ÜRETİM SİSTEMLERİ

ÜRETİM SİSTEMİ
• Üretim sistemi, işletme sistemi içerisinde yer alan bir
alt sistemdir.
• Üretim sistemi; işgücü, malzeme, bilgi, enerji, sermaye
gibi girdilerin belirli bir dönüştürme sürecinden
geçirilerek mal veya hizmetin üretildiği bir sistemdir.
• Üretim sistemlerinin temel amacı müşteri isteklerine
uygun mal ve hizmet üretimini sağlamaktır. Üretim
sistemleri, en iyi fiziksel girdiler ve fiziksel kaynakları
kullanarak kaliteli üretimi gerçekleştirip, müşterilerinin
tatminini en yüksek düzeye çıkarmayı hedefler.

ÜRETİM SİSTEMİ

ÜRETİM SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

• Temel üretim sistemleri
sınıflandırması:
1. sürekli üretim
2. kesikli üretim
3. karma üretim
4. proje tipi üretim

1. Sürekli Üretim
•

•
•

Makine ve tesislerin, yalnız belirli bir (veya birkaç) mamule tahsis edildiği
ve belli bir ürün üzerindeki işlemlerin birbiri ardı sıra yerine getirildiği
sistemlerdir.
Üretilen mamule olan talep düzeyi, dolayısıyla üretim miktarları çok
yüksektir.
Sürekli sistemlerin ayırt edici özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
–
–
–
–
–
–
–

Düzenli ve yüksek talep
Az çeşitli, yüksek miktarlarda üretim,
Yüksek sermaye yatırımı,
Tüm ürünlerin aynı makineler üzerinde aynı sırayla işlem görmesi,
Özel amaçlı makineler kullanılması,
Kalifiye olmayan işgücü kullanımının mümkün olması,
Yüksek hammadde ve mamul stoklan, buna karşılık düşük ara stoklar.

1. Sürekli Üretim
• Sürekli üretim kütle üretim ve akış (proses)
üretimi olarak iki alt gruba ayrılmaktadır.
1. Kütle üretimde bir üründen çok büyük miktarlarda ve uzun süre üretim
yapılmaktadır. Kütle üretiminde makine, fabrika yerleşme düzeni, kalıp
v.b. faktörlerde bazı değişiklikler yapmak suretiyle başka tip ürünün
üretimine geçmek mümkün olabilmektedir.
2. Akış veya proses üretiminde makine ve tesisler sadece bir çeşit ürünü
üretecek şekilde dizayn edilmiş ve yerleştirilmiştir. Prosese göre
düzenlenen bir üretim sisteminde başka bir ürün üretimi mümkün
olmamaktadır.

2. Kesikli Üretim
• Farklı ürünlerden az miktarlarda üretim söz konusudur.
• Farklı ürünlerin üretimi, genel amaçlı makineler üzerinde bazı
ayarlamalar ve takım değişiklikleri yapılarak gerçekleştirilir.
• Kesikli üretim sistemlerinin özellikleri:
–
–
–
–

Düzensiz talep,
Genel amaçlı makineler kullanılması,
Düşük miktarlarda, çok çeşitli üretim,
Aynı fonksiyonel özelliğe sahip üretim araçlarının aynı bölümlerde
toplanması,
– Kalifiye işgücü kullanılması,
– Yüksek ara stokları, düşük hammadde ve mamul stokları,
– Esneklik.

2. Kesikli Üretim
• Kesikli üretim siparişe göre üretim ve
parti üretimi olarak iki alt gruba
ayrılmaktadır.
1. Siparişe Göre Üretim :tüketicinin veya müşteri firmanın, zaman, tasarım,
miktar ve kalite bakımından özel olarak belirlediği bir mamulün
üretilmesidir.
2. Parti Üretim Sistemi: özel bir siparişi veya sürekli bir talebi karşılamak
amacı ile, belli bir mamul grubunun belirli miktarlardan oluşan partiler
halinde üretilmesidir. Bu sistem, siparişe göre üretim sistemine kıyasla,
üründe standardizasyon yönünde bir adım daha ilerdedir, ancak ürünün,
sürekli üretim sistemindeki gibi standardize edilmiş olduğunu söylemek
mümkün değildir.

3. Karma Üretim
• Karma üretim, sürekli üretim ve sipariş üzerine
üretimin karışımından meydana gelir.
• Bu üretim tipi hem sipariş üzerine üretimin ve
hem de sürekli üretimin özelliklerine sahip
bulunmaktadır.
• Karma üretimde işletme piyasanın talebini
karşılamak üzere sürekli üretimde bulunmakla
birlikte, müşterilerin özel sipariş şartlarına
uygun olarak üretimde yapılmaktadır.

4. Proje Tipi Üretim
• Proje tipi üretimde, üretim sistemi bir tek ürüne
göre üretim yapabilecek şekilde düzenlenmiştir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tek çeşit ve tek ürün üretimi
Tek çeşit, az sayıda ürün
Çok sayıda seri girdi, bir kerelik ürün
Özel talebe bağlı üretim
Teknik uzmanlaşmanın yüksek olduğu kalifiye işgücü
Belirli sanayi dallarında kullanılır.

