ll.YÜZYILIN ÜRETİM PARADİGMASI:ÇEVİKÜRETİM
Birdoğan BAKf')
Özet: Son zamanlarda popüler bir kavram olan çevik üretim, 2L.yüzyıl
Ureüm paradigması· olarak desteklenmektedir. Çevik üretim; değişen pazar
ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirmede olagan üstü yeteneklere sahip bir
sistemdir. Çevik üretim sistemi; müşteri taleplerini zamanında gerçekleştirmek
amacıyla ürün hatları ve modelleri arasında hızlı bir değişim gerçekıeştirir. Bu
çalışmada, çevik üretimin gelişimi, çevikligin ardındaki itici güçler, çevik
imalat tanımları incelenerek, çevikliğin temel ilkeleri
ve özellikleri
açıklanmıştır.
Ayrıca,
çevik ilcetimin yalın ve esnek üretimden
farklılıkları!fazlalıkları oldugu ifade edilerek, 21. yüzyılın tahmin edilemeyen,
kestirilemeyen ortamlarında kullaOllabilecek genel bir felsefe olabilecegi
tartışılmıştır.

Abstract: Agile manufacturing, a recently popularised concept, has
been advocated as the 21 st century manufacturing paradigm it is a
manufacturing system with extraordinary capabiiities to meet the rapidly,
changing needs of the marketplace. A system that shifts quickly (speed and
responsiveness) among product models or between product Iines (flexibility),
ideally in real time response to customer demand. This paper presents the
genesis of the agile m.anufacturing concept, and examines the drivers of agility.
The paper also reviews defınitiom of agile manufacturing and.Xey concepts of
agile manufacturing, and achieving attributes of agitity. Additionaııy, in this
paper it is discussed that agile manufacturing system can be a good philosophy
to be used in markets that are hard to be foreeasted; by ciling the
differences/additions of agile manufaeturing systems over Jean and flexible
m.anufacturing systems.

I. Giriş
sonra üretim alanında ıyıce ağırlığını hissettirmeye
başlayan yalın üretim sistemi eldeki kıt kaynakların kullanılmasıyla rekabet
halindeki pazarlara tepki verebilen, teknik ve yöntemleri içerir. Temel amaç,
israfın önlemnesidir. Yeni bin yılda ise olaylar öyle hızlı gelişiyor ve değişiyor
ki, bu değişimleri takip etmek oldukça zorlaşıyor. Pazarlar gittikçe global ve
müşteri odaklı oluyor. Müşteriler daha çok çeşİt, daha kaliteli, daha hızlı tepki
veren, daha güvenilir mal ve hizmetleri talep ediyorlar. Ayrıca teknolojik
gelişmelerin -özeııikle bilişim teknolojilen- sürekli artması hem ürünlerin
1970'li

yıllardan
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yakın anlam vermiştir. Yeni bir bakış açısı, alışkanlık bu anlamlardan bazılarıdır. Bu çalışmada
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tasarımında

hem de imalat süreçlerinde gelişmelere yol açmıştır. Bütün bu
olan gereksinirnin artmasına yol açmıştır.
Sözlük anlamı "hızlı hareket etmek, atik ve aktif olmak" olan çeviklik,
havacılık alanında "uçağın bir manevra durumundan başka bir manevra
durumuna başarılı bir şekilde geçme yeteneği" olarak tammlanabiljr. Üretim
alanında kullanılan çeviklik ise; sürekli ve öngöriilemeyen değişimlerin
yaşandığı rekabet ortamında başarılı olabilmek ve ürün özelliklerinin müşteri
odakl J kriterlerle belirlendiği pazarlarda müşteri isteklerine en kısa sürede yal1lt
verebilmek için geliştirilen bir felsefedir.
gelişmeler çevikliğe

II. Literatür Araştırması
Çevik üretim kavramı; ilk kez ABD'de Lehigh Üniversitesindeki
lacocca Enstitüsünde 1991 yılında Çevik Üretim Teşebbüs Forumu tarafından
ortaya atılmıştır (Richards, 1996: 61).
Kidd (1994); çevik üretim isimli kitabında çevik imalatm tanımlanması
slirecine katkıda bulunmuştur. Kidd çalışmasında, son derece yetenekli ve
bilgili insan, gelişmiş teknolojiler ve organizasyonun bütünleşmesiyle çevikjiğe
ulaşılabilcceğini ileri sürerek kavramsal bir yapı önermiştir. Ayrıca, modem
bilgisayar bazlı teknolojilerin gücünden yararlanmada bilgili, yetenekh ve
deneyimli işgücünden yararlanılması gerektiğine de dikkat çekmiştir.
He-Kusiak (1995); çevikliğe ulaşmada kullanılabilecek güçlü bir
tasarım kavramı olarak ertelenen ürün farklılaşmasını önermişlerdir.
Richards (1996); çevikliğin, yalınlık ve esneklikle aynı anlamda
olmadığını belirterek, çevik üretimi tanımlamıştır.
Fliedner-Vokurka (1997); çevikliği açıkladıktan sonra çeviklikte
başanya ulaşmak için bazı içsel ve dışsal girişimlerin yapılması gerektiğini ve
199ü'lardarı sonra
çevikliğin önemli bir rekabet silahı olacağını ifade
etmişlerdir.

tasarım

Cheng vd. (1998); çevik üretim tasanm ve uygulamalarında geleneksel
teknikleriyle yapay zeka ve internet teknolojilerinin bütünleştirildiği bir

yaklaşım önemıişlerdir.

Narasimhan-Oas (1999); operasyonel esnekliğe ve imalatta çevikliğe
Tedarik Zinciri Yönetim uygulamalarının rolü olduğunu ortaya

ulaşmada

koymuşlardır.

Katayaına-Bennett

(1999); çevik ve yalın üretimi kavramsalolarak
182 Japon işletmesi üzerinde yaptığı anket çalışmasıyla
maliyet optimizasyonu sağlamak için çevikliği artırıcı faaliyetlerle

karşılaştırarak,
işletmelerin

uğraştıklarını saptamışlardır.

Sharp vd (1999); Çevik imalata

ulaşmak

için kavramsal bir model

geliştirerek İngiltere'deki lider i 10 Sanayi işletmesinde bir anket yardımıyla

çeviklikle ilgi li çalışmaların durumunu tespit etmeye çalışmıştLr.
Sharifi-Zhang (1999); işletmelerde çevik imajata ulaşmak için bir
l1letodoloji önermişlerdir.
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Yusuf vd. (1999); işletmeleri çevikliğe iten sebepleri ve çevik iınalatın
temel esaslarını anlatarak, çevik imalata nasıl ulaşıldığınl belirtmişlerdir.
Naylor vd. (1999); yalın ve çevik imalat paradigmalarını tanımlayarak,
aralarındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymuştur. Ayrıca, hiçbir
paradigmanın tek başına ne iyi ne de kötü Ç)lduğunu gerçekte doğru bir tedarik
zinciri stratej isi içinde bu tekniklerin birbirlerini tamamladıklarını ifade
etmişlerdir.

Gunasekaran (l999b); çevik imalat teknikleri ve temel stratejileri
çevik üretim sistemleri için bir model geliştirerek daha sonraki
araştırmalar için bir yön çizıuiştir.
Meade-Sarkis (1999); işletmelere daha fazla çevik olmalarına yardımcı
olmak için analitik şebeke yaklaşımıyla organizasyonel proje alternatiflerinin
değerlendirilmesi için karar metodoloj isi önennişlerdir.
Cristian vd. (I 999); uluslararası bir gıda imalatçlsı ve pazarlamacısı
olan Kraft firınasının çevikliğin prensiplerini uygulamasıyla maliyetlerde
azalma, stoklarda azalma, verimlilikte artış gibi kazaOlmlar sağladığını ifade

tanımlamış,

etmişlerdir.

Şahin (2000); odaklanmış fabrika, ya1Ln üretim, bireysel isteklerc göre
üretim ve çevik üretimi açıklayarak bu üretim sistemlerinin ortak yönlerini
açıklamıştır. Bu tekniklerin aynı sonuçlara ulaşmak için (kalite, fiyat, pazara
zamanında ulaşma ve çevikliğe dayanarak daha iyi performansa ulaşmak) farklı
teknikler olduğunu belirtmiştir.
Sanchez (200 i); çevik imalatIa ilgili literatürdeki çalışmaları
inceleyerek, bu çalışmaları çeşitli şekillerde sınıflandırmıştır.
Dereli-Baykasoğlu (200 i); tepkisel üretim olarak da isim lendirdiklen
çevik üretimin yalın ve esnek imalat sistemlerinden farklı olduğunu ileri
sürmüşlerdir.

Baki (2002); yalın ve çevik üretimi açık(ayarak, yalın ve çevik üretimi
(ortam, ürün miktarı, ekipman, ürün tasarımı, kalite yönetimi,
işgücü yönetimi, felsefe, ürün yaşam evrim i, önem verdiği noktalar vb.)
karşılaştınmş ve çevik üretimin, yalın üretimin temelleri üzerine oturduğunu
ifade etmiştir.
Görüldüğü gibi çevik üretimle ilgili literatür incelendiğinde, büyük bir
kısmının teorik çalışmalar olduğu, uygulama sonuçlarını içeren çalışmaların çok
az olduğu görülmektedir. Bunun nedenleri çevik üretim sisteminin henüz yeni
ortaya çıkması ve bu sistemi uygulayan işletmelerin sayısının bir elin
parmaklarını geçmeyecek olmasındandır. Diğer taraftan Türkiye'de bu konuyla
ilgili çalışmaların son derece az olduğu dikkati çekmektedir. Bu noktadan
hareketle Türkiye'de bu kavramla jlgili tartışmalar için başlangıç oluşturmak ve
uygulayıcılarayol göstermek bu çalışmanın temel hedefleri arasındadır.

çeşitli açılardan
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III. Çevik Üretimin Gelişimi
üretime ulaşıncaya kadar emek sanat bağımlı üretim/zanaatkar
üretimi, kitle üretimi ve yalın üretim evrelerinden geçilmiştir (Meade-Sarkis,
1999: 241). Sanayi devriminden- James Watt'ın buhar makinesini bulması ve
buhar gücünün insanlığın hizmetinde kullanılmaya başlanması sanayi
devriminin başlangıcıdır- önceki üretim biçimi emek sanat bağımlı üretimdi. Bu
dönemde tarıma ve zanaata dayalı bir ekonomi vardı- İşyerleri küçüktii, usta ve
çırak yada her ikisini içeren yerlerdi. Ustalar, bugünün yöneticileri
konumundaydı (Dilworth, 1979: 16-17).
Bu dönemdeki el yapımı mallar çok pahalıya üretiliyordu (Wornack vd.,
J 993: 13). Endüstri devriminden sonra buhar makinesinin fabrikalarda güç
kaynağı olarak kullanılmaya başlamasıyla insan gücünün yerini makineler almış
ve üretim küçük atölyelerden fabrikalara kaymaya başlamıştır. ilerleyen yıllarda
Henry Ford tarafından geliştirilen montaj hatlarıyla beraber kitle üretimine
Çevık

geçilmiştir.

Kitle üretimiyle ürünlerin fiyatları düşmüş, üretim hızlandırılmış ve
ürünlerin daha çok müşteri tarafından elde edilmesine olanak sağlanmıştır. 1950
ve 60'[1 yıllarda firmaların çoğu daha düşük maliyete ulaşmak için ürün ve
süreç esnekliği az olan bu üretim sistemini temel üretim stratejisi olarak
seçiyorlardı (Fliedner ve Yokurka, 1997: 18).
1970'li yıllara geiindiğinde pazar ve tüketici yapısındaki değişime
cevap verebilmek ve sistemin atölyedeki tıkanıklıklarını aşarak verimliliği
artırmak için üretim sisteminde köklü bir değişiklik gerekmekteydi. Bunu yalın
üretime geçiş olarak nitelendirmek mümkündür. Toyota üretim sistemi olarak
da bilinen yalın üretim; israfın/atıkların ortadan kaldınlmasına odaklanır
(Haneock ve Zayko, 1998: 38; Edwards, 1996: 51). Yalın üretim; değer akışını
yaratmak için "muda" olarak adlandırılan zaman dahil tüm ısrafı ortadan
kaldırmaktır (Christopher ve Towill, 2000: 206;Naylor vd., 1999: II O). Bu
sistemin temelinde satın alına aşamasından dağıtıma kadar tüm üretim sürecinde
israfı gidermek yatar (l-Iay, 2000, :XV). Yalın üretim; bütün bu işlemleri
yaparken emek sanat bağımlı ve seri üretimin avantajlarınI birleştirir. Böylece
emek sanat bağımlı üretimin maliyetinden ve seri üretim katılığından uzaklaşılu
(Womack vd., 1993: 13).
1980'lerin ilk yıllarından itibaren daha esnek olan, aşırı stokların, temin
sürelerinin azalmasına odaklanan ve hem ürün hem de müşteri hizmetlerinde
ileri düzeyde kaliteye odaklanan "Dünya Çapında Üretim" ve "Yalın Üretim"
kavramlan popüler oldu.
1990'larda ise; çoğu imalatçılar hala yalın üretim kavramını
uygulamaya çalışırken, sanayi !iderleri konumundaki 21 yüzyılın başlannda
başarılı imalat işletmeleri çevik üretim olarak isimlendirdikleri yeni bir
paradigmayı oluşturmaya çalışıyorlardı (Sanchez ve Nagi, 2000: 356 J). Çevik
üretim; SÜTekli ve tahmin edilemeyen değişmelerin olduğu rekabet ortamındaki
pazarlara daha hızlı ve etkili reaksiyon göstererek müşteri isteklerine göre ürün
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ve hizmetler dizayn ederek başarılı olma umudu olarak tanımlanabilir
(Gunasekaran; 1999a: 1). Çeviklik, rekabetin son derece şiddetli o lduğu
günümüzde rekabet edebilmek ve rekabet avantajını sürdürebilmek için temel
bir strateji olmuştur (Assen vd., 2000: 16).
Diğer taraftan facocca Enstitüsünün hazırladığı rapora göre çevik üretim
işletmesinin öze]] ikleri şöyle sıralanm ıştıf (Kidd, 1999: 12):
-Bütün faaliyetlerde eş zamanlılık
-Tüm çalışanlara sürekli eğitim
-Müşteri duyarlılığı

-Önemli bir değer olarak düşünülen çalışanlar
-Takımdaki çalışanlara yetki verme
-çevresel ilgi ve proaktif yaklaşLm
-Erişilebilir ve kullanılabilir bilgi
-Yetenekli ve bilgili çalışanlar
-Açık sistem mimarisi
-İlk defada doğru dizayn yapmak
-Toplam kalite felsefesi
-Kısa çevrim zamanları
-Teknoloji bilgisi ve hderhk
-Teşebbüs bütünleşmesi

-Vizyon

esaslı

Tablo i: Kitle,
,

yönetim
Yalın

ve Çeviklik Arasındaki Temel FarklılaştırıCl

Un.su.rlar (Sharp vd., 1999: 157)
Kitle

Itici Uıısurlar

Odak Noktası
Tedarikçiler

Organizasyon

Urün

Süreç

felsefe

-Fıyat

Çevik

Yal1l1
-Pazar

-İsrar ekonomisi
-Tahmin
edilebilir
-Talep esaslı
ürünler
-Tahmine göre üretim
-Ekipman ve teçhizatlar
-Teknoloji ve sistemler
-Çok
-Daha az
-Dilşük sevıyede güven
-Yüksek seviyede güven
-Birbirınİ rakip olarak -Uzun dönemli lIişki
gören arı lay ış
-işbirlikçi
.ilişki içiode
-IşgUcUnun bölünmesi
·Takım çalışması
-Hiyerarşik
-Daha
basık
organiLasyon şeması
-Seçim imkanı çok az
-Seçım imkanı çok
-Sürekli değişen kalitede -Yüksek kalite

-MüşLeri

-Ölçek ekonomisi

-Çeşit ekonomisi

-Durağan pazarlar

-Tahmın

-Rij itIDeğişmez
-El emeğine dayalı
Otorite

esaslı

-Esnek
-Otomatik
Yönetimsel

edılemeyen

pazar
-Siparişe

üretım

göre

-İnsan ve bilgi

-Çoktan seçmelj
-Yüksek
seviyede
güven
-Kısa dönemli
-Riski/karı paylaşma

-Çok

yeteneklı

-YetkilendiriJmiş

-Bireysel
isteklere
uygun
-Amaçlara uygun
-Farklı

uyabilen
-Bilgi esaslı
Liderlik

koşullara
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Yalın

ve çevik
üretim benzerlikleri olmasına rağmen önemli
da içerir. Yalın üretim; sınırlı kaynaklarla rekabet avantajı
sağlamaya çalışırken, çevik üretim sürekli değişen ortamdaki karmaşıklığa
çöz-iim üretmeye odaklanır. Çevik üretim; tek bir işletmenin ötesinde, şirketler
arasında kaynak ve teknolojilerin paylaşımını gerektirir. Diğer taraftan yalın
üretim; kaynakların verimli kullanımına odaklanan operasyonel tekniklerin
toplamıdır. Çeviklik ise tahmin edilemeyen bir ortamda başarılı olmaya
odaklanan genel bir stratejidir (Sanchez ve Nagi, 2001: 3562). Tablo 1 kitle,
yalın ve çeviklik arasındaki temel farklılaştırıcı unsurları göstennektedir.
Yalın üretim; kitle üretimden farklı olarak herşeyin daha azını kullanır.
Yani, daha az kaynakla daha çok çıktıya ulaşmayı amaçlar. Fabrikadaki
işgücünün, zamanın, yeni ürün ge1iştinnede mühendislik çabalarının,
ekipmanlara yapılan yatırımın yarısı kullanılır. Üstelik, fabrika alanında çok
daha az hat ve daha büyük miktarlarda ve sürekli artan çeşitte ürünler söz
konusudur. Oysa kitle üretiminde; çok sayıda ürün üreterek ölçek ekonomisinin
prensiplerinden yararlanılır (Katayama ve Bennett, 1999: 43-46).
öte yandan Tablo 2 farklı endüstriyel dönemlerdeki ilişkiler ve temel
farklılıkları göstermektedir. Müşteriler, pazarlar ve rakipler sürekli artan bir
şekilde tahmin edilememekte ve bu durum HT gibi yalın üretim metotları için
uygun olmamaktadır. Tam aksine, çevik üretim karmaşık imalat ortamında hem
operasyonel hem de stratejik olarak istenen şekilde çalışmayı amaçlamaktadır.
Ya! ın üretim, kontrolü altındaki şeyleri çok iyi şekilde yaparken, bunun aksine
çevik üretim kontrolü altında olmayan şeylerle ilgiIenir (Sharp vd.,1999: 156157).
farklılıkları

Tablo 2:

Farklı

Endüstriyel Dönemlerdeki Kavramsal Farklılıklar ve
Ilişkiler (Sharp vd., 1999' 157)

Kıtle Uretımi

Yalın

-Ekip ve teçhizatlara yatırım
-Yübek işgücü seviyesi
-Uzmanlaşma

Uretim
-Teknolojiye yatırım
-Kademeterin

Çevik Üretim
bilgi
·Insan
ortadan

kaldırılması

-Çok yetenekli işgücü
yeniden
-Saglam,
takımlar.
düzenlenebi len
ekipman, altyapı
-İmalatın tUm
saflıalarında

-İsrafın azaltılması

-Çok az işgücü girdisi
-Çok kadenıeli

-Işgücü

girdisi

ortaklık

-Oluşturulan takımlar

-Kendi
takımlar,

- Yavaş karar verme

-Tedarikçilere

daha

-Yıllar

süren ürün

geliştirme

zamanları

-Sürekli dtğişen kalite

sUren ürün

teknoloji

ve

bilgi

bütünleşmesi

-İşçiler yaptıkları ürünleri satın -Durağan süreçler
-Aylık

kendini yönlendiren
yönetim engelleri

yok
fazla -Verimli

bağımlılık
alabilırler

sistemlerine

yatırım

-Haftalık
geliştirme

zamanları

-Satış noktasında yüksek

kaJite

ürün

geliştirme

zamanları

-Ürün ömrü boyunea yüksek
kalite
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Diğer taraftan, bazı kaynaklarda çevik üretim esnek İmalatla aynı
anlamda kullamlmasına karşm bu kavramlar farklı kavramlardır. Çevikliğin
kökeni, esnek imalat sistemlerine kadar uzamr. Başlangıçta çevik üretim; hızlı
değişimi gerçekleştirmek için otomasyon aracılığıyla imalat esnekliğini
sağlayan bir yololarak düşünüldü ve böylece ürün miktarı ve çeşidindeki
değişmelere daha hızlı cevap verebiIdi. Daha sonra imalat esnekliği fikri daha
geniş bir işletme kavramı haline gelerek organizasyonel odaklı çeviklik kavramı
olarak ortaya çıktı (Christopher ve Towll, 2000: 206). Esnek imalat, aynı üretim
hatlarında farklı ürünler üretebilme yeteneğidir. Temelde esneklik robotlarla
aynı anlamdadır. Bir varsayım olarak ihtiyaç olan bir şeyaynı hatlarda farklı
ürün tiplerini üretmek için programlanabilir, otomatikleştirilebilir. Çeviklik ise
değişkenlik olarak tanımlanan bir kavram olup, farklı ürün hatları arasında hızlı
bir şekilde değişiklik yapmak olarak tanım lanır (Richards, 1996: 61). Esnek
üretim reaktif iken, çevik üretim proaktiftir (Sanchez ve Nagi, 2001; 3562).
Esnek üretim planlanan değişikliklere cevap verme yeteneğidir. Çevik üretim
ıse hangi miktarda olursa olsun hızlı bir değişiklikle ekonomik olarak çeşitli
ürünler üreterek beklenmeyen değişikliklere cevap verme yeteneğidir (Şahin,
2000: 60). Çeviklik ve esneklik kavramını daha iyi anlamak için aşağıdaki
örneği incelemek faydaLı olacaktır. Bir otomobil galerisine giden müşteri renk
katalogundan beğendiği model için siparişte bulunsun. İmalatçı fırma,
müşteriye istediği ürünü, istediği renkte, kısa sürede üretip teslim ennesi
esneklikle açıklanabilir. Pazarda ortaya çıkan çizgili desende otomobil talebini
karşılamak için, firmanın çok çabuk manevra göstererek yeniden şekillenme
yeteneği ise çevikliktir (Backhouse vd., 1999:78).

ıv. Çevik Üretimin Tanımı
21. yüzyıla yaklaştıkça ımalatta başarılı olmak ve ayakta kalmayı
güvence altına almak oldukça zor olmaya başlamıştır. Bu gerçek, temel
özeniklerinden biri değişim olan yeni bir dönemin ortaya çıkmasına yol
açmıştır. Bu kritik durum işletme önceliklerinde, stratejik vizyonda, geleneksel
olarak ayakta kalmak için kullanılan metot ve modellerde önemli değişikliklere
yol açmıştır (Shariti ve Zhang, 1999: 7). Öte yandan işletmeler değişen müşteri
taleplerine uygun ve zamanında cevap vermek zorundadırlar. Ayrıca rekabet
gittikçe şiddetlenmekte ve agresif olmaktadır (Christian vd., 1999: .28). Son
zamanlarda gelişen paradigma, iş ortamındaki değişikliği ve sanalorganizasyon
gibi yeni gelişen metotlar vasıtasıyla müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve
proaktif yaklaşımı benimsemektir. Gelişen bu paradigmaya çevik üretim ismi
verilmiştir (Sharifi ve Zhang, 1999: 7).
1991 ydında ABD'de ıSO'den fazla sanayi yöneticisinin katıldığı bir
çalışma yapıldı. Bu çalışmaların sonucu, ABD sanayinde rekabet dummunun
gelecek 15 yılda nasıl gelişeceğini gösteren "21. Yüzyıl İmalat İşletmesi
Stratejisi" isimli iki ciltlik rapor halinde yayınlandı. Daha sonra LeI1igh
Üniversitesinde Iacocca Enstitüsüyle işbirliği yapılarak "Yalın İmalat İşletme
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Foruınu" oluşturularak, çevik üretim kavramı tanımlanmıştır (Sanchez ve Nagi,
200 i: 3562).
Jacocca enstitüsünün raporunun yayım Ianmasından sonra çevikl ik
üzerine yazılmış pek çok kitap, ticari ve akademik dergi olmuştur, Kavramııı
yeni olmasıııdan dolayı her yayında çeviklik kavramına farklı açılardan
bakılmıştır. Çevikliğin sözlük anlamı, hızlı hareket eden, atik ve aktif
anlamlıldadır (Kidd, 1994: 9). İmalatta çeviklik ise; bireyselolarak müşteri
isteklerini karşı/ama, çeşitli parti büyüklüklerinde kısa temin süreleriyle düşük
maliyetli, yüksek kaliteli ürünler üretme yeteneğidir (Narasimhan ve Das.
1999: 4).
Çeviklik hızın ötesinde bir kavram olup, hızla aynı anlamda
kullanılmamalıdır. Çeviklik yoğun yapısal ve düzen değişiklikleri gerektirir.
Çevik l'ıretimin, esneklik veya tepki hızıyla aynı anlamda kuııanılması dar
an lamda ku llanılmasıdır. Kidd' e (1994) göre çevikI ik, hız ve esnekliği
içermesine karşın, onlardan çok daha geniş kavramdır. Çeviklik, bilinen
teknolojilerin ve imalat metotlarının sentezlenerek kullanılmasıdır. Çeviklik,
Yalın Üretim, Bilgisayarla Bütünleşik Üretim, Toplam Kalite Yönetimi, imalat
Kaynakları Planlaması, Değişim Mühendisliği, Çalışanların Yetkitendirilmesi
ve Optimize Üretim Teknolojisiyle uyum içerisindedir (Yusufvd., 1999: 34)
Çeviklik; sonuçları bakımından, operasyonel bakımdan ve geniş
kapsam lı olarak üç şek ilde tanım lanabilir.
Sonuçları bakımından çeviklik; "dinamik, yoğun bir şekilde değişimi
içeren, büyüme esaslı, ... başarmaya odaklanan ... karlarını, pazar paymı ve
müşterilerini artıran" olarak tanımlanır. Diğer bir ifadeyle, ürün ve hizmetlerin
müşteri bazlı değerlendirilerek hızlı değişen pazarlara aynı hızda cevap vermek
için, beklenmeyen ve sürekli değişimin olduğu rekabet piyasasında büyüme
yeteneğidir. Diğer bir tanıma göre çevik organizasyon, müşteri siparişlerini hızlı
bir şekilde karşılar ve gerektiği zaman yeni ürünler sunar.
Operasyonel açıdan çeviklik; herbiri bazı temel beceri, yetenek
gerektiren ve çeşitli faaliyetlerin ortak işbirliğini gerektiren çok sayıda
faaliyetin sentezidir. Böylece değişen ınüşteri isteklerini hızlı bir şekilde
karşılamak ve değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlamak için işletmelere
birlikte olma imkanı verir. Bu açıdan bakıldığında diğer bir tamma göre; kritik
yol üzerİndeki faaliyetleri hızlandıran ve temelde zaman esaslı rekabet etme
yeteneğidir.

Lehigh Üniversitesindeki 1acocca Enstitüsü tarafından da desteklenen
çeviklik tanımı şöyledir. Pazarın değişim ihtiyaçlannı (hız,esneklik, müşteriler,
rakipler, tedarikçiler, tepkisel1ik, alt yapısal) hızlı bir şekilde gerçekleştirmek
için olağanüstü yeteneklere (içsel yetenekler: donanım ve yazılım teknolojileri,
insan kaynakları, eğitilmiş yönetim ve bilgi) sahip bir üretim sistemidir. Bu
sistem ürün modelleri ve ürün hatları arasında (esneklik), hızlı (hız ve
tepkisellik) bir değişim gerçekleştirir ve müşteri istek ve ihtiyaçlarını
zamanında karşılar (Yusufvd., 1999: 36).

iktisadi ve İdari Bilimler Dergis~

cm: 17

Nisan 2003 Sayı: 1-2

299

Tüm bu tanımlar dikkate alındığında; çevik üretimin gerçekte karmaşık
bir paket olduğu, içeriği konusunda araştırmacılar ve uygulayıcılar arasında tam
bir fikir birliğine ulaşılamadığı görülmektedir. Diğer taraftan yapılan bu
tanım ların ortak özellikleri şunlardır (Yusuf vd., 1999: 35-37):
-Son derece kaliteli ve bireysel isteklere göre üretilen ürünler
-Yüksek bilgi ve katma değer üreten ürün ve hizmetler
-Temel rekabet unsurjannın biraraya getirilmesi
-Sosyal ve çevresel konulara duyarlı olma
-Farklı teknolojilerin sentezi
-Belirsizlik ve teknolojik değişimlerin üstesinden gelme
-Işletme içi ve dışı bütünleşme

V. Çevik Üretime iten Sebepler, Temel İlkeler ve Özellikleri
A. Çevik Üretime İten Sebepler ve Temel İlkeler
Çevikliğin arkasındaki temel itici güç değişimdir. Aşağıda rekabet
kriterlerini birarada toplayan üretim ihtiyaçlarındaki değişimler incelenecektir.
-Otomasyon ve fiyatlMaJiyet Anlayışı: II. Dünya savaşından sonraki
dönemde oldukça yüksek talep ve arz eksikliği vardı. Savaştan sonra arz artan
müşteri siparişlerini karşılamada yetersiz kaldı. Müşteriler; kendilerine sunulan
ürünleri almak için mücadele ettiklerinden, kalite ve hız çok önemli değildi.
Fiyat, müşteri tercihlerini belirleyen önemli bir faktördÜ. Bu durum; malların
kitleselolarak üretilmesiyle sonuçlanan, üretim süreçlerini yoğun otomasyona
yönlendirdi.
-Genişleyen Müşteri Çeşidi ve Beklentisi: Müşteri tercihlerindeki ve
pazardaki değişimin kaliteyi desteklemesiyle, 1980'lerde kalite mücadelesi
ortaya çıkmıştır. Bu durum bir yandan fiyat rekabetinin sürmesine yol açarken
diğer yandan da kaliteye karşı ilginin olağanüstü bir şekilde artmasına yol
açmıştır. Bu arada Toplam Kalite Yönetimi, İstatistiksel Süreç Kontrolü ve
Kalite fonksiyorrGöçerimi gibi kavramlar popüler olmuştur.
-Rekabet Öncelikleri: 1990'ların ilk yarısında uluslararası rekabeti
simgeleyen tepkisellik, yeni ürün girişi, teslimat, esneklik, kalite gibi kavramlar
ortaya çıkarak, pazar ortamı tam bir savaş alanına dönüşmüştik
-Bütünleşme ve Proaktiflik: Üretim ortamında uzun süredir geçerli olan
paradigma reaktifliktir. Oysa işletmeler rekabetin son derece yoğun olduğu
imalat ortamında proaktif davranmak
zorundadırlar. Proaktif imalatçı
müşterileriyle bütünleşerek ihtiyaç ve problemlerini belirlemede onlara yardım
edecektir. Böylece proaktif olma, karışıklığın olduğu global imalat ortamında
rekabet için işletmelere stratej ik avantaj sağlayacaktır. Proaktifliğin sağladığı
stratejik imkanlar büyük ölçüde işletme içindeki bütünleşmeye ve
koordinasyona bağlıdır.
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-İmalat ihtiyaçlarını Gerçekleştirmede Sinerji: Başarılı şirket olmak için
sjne~iil1in

rekabet avantajına ulaşmada önemli bir unsur olduğunu bilmek
gereklidir. Teknik, sosyal, teknolojik, fonksiyonlar,
stratejiler, insan ve
yönetimin bütilnleşmesi rekabete ulaşmanın temelidir (Yusufvd., 1999: .34-35).
Yusuf vd.(l999); çevik üretimin temel ilkelerini; temel yetenek
yönetimi, sanal teşebbüs, yeniden düzenleme yeteneği ve bilgi esaslı teşebbijs
olarak belirtmişlerdir.

B. Çevik Üretimin Özellikleri
Yalınlık, düzgün çizelgelerneyi sağlamak için zaman dahil tüm israfları
ortadan kaldırarak değer akışı oluşturmaktır. Çeviklik ise, çok hızlı değişen
pazar koşullarında kazançlı fırsatlardan yararlanmak amacıyla sanal bir işletme
ve pazar bilgisini kullanmaktır (Naylor vd, 1999: i 08; Jones ve Towill, 1999:
s.61).
Çevik üretimin özellikleri şunlardır (Cheng vd., 1998: 97):
-Kitle üretiminin kalıplaşmış özelliklerini bir tarafa bırakarak, yere,
zamana ve miktara bakılmaksızın müşterilerin bireysel isteklerine göre ürün
üretilir.
-Bireysel isteklere göre yapılan üretimin yüksek maliyetine
katlanmadan, ölçek ekonomisinden ziyade çeşit ekonomisine odaklanu'.
-Beklenmeyen müşteri ihtiyaçları ve artan müşteri tercihleri çevik
üretim prosesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
-Çevik üretim, sadece atölye veya fabrikaya değil, tüm işletmeye hitap
eder.
-Çevik üretim; bir sanal işletmenin hızlı formasyonu veya pazara yeni
[jrünlerle hızlı bir şekilde girmek için çoklu şirket anlaşmalarına dayanan
teşebbüsleri içerir.
-Çevik üretim, coğrafi sınırlar ve yoruma bağlı olmayan sınırlamalar
olmaksızın sanal teşebbüsler ve ürün geliştirme dönemleri boyunca daha fazla
bi 19i akışı ve daha fazla şeffaflık gerektirir.
Bir işletmenin çevik işletme olması için öncelikle üst yönetimin çevik
olması gerekir. Üst yönetim, beklenmeyen fırsat ve tehditleri proaktif bir
yaklaşımla önceden görerek gerekli tedbirleri almalıdır. Daha sonra imalat başta
olmak üzere işletmenin diğer fonksiyonları (pazarlama, finans gibi) çevik
olmalıdır. Böylece müşteri tercihlerindeki beklenmeyen, tahmin edilemeyen
değişiklikler karşında (irelim hattını hızlı bir şekilde
değiştiren işletmeler
ayakta kalacaklar, diğerleri ise zamanla yok olacaklardır.
Tablo 3'de ise çevik işletmenin özellikleıi verilmiştir.
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Tablo 3' Çevikİşletmenin Gzellikleri (YUSUF vd., 1999' 41)
İlgili Ozellikler
Alan
-Tüm faaliyetlerin eş zamanlı gerçekleştirilmesi
Bütünleşme
Etkilediği

-Teşebbüs bütünleşmesi
-Çalışanlar için erişilebilir bilgi

Yetenek
Takım Yapısı

Teknoloji

Kalite

Değişim
Ortaklık

Pazar

-Çok yönlü yetenekler
-Taklidi zor olan işletme uygulamaları gerçekleştirmek
-Takımlar bireysel çalışmalarla yetkilendirilmiş
-Çapraz fonksiyonel takımlar
-Takım lar şirket sınırlarını aşmakta
-Merkeziyetçilikten uzak karar verme
-Teknoloji bilinci
-Mevcut teknoloji kullanımında liderlik
-Gelişen teknolojiler hakkında bilgili ve yetenekli olma
-Esnek üretim teknolojileri
-ÜrUn yaşamını aşan kal1te
-Çok fazla katma değerli Urünler
-İlk defada doğru dizayn
-Kısa çevrim zamanlarını geliştirmek
-Sürekli gelişim
-Değişim kültürü
-Hızlı ortaklık formasyonu
-Müşterilerle stratejik ilişki
-Tedarikçilerle yakın ilişki
-Tedarikçilerle/mtişterilerle güven esaslı ilişki
-Yeni Urünün sunulması
-Müşteri odaklı yenilikler
-Müşteri meınnuniyeıi

-Değişen pazar ihtiyaçlarını karşılamak

Egitim

Mutluluk

-Öğrenen organizasyon
-Çok yetenekli ve esnek insan
-Sürekli yenilenen işgücü yeteneği
-Sürekli eğitim ve gelişim
-Çalışanın memnuniyeti

Diğer taraftan Tablo 4'de yalınlık ve çevikliğin bazı özelliklerinin önem
derecesi görülmektedir (Naylor vd, 1999: 109).
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Tablo 4: Yalmlık ve Çevikliğin Çeşitli Özelliklerinin Önem
Derecesi (Naylor vd., 1999: 109).
Çevik
Yalın
Özellik
Pazar Bilgisini Kullanma
000
000
Bütünleştirilmiş
Tedarik Zinciri/
000
000
Sanal Teşebbüs/Dei'!;erAkışı
Temin Süresi Baskısı
000
000
İsrafın Ortadan Kaldırılması
00
000
Hızlı Bir Şekilde Yeniden Düzenleme
000
00
Değişimlere Karşı Hazırlıklı Olma
000
O
Düzgün Talep
O
000
O O O = Zorunlu
O O = Arzu edilen 0= Olsa da olur
olmasa da olur

VI. Sonuç
işletmeler, 21. yüzyılın talep ve zorluklarının üstesinden gelmek için

yeniden yapılanmakta ve iş süreçlerini radikal bir şekilde değiştirmektedirler.
Yeni bin yılın işletmeleri, değişen ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılamak
amacıyla kal iteli ve düşük maliyetli ürünler üreterek müşteri taleplerindeki
zorlukların üstesinden geleceklerdir. İşte böyle bir ortamda, 21. yüzyıl imalat
paradigması olarak karşımıza çıkan çevik üretim, 1991 yılında ABD'de Lehigh
Üniversitesindeki lacocca Enstitüsünde bir grup uzman tarafından ortaya
attlmıştır. Müşteri istek ve ihtiyaçlarının hızla değiştiği, rekabetin giderek
şiddetlendiği ulusal ve uluslararası pazarlarda, olağanüstü performans artışları
sağlayan imalat tekniği olarak kabul edilen çevik üretim; müşteriler tarafından
dizayn edilen ürün ve hizmetlerle değişen pazarlara daha hızlı ve etkili cevap
vererek, sürekli ve tahmin edilemeyen değişimlerin olduğu rekabet ortamında
ayakta kalma ve yaşama yeteneği olarak tanımlanabilir.
Çevik üretimin uygulayıcılar ve akademisyenler arasında ulusal
sınırtarm ortadan kalktığı, geleneksel pazarların daraldığı global rekabet
ortamında
gelecekte bir mücadele aracı olacağı görüşü yaygınlık
kazanmaktadır. Çevik üretim, küçük ölçekli sürekli iyileştinneler değildir.
Tamamen farklı bir kavramdır. Çevik üretim; sürekli değişimle karşı karşıya
kalındığında mal ve hizmet üreten bir üreticinin ayakta kalma yeteneğini temsil
etmede kullanılan yeni bir terİmdir. Bu değişimler pazarlarda, teknolojilerde ve
işletmenin tüm yönlerinde olabilir.
1950'li yıllarda ortaya çıkan yalın üretim sistemi 2000' li yıllara kadar
iş~etmeıerde kullanılmıştır. Yalın üretim, çevik üretim için gereklidir ama
yeterli değildir. Yani, çevik üretim yalın üretimin temelleri üzerine oturmuştur,
onu inkar etmez. Ancak, özellikle internetın insanlığın hizmetine sunulmasından
sonra bil İşim teknolojilerindeki olağanüstü hızlı gelişmeler, 21. yüzyılda yeni
problemlerin listesinden gelınede yeni bilimsel yaklaşımları kuııanmayı
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gerektirmektedir. Buııu da sağlayacak bilimsel yaklaşım insan, urganizasyon ve
gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındıran çevik üretim sistemidir.
Çevik üretim sistemine ülkemiz işletmeleri açısından baktığımızda hem
teknoloj ik hem de insan altyapısının istenilen düzeyde olmaması bu sistemin
uygulanmasında sıkıntı yaratabilir. Ancak unutulmamalıdır ki yeni milenyumda
çevik olmayan işletmeler rekabet gücünü kaybedecekler ve ayakta
kalamayacaklardır. Dolayısıyla, çevik üretim kavramı 21. yüzyılda diğer
bilimsel yaklaşımlarlalfelsefelerle yarışacak hatta öne çıkabilecek bir paradigma
olarak gözükmektedir.
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