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SUMMARY 

 
Material Requirements Planning (MRP) is an information system used to plan and control all 
manufacturing activities within the organisations. Just In Time (JIT) is an production system 
approach wherein wastes in the production process are systematically identified and removed. 
MRP and JIT, as a hybrid solution, provides a more comprehensive production management 
system for the manufacturer. The hybrid MRP/JIT manufacturing management system combines 
the planning and control concepts of MRP with the streamlined execution concepts of JIT. 

 

ÖZET 
 
Malzeme Ġhtiyaç Planlaması (MĠP), bir organizasyondaki tüm imalat faaliyetlerinin planlanmasında 
ve kontrol edilmesinde kullanılan bir bilgi sistemidir. Tam Zamanında Üretim (TZÜ), üretim 
prosesindeki israfların sistematik olarak belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik bir üretim 
sistemi yaklaĢımdır. 
Bir  karma çözüm olarak, MĠP ve TZÜ  imalatçılara daha kapsamlı bir üretim yönetim sistemi 
sağlamaktadır. MĠP ve TZÜ' den oluĢan karma imalat yönetim sistemi, TZÜ' nün düzgün uygulama  
kavramı ile MĠP' nin planlama ve kontrol kavramının birleĢtirilmesiyle oluĢturulmuĢtur. 
 

1. GİRİŞ 
 
ĠĢletmelerde üzerinde en çok durulan bir konu olan üretim planlama ve kontrol alanında 
1970' li yıllarda çok önemli geliĢmeler olmuĢtur. BaĢta Amerika olmak üzere batı 
dünyasında Üretim Kaynakları Planlaması (ÜKP) ve bunun bir alt kümesi olan Malzeme 
Ġhtiyaç Planlaması (MĠP) teknikleri ve doğuda ise Japonya' da Tam Zamanında Üretim 
(TZÜ) tekniği aynı anda birbirine paralel olarak ortaya çıkmıĢ ve geliĢmiĢtir. Bazı 
yazarlar ÜKP' yi "batının en iyisi", TZÜ' yü ise "doğunun en iyisi" olarak tanımlamıĢlardır. 
BaĢlangıçta taban tabana zıt olarak nitelendirilen bu iki teknik zamanla birbirinin 
tamamlayıcısı olarak kabul edilmiĢlerdir. 
MĠP' yi kapsayan ve üst düzey bir yönetim felsefesi olan ÜKP, batı dünyasında büyük ilgi 
ile karĢılanırken uzak doğunun sanayileĢmiĢ ülkesi Japonya'da ise 1970' li yıllarda itme 
yaklaĢımına dayalı ÜKP' ye karĢı sayılabilecek bir sistem geliĢmekte ve baĢarıyla 
uygulanmaktaydı. Japonya'da geliĢtirilen TZÜ sistemleri arasında en yaygın kullanılanı 
olan kanban sistemi, özde ÜKP sistemine benzerlikler taĢımakta, fakat asıl önemli olan 
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özelliği ise insana dayanması olmaktadır. Bu konuda TZÜ, çok sofistike ve tamamen 
bilgisayarlara dayalı sistemlerden ayrılmaktadır [1]. 

 

2. MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI 

 
1960 ve 1970’ lerde imalat yöneticileri, sipariĢ noktasına dayalı üretim ve stok kontrol 
sistemleri yerine malzeme ihtiyaç planlaması sistemi uygulama gayreti içine girmiĢlerdir. 
Bu çabalar sonucunda bazı önemli baĢarılar elde edilmesine rağmen, yöneticilerin 
büyük bir çoğunluğu, stoklarda, müĢteri servisinde ve karda çok az geliĢme sağlandığını 
görmüĢlerdir. 
Bilgisayar alanındaki geliĢmeler, üretim ve envanter kontrolü alanında önemli geliĢmeleri 
meydana getirmiĢtir. En etkili envanter kontrol sisteminin araĢtırılması esnasında, 
zamanla malzeme ihtiyaç planlaması ortaya çıkmıĢtır [2]. 
1970’lerin ortalarına gelindiğinde MĠP sisteminin baĢarılı bir Ģekilde kullanımı için artık 
yeterince tecrübe kazanılmıĢtır. Son yıllarda malzeme ihtiyaç planlaması imalat 
iĢletmelerindeki üretim ve stok yönetiminin en önemli yöntemi haline gelmiĢtir. 1985 yılı 
itibariyle ABD’ de yıllık satıĢları 20 milyon doların üzerinde olan 5000 iĢletmenin bu 
sistemi baĢarıyla kullandıkları bildirilmektedir [3]. 
Son yıllarda MĠP uygulamaları, kiĢisel bilgisayarlarda düĢük maliyetlerle uygulanabilir 
duruma gelmiĢtir. Böylece küçük ve orta ölçekli firmaların da bu sistemleri kullanma 
imkanı doğmuĢtur [4]. 
Günümüzün ekonomik koĢulları, yöneticileri, özellikle denetim konusunda daha dikkatli 
olmaya zorlamaktadır. Özellikle sık sık değiĢen faiz oranları, malzeme yokluğu, artan 
envanter taĢıma maliyetleri ve benzeri geliĢmeler, daha sıkı denetim ve değiĢmelere 
daha hızlı uyum  sağlama ihtiyacını doğurmaktadır.  
Malzeme ihtiyaç planlaması, yatırım maliyetlerini minimize etmek, üretimini ve etkenliğini 
artırmak ve alıcıya sunulan hizmeti geliĢtirmek amacıyla kullanılan bir malzeme yönetim 
çizelgeleme ve kontrol tekniğidir [5]. 
MĠP' nin temel amacı; hammadde, malzeme ve montaj parçaları için planlanmıĢ 
sipariĢleri oluĢturmaktır. Böylece belirli bir ana üretim programı gerçekleĢtirilebilir [6]. 
MĠP; üretim süreci içerisinde, herhangi bir anda, her bir parça ve malzeme için 
doğabilecek ihtiyacı öngörmeyi amaçlayan bir sistemdir. Bu sistem tüm üretim, 
pazarlama, tedarik ve finansman bölümlerinin üzerinde anlaĢmaya vardıkları ana üretim 
programı’na dayalı olarak hazırlanır ve yürütülür. MĠP’nin bir çok türleri geliĢtirilmiĢ, 
denenmiĢ ve çeĢitli ülkelerde değiĢik üretim süreçlerinde uygulanmıĢ bulunmaktadır. 
Ancak, tüm uygulamalarda izlenen tek ve ortak bir prosedür vardır ve bu prosedür, 
üretim için gereken makine ve iĢgücü saatlerinin, malzeme ve yedek parça miktarlarının 
ve gerek duyulacak enerji miktarının bir çizelge üzerinde programlanmasıdır. Bu 
programlama, ürünün muayene ve kalite kontrol gereksinmelerini de kapsayarak sevk 
ve teslim tarihlerinden geriye, baĢa doğru dönüĢ biçiminde tahminleme yoluyla yapılır. 
Bu uygulama, her ürünün ve/veya onu oluĢturan parçaların tam gereksinim duyuldukları 
zamanın öncesinde üretilmesini ya da tedarik edilmesini sağladığından stok bulundurma 
gereğini hemen hemen ortadan kaldırır. Böylelikle, süreç içi stoklar önemli ölçüde 
azaltılmıĢ olur [7]. 
MĠP, basit üretim akıĢ süreçlerinin olduğu Ģirketlere göre daha karmaĢık üretim 
iĢlemleriyle uğraĢan Ģirketlerde daha yaygındır. MĠP kullanımı, üretim iĢlemlerinin 
karmaĢıklığı ve çevre ile yakından ilgilidir [8]. 
 

 

 

3. TAM ZAMANINDA ÜRETİM 
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Japon iĢletmelerinin uluslararası pazardaki baĢarılarını nasıl elde ettiği konusu pek çok 
batılı iĢletmenin ilgisini çekmiĢtir. Batılı iĢletmeler, üretimde Japon baĢarısının  
temelinde Tam Zamanında Üretim (TZÜ) olduğunu iddia etmektedirler. TZÜ, talep edilen 
parçaları, talep edilen kalite ve miktarda, tam talep edilen zamanda üretmek gibi çok 
basit amaçlı bir üretim felsefesidir [9]. TZÜ, Schonberger (1984), tarafından Ģu Ģekilde 
tanımlanmıĢtır; “Üretim yönetiminde basitlikle birlikte, karmaĢıklık düĢüncesinin yerini 
almıĢ bir üretim sistemidir” [10]. Monden  (1983), TZÜ felsefesini “gerekli parçaları, 
gerekli miktarda, gerekli olduğu yerde ve zamanda, doğru kalitede üretmek” olarak 
tanımlamıĢtır [11]. Bu tanımın ardında TZÜ’nün daha geleneksel felsefesi yer 
almaktadır. Buna göre, TZÜ’nün felsefesi; malzeme, sermaye, ekipman ve iĢgücü gibi 
üretim kaynaklarının kullanımını en iyi yapmada yetkin, basit ve etkin bir üretim 
sisteminin iĢletilmesidir [12]. Bunun doğal sonucu olarak, müĢterilerin kalite ve termin 
ihtiyaçlarını en düĢük üretim maliyetlerinde karĢılayabilecek bir üretim sisteminin 
geliĢtirilmesi mümkün olacaktır.  
TZÜ sistemi öncelikle Japonya’daki Toyota iĢletmesinde 1960’ların baĢında oluĢmuĢ ve 
otomotiv, uzay aracı, makine aletleri, bilgisayar ve telekomünikasyon üretimleri gibi 
çeĢitli endüstrilerde halihazırda kullanılmaktadır. Bir çok kaynakta adı geçen “sıfır stok”, 
“kanban”, “stoksuz üretim”, “zaman yönetimi” ve “yalın üretim” gibi kavramları aslında 
TZÜ felsefesinin uzantıları olarak görmek mümkündür. Amerika’da TZÜ yaklaĢımının 
uygulanmasının baĢlıca itici gücü geniĢ mal stokları ile ilgili olan finansal yüktür. Bu 
durum üretim programında bir devrim oluĢturmuĢtur. Buna göre sadece ihtiyaç duyulan 
mallar üretilmelidir [13]. 
TZÜ’nün hedefi, üretim sisteminde üretkenliği engelleyen, müĢterilere gereksiz 
maliyetler yükleyen veya firmanın rekabet gücünü tehlikeye sokan her türlü etkeni 
ortadan kaldırmaktır. TZÜ’nün daha kapsamlı bir tanımını ise Ģöyle verebiliriz: “TZÜ, 
iĢletim sürecinin her aĢamasında her türlü kaybı (zaman ve kaynaklar açısından) 
önlemek suretiyle önemli ölçüde ve sürekli iyileĢtirmeyi sağlayacak bir stratejidir”. 
       

4. KARMA ÜRETİM KONTROL SİSTEMİ 
 
Henderson' a (1990) göre, ÜKP ve TZÜ farklı amaçları olan iki sistemdir. ÜKP, planlama 
ve kontrol metodolojisidir. TZÜ ise kültürel özellikleri ağırlıklı olan bir üretim 
metedolojisidir. Kayıpların elimine edilmesine odaklanmıĢ bir yönetim Ģeklidir [14].  
Bir çekme veya itme tipi üretim/envanter sistemi, ister tek kademeli veya çok kademeli 
isterse de tek ürünlü veya çok ürünlü olsun, pazardaki değiĢikliklere uyum sağlaması ile 
karakterize edilebilir [15]. 
Bir karma sistemi baĢarılı bir Ģekilde tasarlamak ve uyarlamak için, üretim kontrolünün 
temel prensiplerinin iyice anlaĢılmasına gerek vardır [16]. 
Son zamanlarda yapılan araĢtırmalarda, mevcut ÜKP sistemi içine TZÜ' nün 
yerleĢtirilmesine çalıĢılmaktadır. Bu doğru bir yaklaĢımdır. Çünkü TZÜ, ÜKP ile pek çok 
ortak elemanı paylaĢmaktadır. ÜKP' ye birtakım ayarlamalar yapılarak TZÜ gibi 
davranması sağlanmaktadır [17]. 
ÜKP organizasyon içinde tüm imalat faaliyetlerini planlamak ve kontrol etmek için 
kullanılan bir bilgi sistemidir. Ürün talebinin, parça bilgileri, malzeme listeleri, üretim 
rotaları, iĢ merkezi bilgileri vb. yoluyla parça ve ürün ihtiyaçlarına dönüĢtürüldüğü veri ve 
prosedürleri içerir.  
ÜKP beĢ ana modülden oluĢmuĢtur. Bunlar; ana üretim planı, malzeme ihtiyaç 
planlama, kapasite planlama, atölye kontrolü ve üretim muhasebesidir. Ana üretim 
planında, önemli parça ve ürünler için ihtiyaç programları planlanır. Bu noktadan 
baĢlayarak, ihtiyaç planlama tüm ürünler ve parçalar için ihtiyaçları ana üretim planı 
verileriyle malzeme listelerini çarparak üretir. Bu ihtiyaçlar atölyeye gönderilen imalat 
sipariĢleri ve satıcılara gönderilen satın alma sipariĢleriyle sağlanır. SipariĢlerin  
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geliĢimini izlemek ve kontrol etme iĢlemi atölye kontrolü olarak adlandırılır. Maliyetler 
imalat ve satın alma sipariĢlerini tamamlamak için tüketilen kaynaklar olarak görülür. 
Gerçek maliyetler tüm imalat faaliyetleri için standart maliyetlerle karĢılaĢtırılır, böylece 
üretim muhasebesi yapılmıĢ olur. 
MĠP (itme) ve TZÜ (çekme) sistemlerinin üretim kontrolü açısından karĢılaĢtırılması 
ġekil 1’ de verilmiĢtir. ġekil1.a MĠP kontrollü bir sistemi gösterir. MĠP üretim prosesindeki 
tüm parçalar için ihtiyaçları üretmek için ana üretim programını kullanır. MĠP 
hammaddelerin  envanter seviyelerinin, tedarik edilen parçaların ve üretim sisteminin 
çeĢitli kademelerindeki süreç içi stokların üretim programı tarafından belirlendiği için 
itme sistemidir. Ana üretim planı, ürünü üretim sistemi boyunca iterek bu envanter 
seviyelerini yürütür. Bu ortamda, üretim süreçleri daima bir sonraki sürecin ihtiyacını 
karĢılayacak Ģekilde üretim yaparlar. 
TZÜ üretim kontrol sistemi ġekil1.b' de gösterilmiĢtir. Üretim prosesinin her bir kısmı 
kendi müĢterilerini ve tedarikçilerini tanımlar. Yarı mamuller için düĢük envanterler 
üretim prosesinin her bir kısmıyla sürdürülür. Bir müĢteri bu ürünlere ihtiyacı olduğunda 
örneğin bir kanbanı kullanarak bunları çeker. Bu çekilen parçaları doldurmak için ikame 
hareketini baĢlatır. Çekme sistemi üretim prosesinin son montaj kısmı için ana üretim 
programı ile idare edilir. Bu program tamamen üretim prosesinin öteki alanlarındaki 
üretim faaliyetlerini saptar. 
TZÜ ve ÜKP için birbirlerinin alt kümesi oldukları hakkında çeĢitli tartıĢmalar vardır. ÜKP 
ve TZÜ arasında birçok farklar vardır. En önemlisi ÜKP, temin zamanı, parti hacmi, 
ıskarta oranı, hazırlık zamanı, gerekli iĢ gücü zamanı, kuyruk zamanı, taĢıma zamanı 
vb. gibi imalat değiĢkenlerinin geçerli değerlerini kabul eder ve bu değerlere uygun 
planlar üretir. Üretim prosesine göre ÜKP' ye pasif sistem denmektedir. Öte yandan TZÜ 
imalat değiĢkenlerinin değerlerini değiĢtirmeyi araĢtırır. TZÜ bunu, proses boyunca 
stratejik olarak yerleĢtirilen üretim proseslerini organize ederek ve daha sonra bu 
envanterleri, çözüldüğünde maliyetleri ve temin zamanlarını azaltacak ve kaliteyi 
iyileĢtirecek üretim problemlerini açığa çıkartmak için dikkatlice azaltır. Bu yüzden TZÜ 
aktiftir. 
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Şekil 1. Üretim sistemini (a) MĠP (b) TZÜ ile kontrol etme yapıları 
MĠP üretim faaliyetlerinin planlanması ve kontrolü için ideal bir mekanizmadır, fakat 
maliyetleri ve temin zamanlarını azaltmak ve kaliteyi iyileĢtirmek için daha az kullanılan 
bir mekanizmadır. TZÜ halen maliyetleri ve temin zamanlarını azaltmak ve kaliteyi 
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iyileĢtirmek için en iyi mekanizmadır. ġekil 2' de gösterilen Xerox tesisi için verilen 
örneği düĢünelim. 1975' de envanter sisteminde dört yıl boyunca ortalama 8 aylık 
envanterden 3.3 aylık envantere envanter düzeyini azaltan bir sipariĢ  noktası sistemi 
uygulanmıĢtır. Daha fazla azaltmanın mümkün olmadığı görüldüğü zaman, bir MĠP 
sistemi yerleĢtirilmiĢtir. Sonraki dört yıl boyunca, envanter düzeyi 1.8 aylık düzeye 
inmiĢtir.1983 yılında TZÜ' ye baĢlandı ve 1988' e kadar envanter seviyeleri 0.6 aya 
indirilmiĢtir. 
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Şekil 2.  Xerox tesisindeki envanter davranıĢı. 
 
Bu MĠP' nin kötü olduğu anlamına gelmez. DüĢük maliyetlere, kısa temin zamanlarına 
ve yüksek kaliteye eriĢmek için bir yol üretim prosesinin altında saklı duran küçük ve 
büyük problemlerin tanımlanması ve düzeltilmesidir ve TZÜ bu yapıya MĠP' den daha 
uygundur [18]. 
ĠĢletmede tam bir TZÜ uygulamasına geçilmeden önce mevcut ÜKP sistemi TZÜ' yü 
destekleyici projeler uygulayabilir. Örneğin: 
-Malzeme listesi hassasiyeti: ÜKP genellikle %95-98 düzeyindeki hassasiyeti kabullenir. 
TZÜ için ise eksik bir parça tüm üretim hattını durdurabilir. ÜKP sistemi, eksiklik, 
planlanmamıĢ durumlar ve sapmalar gibi verileri izler ve hassasiyeti %99.99 seviyesine 
çıkartabilir. 
-Temin süreleri: TZÜ için temin süresi bir numaralı düĢmandır. ÜKP sistemi, temin 
sürelerinin içerdiği elemanları depolar ve bunların kümülatif toplamlarını hesaplar. Bu 
bilgiler, temin sürelerini azaltmak için büyük fırsat sağlar. 
-Fabrika kapasitesi: Her ne kadar kaynak ihtiyaçlarını planlama ve kaba kapasite 
planlama pek çok ÜKP sisteminde mevcutsa da sıklıkla bunlar kullanılmaz. Bu ise 
fabrikaların aĢırı programlanmasına neden olur. Mevcut fabrika  kapasitesini esas alan 
gerçekçi bir ana çizelge TZÜ için önemlidir.  
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-Rotalar: Malzeme hareketi içteki stok düzeylerini ortadan kaldırmak için değiĢtirilirken, 
rotalar operasyonların yeni sıralarını kayıt etmek için güncelleĢtirilebilir. Ġdeal olarak 
üretim atölyesi malzeme taĢımayı basitleĢtirmek amacıyla yeniden düzenlenmelidir. 
Uygulamanın ilk aĢamalarında, yeni iĢ akıĢ düzenlerini denemek için rotalar 
kullanılabilir. Rotalar ayrıca her ürün için kullanılan iĢ merkezlerini de gösterir. 
- Tedarikçiler: ÜKP sistemi TZÜ' ye hazırlık için satın alma kısmına yardımcı olabilir. 
TZÜ, az sayıda tedarikçi ile yakın iliĢki gerektirir. ÜKP veri tabanı, kullanılan tedarikçiler 
ve tedarik edilen parçalar, bunlarla ilgili istatistikler hakkında bilgi sağlar. Tek kaynakla 
çalıĢma, müĢteri ile satıcı arasındaki iliĢkiyi geliĢtirir. ÜKP sistemi tek kaynak için 
kusursuz bir mekanizma sağlar. Veri tabanındaki maksimum sipariĢ miktarları ve teslim 
çizelgeleri, tedarikçinin temin sürelerini ne kadar azaltabileceğini belirlemek için 
kullanılabilir. Tedarikçiye güven sağlanana kadar yüksek stok seviyeleri tüketilebilir [19]. 
TZÜ, üretimde fireyi azaltmayı, hatayı tamamen ortadan kaldırmayı, stokları sıfır 
düzeyine indirmeyi, güvenilir ve az sayıda satıcıyla çalıĢmayı temel ilke olarak kabul 
etmiĢtir. Bunun yanı sıra iĢletme içindeki herkesin sorunların çözümünde sorumluluk 
almasını ve katılımcı olmasını ister. Böylece organizasyon içerisindeki herkes kendini 
daha önemli görür ve ters giden durumlarda kendisini bir Ģeyler yapıp bu durumu 
düzeltmekle sorumlu hisseder. Sonuçta kalite artar, üretkenlik ve verimlilik yükselir. 
Söz konusu bu iki sistemin amaçları aynıdır: Gerekli birimlerin, gerektiği yer ve 
zamanda, gereken miktarlarda üretilmesi. Ancak uyguladıkları yöntemler ve üretim 
sürecine bakıĢ açıları farklıdır. 
Her Ģeyden önce; ÜKP ile TZÜ arasındaki en önemli fark ÜKP tekniklerinin geniĢ ölçüde 
yazılım ve donanıma ihtiyaç duyarken TZÜ' nün insan faktörüne dayanması ve onu ön 
plana çıkarması olarak nitelendirilebilir. Bir ÜKP sistemi bilgisayar desteği olmadan 
kullanılamaz ve TZÜ' ye nazaran oldukça disipline edilmiĢ bilgileri temin eder. 
ÜKP teknikleri geleneksel itme sistemi ile çalıĢırken, TZÜ çekme sistemi ile çalıĢır. Ġtme 
esasına göre çalıĢan sistemlerde talep tahminleri önceden yapılır ve üretim buna göre 
planlanır. TZÜ sistemlerinde ise talep üretimi harekete geçirir. Son iĢlem için üretim 
planlama bir iĢ emri çıkarır ve son iĢlemden öncekiler kendileri için gerekli bilgiyi çekme 
tipi üretim vasıtasıyla alırlar. 
ÜKP ile TZÜ' nün stoklara yaklaĢımları farklıdır. ÜKP, stokları talepteki dalgalanmalara 
karĢı bir önlem olarak kabul ederken, TZÜ stokları her zaman bir sorun olarak görür ve 
bundan özellikle kaçınır. TZÜ sisteminde stok, aylak zamana ve gereksiz yere kapasite 
fazlasına neden olan bir unsurdur. ĠĢçilik kapasitesi ve üretim süreçleri arasında bir 
dengesizlik meydana getiren bir unsurdur. Bu bakımdan, stoklar iĢletme için bir kayıp 
sayılır. TZÜ güvenlik stoku kavramını da reddeder. 
TZÜ sıfır hata ile üretim yapmayı kendine ilke olarak kabul ederken ÜKP' nin belli 
sınırlar içinde hata toleransı vardır. 
ÜKP stoka ve sipariĢe göre üretim sistemlerinde daha baĢarılı olurken TZÜ tekrarlı 
üretim yapan üretim sistemlerinde daha baĢarılı olmaktadır. 
Söz konusu bu iki sistemin detayda birbirinden farklı olmasıyla birlikte aynı hedefe 
hizmet ettiklerinden birlikte uygulanmaları da mümkündür. Genellikle böyle bir uygulama 
da üretimin planlanması ÜKP sistemi ile; yürütülmesi ve kontrolü ise TZÜ sistemleri ile 
yapılır. ÜKP yaklaĢımının sürekli değiĢen taleple iliĢkili pek çok avantajı ile TZÜ 
yaklaĢımının basitliğini birleĢtiren, her iki sistemin birlikte uygulandığı sistemlere karma 
sistemler adı verilir. Bu konu ile ilgili pek çok uygulama vardır. Örneğin Yamaha firması 
PYMAC adını verdiği bir sistem kurmuĢ ve kanban yerine ÜKP sisteminin ürettiği Senkro 
I ve Senkro II kartlarını kullanmıĢtır. Genellikle en çok uygulanan yaklaĢım, ÜKP ile 
üretimi planlamak ve TZÜ ile üretimi yürütmek ve kontrol etmektir. ÜKP ve TZÜ' nün 
birlikte kullanıldığı karma sistemlerde ÜKP' nin planlama ve kontrol fikirleri TZÜ' nün 
düzgün icraat fikirleri ile birleĢir. Böyle bir karma sistem, yönetici için daha kapsamlı 
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yönetim sistemi sağlar. Ġki sistemin de uygulanması için öncelikle ve özellikle üst 
yönetimin kesin katılımı gereklidir. 
ÜKP sistemi TZÜ' ye hazırlık için satın alma kısmına yardımcı olabilir. TZÜ, az sayıda 
tedarikçi ile yakın iliĢki gerektirir. ÜKP veri tabanı, kullanılan tedarikçiler ve tedarik edilen 
parçalar, bunlarla ilgili istatistikler hakkında bilgi sağlar. Tek kaynakla çalıĢma, müĢteri 
ile satıcı arasındaki iliĢkiyi geliĢtirir. ÜKP sistemi tek kaynak için kusursuz bir 
mekanizma sağlar. Veri tabanındaki maksimum sipariĢ miktarları ve teslim çizelgeleri, 
tedarikçinin temin sürelerini ne kadar azaltılabileceğini belirlemek için kullanılabilir. 
Firmalar TZÜ teknik ve felsefesi ile baĢarıya ulaĢırken zamanında tedarik yaptıkları 
firmaların da iĢin içine katılması gereksiminin farkına varmıĢlardır. Bunu baĢarabilmek 
için satın alma bölümünün TZÜ sisteminin amaçlarını ve prensiplerini tamamıyla 
anlaması gerekmektedir. Firmalar buna ilave olarak sahip oldukları TZÜ sistemini 
tedarikçi firma ağına doğru geniĢletmek için çaba göstermek zorunda kalmıĢlardır. 
Genel olarak bu durum satın alma iĢlemlerinde ve mal temin edilen firmalarla olan 
iliĢkilerde tam bir değiĢim anlamına gelmektedir [20]. 
Flapper vd., (1991), bir MĠP ortamında TZÜ uygulamasına geçmek için aĢağıdaki üç 
aĢamadan oluĢan bir yöntem önermiĢlerdir: 
  
1. Hızlı malzeme taĢıma ile mantıklı bir malzeme akıĢı oluĢturmak. 
2. Mantıksal üretim hattında bir çekme tipi üretim kontrol sistemi kullanmak. 
3. Fiziksel bir akıĢ hattı oluĢturmak. 
 
Bu aĢamalar tamamlandığında üretim süresinde kısalma, kalitede yükselme, dağıtımı 
zamanında gerçekleĢtirme, envanter düzeylerini azaltma, hazırlık iĢleme sürelerinde 
azalma, üretim maliyetlerinde azalma gibi faydalar sağlandığı belirtilmiĢtir. 
 

5. SONUÇ 
 
MĠP ve TZÜ’ nün aynı anda birlikte kullanılıp kullanılamayacağı, kullanılması durumunda 
iĢletmeler için faydalı olup olamayacağı bir araĢtırma konusu olmuĢtur. MĠP ve TZÜ’ yü 
birlikte uygulamayı amaçlayan iĢletmeler için asıl sorun, hangi fonksiyonların MĠP 
sistemi ile hangi fonksiyonların TZÜ tekniği ile yürütüleceği kararıdır. Böyle bir karma 
sistemde MĠP stok ve üretimi planlamak, TZÜ ise üretimi yürütmek ve kontrol etmek 
amacıyla kullanılmaktadır. 
Karma yaklaĢım talep değiĢimine duyarlı ve atölye düzenlemesinin basitliği avantajlarına 
sahip itme ve çekme sistemlerinin pek çok avantajını birleĢtiren bir yaklaĢımdır. ÜKP ile 
TZÜ' nün birlikte uygulanması en iyinin ortaya çıkmasını sağlar. ÜKP, TZÜ için 
bulunmaz bir bilgi deposudur. ÜKP sistemin anlaĢılması için gerekli ürün, proses 
bilgileri, makine kapasiteleri, iĢgücü, teçhizat, tedarikçi, envanter bilgileri, iĢ emirleri, 
maliyetler vb. gibi çok önemli verileri içerir.  
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