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ÖN SÖZ
Grup teknolojisi üretkenliği arttırma yolundaki birçok uygulamaları ile her gecen gün imalatçıların dikkatini daha fazla üzerinde
toplamaktadır. GT (grup teknolojisi) imalatcılar için benzer ve yinelenen problemlerin veya görevlerin gruplandırılmaları yoluyla üretim
verimliliğini maksimize etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. GT'nin çeşitli uygulamalarının dikkatli incelenmesiyle, ne kadar zaman tasarrufu, gereksiz tekrarlardan korunma ve kolay ve anında bilgi edinilmesi ve kullanılmasının sağlanıldığı görülmektedir. GT'nin en önemli
unsuru, imalat, mühendislik, satın alma, kaynak plônlaması ve satış
larda üretkenliği geliştirmek için karakteristiklere indeksleme yoluyla
hizmet etmesidir (kütüphane referans sistemi gibi).
Yeni bir parçayı imalôta sokmak, dizayn, plônlama ve kontrol,
gereç ve sabit masraflarıyla büyük bir harcama gerektirmektedir.
Açıktır ki eğer bir şirket ihtiyacı olan yeni parçaların sayısını azaltabilirse büyük maliyet tasarruflarında bulunmuş olacaktır. Bu tasarrufun sağlanabilmesi için en önemli faktör, ihtiyac.ı karşılamak
için mevcut veya ufak değişikliklerle kullanılabilecek parçaların belirlenmesidir. Bu belirleme işleminin en büyük yardımcısı bir «grup
teknolojisi» imalat veri bankasıdır.
GT'nin özü yinelenen işlerdeki benzerlikleri aşağıdaki 3: yolla
toplamasıdır.

Benzer faaliyetleri bir araya toplayarak yapmak, böylece bağımsız faaliyetler arasındaki geçişlerde oluşan zaman kaybının ön·
lenmesi,
-

(*) Wemmerlöv, «Group technology and productivity»,
Review, Temmuz - Ağustos 1984, Sayı 4, s. 140 - 150.
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- Birbirleriyle yakın iiişkiii faaliye.tierin standartlaştırılması, böylece sadece belirli farklılıklar arasında dikkatleri yoğunlaştırarak gereksiz tekrarların önlenmesi,
Yinelenen problemlere ilişkin bilgilerin verimli şekilde toplanıp
depolanması, böylece bilgi arama zamanının azaltılması ve aynı problemin tekrar çözülmesi zahmetinden kurtulunması.
-

GRUP TEKNOLOJİSİNİN ANLAMI

GT basitçe, yöneticilerin benzerliklerden yararlanma ve benzer
problemleri gruplandırarak verimlilik sağlama felsefesidir. Genellikle
benzerliklerin belirlenmesinde ön koşul bir sınıflandırma ve kodlama
(ilgili bilgilere semboller verilmesi) sisteminin oluşturulmasıdır. Bir
karşılaştırma olarak, kütüphane kataloğundaki kitapların, belirli bir
yazar tarafından, belirli konuları içeren veya aynı başlığı taşıyan
bütün kitapların okuyucu tarafından kolaylıkla bulunabilmesi için yapılan sınıflandırma ve kodlama gösterilebilir.
parçalar geometrik benzerliklere dakodlamalarla sınıflandırılabilirler. Amaç, uzunluk çap
oranı 2'den az olan döner parçalar gibi belirli özelliklere sahip bütün
parçaların sağlanabilmesidir. Eldekilerden birinin ihtiyacı karşılama
sı halinde yeni parçanın tasarımından kurtulunmuş olur. ·
Tasarım

mühendisliğinde

yanartık yapılan

Parçalar arası benzerliklerden benzer şekilde imalat mühendis1 . iğinde, imalatta, satın almada ve s·atışlarda da yararlanılabilir. Örneğin bir imalatçı, eğer elinde benzer bir parça varsa, yeni bir parçanın üretimi için harcayacağı caba ve zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlayabilir.
GT'nin ilk kullanımı 1940'1arda Sovyetler Birliği'nde görülmektedir. O günden beri birçok Avrupa ve Asya ülkelerinde özellikle imalat alanında uygulandığı görülmüştür.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 1970'1erin ortasında yerleşmeye
başlamış ve şimdilerde John Deere, Caterpillar, Lockheed, General
Electric, Black & Decker ve Cincinnati Milacron gibi birçok büyük şir
kette GT'den yararlanmakta ve GT programları plônlanmaktadırlar.
Bilgisayar imkônlarının gelişmesi GT uygulamalarının yayılma
önemli bir etken olmuştur. 20 veya 30 karakterli kodların depolanması ve kullanılması bir bilgisayar yardımı olmadan imkônsızdır.

sında
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SINIFLANDIRMA VE KODLAMA
imalôtçılarin kullandıkları malzemeler içinde (hammaddeler, sa-

komponentler, fabrikasyon parçalar, yardımcı üniteler veya
komple parçalar) GT esas olarak satın alınan ve fabrikasyon parca ıara uygulanmaktadır ve burada inceleme bunlar üzerinde yoğunlaş
tın alınan

tıralac.aktır.

Mühendisler parçaları sınıflandırırken parçalar . arasındaki benzerlikleri çeşitli yollarla belirlerler. Örneğin tasarım acısından benzerlikler geometrik şekil ve boyutlarla yakından ilgilidir. Bir imalatçı
bakış acısından iki parça arasındaki benzerlik fabrikada aynı veya .
benzer yollarla işlem gÇ)rmesiyle bağlantılıdır. Tabii ki benzer görünen parçaların her zaman aynı şekilde üretilmedikleri gibi (hammadde, toleranslar, boyutlardaki değişmelere bağımlıdır) aynı makinalardan geçen parçalarda oldukça farklı değişik geometrik şekiller
de olabilir.
GT'nin önemli özelliği, .her parçanın ilgi alanlarını nümerik veya
alfanümerik kodlayarak tarifleyen formol kodlama sistemidir. En ge~
niş kullanım şekliyle kod, parçayı hem tasarım hem de imalat acısın
dan tarifleyebilmelidir. İç ve dış şekilleri, boyutları ve varsa ·viç:Ja
dişleri, yivleri ve kama yerleri gibi karakteristikler geometrik şeklini
tarifler. Hammaddenin şekil ve içeriği, yüzey işlenmesi, tolerans gerekleri, ısıl işlem gibi özel işlem ihtiyaçları da imalôt özelliklerini belirler. Tabii ki bütün belirleyici 'Özelliklerini kapsamak için oldukça
büyük sayıda karaktere ihtiyaç göstermektedir.
Dünyada, üniversite araştırmacıları, danışman firmalar ve firmaların kendileri birçok farklı kodlama sistemleri geliştirmişlerdir. Bunların birçoğunun dar bir uygulama alanı olmasına rağmen bilgisayarla donanmış modern sistemlerde kodlama plônlamacıyla bilgisayar
arasında bir diyalog şeklinde olmakta ve bir seri sorunun cevabını
ekranda anında alabilmektedir.
Parçalar kodlandıktan sonra sınıflandırma benzer karakteristiklere sahip parçaların gruplandırılması şeklinde olur. Örneğin bir aile,
kodundaki üçüncü pozisyonda 2 rakamı olan parçalardan meydana
gelir. Başka biri, üçüncü pozisyonda 3 ve dördüncüde 2 olanlardan
meydana gelir. Görüldüğü gibi 30 hane uzunluğundaki bir kodla çok
büyük sayıda aileler üretmek mümkündür.
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GT'nin UYGULANMASI
. Herne kadar işletmenin birçok alanlarında GT'den yararlanma imkônı varsa da imalôt Uygulamanın en çok görüldüğü yer olarak dikkati çekmektedir. İmalat plônlaması ve imalôt mühendisliğindeki en
önemli iki görev programlama ve iş plônlamasıdır. İş programı parçaların işlem sıralarını ve beklenen tamamlanma sürelerini belirler. Diğer taraftan işlem plônlaması bir parçanın imalatında takip· edeceği
makinaların .dizisini v.e her makinada yapılması gereken işlemlere karar verir. İşlem plônlaması aVflı zamanda alet edevat seçimini ve her
işlemle ilgili zaman standartlarını içerir. İşlem plônlaması direk olarak programlama verimliliğini etkileyebilir ve birçok başarı ölçümleri
imalôt plônlama ve kontroluyla bağlantılıdır.
Üretim plônlaması ve kontrolunda uygulaınma:s. ı :
Benzer imalat karakteristiklerine sahip parçaların gruplandırıl
ve aletlerin hazırlanma zamanlarını azaltır. Küçük ve
orta kitle imalatlarında hazırlık zamanının düşürülmesi çok önemli bir
sorun oluşturmaktadır. Bu tip parçaların üretimi genellikle işleve göre
gruplandırılmış genel maksatlı makinaların yer aldığı görev tipi üretim sistemlerinde yapılır. Aşağıda GT'nin üretim plônlamasında uyması parçaların

gulanış şekilleri verilmiştir.

Parça ailelerin dizisi :
Görev tipi düzenlemede GT'nin en basit

uygulaması

benzer par-

çaların bir makinada sıralanmasıdır. İki veya daha fazla benzeyen parçanın

arka arkaya işlem görmesinden dolayı kazanılan hazırlık zamanı üretken zamana dönüştürülebilir. Parça aileleri meydana getirerek
makinaları bu ailelere tahsis etmenin bir yararı makinada malzeme
akışlarındaki kesişmeleri azaltmasıdır. Aynı zamanda akan parça çe.;
şidinin azalması kalitenin yükselmesine de yol acar.
Hücre üretimi :
. GT uygulamasının en gelişmiş şekli imalat hücrelerinin oluşma
ortaya cıkmıştır. Bir hücre makina ve teçhizatların bir veya birkaç parça ailesini işlemek için bir araya toplanmış şeklidir. Tercihan
parçalar bir hücre içinde tamamlanırlar (Japonlar bu çeşit hücrelerden yararlanmakta fakat forma! sınıflandırma ve kodlama sistemi
kullanmamaktadırlar). Bir hücre karışık bir üretim sistemi oluşturur.
sıyla
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Bu,

ç.eşitli

parçalar üreten görev tipi ile tek bir ürünün kitlesel üretimine dönük akım tipinin karışımıdır.
Fabrika yerleşim plônının değişmesinin aynı zamanda davranış
ve örgütsel etkisi de vardır. Örneğin, ustabaşıları daha verimli kullanma imkônı doğmakta ve ekipman operatörleri esneklik kazanarak iŞ
zenginleşmesine yol açabilmektedirler.
İmalôt hücreleri aynı zamanda üretim plônlamacılarının, programcıların, mühendislerin görevlerini ve en önemlisi ustabaşıların rollerini değiştirmektedir. Daha önce sadece bir işlemden sorumlu olan
bir ustabaşı şimdi tüm parçanın üretimini koııtrol etmek durumundadır. Görev tipi üretimde her zaman diğer ustabaşıların parçaları zamanında teslim etmemesi bahane edilerek sorumluluklardan kaçmak
mümkündür. Fakat hücrelerde ·işin zamanında tamamlanması sadece
o hücre ustabaşısının sorumluluğunda olmaktadır.
İşlem Plônlamasında Uygulaı nması :

büyük üretkenlik kazançları, bir parçanın nasıl üretilmesi
gerektiğini belirleyen işlem plônlarının oluŞumu sırasında ortaya çık
maktadır. Bilgisayar yardımlı işlem plônlaması (BYİP) ve GT ile bu tür
plônları standartlaştırmak mümkündür.
Bazı

Bir işlem plônlamacısı her yeni parça tasarımında çizimlere bakma ve hangi sırayla, hangi makinalarla ve hangi işlemler yoluyla yapılmasına karar verme durumundadır.
genel olarak fazla işlem plônı üretmesinin iki neden.i
Birincisi çoğu şirketin birden çok plônlamacısı vardır ve her
biri aynı parça için farklı bir işlem plônı ile çıkabilirler. İkincisi işlem
plônlaması elde bulunan makina ve teçhizat durumuna göre gelişti
rilir. Zamanla yeni ekipmanların ilôvesi mevcut plônların uygunluğunu değiştirecektir . . BYİP kullanılarak yapılan işlem plônlaması bu
problemlere çözüm getirecektir.
Şirketlerin

vardır.

BYİP ile işlem plônlaması iki farkh şekilde olabilir:
«Değişken esaslı» plônlamada bir standartlaştırılmış plôn (ve
mümkünse bir veya daha fazla alternatif plôn) her parça ailesi için
oluşturulur ve depolanır. Plônlamacı GT koduyla bir parçayı aradı
ğında bilgisayar en iyi işlem plônını sağlayacaktır. Eğer yoksa, benzer parçaların işlem biçimlerini araştıracaktır.
«Yaratıcı

plônlamada»

parçaların

kodlanmış

ve

sınıflandırılmış
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olması şart değildir. Bilgisayar yöneltilen sorularla işlem planını oluş.

·

turur.

bilgisayar hafızasına
buna mukabil «ya.
yapmakta,
yerleştirilmiş hazır plônlara dayanarak
rtıcı plônlama» plônları aynı bir plônlamacının bilgisi ve yürüttüğü
mantık yoluyla yaptığı gibi yaratmaktadır. Varatı'cı plônlama değiş
ken esaslı plônlamaya oranla çok daha karmaşık fakat daha esnek
özelliklere sahiptir.
«Değişken esaslı» yaklaşım işlem plônlarını,

BYİP, plônlamacının işlem plônlarını elle yaptığı süreden çok da-

ha az bir zamanda gerçekleştirmesini sağlar ve hataları ve depolanacak yeni plônların sayısını büyük ölçüde azaltır. BYİP'nin P·lônlamaya standart formatlarla yaptığı katkı hem plônlamacının zamanının
% 30'unu alan elle yazma işleminden kurtulmasına hem de plônların
daha acık ve okunaklı olmasına yol açar. Daha gelişmiş. şekliyle, bir
otomatik standart veri sistemine bağlanarak her işlem için hazırlık
ve işlem sürelerini hesaplayıp kayıtlara geçirebilir.
BYİP parçaların optimal yolla üretilmesini sağlayarak birim ma-

liyetlerin düşürül_ebilmesine imkôn tanır. Bu tasarruf sadece daha
verimli bir işlem plônlamasıyla değil fakat azaltılmış. işgücü, malzeme,
alet ve stok maliyetleri ile gerçekleşir. Lamba yapımında kullanılan
makinaları üreten bir imalôtçı belirli parçaların üretimi için standart
işlemlerin seçimini _sağlayan sekiz haneli bir kodlama geliştirmiştir.
Bu uygulama ona imalôt üretkenliğinde % 76 ve işlem plônlamacı
ların üretkenliğinde de % 30 gelişme sağlamıştır.
Parça

Tasanmında Uygulanması

:

GT kodlaması, tasarım standartlaşması ve önceki taverimli şekilde yararlanılmasını sağlar. Bu· özellikler hem ·
de mükerrer tasarımı önler~
hızlandırır hem
tasarım islemini
.
'
Parçaların

sarımlardan

Bir firmada yeni bir parçanın araştırma safhasında aynı işlevi gören fakat tolerans, yarıçap gibi farklılıklarla ortaya çıkan birçok değişik versiyonlarıyla karşılaşmak <?lağandır.

Birden fazla benzer -veya aynı tasarımın yapılması tasarımcının
ihtiyacı olan tasarımın be.nzerinin daha önce yapılıp yapılmadığını
·araştıracak sistem ve zamana sahip olmamasından ileri gelmektedir.
Yeni bir parça n~marası verilip, yeni işlem plônları ve yeni alet tasarımları gerektiren yeni bir parçayı oluşturmak daha kolayına gelmektedir.
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Standardizasyon aynı işleve sahip bütün parçaların · birbirinin aynı olması değildir. Buna mukabil toleranslar, boyutlar, açılar ve diğer

'özellikler için normların belirlenmiş olması demektir. Bu normların
belirlenmesi sırasında hem tasarım hem de imalat imkônları göz önünbulundurulmalı, tasarım mühendislerinin imalat gider ve kısıtlarını da
dikkate alarak iki alan· arasında bir köprü görevi görmeleri beklenmelidir. .
GT kodlaması yardımıyla tasarımcı ihtiyacı olan parçanın temel
karakteristiklerini bildirir. Bilgisayarın aynı kodlu bütün parçaların lis..:
tesini inceleyerek uygun olanı veya bazı değişikliklerle işine y_arıyabi
ıecek oianı seçer. Parçanın tasarımı seçildikten sonra tasarımcı çizimi elle veya bHgisayar yardımıyla yapabilir.
Diğer

alanlarda

uygulanması

:

GT, satın almada da kullanılabilir. GT aynı işlevi gören parçaların gereksiz değişik çeşitlerinin alınmasını önler. Tasarımcının farklı
markalarda belirttiği eş parçaların listesini çıkarır.
Başka

bir uygulama satışlarda görülebilir. Firmadan o anda .stobulunmayan bir parçayı acele göndermesi istenebilir. Müşte
rinin ihtiyacını karşılayan aynı işi' görebilecek bir parçanın bulunup
hemen gönderilmesi GT veri bankasındaki bir araştırmayla mümkün
olabilir.
GT, maliyet tahminlerinde de kullanılabilir. Fiat verme amacıyla
ürün maliyet tahminine ihtiyacı olan bir firma gereken p~çaları kodlayarak GT veri bankasında araştırabilir. Mevcut aileler içine düşen
parçaların standart maliyet verileri bulunur. Eğer yoksa sistem parçanın imalôt şeklinin belirlenmesine yardımcı olur ve oradan da maliyetlere gidilebilir. Birçok firma GT ile elde edilen maliyet tahminlerinin geleneksel metodlarla elde edilenlerden hem çok doğru hem de
daha çabuk olduğunu belirtmişlerdir.
ğunda

Bu

yaklaşım aynı

düşürecek

zamanda tasarım safhasında toplam maliyeti
komponentlerin seçiminde yararlı olmaktadır.

GT'nin bir

başka yararı

da malzeme maliyetlerindeki

değişimin

doğuracağı ekonomik sonuçların tesbitindeki yardımıdır. Örneğin ha-

len pahalı olan bir karışımın fiatının yakında daha da yükselec.eği bekleniyorsa, GT kodlamasıyla o karışımı kullanan bütün parçaların listesi elde edilir ve hemen üretimlerine geçilir. Bu artan satın alma maliyetlerinin ürünlerin .imalôt maliyetlerine nasıl yansıyacağını hızla hesaplamak da mümkündür.
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GT'nin SORUNLARI

GT basitlik ve standardizasyon sağlayan bir düşüncedir. Bundan
yararlanmak için yapılacak ilk teşebbüs bir veya daha fazla kodlama
sistemi seçm_ek ve malzemeyi kodlamaya başlamaktır. Eski yapının
ve yerleşmiş metodların değiştirilmesi gereken bilgi sistemlerinde GT'nin hızla karar verilip uygulanması mümkün değildir. Bir GT programı
nın yerleşebilmesi için özellikle de hücresel imalat bulunuyorsa en az
iki veya üç seneye ihtiyaç göstermektedir.
GT kullanan 20 Amerikan imalatçısı arasında yapılan bir araştır
ma problemlerin üç ana başlıkta toplandığını göstermiştir : organizasyon değişikliği ve buna bağlı insanların direnci, parçaların sınıflandı
rılması ve kodlanması, imalôt hücre kavramının planlanması ve uygulanması.

Değişikliğe olan direnç her organizasyonda görülebilen evrensel
bir problemdir. Aşağıda doğabilecek problemler hakkında bazı örnekler verilmektedir.

-

Tasarımcılardan

-

yeni

parçaların sayısının azaltılmasının

istenve ödüllendirme sistemi ile çelişebilir. Örneğin bir firmada tasarımcılar yaptıkları yeni çizimlerin sayısı ile değerlendiriliyorlarsa teşvik sisteminin değiştirilmesi gerekmektedir.
mesi

firmanın değerlendirme

İmalôtta problemler genellikle işçilerin rollerinin değişmesin
den ve nezaretçilere yeni sorumluluk alanları çıkmasından kaynaklanmaktadır. Takım halinde çalışmak ve kararlara katıl
mak çalışanlarda yeni sosyolojik oluşumlar yaratmaktadır. İş. çilerin bir iş istasyonundan diğerine gitmeleri ve kalite kontrolu yapmaları gerekmektedir. Bu da daha nitelikli işgücü ve
yeni iş tasarımları gerektirmektedir. Bu değişime ,çoğu zaman
hem işçiler hem -de sendika temsilcileri karşı çıkmaktadırlar.
Ustabaşının rolü de birçok işlevi üstlenecek şekilde genişle
miştir. Böylece ustabaşı tek bir tane yerine çeşitli imalat işlem
lerini bilmesi ve tek bir işlem yerine parçanın tümünün tamamlanmasından sorumlu olması gerekmektedir.

Çalışanların

yeni rollerine alışabilmeleri için GT kavramı hakkın
bir eğitim gerekmektedir. GT hücreleri fikrinin işçi sendikalarına kabul . ettirilmesi de gayret gerektirmekte ve ücret sisteminin -yeni baştan düzenlenmesine sebep olmaktadır. Bunun yanında
da
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geniş çaplı

personel

politikası

ve

eğitim

sistemlerinin de

değişime uydurulması

ıazımdır.

-

Üretim plan ve programcıları da hücresel imalôttan direkt olarak etkilenmektedirler. Bir hücre kurulduktan sonra sadece
ilgili aileye ait parçaların orada işlenmesi gerekmektedir. Bazı işletmelerde planlamacılar bu kuralı çiğneyerek bir parçayı
kendi hücresinin dışında da.ha verimli çalışt ı ğına ve kapasite
boşluğu olduğuna inandığı hücrelere programlamaktadırlar.
tür uygulamalar sistemin bütünlüğüne zarar vermekte, korunrnasını güçleştirmekte ve tekrar eski metodlara dönülmesine
,
yol açabilmektedir.

Bu

-

Kodlama ve sınıflandırma konusunda işletmelerin karşılaştığı
en yaygın problem kodların malzemeyi yeterli şekilde tarifliyememesindedir. Örneğin bazı firmalar kodlama sistemlerinin
tasarım için uygun fakat imalat amaçları için uygun olmadı
ğını tesbit etmişlerdir. Gerçekte firmaların ·üçte ikisi dışarıda
geliştirilmiş sistemler"i değiştirerek kendi bünyelerine uyarlamışlardır.

---- İşlemleri asgariye indiren, da_~a katı ve akışa yönelik bir sistem olan hücresel imalatta makina bakımlarına daha fazla
önem vermek gerekmektedir. Hücre yapısının sağladığı görev
tipinde görülmeyen açıklık, görüş kolaylığı yöneticilerin iş dağıtım problemini daha ·kolay çözmelerini sağlar. İmalat hücresinin tasarımında birinci amaç hücredeki bütün makinalara
yüksek bir kullanım oranı verebilmektir. Fakat makinaların
farklı üretim kapasitelerine sahip olmaları bir veya iki makinanın darboğaz oluşturmasına diğerlerinin de kapasite altı çalışmalarına yol açmaktadır.
Bir başka problem de- iş istasyonları arasında yığılan fazla stokları dengeli şekilde eritmektir. Dengesiz iş dağılımı bazen dikkatlerin
darboğazların kapasite planlamalarında yoğunlaşmasına yol açtığı
için bir avantaj sayılabilir.
Son olarak eğer hücre imalatı mevcut bir işletmede uygulanacaksa bütün parçaların . ailelere. ayrılabileceğini ve üretim h-ücrelerind~
imal edilebileceğini beklemek gercekçt olmaz. Buna mukabil değişen
işletme, görev tipi ile hücre tipinin karışımından oluşacak ve görev
tipi üretim esnekliğini koruyarak aile dışı parçaların imalatını mümkün · kılacaktır.
549

KAR - MALİYET TABLOSU

GT uygulayan şirketler kôrlarını önemli ölçüde arttırdıklarını belirtmişler ve 20 şirket arasında yapılan bir araştırmada GT'nin ôlet ve
teçhizat masraflarının, malzeme kullanma masraflarının, üretim planlama ve kontrol gayretlerinin, alan ihtiyacının, sevk zamanlarının, iş
lem arası stokların, tasarım çabaları_nın azaltılmasını, kaliteyi, iş tatminini arttırdığını daha kolay tasarım ve daha kolay ve doğru maliyet
tahminleri yapılmasını sağladığı gözlenmiştir.
Hernekadar parçalar kodlanmadan imalôt hücreleri kurulabiliyorsa da geniş bir GT kullanımı için kodlama sistemi şarttır. Kodlama
sistemi seçmek ve parçaları kodlamak uzun ve masraflı ,bir uğraştır.
Bu sorun halledildiği zaman geniş bir kullanım alanı açılmış olur.
YÖNETİM İCİN SONUÇLAR
İmalôt dünyası, sürekli · geliştirilen yeni bilgisayar uygulamaları
ve yönetim prensip ve sistemleri ile süratle değişmektedir. Bu deği
şiklikler yönetimi yeni hünerler kazanmaya zorlamaktadır.

Bir GT programı başlatmak organizasyon yapısını ve içindeki inetkileyen uzun vadeli önemli bir teşebbüstür. Başlangıçta masraflı olur fakat her geçen zamanla katkısı biraz daha büyür. GT, yönetimin stratejik karar almada teknolojiye ihtiyacrnın başka bir ör-

sanları

neğidir.
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