçlerinin TKY, YBS, DM göre
yeniden tasarımı

İşletmenin dinamik, esnek ve rekabetçi bir konuma getirilmesi

Şekil 1. İşletmenin Yeniden Yapılandırmasında Kavramsal Model
3. Tesis Planlama Süreci
Tesis planlama, “tesis tasarımı” ile eş anlamlı olarak görülse de, aslında tesis planlama tesis tasarımını
içeren çok daha geniş kapsamlı ve işletmelerin yer seçiminden başlayarak, tesis tasarımı ve tesis
düzenlemesini içine alan bir süreçtir. Tesis tasarımı, üretim planını gerçekleştirebilmek amacı ile yerleşim
düzeninin ve iş akış sisteminin bir bütün olarak tasarlanması ve tasarımın uygulanmasıdır.Tesis
düzenleme, üretim araçlarının, yardımcı tesislerin, iş istasyonlarının, taşıma/depolama ve kalite kontrol
gibi faaliyetlerin fiziksel konumları açısından bir bütün olarak koordine edilmesidir .

1. Tesis planlama süreci adımları;
1.1 Tesisin amacını,
1.2 Tesis amacına yönelik faaliyetleri,
1.3 Tüm faaliyetler arasındaki ilişkileri,
1.4 Tüm faaliyet alan ihtiyaçlarını,
1.5 Blok diyagram oluşturma ve değerlendirmeyi,
1.6 Blok diyagram seçimini,
1.7 Blok diyagram uygulama ve
1.8 Blok diyagram uygulama sırasında ki uyum
problemlerini belirlemedir.
Şekil 2 Tesis Planlama Süreci
Tesis planlamanın amacı; işletmede malzeme taşımayı azaltmak, insan, makine ve alanları etkin
kullanmak, sermaye yatırımını minimize etmek, işçi güvenliğini ve iş memnuniyetini sağlamaktır. Blok
diyagram çalışmalarını, bölümler arası ve bölüm içi makine teçhizatların, taşıma araçlarının düzenlenmesi
ve yerleştirmesini göz önüne almaktır.
Yeniden yapılandırma projesi kapsamında, sistematik tesis düzenleme adımları detaylı olarak ele alınmış,
tesisin imalat ve onarım fabrikalarının kapasite değerlendirilmesi ve analizi yapılmıştır. Analiz esnasında
izlenen adımlar;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mevcut İmalat ve Onarım Tesisi İle İlgili Gerekli Bilginin Toplanması,
Tesis Tasarım ve Yerleştirme Aşamaları
İmalat ve Onarım Yerleştirme ve Düzenleme Aşamaları
Mevcut Düzenin Yeniden Tasarlanması Aşamaları
Bölüm İçi Yerleştirme Analiz Çalışması
Makine ve Tezgah Yerleşimi Çalışmaları
Mevcut ve Geliştirilen Tesisin Benzetim Modeli Çalışması
Tasarlanan Benzetim Modelinin Çeşitli Senaryoların Başarı Ölçütlerinin Değerlendirilmesi

Mevcut imalat kaynaklarının en etkin kullanımını sağlamak için fiziksel düzenleme bilgisayar destekli
tesis düzenleme algoritmaları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kullanılan algoritmalar sonucu oluşturulan
yerleştirme alternatifleri kolaylık sağlamıştır.
Yukarıda açıklanan uygulama adımları detaylı olarak proje raporunda sunulmuştur. [TÜVASAŞ 2002/2].
3. Bilgisayar Bütünleşik İmalat Planlama ve Kontrol (BBİPK) Süreci
Bilgisayar Bütünleşik İmalat Planlama ve Kontrol sisteminin kurulması için işletme yapısının daha özerk
hale getirilmesi iç talebin yanında dış talebin de göz önüne alınması, özetle bir anlamda küresel düzeyde
tam rekabet piyasasında çalışan bir imalat fabrikası olarak düşünülmesi gerekir. Bunun başarılması için,
rekabette önemli bir unsur olan kalite ve maliyetlerin dünyada rekabet edilebilir düzeye getirilmelidir. Bu
da gelişen teknolojilere uyum sağlayacak, malzeme-tezgah-donanım, kalifiye işgücü uzman elemanlar ve
dinamik bir yönetim sisteminin varlığı ile mümkündür. İmal edilen ürünlerin maliyeti, kalitesi ve imalat
süresi organizasyonun pazar payını ve karlılığını belirleyen üç önemli faktördür. İmalat Planlama ve
Kontrol fonksiyonları, minimum maliyet, yüksek kalite ve minimum imalat süresinin başarılmasında
anahtar rol oynar.
BBİPK sisteminin amacı, son talebin belirlenmesiyle bu talebi uygun imalat planlarına dönüştürerek,
malzemenin detaylı planlamasını oluşturma, kapasiteyi belirleme ve bunların sonucunda çizelgeleme ve
satın alma faaliyetlerini yürütecek biçimde, bütünleşik bir sistem kurmaktır. Bu işlemler sonucunda,
envanter miktarı azalmakta, kapasite kullanım oranı artmakta ve imalat süresinin kısalması gibi faydalar
sağlanmaktadır. Geliştirilen model kapsamında, bu çalışmanın amacı işletmeye uygun BBİPK sisteminin
yürütülebilmesi için temel altyapıyı oluşturmak ve BBİPK sisteminin elemanları ve modülleri arasında
bilgi akışını göstermektir.

Değişken talebe ve buna bağlı olarak değişken ürün tiplerine sahip olan bir işletmede yukarıda belirtilen
amaçların gerçekleştirilmesi için imalat kaynaklarının etkin kullanacak bir biçimde bütünleştirilmesi
gerekir. Taleple başlayan BBİPK sistemi faaliyetleri atölyede çizelgeleme ve kontrolle sona erer. BBİPK
sistemi faaliyetlerinde en önemli nokta; müşteri isteklerinde veya talepteki değişimelere ilave olarak
imalatta meydana gelebilecek tezgah, donanım arızaları, dolayısıyla kapasite kayıplarına karşı hızlı bir
cevap verme sistemi kurmaktır. İşletmelerde Bilgisayar Bütünleşik İmalat Planlama ve Kontrol
Sisteminin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle bu sistemde yer alacak faaliyetlerin bütünleşik biçimde
imalat veri tabanı ile ilişkili olması gerekmektedir. Buna bağlı olarak ilgili yazılım sisteminin modülleri
belirlenmelidir.
2. Proje Kapsamında Bilgisayar Bütünleşik İmalat Planlama ve Kontrol adımları;
2.1 Talep tahmini ve müşteri siparişleri
2.2 Üretim değişiklikleri, sipariş değişiklikleri, mühendislik değişiklikleri
2.3 Çizelgeleme (Ana Üretim Çizelgelemesi)
2.4 Malzeme İhtiyaç Planlama
2.5 Sipariş İşlemleri (Satın alma siparişleri, imalat siparişleri)
2.6 Üretim izleme ve kontrol (Sipariş durumları, kapasite ve işgücü durumu, malzeme
gecikmeleri, bitmiş siparişler)
2.7 Envanter yönetimi (stoklama emirleri, dağıtım emirleri)
Şekil 3. Bilgisayar Bütünleşik İmalat Planlama ve Kontrol Süreci
Bu adımlar bir işletmenin birimleri tarafından eş zamanlı olarak yürütülmesi gereken işlemler olarak
görülmeli ve gerçekleştirilmektedir.
Yukarıda açıklanan uygulama adımları detaylı olarak proje raporunda sunulmuştur [TÜVASAŞ 2002/3].
4. Organizasyon Planlama Süreci
Organizasyonlar oluşturuldukları ortam ve koşullar için geçerlidir. Organizasyonel koşullar, organizasyon
yapısı, ürün veya pazar farklılaşma stratejileri, teknoloji, rakipler, ekonomik şartlar değiştikçe
organizasyonlarda değiştirilebilmelidir. Diğer bir anlamda, organizasyon amaca hizmet eden bir araçtır.
İşletme dinamik bir varlık olduğu gibi, hizmet ettiği çevrede dinamiktir. Bu dinamizm işletmeleri endüstri
kollarına göre bazen daha çabuk bazen daha yavaş yeni organizasyon yapılarına götürecektir.
İşletmelerin arada bir ihtiyaçlar doğrultusunda organizasyon değişimine gitmesine, uygulamada
“organizasyon dinamiği” adı da verilmektedir. Yani, organizasyon yapıları ve organizasyon el kitapları
değişmeyen varlıklar değildir; iş tanımları, yetki ve sorumluluklar, organizasyonel ilişkiler ihtiyaç
duyulduğunda değiştirilmeli yani esnek olmalıdır.
Bütün modern organizasyonlar belirli karakteristiklikleri paylaşırlar. Bunlar; işgücünün açıkça
bölümlendirilmesi, hiyerarşi, açık kurallar ve prosedürler, tarafsız hükümler, pozisyonlar için niteliklerin
tanımlanması ve maksimum organizasyonel verimliliktir.
Bir imalat işletmesinde Bilgisayar Bütünleşik İmalat Sisteminin kurulması için öncelikle Yönetim Bilişim
Sistemi olgusunun yerleştirilmesi ve bu olguya dayalı olarak tüm organizasyon yapısının değiştirilmesi
gerekir. Yönetim Bilişim Sistemlerine dayalı bir imalat Organizasyonu yapısı, bileşenleri ve amaçları
şöyledir;
Bileşenleri;
•
•
•

İmalat sisteminin sistem anlayışına uygun olarak girdileri, çıktıları, sınırları ve elemanlarının
belirlenmesi, (Elemanları: Organizasyonel birimler ve fonksiyonlar)
İş ve işletme süreçlerinin tanımlanması,
Ortak veri tabanı oluşturulması,

•
•
•
•
•
•
•

Haberleşme kanalları ve karar verme noktalarının belirlenmesi,
Verimliliği ve etkinliği artıracak gereksiz süreçlerin elimine edilmesi,
Bilişim Teknolojisinin rolünün tanımlanması,
Yazılım ve programların geliştirilmesi,
Haberleşme ve ağlarının tanımlanması ve kurulması,
Karar vermede uzman insana dayalı yapının zeki yazılımlara doğru dönüştürülmesi,
Bilişim Sisteminin güvenlik ve kontrolünün sağlanmasıdır.

Amaçları:
•
•
•
•
•

İşlemsel verimlilik ve etkinlik
Müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi
Yeni ürünlerin oluşturulması,geliştirilmesi
Rekabete bir temel hazırlama
Rekabette avantajların tanımlanması olarak sıralanabilir.

3. Proje kapsamında organizasyonel planlama sürecinin adımları;
3.1 Yönetim Bilişim Sistemleri ve uygulama alanları, Değişim Mühendisliği, Toplam Kalite Yönetimi
ve modern imalat işletmelerindeki organizasyon yapıları hakkında kaynak araştırması yapılması,
3.2 İşletmenin mevcut organizasyon yapısının incelenerek,bu yapı içindeki mevcut tüm birimler
açılarak, bu birimlerdeki bilgi akışlarının çıkarılması,
3.3 Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda işletmede yapılan işler gereği uygun alternatif
organizasyonlar oluşturulması ve bu organizasyonlar içinde en idealinin seçilmesi,
3.4 Seçilen bu organizasyon yapısına ait üst, orta ve alt kademe yönetim birimlerinin belirlenmesi,
3.5 Özellikle orta ve üst kademe birimleri arasında mevcut bilgi akışlarının incelenerek, tekrarlı işlerin
saptanması ve kullanılan formların önerilecek yeni bilgi akış sistemi içinde yeniden tasarlanmasıdır.

Şekil 4. Organizasyon Planlama Süreci
Yukarıda açıklanan uygulama adımları detaylı olarak proje raporunda sunulmuştur [TÜVASAŞ 2002/1].
Sonuç
Geleneksel olarak kurulan ve işletilen imalat tesislerinin günümüz koşullarında rekabet edebilmeleri çok
zorlaşmıştır. Bu işletmelerin rekabet edebilmeleri için belirli bölümlerinde yapılacak kısmi değişikliklerle
beklenilen başarı sağlanamamaktadır. Bu nedenle, yeniden yapılanma çerçevesinde bütünleşik kavramsal
modellere ihtiyaç duyulmaktadır. Geliştirilen kavramsal modelin bir imalat işletmesinde uygulama
adımları tanımlanmış ve bu modelin geleneksel olarak kurulan imalat işletmelerine uygulanabilirliği
gösterilmiştir.
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