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VERİMLİLİK DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

Ülke ekonomisinin verimliliğe dayalı, sürdürülebilir büyümesini sağlamak 
ve rekabet gücünü artırmak amacıyla; verimlilik ve temiz üretimle ilgili alan-
larda politika ve stratejiler geliştirmek, bu çerçevede verimlilik ve rekabet 
gücünü artırıcı çalışmalar yapmak, sektörel ve bölgesel bazda verimlilik de-
ğişimlerini ölçmek, değerlendirmek, verimlilik bilincini bütün sektörlere ve 
kesimlere yaymak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın önde gelen amaçlarındandır. Bu doğrultuda yayın 
çalışmaları da yapmakta olan Verimlilik Genel Müdürlüğü süreli ve süresiz 
yayınları ile ülkemizde verimlilik yazınının gelişmesine de önemli katkılar 
sağlamaktadır.

Verimlilik alanında ülkemizde yayınlanan ilk bilimsel dergi olarak yayın ha-
yatına 1967 yılında başlayan Verimlilik Dergisi yılda dört sayı olmak üzere 
düzenli bir şekilde yayımlanmaya devam etmektedir.

Verimlilik Dergisi’nin amacı; verimlilik alanında ülkemizde ve dünyada mey-
dana gelen gelişmeleri, yenilikleri, yapılan araştırmalar ve sonuçları ile iyi 
uygulama örneklerini bilimsel esaslar çerçevesinde okuyucularına aktarmak 
ve bu yolla verimlilik biliminin ve bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktır. 

Verimlilik kavramının disiplinlerarası niteliği nedeniyle, Verimlilik Dergi-
si’nde yayımlanan makaleler geniş bir konu çeşitliliğine sahip bulunmak-
tadır. Sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa ve çevreye, bilişimden spora ve 
sanata kadar hemen her konu teoride ve uygulamada verimlilik biliminin 
ilgi alanına girebilmekte ve bu çeşitlilik bir içerik zenginliği olarak Dergi’ye 
yansımaktadır. Bu özelliği ile Verimlilik Dergisi başta akademisyenler, araş-
tırmacılar, öğrenciler, kamu ve özel kesimde çalışan yönetici, uygulayıcı ve 
verimlilik konusuna ilgisi mesleki kaygılardan kaynaklanan uzmanlar olmak 
üzere geniş bir okuyucu kitlesine sahip olmuştur.

Verimlilikle ilgili olarak tüm disiplinlerden gelecek makalelere açık olan Ve-
rimlilik Dergisi 2004 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsü ile yayım-
lanmaya başlamış, 2008 yılında da ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri 
Tabanı’na dahil edilmiştir.
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VERİMLİLİK DERGİSİ’NE YAZI GÖNDERECEKLERE

Verimlilikle doğrudan ya da dolaylı bağı bulunan geniş kapsamlı inceleme 
ve araştırmalarla, verimlilik tekniklerine ve uygulamalarına ilişkin yazılarını 
dergimize gönderecek yazarların, aşağıda belirtilen koşulları dikkate 
alarak; yazılarını “Windows veya MacOS işletim sistemi ile MS WORD veya 
uyumlu bir program ile hazırlanmış olarak CD ortamında” göndermeleri 
gerekmektedir.
1. Bilgisayar çıkışı yapılan metinler dahil, A4 kâğıdın tek yüzünde tek satır 

aralığı kullanılmalı,
2. Şekil, çizelge, grafik, harita ve benzeri çizimlerin en/boy oranı 2/3 olmalı,
3. Şekil, çizelge ve benzerleri metnin içinde yer almalı,
4. Çizim, fotoğraf, harita ve grafikler için “Şekil”, tablolar için “Çizelge” 

başlığı kullanılmalı; çizimler en az 300 dpi olmalı,
5. Yazının toplamı, ekleriyle birlikte 30 adet A4 kâğıdı geçmemeli,
6. Yazıda mutlaka İngilizce ve Türkçe başlık,  İngilizce ve Türkçe özet ve 

Anahtar kelimeler kısmı bulunmalı,
7. “Yararlanılan Kaynaklar”, bilimsel kurallara uyularak, soyadına göre 

alfabetik dizinlenmeli,
8. Metin içinde, kaynaklara gönderme yapıldığında, yazarın soyadı, eserin 

yayın yılı, sayfa numarası ya da eserin sadece kaynaktaki sıra numarası 
parantez içinde gösterilmeli, kaynak için dipnot kullanılmamalı,

9. Dipnot gerektiren yerlerde, aynı sayfada “*” konulmalı,
10. Yazar adı ve soyadı, unvansız olarak, yazı başlığının sağ altında be-

lirtilmeli, aynı sayfanın altında unvan ve görev yeri gösterilmeli,                                                    
11. CD’ye aktarılan yazı biri isimsiz olacak şekilde iki kere kaydedilmeli 

ve bir kopya olmalı, yazının çeviri, derleme ya da özgün olduğunu, 
başka yerde yayımlanmadığını belirten ve “Verimlilik Dergisi”nde 
yayımlanması isteğini içeren bir üst yazı yazılmalı, yazarın adresi, 
iletişim kurulabilecek telefon numaraları ve e-posta adresi de üst yazıda 
belirtilmeli,

12. Yayımlanması istenen yazılar, kişi adına gönderilmemeli, kişilere elden 
verilmemeli, “VERİMLİLİK DERGİSİ - T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI, VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Gelibolu Sokak No:5 
Kavaklıdere 06690 ANKARA” adresine posta yoluyla gönderilmeli ya 
da elden kayıtla teslim edilmelidir.

13.  Telif ücretleri, 23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenecek telif ve işlenme 
ücretleri hakkında yönetmelik esaslarına göre ödenir.

14. Yayımlanmayan yazılar geri gönderilmez.

VERİMLİLİK DERGİSİ
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ÜRETİMDE ALTI SİGMA YAKLAŞIMININ 
ÜRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 

ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE BİR UYGULAMASI 

Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN1

Nilay ŞAHİN2

ÖZET

Bu çalışmanın amacı supap üreten bir firmada altı sigmanın Toplam Kalite Yö-
netimi (TKY) çerçevesinde uygulamasını gerçekleştirmektir. Firmanın önemli 
bir müşterisi olan Fiat, kendisi için üretilmekte olan supaplarda birtakım de-
ğişiklikler yapmıştır ve bunun sonucunda firmada supapları üreten tezgahlar 
yetersiz kalmıştır. Bu yetersizliğin üstesinden gelebilmek için altı sigma projesi 
yürütülmüştür. Önce hatalı supaplarla ilgili problemler tanımlanmıştır. Bun-
lar, dairesellik ve salgı problemleridir. Balıkkılçığı diyagramları yardımıyla, bu 
problemlerin ana nedenleri bulunmuştur. Üretim esnasında tezgaha girilen 
parametrelerde değişiklikler yapılarak hangi değerlerin optimum sonuç verdiği 
belirlenmiştir. Bu parametreler, paso miktarı (tezgahın supabı işlerken bir se-
ferde kaldırdığı talaş miktarı) ve işleme süresidir. Az ve normal paso deneme-
leri sonucu üretilen supapların dairesellikleri ölçülmüştür. Bu veriler için T-testi 
yapılarak, iki veri setinin birbirinden farklı olduğu görülmüştür. Optimum 
paso miktarı için süreç yeterliliği analizi yapılarak az paso miktarı ile daha 
iyi sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Daha sonra, işleme süresi için 3 dene-
me yapılmıştır. Elde edilen verilerle T-testleri yapılarak verilerin farklı oldukları 
görülmüştür. Süreç yeterliliği analizi yapılarak dairesellik probleminin çözümü 
için optimum sürenin 10 saniye olduğu ortaya konmuştur. Salgı problemi için 
model kurularak regresyon analizi yapılmıştır. Salgı probleminin kafaüstü, sede 
ve sap salgısından kaynaklanmadığı regresyon analiziyle ortaya konmuştur. 
Problemin, taşlama işlemini gerçekleştiren taştan ve supabı işlerken tutan pens 
mekanizmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Tedarikçiyle görüşülerek taş 
değiştirilmiştir ve supabı iki değil, tek noktadan tutan pens tercih edilerek salgı 

1 Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Yrd.Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi, İşletme Bölümü.

2 Nilay ŞAHİN, ÖSYM Başkanlığı.
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açısından süreç yeterli hale gelmiştir. Altı sigma projesinin sonucunda sigma 
seviyeleri problemli süreçler için 1,68 ve 1,69 iken, iyileştirmeler sonrası 4,64 ve 
4,89’e yükseltilerek başarılı bir altı sigma projesi gerçekleştirilmiştir. Firmadaki 
siyah kuşakla görüşülerek firmanın altı sigmaya bakış açısı ortaya konmuştur. 
Firma, altı sigmayı TKY çatısı altında, çok güçlü istatistiki yönü olan bir kalite 
aracı olarak tanımlamıştır. Bu bilgiler ışığında, firmada TKY ve altı sigma için 
“Altı sigma + diğer kalite araçları = TKY” formülü ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Altı Sigma, Toplam Kalite Yönetimi (TKY), Uygulama, TÖ-
AİK (Tanımlama, Ölçme, Analiz, İyileştirme, Kontrol), Süreç Yeterliliği, Minitab.

AN APPLICATION OF SIX SIGMA IN PRODUCTION WITHIN THE 
FRAMEWORK OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN PRODUCTION

ABSTRACT

The purpose of this study is to apply six sigma in a firm producing valve within 
the framework of Total Quality Management (TQM) approach. Fiat, an impor-
tant client of the firm, made some modifications on the valves produced for it 
and therefore, the machines on which the valves are produced became incom-
petent. To overcome this deficiency, a six sigma project was conducted. First, 
the problems about the valves were defined. These were circularity and deflec-
tion problems. The root causes of these problems were discovered with the help 
of fishbone diagrams. The values having optimum results were determined by 
making some modifications on the parameters entered in the machines dur-
ing the production phase. These parameters are the amount of cutting depth 
(the amount of swarf that the machine puts away at once while processing the 
valve) and the process period. The circularity of valves produced as a result of 
low and normal cutting depth tests were measured. T-test was applied for the 
data and it was seen that the two data sets were different from each other. Fur-
thermore, it was realized that better results were obtained with low amount 
of cutting depth by making the process capability analysis for the optimum 
amount of cutting depth. Then, three trials were conducted for the process pe-
riod. The T-Tests were applied to these data and it was seen that they were dif-
ferent. The process capability analysis revealed that the optimum duration was 
10 seconds for the solution of circularity problem. A regression analysis was 
done by developing a model for the deflection problem and it was shown that 
deflection problem was not sourced from bonnet, body and shank deflection. 
It was understood that the deflection problem was due to the pens mechanism 
that holds the valve while processing it and the grinding wheel that performs 
the process. The grinding wheel was changed after discussing with the supplier 
and process became capable by preferring pens that holds the valve from one 
point instead of two. At the end, a successful six sigma project was applied via 
raising the sigma levels from 1,68 and 1,69 for the problematic processes to 
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the levels 4,64 and 4,89. Via interviews with the black belt, the viewpoints of 
the firm on six sigma were presented. The firm defined six sigma as a quality 
tool with very powerful statistical aspect under the umbrella of TQM. Finally, 
the following formulation was proposed in the firm: “Six Sigma + Other Quality 
Management Tools = TQM”. 
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1. ALTI SİGMA KAVRAMI

Sigma aslen yunan alfabesinde bir harf olmakla birlikte matematikçiler ve 
istatistikçiler için standart sapmayı ifade etmektedir. Sigma, işletmelerde-
ki performansın iyi ya da kötü olduğunu saptamak amacıyla kullanılan bir 
ölçüdür. Bir başka deyişle, çelik üretiminden gazete dağıtımına kadar ne iş 
olursa olsun, bir işletmenin yaptığı hataların sayısını belirlemek için kullanıl-
maktadır (Chowdhury, 2001:26).

Sigma skalası birim başına hata, milyondaki hata sayısı ve hata olabilme ola-
sılığı ile yakından alakalıdır. Altı ise süreçte ölçülen sigma sayısıdır. Bunun 
karşılığı da, milyonda 3,4 hata olarak tanımlanmaktadır (Kaushik ve Khan-
duja, 2008:10). Sigma seviyeleri ve milyonda hata sayıları aşağıdaki çizelge-
de özetlenmiştir;

Çizelge 1. Sigma-Milyonda Kusur Sayısı Dönüşümü Çizelgesi

Proses Sigma Düzeyi Milyonda Kusur Sayısı (PPM)

±6 σ 3,4

±5 σ 233

±4 σ 6210

±3 σ 66807

±2 σ 308537

±1 σ 690000

Kaynak: Pande ve Holpp, 2001:10

Farklı yazarlar ve otoriteler tarafından altı sigma farklı şekillerde tanımlan-
mıştır:

 “Altı sigma süreçlerdeki varyasyonu azaltmak amacıyla uzman kişileri gö-
revlendiren, yapılandırılmış bir düzen kullanan ve performans parametre-
leri bulunan, amacı stratejik iş hedeflerini gerçekleştirmek olan bir yapıdır.” 
Schroeder vd., 2008:540;

 “Altı sigma hataları; israfı; üretimde, hizmette ve yönetimde oluşabilecek 
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kalite kontrol problemlerini elemine etmek için geliştirilmiş sistematik, di-
siplinli veri yönetimi temelli bir metodolojidir.” ABD Phoenix Six Sigma Aka-
demi Genel Müdürü, (Kaushik ve Khanduja, 2008:10);

 “Altı sigma hataları yok ederek kaliteyi artırmayı hedefleyen ve hataların 
kök nedenlerini araştıran yüksek performanslı veri yönetimi tabanlı bir yak-
laşımdır. Müşteriler için önemli olan kritik noktalara odaklanır. Varyasyonları 
yok ederek müşteri tatmini sağlar. Bu arada, finansal getiri de sağlanır ve 
istenen hıza ve esnekliğe ulaşılır” (Thawani, 2004:657).

Bu tanımlardan ortaya çıkan sonuç, altı sigmanın müşteri isteklerini hedef 
alarak, süreçlerdeki varyasyonları en aza indirgemeye çalışan, bunu yapar-
ken özel eğitim almış kişilerden oluşan bir takım kullanan, beş adımlı bir 
kalite yaklaşımı olduğudur. 

Bir altı sigma projesine başlarken kuruluş içinde gerekli rollerin belirlenmesi 
ve rollerin sorumlulukları açıkça ortaya konması gerekmektedir (Pande vd., 
2004:151). Altı sigma takımını kurarken takım üyelerinin kişisel özellikleri ve 
teknik donanımları göz önünde bulundurulmalıdır. Altı sigmanın uygulama 
aşamasında yönetsel ve operasyonel bakımdan birçok farklı rol ortaya çık-
maktadır (Savolainen ve Haikonen, 2007:7). Bir altı sigma projesinde proje 
sponsoru (şampiyon), usta siyah kuşak, siyah kuşak, yeşil kuşak ve finansal 
temsilci gibi roller mevcuttur (Snee ve Hoerl, 2005:24). Proje sponsoru, bir 
altı sigma projesinde işin esas sahibidir ve lider konumundadır (Snee ve Ho-
erl, 2005:25). Usta siyah kuşaklar, tam zamanlı olarak çalışarak ekiplere, ekip 
liderlerine veya siyah kuşaklara destek verirler (Bendell, 2005:971). Siyah 
kuşaklar, bir altı sigma projesinin belkemiğidirler. Tam zamanlı olarak kendi-
lerini altı sigma projelerine adarlar (Hoerl, 2001:393). Yeşil kuşaklar, genelde 
bir şampiyonun, uzman siyah kuşağın ya da siyah kuşağın altında çalışırlar. 
Projelerde tam zamanlı olarak değil, yarı zamanlı olarak görev alırlar (Snee 
ve Hoerl, 2005:25).  Finansal temsilci ise, projenin başında şampiyon tarafın-
dan ortaya konan “Proje Bildirisi”nde yer alan finansal getiri, firmanın finans 
ya da muhasebe bölümünden bir temsilci tarafından onayı gerçekleştiren 
kişidir (Özturaç ve Bayraktar, 2007: 25).

İlk kez 1985 yılında ABD’de Motorola tarafından uygulanan altı sigma, za-
manla pek çok şirket tarafından kabul görmüştür (Linderman vd., 2003:194). 
Altı sigmayı başarıyla uygulayan diğer firmalar arasında, Allied Signal/ Ho-
neywell, Ford, Citibank, Pirelli, Quantum, Nokia, Volvo, Jaguar gibi firmalar 
yer almaktadır. Motorola, altı sigma uygulaması sonucu beş kat artan satış-
lar sayesinde, kârını yaklaşık % 20 arttırmıştır. Ayrıca, toplamda 14 milyar 
dolarlık tasarruf sağlamıştır ve borsadaki hisselerinden elde ettiği kazanç 
yaklaşık % 21’lik bir orana ulaşmıştır. Allied Signal/Honeywell’in altı sigma 
sayesinde pazar değeri yılda % 27’lik artış göstermiştir (Pande vd., 2004:35). 

Dünyada yaygın bir şekilde kullanılan altı sigma, Türkiye’de de birçok firma 
tarafından uygulanmaktadır ve bu sayede kurumsallaşma ve büyüme anla-
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mında önemli deneyimler kazanılmaktadır. Türkiye’de bu uygulamaya ge-
çen firmalardan bazıları, Çimtaş, Kordsa, Vestel, Arçelik, Borusan, Ford Oto-
san, Kalekim, Bsh-Profilo, Teba, Vitra, Bosch, Ego ve Fırat Plastik’tir (www.
spac.com.tr). 

Altı sigmanın uygulama aşmasında TÖAİK (tanımlama-ölçme-analiz-iyileş-
tirme-kontrol) olarak adlandırılan bir yol izlenmektedir. İzleyen alt başlıkta 
bu adımlar ele alınmaktadır.

2. ALTI SİGMANIN AŞAMALARI TÖAİK (TANIMLAMA, ÖLÇME, ANALİZ, 
İYİLEŞTİRME, KONTROL)

Altı sigma proje yönetimi temelli bir metottur. Bu yüzden belirli bir başlan-
gıç ve bitiş tarihi vardır. Altı sigma uygulanırken tanımlanmış bazı adımlar 
uygulanır. Beş adımlı bu uygulamanın her adımında neler yapılacağı daha 
önceden belirlenmiştir. Önce, eldeki sorun tanımlanır, sonra şirketin içinde 
olduğu durum ölçülür, sonra problemin nerede olduğu tespit edilir, bir baş-
ka deyişle, analiz edilir, problemle ilgili koşullar iyileştirilir ve son adımda da 
yeni sistemin iyi bir biçimde işleyip işlemediği kontrol edilir (Chowdhury, 
2001:75). Bu adımların ne işe yaradığı ve neler içerdikleri bu bölümde açık-
lanmıştır. 

2.1. Tanımlama 

Altı sigmanın ilk adımı olan tanımlama projenin en önemli adımıdır; çünkü 
problem ne kadar iyi tarif edilirse, çözüm de o kadar kolay olmaktadır. Bir 
problemi tanımlamadaki amaç,  iyileşme için süreci ya da ürünü belirleme, 
müşterinin sesini dikkate alarak müşteri ihtiyaçlarını belirleme ve kalite için 
gerekli olan noktaların müşteri ihtiyaçlarına göre belirlenmesidir (Kaushik 
ve Khanduja, 2008:14).

2.2. Ölçme

Ölçme basamağında üründe oluşan hata sayısı saptanarak süreç hakkında 
gerçek veriler elde edilmiş olur (Kaushik ve Khanduja, 2008:16). Bu adımda, 
mevcut durum ortaya konmaktadır. Süreçte var olan hataları, bir anlamda 
iyileştirme fırsatlarını, ortaya koymak için yapılması muhtemel analizlerin 
öncesinde, problemli noktaların net bir biçimde ortaya konması ve iyileştir-
mede kullanılacak yöntemlerin bu bilgiler kullanılarak seçilmesi gerekmek-
tedir.

2.3. Analiz 

Süreçte problemli olan noktaların belirlenmesinden sonra, bu problemlerin 
işletme kârına, müşteri tatminine, süreç performansına ve verimliliğe olan 
etkileri belirlenmektedir. Bunlar belirlendikten sonra, hataların niçin yapıl-
dığı analiz edilerek bu hataların nasıl giderileceğinin bulunması gerekmek-
tedir (Baş, 2003:33). Bu aşamada, görünen nedenlerin altındaki kök neden-
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ler bulunarak geçici değil, kalıcı çözümler bulunmuş olunur. 

2.4. İyileştirme

Bu adımda, sistemde saptanan hataların nasıl iyileştirileceği üzerinde du-
rulmaktadır; fakat hemen harekete geçilmemektedir. Bundan önceki aşa-
malarda elde edilen veriler, dikkatlice gözden geçirilmektedir. Bunun sonu-
cunda, mevcut problemin net bir biçimde anlaşılıp anlaşılmadığı, mevcut 
kaynaklarla çözülebilecek durumda olup olmadığı, halledilmesi halinde 
şirkete çeşitli açılardan yarar sağlayıp sağlayamacağı, çözümüne yardımcı 
olacak verilere sahip olunup olunmadığı ve temel nedenleri ile çözümle-
rinin doğru olarak belirlenip belirlenmediği ortaya konmuşsa, artık iyileş-
tirme aşamasına geçilebilir ve önerilen çözümler denenmeye başlanabilir 
demektir (Baş, 2003:35). 

2.5. Kontrol 

Mevcut problem için iyileştirmeler gerçekleştirildikten sonra sistemin ku-
sursuz bir biçimde işleyip işlemediği kontrol edilmektedir. Böylece gerçek-
leştirilen iyileştirmelerin sonuçları net bir biçimde ortaya konulur. Öte yan-
dan da, süreç kontrol altında tutulur.

Gürsakal ve Oğuz’ a göre aşağıdaki liste takip edilerek kontrol aşamasının 
düzgün bir biçimde işleyip işlemediği kontrol edilebilir (Gürsakal ve Oğuz-
lar, 2003,s.61).  

•	 Proje beyanındaki hedeflere ulaşıldı mı?

•	 Çözümün etkililiğinin devamını ölçmek için gerekli çalışmalar yapılıyor 
mu?

•	 Süreçle ilgili diyagramlar ve grafikler hazırlandı mı?

•	 Revize edilen sürece ait yeni akış şemaları hazırlandı mı?

•	 Proje esnasında altı sigma takımının topladığı verileri ve yaptığı işi anla-
tan doküman hazırlandı mı?

•	 Takım başarılarından dolayı kutlandı mı?

İzleyen bölümde, altı sigmadaki kritik başarı faktörleri anlatılmaktadır.

3. ALTI SİGMADA KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

Altı sigma metodolojisi başarılı bir biçimde uygulandığında firmalara birçok 
fayda sağlamaktadır. Bunların başlıcaları; maliyette azalma, verimlilikte ar-
tış, müşteri bağlılığı sağlama, hata oranlarının azalması olarak sıralanabilir.3 

Fakat başarılı bir uygulama için birtakım hususlara dikkat edilmesi gerekir. 

3 Örneğin, soğuk algınlığının tedavisinde kullanılan pastil üreten bir firmada gerçekleştirilen 
bir çalışmada, altı sigma uygulaması sayesinde üretim süreci kontrol altına alarak hatalı 
olarak üretilen pastil sayısı, onbinden bire düşürülmüştür (Knowles vd., 2004:292). 
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Başarı getiren faktörlerden en önemlisi yönetimin katılımı ve bağlılığıdır. 
Altı sigma süreci, üst yönetimden başlayıp alta doğru yayıldığından üst yö-
netime burada büyük bir sorumluluk düşmektedir (Hekmatpanah vd, 2008). 
Bu süreçte, eğitim de önemli bir yer tutmaktadır. Altı sigmada özel eğitimli 
kişiler görevlendirilmektedir (Rowlands, 2003:20). Altı sigmanın başarıyla 
uygulanması için gereken bir diğer önemli nokta da, altı sigma eğitiminin 
üst yönetimden başlayıp, tüm ekip üyelerine verilmesidir. Katılımcıların en 
son tekniklerden, araçlardan haberdar edilmeleri gerekmektedir (Kwak ve 
Anbari, 2006:714).

Altı sigmadaki bir diğer başarı faktörü ise, uygulanan “Tanımlama, Ölçme, 
Analiz, İyileştirme ve Kontrol (TÖAİK)” den oluşan 5 adımlı yol haritasıdır 
(Banuelas ve Antony, 2002:94). 

Altı sigmayı uygulayan bir firmada kültürel değişimin sağlanması, bir başka 
deyişle, altı sigma yaklaşımının bir kültür olarak benimsenmesi de, bir diğer 
başarı unsurudur. Altı sigma bütünsel bir yaklaşım olduğundan, bir şirket 
kültürü olarak benimsenmesi, firmanın tüm departmanlarına yayılması, tek 
departmanla sınırlı kalmaması gerekmektedir (Caulcutt, 2001:302). Ayrıca, 
firmada altı sigma uygulamasıyla beraber kültürel bir değişim yaşanaca-
ğından, örgütsel altyapının da bu değişimi kaldıracak güçte olması gerekir 
(Koçel, 2003: 690). 

Altı sigmanın temeli müşteri odaklılıktır. Önemli olan müşterinin neyi, nasıl 
istediğidir. Bu yüzden, kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi önem arz et-
mektedir (Banuelas ve Antony, 2002:96).

4. ÖRNEK BİR ALTI SİGMA UYGULAMASI

Çalışmanın bu bölümünde, altı sigmayı uygulamakta olan bir firmayla te-
masa geçilerek örnek bir altı sigma uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

ABC firması, Türkiye’de uzun süredir altı sigma uygulayan bir holdinge bağlı 
bir kuruluş olup, 3 Eylül 1970 tarihinden bu yana Eaton SRL lisansı ile üre-
tim yapmaktadır. Her türlü içten yanmalı motorlar için motor supabı, supap 
gaydı ve tırnak imal etmekte, satmakta ve bayileri kanalı ile dağıtmaktadır. 

Firma, 2002 yılında altı sigmayı uygulamaya başlamıştır. Firmanın altı sig-
mayı uygulamaya geçirmesi Caterpillar (CAT) ile iş yapmaya başlamasına 
dayanır. CAT, çalıştığı firmaların altı sigma uygulamasını zorunlu kıldığından 
firmadaki üst düzey yöneticiler, altı sigmayı uygulamaya karar vermiştir. Bu-
nun sonrasında, altı sigma için gereken eğitimler firma tarafından alınmış 
ve siyah ve yeşil kuşaklar yetiştirilmiştir. Şu anda firmadaki siyah kuşaklar, 
tam zamanlı olarak altı sigma projeleri ile uğraşmaktadırlar. Yeşil kuşaklar 
ise, zamanlarının yaklaşık olarak %20’sini projelere adamaktadırlar. 

Firmada 3’ü üst düzey yönetici olmak üzere, toplamda 6 adet siyah kuşak 
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bulunmaktadır. Uzman siyah kuşak ise, üst düzey yöneticilerden bir kişidir. 
150 adet uzman yeşil kuşak vardır. Firmada toplamda, 275 çalışan bulun-
maktadır. Çalışan sayısı göze alındığında, firmanın büyük ölçekli olduğunu 
göstermektedir.

4.1. Altı Sigma Projesine Giriş

Firmada yürütülen altı sigma projesi supap üretimiyle ilgilidir. Fiat supap-
larda meydana gelen değişiklik sonucu diğer marka supaplara nazaran, Fiat 
marka supapların spesifikasyonları tutmadığı için ıskartaya ayrılma oranı 
çok yükselmiştir ve bu da supapların yeniden işlenmesi, işçilik harcamaları, 
bir sonraki tezgahta supapların tekrar işlenmesi, supapların silinmesi gibi 
pek çok ekstra maliyete sebep olmuştur. Ayrıca zamanında sevkiyat yapa-
mama, dolayısıyla, satış kaybetme riski de ortaya çıkmıştır. Müşteri kaybet-
memek ve ekstra maliyetleri yok edebilmek adına bu projenin yapılmasına 
karar verilmiştir. 

Proje kapsamında ilk olarak, resim değişikliğinin sonucunda müşterinin is-
tediği supapları üretebilmek adına birtakım ufak değişiklikler yapılmıştır. 
Taşlama tezgahı bileme motorunu hızlandırmak için sürücü ve motor de-
ğiştirilmiştir. Bu sayede, daha hızlı ve pürüzsüz bilenme gerçekleştirilmiştir. 
Tezgah komple bakımdan geçirilerek kaçak ve mekanik kusurlar giderilmiş-
tir. Bu ufak iyileştirmeler, sadece başlangıç aşamasında yapılan iyileştirme-
lerdir. Bunlar yapıldıktan sonra, altı sigma projesinin beş adımına başlan-
mıştır.

4.2. Tanımlama

Tanımlama aşamasında ortadaki teknik problem açıkça tanımlanmıştır. 
Mevcut durumda meydana gelen yetersizliklerin nedeni, Fiat supaplarının 
teknik resimlerinde meydana gelen değişikliklerdir. Resim değişikliği sonu-
cu iki ana problem ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri, dairesellik, diğeri ise, sal-
gı problemidir. Dairesellik problemi, supabın kafa kısmının tam olarak daire 
olmamasından kaynaklanmaktadır. Salgı problemi ise, supabın baş kısmı ile 
sap kısmının eksenlerinin aynı paralellikte olmamasıdır. Yeni resim değişikli-
ğiyle dairesellik değeri maksimum 0,006 mm ve salgı değeri ise maksimum 
0,03 mm olarak belirtilmiştir. Bu değişiklik yüzünden;

•	 Taşlama tezgahı bu yeni değerlerin altında supap üretememiştir.

•	 Taşlama tezgahı sonrası işlem yapan tezgaha teslim edilen supapların 
bu değerlerin altında olduğunu güvence altına alması beklenen tezgah 
0,004-0,006 mm arası dairesellikleri ayıramamıştır.

•	 Bir sonraki tezgah önünde biriken Fiat supapları olmuştur ve sevkiyat ge-
cikmeleri yaşanmıştır.

Tanımlama aşamasında, müşterinin ne istediği ortaya konmaktadır. Fiat, 
ABC firması için önemli bir müşteridir ve ABC firması Fiat’ı kaybetmek iste-
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memektedir. Fiat’ın ABC firmasından ne istediği Fiat’la görüşülerek ortaya 
konmuştur ve bu şekilde müşterinin sesi elde edilmiştir. Fiat’ın istekleri;

•	 İstenilen özelliklere uygunluk,

•	 Zamanında sevkiyat,

•	 Uygun fiyattır.

Fiat için kritik olan noktalar, teknik resme uygun supaplar üretilmesi ve ka-
liteli üründür. Bu kritik noktaların kontrol edilebilir olabilmesi için daireselli-
ğin maksimim 0,006 mm, salgıların maksimum 0,03 mm olması gerekmek-
tedir.

Projenin ilk aşaması olan tanımlama aşamasında, proje beyanı ortaya konul-
muştur. Proje beyanında mevcut iş durumu, hedef bildirimi, projenin planı, 
fırsat bildirisi, proje kapsamı ve proje ekibinde kimler olacağı belirtilmiştir. 
Proje kapsamında kullanılan proje bildirisi, Ek-1’de belirtilmiştir. 

Tanımlama aşamasında proje ekibinde var olan insanların olaya aynı bakış 
açısından bakmalarını sağlamak açısından çok faydalı olan Tedarikçi, Girdi, 
Süreç, Çıktı, Müşteri (TGSÇM) çizelgesi çizilmiştir. Her aşamada, ne gibi ve-
rilerin olduğu bir çizelge çizilerek ortaya konmuştur. Çizelge şu şekildedir;

Çizelge 2. TGSÇM Çizelgesi

T (Tedarikçi) G (Girdi) S (Süreç) Ç (Çıktı) M (Müşteri)

Prefiniş Toplam Boyu 
taşlanmış 
Supap

Taşlama 
Tezgâhı

Yarımamul 
Supap

Mekanik 
Finiş Tezgâhı

CT4 Tezgâh Tashih 
Supaplar

FKK Hattı

Teknik Büro Operatörler Hurda 
İşletme 
Malzemeleri

Dış Müşteri

Karbosan Operasyon 
Sayfaları

Fire Supap

Molemab Taşlama Taşı

Diamsan Kesme Yağı

Tanımlama aşamasında proje beyanı, TGSÇM diyagramı ve müşterinin sesi 
teknikleri kullanılmıştır. Altı sigma takımındaki siyah kuşaklar sürece hakim 
olduğundan ve takımdaki kişilerin tecrübelerine güvenildiğinden ve zaman 
kısıtı olduğundan dolayı ağaç diyagramına ve süreç akış diyagramının kulla-
nılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. 
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4.3. Ölçme 

Ölçme aşamasında supaplar için gerekli ölçümler, görevlendirilen kişiler 
tarafından yapılmıştır. Bu ölçümler yapılırken supapların salgı değerinin öl-
çülmesi için komperatörden faydalanılmıştır. Supap bir yere sabitlenerek, 
ucunda mıknatıs olan ölçüm cihazı, yani komperatör, supabın kafa üstü, 
sap, sede ve boyun kısımlarına dokundurularak supabın salgı miktarı ölçül-
müştür. Supapların daireselliğin ölçümleri ise, baş kısmının kumpas yardı-
mıyla ölçülmesiyle elde edilmiştir. Supapların baş kısımlarının mükemmel 
daire olup olmadığı ölçüm yapılarak anlaşılmıştır. Bu ölçümler sayesinde, 
analiz aşaması için gerekli veriler elde edilmiştir.

4.4. Analiz

Analiz aşamasında, teknik resim değişiminden sonra meydana çıkan sal-
gı ve dairesellik problemlerinin nerelerden kaynaklanabileceği, altı sigma 
proje ekibi tarafından balıkkılçığı yöntemiyle beyin fırtınası yapılarak ortaya 
konmaya çalışılmıştır. Balıkkılçığında olası sebepler metot, malzeme, maki-
ne ve insan olarak sınıflandırılmıştır. 

Dairesellik değerinin fazla olmasının sebebi, metot, insan, makine ve mal-
zeme ana başlıkları altında incelenmiştir. İnsan faktöründe operatör, ayar-
cı ve bakımcının eğitimlerinin eksik olabileceği ortaya konmuştur. Metot 
faktöründe, taşın uygun miktarda talaş kaldırmadığından, pensin ve işleme 
süresinin uygun olmadığından ve supabın pens mekanizmasına yeterince 
sokulmadığından şüphelenilmiştir. Makine faktörü ana başlığı altında, ma-
kinedeki kayışların çok gergin olduğundan, yağ seviyesinin kontrol edilme-
diğinden ve rulmanlardan şüphelenilmiştir. Malzeme açısından ise, yağın 
kirli olduğundan, rulmanların raf ömürlerinin bitmiş olduğundan ve uygun 
olmadığından şüphelenilmiştir. Çizilen balıkkılçığı diyagramı Şekil 1’de be-
lirtilmiştir. 

Şekil 1. Dairesellik Problemi İçin Balıkkılçığı Diyagramı
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Salgı değerinin fazla olmasının sebebi metot, insan, makine ve malzeme 
ana başlıkları altında incelenmiştir. İnsan faktöründe, operatör ve ayarcının 
eğitimlerinin eksik olabileceği ortaya konmuştur. Metot faktöründe sap, 
sede ve kafaüstü salgılarının fazla olabileceği ve supabı makinede işlerken 
tutan pens dizaynının uygun olmadığı düşünülmüştür. Makine faktörü ana 
başlığı altında, kullanılan taşın uygun olmadığından, pens rulmanlarının 
bozuk olduğundan ve pensin içinde pislik olduğundan şüphelenilmiştir. 
Malzeme açısından ise, pensin bozuk olduğundan ve supabın pens içine 
yeterince sokulmadığından şüphelenilmiştir. Çizilen balıkkılçığı diyagramı 
Şekil 2’ de belirtilmiştir.

Şekil 2. Salgı Problemi İçin Balıkkılçığı Diyagramı

Balıkkılçığı diyagramında ortaya konan olası sebeplerin üzerinde durularak 
dairesellik ve salgı problemleri için çeşitli denemeler yapılmıştır. Öncelik-
le, dairesellik problemi üzerinde durulmuştur. Supap tezgahta işlenirken 2 
tane parametre bulunmaktadır. Bunlardan ilki, tezgahtaki işleme ucunun 
(taşın) supap üzerinde bir kere gidip geldiğinde kaldırdığı talaş miktarı, yani 
paso miktarı, ikincisi ise, supabın işlenme süresidir. Bu iki faktörden, balık-
kılçığı diyagramında da bahsedilmiştir. Altı sigma takımındaki siyah kuşağın 
tecrübesinden faydalanılarak bu iki faktöre öncelik verilmiştir ve bunların 
üzerinde denemeler yapılarak iyi sonuçlar elde edilip edilemeyeceği araş-
tırılmıştır.

İlk denemede işlenme süresi sabit tutularak paso miktarı üzerinde deneme-
ler yapılmıştır.

4.4.1. Farklı Paso Miktarları İçin Denemeler

Tezgahın işleme ucunun her gidiş gelişte kaç mm talaş kaldıracağı tezgah-
ta ayar yapılarak kontrol edilmektedir. Az paso, (0,15-0,20) mm ve normal 
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paso (0,20-0,25) mm miktarları için denemeler yapılmıştır. İlk önce, tezgah 
az paso miktarına ayarlanarak 60 adet supap üretilmiştir ve supapların da-
iresellik değerleri ölçülmüştür. Sonra, normal paso miktarı ile üretim yapıl-
mıştır. Yine, 60 adet supap üretilerek dairesellik değerleri ölçülmüştür.

Yapılan denemeler sonucu elde edilen supapların az paso ve normal paso 
miktarları kaldırılarak üretilen supaplar için dairesellik değerleri karşılaştı-
rılmıştır. İki grup arasında fark olup olmadığı T-testi ile araştırılmıştır. T-testi 
için elde edilen sonuçlar şu şekildedir:

Dairesellik Normal Paso ve Dairesellik Az Paso İçin İkili T-Testi

N Ortalama Standart 
Sapma

Standart 
Hata

Ortalama

Dairesellik
NPaso

60 3,710 0,589 0,076

Dairesellik
AzPaso

60 3,172 0,494 0,064

Fark = Ortalama (Dairesellik NPaso) - Ortalama (Dairesellik APaso)

Fark İçin Tahmin:  0,5385

% 95 Güven Aralığında Fark:  (0,3419; 0,7351)

Farkın T-Testi = 0 (vs not =): T-Değeri = 5,43  P-Değeri = 0,000  Serbestlik Derecesi (DF) = 114

Görüleceği üzere, p değeri 0,000’dır. Bu değer, 0,05’ten küçüktür. Bir başka 
deyişle, iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu anlaşılmıştır. Görsel olması 
açısından verilerle bir de, kutu grafiği (boxplot) çizilmiştir. Şekil 3’te görüle-
ceği üzere, normal paso ve az paso miktarlarıyla üretilen supapların daire-
sellik değerleri birbirinden farklıdır.

Şekil 3. Dairesellik Normal Paso ve Az Paso İçin Kutu Grafiği
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Az paso ve normal paso miktarlarıyla üretilen supapların dairesellik değer-
lerinin farklı olduğu anlaşıldıktan sonra, süreç yeterliliği analizleri yapılmış-
tır. Buradaki amaç, üretim yapılırken tezgaha girilmesi gereken optimum 
paso miktarı değerini bulabilmektir.

Şekil 4, az paso miktarı (0,15-0,20) mm ile üretilmiş supaplardan elde edilen 
verilere ait süreç yeterliliğini göstermektedir.

Şekil 4. Az Paso Miktarı İçin Dairesellik Süreç Yeterliliği Grafiği

Değerlerden görüleceği üzere, Cpk (süreç yeterlilik indisi) genel kabul gör-
müş 1,334 değerinden yüksektir (1,90) ve süreç yeterlidir. Şekil 5’te ise, paso 
miktarı normal düzeyde tutulmuştur. Bu değer de (0,20-0,25) mm aralığın-
dadır. Sonuçlara bakıldığında, 1,29 olan Cpk değerinin 1,33 değerinin altın-
da kaldığı ve sürecin yeterli olmadığı görülmektedir.

Şekil 5. Normal Paso Miktarı İçin Dairesellik Süreç Yeterliliği Grafiği

4 Cpk eğer 1,33’ten büyük olursa süreç yeterlidir ( Montgomery ve Runger, 2011:667 ).
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Denemelerin sonucunda az paso miktarı (0,15-0,20) mm ile üretim yapıldı-
ğında daireselliklerin iyileştiği, normal paso miktarı için (0,20-0,25) mm ile 
üretim yapıldığında ise daireselliklerin kötüleştiği anlaşılmıştır. Bunun so-
nucunda, üretim yapılırken tezgaha az paso miktarı değeri girilmesine karar 
verilmiştir.

4.4.2. Farklı İşleme Süreleri İçin Denemeler

Bu denemede, paso miktarları sabit tutularak, supabı işleme süresi 10 
sn tutularak deneme yapılmıştır. İkinci deneme, 12 sn işleme süresi için 
yapılmıştır. Son deneme ise, yine 12 sn için yapılmıştır; fakat bu sefer 
tezgahta işleme ucunun supabın sap kısmının daha az, baş kısmının ise, 
daha fazla işlenmesi sağlanmıştır. Bu değerler, tezgaha girilerek üretim 
yapılmıştır. Bu şekilde, 60’ar adet supap (toplamda 180 adet) üretilmiştir. 
Daha sonra, elde edilen verilerle ikili ikili T-testleri yapılarak veriler arasında 
anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmıştır. Sonuçlar şu şekildedir:

Dairesellik 10 sn ve Dairesellik 12 sn İlerleme İçin İkili T-Testi

N Ortalama  Standart 
Sapma

Standart 
Hata

Ortalama

Dairesellik10 sn 60 3,631  0,528    0,068

Dairesellik12 sn 
İlerleme  

60 4,837  0,653    0,084

Fark = Ortalama (Dairesellik 10 sn) - Ortalama (Dairesellik 12 sn İlerleme)

Fark İçin Tahmin:  -1,205

% 95 Güven Aralığında Fark:  (-1,420; -0,990)

Farkın T-Testi = 0 (vs not =): T-Değeri = -11,12  P-Değeri = 0,000 Serbestlik Derecesi (DF) =113

Dairesellik 12 sn İlerleme ve Dairesellik 12 sn Bekleme İçin İkili T-Testi

N Ortalama  Standart 
Sapma

Standart 
Hata

Ortalama

Dairesellik  12 
sn İlerleme

60 4,837  0,653    0,084

Dairesellik      
12 sn Bekleme

60 4,589  0,654    0,084

Fark = Ortalama (Dairesellik 12 sn İlerleme) - Ortalama (Dairesellik 12 sn Bekleme)

Fark İçin Tahmin:  0,248

% 95 Güven Aralığında Fark:  (0,011; 0,484)

Farkın T-Testi = 0 (vs not =): T-Değeri = 2,08  P-Değeri = 0,040  Serbestlik Derecesi  (DF) = 117
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Dairesellik 10 sn ve Dairesellik 12 sn Bekleme İçin İkili T-Testi

N Ortalama  Standart 
Sapma

Standart 
Hata

Ortalama

Dairesellik 
10 sn  

60 3,631  0,528    0,068

Dairesellik       
12 sn 
Bekleme

60 4,589  0,654    0,084

Fark = Ortalama (Dairesellik 10 sn) - Ortalama (Dairesellik 12 sn Bekleme)

Fark İçin Tahmin:  -0,958

% 95 Güven Aralığında Fark:  (-1,173; -0,743)

Farkın T-Testi = 0 (vs not =): T-Değeri = -8,82  P-Değeri = 0,000  Serbestlik Derecesi (DF) = 113

T-testi çıktılarında p değerine bakıldığında 0,05’ten küçük olduğu görül-
mektedir. Bu da, ikişer ikişer bakıldığında veriler arasında anlamlı bir fark 
olduğu görülmektedir. Şekil 6’da görüleceği üzere verilerin ortalamaları bir-
birinden farklıdır;

Şekil 6. Dairesellik 10 sn, 12 sn İlerleme ve 12 sn Bekleme İçin          
Kutu Grafiği
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Daha sonra, optimum işleme süresini bulabilmek için paso miktarı sabit 
tutularak denemeler yapılmıştır. İlk denemede, işleme süresi 10 saniyedir. 
Paso aralığı, 0,15-0,20 mm’dir. Yapılan süreç yeterliliği analizi, Şekil 7’de gös-
terilmektedir.

Şekil 7. 10 sn İçin Dairesellik Süreç Yeterliliği Grafiği

10 saniye işleme süresi ile işlenen supaplar için yapılan grafiğe göre süreç 
yeterlidir. 1,49 olan Cpk değerine bakıldığında, 1,33’ ten büyük olduğu gö-
rülmektedir. Aynı grafik, işleme süresi uzatılarak (12 sn) çizilmiştir. Yapılan 
süreç yeterliliği analizi Şekil 8’de gösterilmiştir.

Şekil 8. 12 sn İçin Dairesellik Süreç Yeterliliği Grafiği

Şekil 8’de görüldüğü üzere, süreç yeterli değildir. 1,33’ten büyük olması ge-
reken Cpk değeri 0,59 çıkmıştır. Aynı grafik, bir de tezgahın işlerken, supa-
bın baş kısmı üzerinde bekleme süresi uzatılarak (12 sn) gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 9. 12 sn Bekleme İçin Dairesellik Süreç Yeterliliği Grafiği

Şekil 9’da görüldüğü üzere, süreç yine yeterli değildir. Cpk değeri, 0,72, 
1,33’ün altındadır. 

Yapılan üç deneme sonucu, en iyi işleme süresinin 10 sn olduğu saptanmış-
tır. Bir başka deyişle, işleme süresi 10 sn olduğunda, süreç yeterlidir. Sürecin 
optimum süresinin 10 sn olması gerekmektedir.

Özet olarak, yapılan farklı paso miktarları ve hız denemeleri sonucunda şu 
sonuçlar elde edilmiştir;

•	 Az paso miktarında, dairesellikte iyileşme söz konusudur.

•	 Paso aralığı, 0,15-0,20 olmalıdır.

•	 Süreç süresi uzatıldıkça, iyileşme görülmemektedir.

•	 10 saniye altı için, bir deneme yapılmamıştır.

•	 Optimum süreç süresi “9,8-10“ saniye aralığıdır.

İzleyen alt başlıkta salgı problemi için yapılan analiz anlatılmıştır.

4.4.3. Salgı Problemi İçin Yapılan Analiz

Salgı probleminin muhtemel sebepleri olarak, balıkkılçığı diyagramında be-
lirtilen kafa üstü salgısı, sede salgısı ve sap salgısından şüphelenilmiştir. Salgı 
problemi için bir model kurulmuş ve Minitab programında regresyon analizi 
yapılmıştır. Kurulan modelde salgı, bağımlı değişken, kafaüstü salgısı, sede 
salgısı ve sap salgısı da bağımsız değişken olarak tanımlanmıştır. Yapılan reg-
resyon analizinde kurulan modelde sebeplerin bunlar olmadığı anlaşılmıştır. 
Zira p değerlerine bakıldığında hepsi 0,05’ten büyüktür. Bu da, salgı için bu 
üç faktörün önemsiz olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca R2 de, %5,6 gibi 
çok küçük bir rakam çıkmıştır. Buradaki R2, salgı bağımlı değişkenindeki deği-
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şimin, kafaüstü salgısı, sede salgısı ve sap salgısı bağımsız değişkenlerindeki 
değişim ile açıklanabilme gücünün sadece %5,6 olduğunu göstermektedir. 

Regresyon denklemi;

Salgı = 0,0125 + 0,0337 kafaüstü salgısı - 0,0479 sede salgı + 0,0519 sap 
salgısı

 Katsayı Standart 
Hatanın 
Katsayısı       

T P Varyans 
Şişirme 

Çarpanı (VIF)

Sabit 
Terim

0,012482    0,001502   8,31    0,000

Kafaüstü 
salgısı           

0,03370    0,02687    1,25    0,213       1,031

Sede salgı  -0,04789    0,03829   -1,25    0,214       1,055

Sap salgısı      0,05186    0,03484    1,49     0,140      1,058

S = 0,00514831   R2 = %5,6   R2 (uyarlanmış) = %2,6

Ayrıca, birden fazla değişken olduğu için, bağımsız değişkenlerin çok-
lu doğrusallığı (multicollinearity) olup olmadığı da test edilmiştir. Çoklu 
doğrusallık, bağımsız değişkenlerin bazılarının ya da hepsinin aralarındaki 
ilişkinin kuvvetli olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Çoklu doğrusallık 
sorunu olması durumunda kurulan modelde, bağımsız değişkenlerin ba-
ğımlı değişkeni tahmin etme gücü azalmaktadır (Albayrak, 2006:68). Çoklu 
doğrusallık olup olmadığının anlaşılması için VIF (Variance inflation factor) 
değerlerine bakılmıştır. VIF değeri eğer 1’e eşitse, çoklu doğrusallık yoktur. 
Eğer VIF, 1 ile 5 değeri arasında ise, değişkenler arasında ılımlı nispeten bir 
ilişki vardır. Eğer VIF 5 ile 10 değeri arasındaysa, ilişki kuvvetlidir ve çoklu 
doğrusallık sorunu var anlamına gelmektedir. Modelde VIF değerlerine ba-
kıldığında 1’e yakın değerler olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle, mo-
delde çoklu doğrusallık sorunu olmadığı ortaya konmuştur.

Salgı problemini giderebilmek adına, balıkkılçığı diyagramında ortaya ko-
nan diğer faktörler için denemeler yapılmıştır. Taşlama için kullanılan taş, te-
darikçinin de fikri alınarak değiştirilmiştir. Tezgâhlarda işleme esnasında su-
pabı çift taraftan tutan pens yerine, tek noktadan tutan pens kullanılmıştır. 
İyileştirmeler sonucu elde edilen verilerle çizilen süreç yeterliliği analizinde 
de görüleceği üzere, Cpk değeri istenilen değerdedir ve süreç yeterlidir. Bu 
durum Şekil 10’dan takip edilebilir.
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Şekil 10 . Salgı İçin Süreç Yeterliliği

Analiz aşamasında beyin fırtınası, balıkkılçığı, T-testi, regresyon analizi ve 
süreç yeterliliği analizleri yapılmıştır ve bu teknikler yeterli görülmüştür. Sü-
reç içindeki hataları oluş sıklıklarına göre sıralayan Pareto analizi, süreçteki 
faktörlerin ortalamalarını istatistiksel açıdan karşılaştıran varyans analizi, 
verileri sütunlar şeklinde gösteren histogram ve test edilebilir yargılar olan 
hipotez testleri kurulmasına ihtiyaç duyulmamıştır; çünkü bu teknikler pro-
jenin analiz aşamasında kullanılan diğer tekniklere göre daha fazla zaman 
almaktadır ve kullanılan diğer tekniklerden daha ayrıntılı bilgi vermemekte-
dir. İzleyen alt başlıkta, iyileştirme adımı anlatılmıştır.

4.5. İyileştirme

Bu aşamada, bir önceki adımda ortaya konan iyileştirmeler hayata geçiril-
miştir. İyileştirmeler yazılı hale getirilmiştir. Bu yazılara tek nokta dersleri adı 
verilmiştir.  Salgı ve dairesellik problemi için tek nokta dersleri görsel do-
kümanlarla (fotoğraflarla) zenginleştirilmiştir. Operatörlerin iyileştirmeleri 
uygularken takip edecekleri doküman ve bu iyileştirmelerin açıklamasını 
içeren fotoğraflar sayesinde hata yapma riskleri azalmıştır. Tezgahların yan 
taraflarına asılan bu “tek nokta dersleri” sayesinde yapılan iyileştirmelerin 
kalıcı olması hedeflenmiştir. Zira, bir iyileştirme yapıldığı zaman, yani yeni 
bir düzene geçildiği zaman, çalışanlar eski sistemi uygulamaya devam et-
meye meyilli olmaktadırlar. Değişime direnci kırabilmek için yeni sistemin 
gereklerinin çalışanlara sürekli hatırlatabilmek adına tek nokta dersleri fay-
dalı bir metot olmuştur. İzleyen alt başlıkta, kontrol adımı anlatılmıştır.

4.6. Kontrol

Projenin kontrol aşamasında iyileştirmelerden önceki ve sonraki tashih 
(ayırma) oranları karşılaştırılarak ne kadar düzelme kaydedildiği gözlemlen-
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miştir. Minitab programına gerekli veriler girilerek bu sonuçlar ortaya kon-
muştur.

Bu aşamada tashih oranları üzerinden süreç yeterliliği analizleri yapılmıştır 
ve sürecin istatistikî olarak kontrol altında olup olmadığını ortaya koyan bi-
reysel hareketli aralık grafikleri (I-MR chart) kullanılmıştır. Şekil 11’de iyileş-
tirmeler öncesi tashih oranlarına göre çizilen diyagramlar gösterilmektedir.

Şekil 11. İyileştirme Öncesi Dairesellik ve Salgı Problemi İçin Tashih 
Yüzdeleri Süreç Yeterliliği

Dairesellik problemi için tashih yüzdeleri süreç yeterliliğinde görüldüğü 
üzere, 1,33’ ten büyük olması gereken Cpk değeri düşük değerdir ve PPM 
(parts per million-milyonda hata oranı) total değerine bakıldığında bu de-
ğerin 430.170,42 olduğu görülmektedir. Bu değerin sigma seviyesi olarak 
karşılığı ise, 1,68’ dir.

Salgı problemi için tashih yüzdeleri süreç yeterliliğinde yine, Cpk değerine 
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bakıldığında, istenilen değerin altında olduğu görülmektedir. PPM değeri 
de 423.922,30’ dur. Bunun sigma olarak karşılığı ise, 1,69’ dur. Aynı grafikler, 
iyileştirmeler sonrasında gerekli ölçümler yapılarak yinelenmiştir. Böylece 
sigma seviyeleri arasındaki fark, açıkça ortaya konmaktadır.

Şekil 12. İyileştirme Sonrası Dairesellik ve Salgı Problemi İçin Tashih 
Yüzdeleri Süreç Yeterliliği

Şekil 12’deki dairesellik problemi için tashih yüzdeleri süreç yeterliliğinde, 
Cpk değerine bakıldığında 1,17 olduğu görülmektedir. Bu değer her ne ka-
dar 1,33 değerinin altında olsa da, çok yakın bir değer olduğu için kabul 
edilebilir bir değer olarak yorumlanmıştır. Ayrıca PPM değeri 831,91 yani 
4,64’ tür. Bu da iyileştirme öncesi 1,68 olan sigma seviyesinden daha iyi bir 
sigma seviyesidir. Sigma seviyesi arttıkça, hata oranı azalmakta, kalite ise ar-
tış göstermektedir. Proje beyanında da hedeflenen sigma seviyesi 4 olarak 
belirtilmiştir. Bir başka deyişle, hedeflenen sigma seviyesi yapılan iyileştir-
meler sonucu yakalanmıştır. 
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Salgı problemi için tashih yüzdeleri süreç yeterliliğinde, Cpk değerine bakıl-
dığında 1,33 olmasa da yakın bir veri olduğu görülmektedir. Bu da yeterli bir 
değerdir. PPM değeri ise 352,99’ dur. Bu değerin sigma karşılığı ise, 4,89’ dur. 
İyileştirme öncesi sigma seviyesi 1,69 ile karşılaştırıldığında iyileştirmenin 
başarılı olduğu açıkça görülmektedir. Proje beyanında da hedeflenen sigma 
seviyesi 4 olarak belirtilmiştir ve hedeflenen sigma seviyesi yapılan iyileştir-
meler sonucu yakalanmıştır.

Şekil 13’te, tashih yapılmadan önceki aylarda ve altı sigma projesine baş-
lanıldığı ilk aylardaki tashih oranlarına göre çizilen bireysel-hareketli aralık 
grafikleri (I-MR chart) mevcuttur. Bireysel-hareketli aralık grafikleri, bir süre-
cin görsel olarak kontrol altında olup olmadığını gösteren grafiklerdir. Gö-
rüleceği üzere, 2009 yılının Ekim, Kasım, Aralık ve 2010 yılının Ocak ve Şubat 
aylarında üst kontrol limitini aşmıştır ve süreç kontrol dışıdır. 2010 yılı Mart 
ayında ise, erken kazanımlar başlamıştır.

Şekil 13. İyileştirme Öncesi Dairesellik ve Salgı İçin Bireysel-Hareketli 
Aralık Grafiği
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Proje bittikten sonra kontrol halen devam etmektedir. Şekil 14’te görüleceği 
üzere iyileştirme sonrası dairesellik ve salgı için süreçler kontrol altındadır.

Şekil 14. İyileştirme Sonrası Dairesellik ve Salgı İçin Bireysel-Hareketli 
Aralık Grafiği

5. SONUÇ 

Altı sigma, verilerle kalite yönetimini sağlayan bir araçtır. Altı sigmanın 
gücü, ölçümün ve hedeflerin belirli olmasından gelmektedir. Altı sigmada 
bir projeye başlanırken belirli bir hedef ortaya konulur ve bu hedef de, sig-
ma seviyesi olarak belirlenir. Ortada net bir amaç olunca, seçilmiş insanlarla, 
bir başka deyişle, altı sigma takımıyla hedefe ulaşmak çok daha rahat ol-
maktadır. Altı sigmanın uygulanması, uzun vadede firmalarda kaliteyi arttı-
rarak daha az maliyetle, daha çok gelir elde edilmesini sağlayarak verimlili-
ğin artmasına yol açar.

Altı sigmanın iyi finansal getiri sağlaması, disiplinli bir yöntem olması, ve-
rileri çok iyi analiz etmesi gibi avantajları yanı sıra, bazı dezavantajları da 
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bulunmaktadır. İşletmelerin altı sigmaya tüm problemlerini çözecek, sihirli 
bir değnek olarak bakmamaları gerekmektedir. Altı sigmanın bir işletmeye 
entegre edilmesi pahalı bir süreçtir. Ciddi bir finansman gerektirir. Pek çok 
eğitim alınması gereklidir. İşletmede kültür değiştiğinden dolayı bir direnç-
le karşılaşılmaması imkânsızdır. Gerekli tedbirler alınarak bu direncin kırıl-
ması gerekmektedir.

Dünyada altı sigma daha yaygın olarak kullanılmasına karşın, Türkiye’de o 
kadar yaygın olmadığı anlaşılmıştır. Bu durum, altı sigmanın firmalara en-
tegrasyonunun maliyetli olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de altı sig-
mayı uygulayan firmalar belirli bir düzeye ulaşmış, kurumsallaşmış firmalar-
dır. Küçük ölçekli firmalar, sonucunu kestiremedikleri bir yöntem için para 
harcamayı reddetmektedirler.

Bu çalışmanın amacı supap üreten bir firmada altı sigmanın Toplam Kalite 
Yönetimi (TKY) çerçevesinde uygulamasını gerçekleştirmektir. Fiat marka 
supapların tasarımlarının değişmesi sonucu, bu supaplar için üretim süreci 
yetersiz kalmıştır ve üretim sürecinde çok fazla ıskartaya ayrılma yaşanmış-
tır. Bunun getirdiği pek çok ekstra maliyetle karşılaşılmıştır ve Fiat müşterisi 
kaybedilmek istenmediğinden, bu süreç üzerinde altı sigma uygulaması ya-
pılmasına karar verilmiştir. Altı sigmanın adımları (TÖAİK) teker teker uygu-
lanmıştır. Supaptaki hatalar iki ana problemden kaynaklanmaktadır. Bunlar 
dairesellik ve salgı problemleridir. Bu problemler için gerekli analizler ya-
pılmıştır. Balıkkılçığı diyagramları çizilmiştir. Bu problemler için ana neden-
ler bulunmuştur. Bu nedenler ışığında gerekli testler yapılmıştır. Dairesellik 
problemi için iki faktör göz önünde bulundurularak bazı denemeler gerçek-
leştirilmiştir. Üretim esnasında tezgaha girilen parametrelerde değişiklikler 
yapılarak hangi değerlerin optimum sonuç verdiği analiz edilmiştir. Bu iki 
değer, paso miktarı ve işleme süresidir. İlk olarak tezgahın supabı işlerken 
bir seferde kaldırdığı talaş miktarı (paso miktarı) için denemeler yapılmış-
tır. Az paso ve normal paso denemeleri sonucu üretilen 60’ar adet supap 
için daireselliklerinin ölçümleri yapılmıştır. Bu veriler için T-testi yapılmıştır. 
T testi sonucu “p” değerine bakılarak iki verinin birbirinden farklı olduğu gö-
rülmüştür. Optimum paso miktarını bulabilmek için süreç yeterliliği analizi 
yapılmıştır. Bu analiz sonucunda, az paso miktarı için Cpk indisi 1,90 bulun-
muştur, yani, sürecin yeterli olduğu görülmüştür. Normal paso miktarı için-
se, bu değerin 1,29 olduğu ve yetersiz olduğu bulunmuştur. PPM (parts per 
million, milyondaki hata sayısı) değerlerine bakıldığında ise, az paso mikta-
rında bu değerin 0,01 gibi çok küçük bir sayı olduğu görülmüştür. Böylece, 
paso denemesi sonucu, az paso miktarı ile daha iyi sonuçlar elde edileceği 
görülmüştür. Bir sonraki denemede ise, paso miktarı sabit tutularak, süreç 
süresi değiştirilmiştir. 3 deneme yapılmıştır. İlk olarak işleme süresi 10 sn, 
ikinci deneme 12 sn ve son denemede 12 sn için yapılmıştır; fakat bu se-
fer tezgahın supabın kafa kısmını daha çok işlemesi sağlanmıştır. Yine 60’ar 
adetten toplamda 180 adet supap üretilmiştir ve bu supaplar için dairesellik 
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değerleri ölçülmüştür. Elde edilen verilerle T-testleri yapılarak verilerin farklı 
oldukları görülmüştür. Süreç yeterliliği analizi yapıldıktan sonra optimum 
sürenin 10 sn işleme süresi olduğu ortaya konmuştur; çünkü Cpk indisi 1,49 
olarak bulunmuştur. İşleme süresi arttıkça dairesellik probleminin kötüleş-
tiği ortaya konmuştur.

Salgı problemi için de regresyon analizi yapılarak, bir model kurulmuştur. 
Salgı probleminin kafaüstü salgı, sede salgı ve sap salgıdan kaynaklanma-
dığı regresyon analizi sayesinde ortaya konmuştur. Ayrıca bağımsız değiş-
kenler arasında çoklu bağlantı probleminin olup olmadığı da araştırılmıştır. 
VIF değerlerine bakılarak çoklu bağlantının olmadığı ortaya konmuştur. 
Regresyon analizinde p değerlerinin hepsi 0,05’ten büyük bulunmuştur 
ve R2 değeri de %5,6 gibi düşük bir değerdir. Problemin taşlama işlemini 
gerçekleştiren taştan ve supabı işlerken tutan pens mekanizmasından kay-
naklandığı anlaşılmıştır. Tedarikçiyle görüşülerek taş değiştirilmiştir ve pens 
ise supabı iki noktadan değil, tek noktadan tutunca salgı açısından süreç 
yeterli hale gelmiştir. Denemeler sonucu elde edilen yeni değerlerle üretim 
yapılması sağlanmıştır. Tek nokta dersleriyle görsel doküman da sağlanarak 
hatalar en aza indirgenerek üretim sağlanmıştır. Kontrol aşamasında ise, ön-
ceki ve sonraki ölçümler karşılaştırılmış; tashih oranları, iyileştirme öncesi ve 
sonrası için süreç yeterlilik analizleri yapılmıştır. Salgı değeri için 1,69 olan 
sigma değeri ise 4,89’a yükseltilmiştir. Dairesellik değeri için iyileştirme ön-
cesi 1,68 olan sigma seviyesi, iyileştirme sonrası 4,64’e yükseltilmiştir. Elde 
edilen sonuçlar Çizelge 3’te özetlenmiştir.

Çizelge 3. Sigma Seviyeleri Çizelgesi

Altı Sigma Öncesi Altı Sigma Sonrası

Salgı İçin Sigma 
Seviyesi

1,69 4,89

Dairesellik İçin Sigma 
Seviyesi

1,68 4,64

Projenin tanımlama aşamasında dairesellik ve salgı problemleri için ortaya 
konan 4 sigma hedefleri projenin sonunda yakalanarak, proje başarılı bir 
şekilde tamamlanmıştır. Projenin başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasından 
sonra, kara kuşakla görüşme yapılarak altı sigma ve TKY hakkında firmanın 
görüşleri alınmıştır. Altı sigma takımında yer alan siyah kuşak, altı sigma 
projesi uygulanırken zorlandıkları noktanın, değişime direnç olduğundan 
bahsetmiştir. Proje bitirildikten ve yeni sisteme geçildikten sonra, persone-
lin eski düzeni devam ettirmeye meyilli olduklarını belirtmiştir. Proje kap-
samında hazırlanan görsel dokümanlarla desteklenmiş tek nokta dersleri, 
personelin yeni sisteme daha rahat uyum sağlaması amacını taşımaktadır. 

Firmadaki siyah kuşak, altı sigmayı çok güçlü istatistiki yönü olan bir kali-
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te aracı olarak tanımlamıştır. TKY’ye ise, daha geniş çerçeveli, amacı sürekli 
gelişme olan bir kalite yönetimi olarak bakmaktadır. TKY’ de gönüllük esası-
na dayanan kalite çemberleri mevcutken, altı sigmada belirli görevleri olan 
takım üyeleri ve disiplinli bir yapı vardır. TKY’de altı sigmadaki kadar net bir 
hedef yoktur; altı sigmadaki amaç 6 sigma seviyesine ulaşabilmektir. Görüş-
meler sonucunda elde edilen bulgular sayesinde firmanın TKY çerçevesinde 
altı sigmaya bakış açısı, net bir biçimde ortaya konmuştur.

Literatürde yer alan altı sigma ve TKY’yi içeren farklı formüller mevcuttur. 
Örneğin Kwak ve Anbari yaptıkları çalışmada şöyle bir formül ortaya koy-
muştur “Altı Sigma = TKY + Güçlendirilmiş Müşteri Odaklılık + Ek Veri Analiz 
Araçları + Finansal Sonuçlar + Proje Yönetimi” (Kwak ve Anbari, 2006:709). 
Kwak ve Anbari’nin formülünün tersine, Lucas da altı sigma ve TKY için şöyle 
bir formül ortaya koymuştur (Lucas, 2002:27): “Uygulanmakta Olan Sistem + 
Altı Sigma = TKY.” Bu bakış açısına göre, TKY daha geniş bir çerçeve, altı sig-
ma ise, onun bir alt katmanı olarak görülmektedir. Uygulama yapılan ABC 
firmasında çalışan siyah kuşakla yapılan görüşmeler sonucunda, TKY ve altı 
sigma ile ilgili şöyle bir formül ortaya konulmaktadır; “Altı Sigma + Diğer Ka-
lite Araçları = TKY”. Bu sonuç Lucas’ın 2002 yılında ortaya koyduğu formülle 
benzerlik göstermektedir.

Bu çalışmanın, Türkiye’de altı sigma uygulaması yapmak isteyen veya yap-
mayı düşünen işletmeler için yol gösterici ve farkındalığı arttırıcı bir çalışma 
olması amaçlanmıştır. Çalışmanın zorlukları ve sınırlılıkları da bulunmak-
tadır. Uygulama kısmı tek bir işletmede yapılmıştır. Altı sigma önemli ve 
getirisi çok olan bir yaklaşım olmasına rağmen Türkiye’de çok fazla firma 
tarafından uygulanmamaktadır; çünkü uygulaması çok maliyetlidir. Uygula-
yan firmaların bazıları da kendi verilerini firma dışından kişilerle paylaşmak 
istememektedirler. Bu çalışma üniversite-sanayi işbirliğine önem veren bir 
işletmeden elde edilen veriler sayesinde gerçekleştirilmiştir. Fakat, firma 
maliyetle ilgili verileri paylaşmak istemediğinden çalışmada bu tür bilgilere 
yer verilmemiştir. 

İlerideki çalışmalarda, altı sigma Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet göste-
ren firmalarda uygulanabilir ve sonuçlar birbirleriyle kıyaslanabilir. 
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Ek 1: Proje Bildirisi

Proje Bildirisi

Proje İsmi Dairesellik ve 
Salgı Tashihlerinin 
Azaltılması

Tarih 05.03.2010

Revizyon   0

İş Durumu Fırsat Bildirisi

2009 yılı Ekim ayından itibaren, 
üretilen 4 adet Fiat supaplarının 
resimlerinde değişiklik yapılarak 
dairesellik değeri max 0,006 mm 
ve salgı değeri max 0,03 mm‘ye 
çıkarılmıştır. Mevcut tezgah 
kapasiteleriyle son 4 ay içerisinde 
salgılı tashih (iyileştirme) oranı %4 ve 
dairesellik yüzünden tashih oranı %2,5 
olmuştur. 2010’da mevcut durumun 
devam etmesi halinde, yaklaşık 
92.000 adet salgı tashihi. 86.000 
adet de dairesellik tashihi yapılmak 
durumunda kalınacaktır.

Salgı ve dairesellik tashihleri yapılan 
supaplarda; işçilik harcamalarının 
dışında, nitrasvon için tekrar 
tedarikçiye gitme, FKK hattına 
tekrar alınma, supapların silinmesi 
gibi büyük verimsizlik kalemleri 
de ortaya çıkmakta ve müşteriye 
zamanında sevkiyat yapamama, 
dolayısıyla satış kaybetme riski 
bulunmaktadır. Ayrıca müşteri iadesi 
riski de oluşturmaktadır. VOC yeni 
resim değerlerine uygun ürün talep 
etmekte, VOB de bu ürünün daha 
az maliyetle karşılanmasını talep 
etmektedir. Bu nedenle proje firma 
hedefleri ile örtüşmektedir.

Hedef Bildirimi Proje Kapsamı

2010 yılında Mevcut durum devam 
ederse (son 4 ay gibi)
Salgı Oranı yaklaşık %4. Dairesellik 
Oranı yaklaşık % 2,5.
Salgı için 1,69 olan sigma seviyesini en 
az 4 sigma yapmak.
Dairesellik için 1,68 olan sigma 
seviyesini en az 4 yapmak.
Salgı Tashih Oranı en fazla % 2. 
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HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNİN ERGONOMİK 
OLARAK DÜZENLENMESİNİN ÇALIŞMA 

VERİMLİLİĞİ VE KALİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Arzu ARSLAN1  

ÖZET

Dünya üzerinde değişen ekonomik dengeler, üretimden eğitim standartlarına 
kadar pek çok farklılığı da beraberinde getirmiştir. İşletmeler, pazar paylarını 
geliştirmek ve sürekli önde olabilmek için çalışanlarını hem mesleki alanda 
hem de kişisel becerilerini geliştirmek adına eğitmeye çalışmaktadırlar. Böylece 
işletmeler, çalışanları aracılığıyla üretim sürecini daha verimli kılmak ve kalite-
li ürün üretilmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadırlar. Kalifiyeli 
elemanlardan en üst düzeyde verim elde edilmesinin ön koşulunun, çalışma 
ortamının optimal şekilde tasarlanmasıyla mümkün olacağı gerçeği ortadır. 

Bu çalışmada, öncelikle dünyada ve Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektörü-
nün durumu hakkında bilgi verilmiş, daha sonra da ergonomi biliminin tanımı, 
amacı ve kapsamı hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Yine bu alanda ya-
pılmış araştırmalardan da yararlanılarak, üretim ortamlarında yapılan ergo-
nomik düzenlemelerin işletmelere sağladığı katkılar ve çalışanlarda meydana 
getirdiği duygusal değişiklikler ortaya konulmuştur. Ayrıca, günümüz dünya 
pazarında işletmeler için hayati önem taşıyan kalite, marka ve markalaşma 
sürecinin,  bu uygulamalardan nasıl etkilendiği açıklığa kavuşturulmaya çalı-
şılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çalışma Verimliliği, Ergonomi ve Kalite, Çalışma Ortamı, 
Kalite ve Markalaşma.

1  Arzu ARSLAN, Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu, Tekstil, Giyim, 
Ayakkabı ve Deri Bölümü, Tekstil Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi.



36

Verimlilik Dergisi 2012/4

THE EFFECT OF ERGONOMIC REGULATION OF READY TO WEAR CLOTHING 
FIRMS ON WORK PRODUCTIVITY AND QUALITY

ABSTRACT

Changing economic balances in the world has brought a wide range of differ-
ences in areas from production to education standards. Enterprises are trying to 
educate their workers in areas of both professional and personal skills to increase 
their market shares and to be a permanent leader. Thus, enterprises intend to help 
ensuring the production of qualified products and to make the production pro-
cess more efficient via their workers. It is evident that the prerequisite for obtaining 
maximum performance from qualified personnel is to design working environ-
ment optimally.

In this study, firstly, information about the status of ready to wear clothing and 
textile sectors in the world and Turkey are elaborated, then the definition, purpose 
and scope of ergonomics science are explained. Besides, contributions to enter-
prises provided by ergonomic regulations in production environments and emo-
tional changes that these regulations generated on workers are presented by ben-
efiting from the previous researches done in these areas. Furthermore, it is tried 
to be explained how the quality, brand and branding process, which have vital 
importance for today’s world market, are affected from these applications. 

Keywords: Work Productivity, Ergonomics and Quality, Working Environment, 
Quality and Branding.

1. GİRİŞ

İnsan, var olduğu andan itibaren farklılık gösteren ihtiyaçlarını karşılamak 
ve bu ihtiyaçlarını gidermek için çaba sarf etmiştir. İhtiyaçlarını gidermek 
amacıyla üretilen mal ve hizmetler, zaman içinde nitelik değiştirmesine kar-
şın, insanın üç temel ihtiyacından biri olan giyinme ihtiyacını değiştirme-
miştir.

Değişen talepler doğrultusunda esnek üretim olanağının en yoğun olduğu 
sektörlerden biri hazır giyim sektörüdür. 1980’lerden itibaren esnek üretim 
tarzına uygun olarak uluslararası alanda yaygın bir üretim ağına da sahip ol-
maya başlamıştır. Büyük hazır giyim şirketleri, merkezinde nitelikli çekirdek 
işgücünü koruyarak daha az nitelikli işgücü ihtiyacını, işgücünün ucuz oldu-
ğu ülkelerdeki daha küçük şirketlere fason iş vererek sağlamıştır. Bu şekilde, 
değişen talebe göre çok sayıda firma, üretim ağına kendisini de dâhil etme 
şansı bulmuştur. 

Tekstil ve hazır giyim sektörü, elyaf ve ipliği kullanım eşyasına dönüştürecek 
süreçleri kapsayan işlemleri içermektedir. Bu tanıma göre; sektör elyaf hazır-
lama, iplik, dokuma, örgü, boya, baskı, apre, kesim, dikim üretim süreçlerini 
kapsamaktadır. Elyaftan iplik ve mamul kumaşa kadar olan kısım “tekstil”, 
kumaştan giyim eşyası elde edilene kadar olan süreç ise “hazır giyim” sek-
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törünün içinde değerlendirilmektedir. Sektörün nihai kullanıma yönelik 
ürünleri çok genel olarak hazır giyim, hazır eşya ve teknik tekstiller olarak 
gruplandırılmaktadır. Bu kapsamda çorap, kazak, gömlek, pantolon, takım 
elbise gibi giyim eşyaları; perde, çarşaf, halı ve diğer tekstil yer kaplamaları 
ile ağ, ip, kablo, taşıyıcı tekstil bandı, branda, filtre gibi diğer tekstil ürünleri 
yer almaktadır (Öngüt,2007:4).

Türkiye’nin imalat sanayinde önemli bir konuma sahip olan hazır giyim 
sektörü, ülke içerisinde istihdamda, üretimde ve ihracatta birinci sıradadır. 
Ancak, son yıllarda hazır giyim sanayinin üretim ve ihracat içindeki payı gi-
derek azalma gösterse de bu sektör hala göreceli olarak önemini korumak-
tadır. Türkiye ekonomisi içinde, hazır giyim sektörünün bu denli büyük bir 
paya sahip olması, bu sektördeki gelişmelerin tüm ekonomiye etki etmesi-
ne neden olmaktadır. Bu nedenle, bu sektörde rekabet gücünün sürdürü-
lebilirliği büyük önem arz etmektedir. Sanayi sektörlerinin yapıları; ulusla-
rarası rekabet şartları, teknolojik gelişim, tüketim yapısı ve devlet politikası 
etkisinde değişim göstermekte, firmalar rekabet stratejilerini belirlerken bu 
değişimleri de dikkate almak zorundadırlar.

Türk hazır giyim sektörü, uluslararası alanda kabul görmüş kaliteli ve özgün 
ürünleri ile dünya pazarlarında önemli bir yere sahiptir. Tüketici tercihleri 
konusunda yeterli bilgi düzeyine ulaşmış olan Türk hazır giyim sektörünün 
başarısının; kaliteye önem veren, kendi modasını yaratan, özgünlük ve satış 
sonrası hizmetlerde tüketici ihtiyacını karşılamaya odaklanmış bir pazarla-
ma ve üretim stratejisinin uygulanmasıyla artacağı ortadadır.

2. ERGONOMİ BİLİMİ 

2.1. Ergonomi Kavramı, Amacı ve Önemi

Küreselleşmeyle birlikte teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, sanayide tek-
nolojinin yoğun bir şekilde kullanılmasına etki etmiş, bu durum da iş haya-
tında makine ile insan arasındaki uyum çalışmalarının araştırılmasına ne-
den olmuştur. Üretimin en önemli unsurlarından biri olan makine-insan ve 
çevre arasındaki bu süratli gelişme sonucunda ergonomi bilimi doğmuştur. 

Yunanca “ergon = iş, çalışma”, “nomos = yasa” anlamına gelen sözcüklerin 
birleştirilmesiyle elde edilen “Ergonomi” sözcüğünün günümüzdeki karşılı-
ğı ise “İşbilimidir”. 

Ergonomi, insanların anatomik ve antropometrik özelliklerini, fiziksel kapa-
siteleri ile toleranslarını göz önüne alarak, endüstriyel iş ortamındaki tüm 
faktörlerin etkisi ile olabilecek organik ve psiko-sosyal stresler karşısında, 
sistem verimliliği ve insan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya 
koymaya çalışan disiplinli bir araştırma ve geliştirme aracıdır. 

Ergonomi, kişisel çalışma bilimidir. İnsan organizmasının özelliklerini ve 
yeteneklerini araştırarak işin insana, insanın işe uyumu için gerekli şartları 
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ortaya koyar. Ergonomi biliminin en önemli amaçlarından biri çalışan açısın-
dan iş yükü ve çalışma gücünün en iyi şekilde dengelenerek ve çalışanında 
sağlığının korunarak üretimin artırılmasıdır. 

Ayrıca, çalışanların yeteneklerini fark etmesini, bu yeteneklerin etkili bir şe-
kilde kullanılmasını, insanın çalışırken aşırı zorlanmalar yüzünden yıpran-
masını önleyerek uyum içerisinde iş başarımını ve verimliliğini artırmak da 
ergonomi biliminin amaçları arasındadır. Üretim sürecinin, yöntemli bir şe-
kilde düzenlenmesini amaçlayan ergonominin diğer bir amacı da çalışanın 
kullandığı makinelerin, yaptığı işle ve çalışanın fiziksel yapısına da uygun 
olmasını sağlamaktır.

2.2. Hazır Giyim İşletmelerinde Yapılması Gereken Ergonomik 
Düzenlemeler

İnsan, yaşamını daha iyi koşullarda sürdürmek için çevreyi ve doğayı de-
ğiştirmekte ve/veya yeniden düzenlemektedir. Ancak bu süreç yalnızca 
çevrenin değişmesiyle sonuçlanan tek yönlü bir gelişme değildir. Aksine, 
çevredeki değişimler, beraberinde insanın da değişmesine yol açmaktadır. 
Bu değiştirme/yeniden düzenlemeler için günümüz insanının elindeki en 
önemli araç makinelerdir. İnsan, değişen çevre koşullarına uyum için yeni 
yaşam biçimleri ve davranış kalıpları geliştirmektedir. Tanımlanan bu sis-
temin dikkati çeken diğer bir özelliği de sistemi oluşturan her bir öğenin 
zaman içerisinde değişmesidir ki bu da durağan olmayan bir sistemle karşı 
karşıya olduğumuzu gösterir (Duyar,1995:181).

Bir işyerinde ergonomik çalışma ortamının oluşturulması, makineli üretim 
sisteminde çalışan insanın, sağlığını korumakla birlikte güvenliğini sağla-
makla başlar. Yapılan işin nicelik ve niteliğini arttırmak için çalışma ortamını 
çalışanın hoşuna gidecek ve onu mutlu edecek bir ortama dönüştürülmesi-
nin, ürünün kalitesi ve verimlilik açısından yararlı olacağı ortadadır.

Çağdaş ergonomik ilkelere uygun olarak oluşturulan bir ortamda, araç ve 
gereçler insan özelliklerine ve yeteneklerine göre tasarımlanır; çalışma yön-
temleri ve çevre koşulları insana uygun duruma getirilir. Böylece, çalışanlar 
tarafından yapılan işin anlamlı, ilginç ve yararlı olarak algılanması sağlanır. 
Çalışanlara yeteneklerini kullanma ve kendini kanıtlama olanağı verilir, çalı-
şanların kendilerini “değer” olarak görmeleri sağlanır.

Ergonomik açıdan çalışma yeri, insanın çalıştığı makine ve onun yakın çev-
resi olarak tanımlanmaktadır. İnsanın işyerindeki vaktinin büyük bir kısmı 
çalışma yerinde geçtiğine göre, buradaki çevre koşullarının, yerleştirme dü-
zeninin ve kullanılan yardımcı araç-gereçlerin optimum verimi sağlayacak 
şekilde düzenlenmesi gerekmektedir (Kaya, 2008:28). 

Çalışma ortamlarının görevlerini verimli olarak yerine getirebilmeleri için 
fonksiyonlarının yeterli olması ve çeşitli fonksiyonlarında insan-makine ara-
sında akıcılığı sağlaması gereklidir. Bir görev yerine getirilirken, insanın üre-
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tim amacı ve iş nesnelerinin optimal şekilde etkileşimleri için gerekli tüm 
koşulların yaratılması iş düzenlemesinin konusudur (Kişoğlu ve diğerleri, 
2004:245). Örneğin, zorlanmanın en aza indirilmesi amacıyla işlerin planlan-
ması aşamasında dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. 
Kaldırma ve taşıma işleri planlanırken, yeterli bir hareket alanının bırakılma-
sına dikkat edilmeli, hareket alanı içerisinde taşımayı güçleştirici engeller 
ortadan kaldırılmalıdır. Hareket alanı, yükün büyüklüğüne, taşınacak nesne-
nin şekline, yapısına, tutma yerlerine ve yapılacak hareketlere uygun olma-
lıdır. Kaldırılacak veya taşınacak bir yükün sadece ağırlığı değil, aynı zaman-
da boyutları, uygun tutacak yerlerinin bulunup bulunmaması, iş güvenliği 
açısından çalışanı etkilemektedir. Kaldırma sırasında yükün ağırlık merke-
zi, mümkün olduğunca vücuda yakın olmalıdır. Çalışanın taşınacak yükün 
boyutlarını değiştirebilmesi olanaksız olacağından yüklerin taşınması veya 
yere bırakılması sırasında görüşü engellemeyecek büyüklükte olmasına 
dikkat edilmelidir. Kaldırılacak veya taşınacak yüklerde çalışanın vücudunu 
uygun pozisyona sokarak, dengeli ve yumuşak hareketler yapmalı, ani ve 
sert hareketlerden kaçılmalıdır.

Çalışma ortamı dizayn edilirken de mutlaka çalışanlar dikkate alınmalıdır. 
İşyerine iyi bir havalandırma tertibatı kurulmalıdır. Havalandırma tertibatı, 
çalışma ortamının havasını değiştirecek özellikte olmalı, çalışanları rahatsız 
edebilecek koku, duman, buhar vb. bulunuyorsa bunları yok edecek özelli-
ğe sahip olmalı ve sağlık açısından çalışanlara zarar vermemelidir. 

İyi bir aydınlatma hem çalışanların sağlığı hem de verimlilikleri açısından 
önemlidir. İyi bir ışıklandırmanın sağlanmadığı yerlerde özellikle göz bozuk-
lukları ve çeşitli iş kazaları olabilmektedir. 

İş ortamında gürültü, çalışanları olumsuz yönde etkileyerek çalışmalarında-
ki verimi düşürür. Devamlılık arz eden gürültüler sonucu çalışanlarda sinir 
bozuklukları, isteksizlik, tansiyon yükseklikleri, damar sertliği vb. rahatsız-
lıklar görülür. Gürültüsüz bir iş ortamı için, makinelerin bakımı zamanında 
yapılmalı, çok gürültü yapan makineler çalışanların az olduğu bölümlerde 
bulundurulmalı, gürültülü ortamda zorunlu olarak çalışanlara, gürültüyü 
önleyici cihazlar kullandırılmalı ve belli aralıklarla dinlendirilmelidirler.

İş memnuniyetinin ya da tatminin artması, doğrudan çalışma performansı-
na ve verimliliğe yansımaktadır. Çalışma ortamının temizlik ve kalitesi, ça-
lışanların işyerinde rotasyona tabi tutulması, çalışanların birbirlerini rahat 
görebilmesi, konuşma mahremiyetinde esneklik sağlanması, çalışanların 
birbirleriyle rahat ve huzurlu iletişim kurması, çalışanların ortamı benimse-
mesi açısından önemlidir.

İşyeri altyapısının, teknoloji ve mekânsal düzenleme açısından stres oluş-
turan ya da stres kaynağı yaratan öğelerden ayrıştırılması veya en azından 
minimuma indirilmesi önemlidir. Bu süreç ergonomi biliminin ışığında ger-
çekleştirilmesi gereken bir uygulama olup, verimli bir çalışma düzeninin 
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de temelidir. Çalışma ortamında sağlıklı iletişim, sağlıklı çalışma, iş tatmini, 
verimlilik, huzurlu ortam gibi tüm öğeler bu temel üzerinden şekillenmek-
tedir.

2.3. Ergonomi-Verimlilik İlişkisi ve Çalışanlar Üzerinde Etkileri 

Bugün işletme düzeyini de aşarak ülke düzeyinde ele alınan en önemli 
konuların başında verimlilik ve insan kaynaklarının rasyonel kullanılması 
gelmektedir (Avder, 2007). Ülkelerin refah yarışına girdikleri bu dönemde 
gelişmişliklerini, kaynaklarını verimli kullanıp kullanmadıklarını, bu yönde 
ortaya konulan somut gerçeklere bakarak değerlendirebiliriz. 

Gelişmiş ülkeler, standartlarını daha da artırmak, bulundukları ekonomik 
durumu korumak, geleceklerini garanti altına almak için verimlilik artışına 
önem vermektedirler. Verimliliği artırmanın en etkin yolu, ülke genelindeki 
tüm sektörlerde çalışan herkese verimlilik bilincini aşılamakla sağlanabilir. 
Bu bilinç sayesinde artan verimlilik düzeyindeki artışlar beraberinde ül-
kenin büyüme hızına, hayat standartlarına ve enflasyon gibi faktörlere de 
olumlu yönde katkı sağlayacaktır. 

Verimlilik; mevcut kaynaklarla üretimi, niteliksel ve niceliksel olarak maksi-
mum seviyeye çıkarma olarak tanımlanabilir. Örgütsel girdilerin ne kada-
rının ürüne dönüştüğünü, ne kadarının ise sistemde emildiğini gösteren 
verimlilik, bir örgütün elindeki kaynakları ne denli iyi kullandığının bir gös-
tergesidir. Genel olarak verimliliği etkileyen faktörleri aşağıdaki gibi sırala-
yabiliriz: (Kaya, 2008: 32) 

1. Kullanılan hammaddenin yapısı ve kalitesi, 

2. Uygulanan üretim süreci (teknoloji), 

3. Üretim araçlarının kullanım derecesi, 

4. Üretimde süreklilik ve standartlaştırma, 

5. İnsan gücünün etkin kullanımı.  

Makine, donanım ve işçilerin beklemeden çalışması için yapılan uygun iş 
programı uygulamasına “üretim planlaması” ve bu programın işleyişini de-
netlemeye de “üretim kontrolü” denir. Temel amaç, insan, makine, malzeme 
ve zaman kaynaklarının doğru zamanda, doğru yerde ve yeterli miktarda 
kullanılmasını sağlayarak kaynak kayıplarını en aza indirmek, dolayısıyla 
üretimde en yüksek verimliliği sağlamaktır. Üretimde en yüksek verimlilik 
ise, istenen miktarda ürünü, istenen zamanda, kalitede, en iyi ve en ucuz 
yöntemlerle üretmekle sağlanır (Özkanlı,1998:234).

Üretim sürecine dâhil olan tüm faktörlerin karşılıklı etkileşimi, üretimde ve-
rimlilik düzeyini olumlu ya da olumsuz şekilde etkilemektedir. Dolayısıyla 
herhangi bir mamulün üretimini “süreç” olarak düşündüğümüzde, bu sü-
reç içerisinde meydana gelebilecek bir aksamaya bağlı olarak, verimlilikteki 
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değişmenin sadece bu aksamayla ilişkilendirilmesi belirli bir hata payını da 
beraberinde getirecektir. 

İşletmelerin büyümesinde ve gelişmesinde bu denli önemli olan verimliliğe 
ulaşmak için, fiziksel ve parasal üretim kaynakları kadar insan kaynağına da 
önem vermek ve çalışanların yeteneklerinden en üst düzeyde yararlanmak 
gerekir. Çünkü bir üretim sisteminin başarıya ulaşmasında en etkili öğe olan 
insanın, tam otomatik sistemlerde bile denetleme işlevini üstlenmesi, siste-
min başarısının temel belirleyicisi olmasına da neden olmuştur. 

Çalışan kişinin yaptığı işin karşılığında işverenden aldığı bedele “ücret” veya 
“maaş” denir. Çalışanlara, yaptıkları işin karşılığında aldıkları ücretlerinin 
yanı sıra, işte gösterdikleri performans düzeylerine göre de ayrı bir ücret-
lendirme yapmak gerekir. Burada temel amaç, kişilerin performanslarını 
ve ürünün daha iyi kalitede üretilmesini amaçlayarak çalışanların özendi-
rilmelerini sağlamak ve bu yolla işgücü verimliliğini yükseltmektir. Ücret 
miktarının verimlilik üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir anket 
çalışmasında, ücretin çalışanların verimlilik düzeyini etkilediğini ve özellikle 
ücret yetersizliğinin çalışma isteklerinde olumsuzluklara yol açtığını ortaya 
koymuştur.

Çalışanların, işletmelerde maddi olarak ön plana çıkarılması verimlilik üze-
rinde olumlu etki yaratırken, çalışanın daha rahat, daha az yorularak ve daha 
az iş kazası ve meslek hastalıklarına maruz kalarak çalışmasını sağlayan bir 
bilim dalı olan ergonominin de önemini artırmıştır.  Bilindiği gibi ergonomi, 
endüstriyel iş ortamında sistem verimliliğini artırmak, insan, makine, çevre 
uyumunu sağlamak ve işin insancıllaştırılmasına yönelik bir çalışma disipli-
nidir.

İşletmeler amaçlarına çalışanları sayesinde ulaşmaktadırlar. Çalışanlara sağ-
lık açısından uygun ve rahat bir çalışma ortamı sağlandığı ölçüde işgücü-
nün verimi olumlu yönde etkilenecek, aksi durumda azalacaktır. İşgücü ve-
rimliliğinin artmasında veya azalmasında diğer faktörler yanında şüphesiz 
ergonomik faktörlerin de çok büyük etkisi vardır. 

Ergonomi uygulamaları işyerinde önemli kazançlar sağlamaktadır. Bu ka-
zanç, işçi açısından sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak; işveren açı-
sından ise daha çok üretim ve daha çok kazanç şeklinde ortaya çıkacaktır 
(Seitz, 1996).

Özellikle çalışma ortamının insancıl olması, çalışanların yetenekleri, moti-
vasyonları ve eğitim düzeyleri kadar da önem arz etmektedir. İşyerinin ay-
dınlatma, havalandırma, sıcaklık, soğukluk ve nem yönünden yeterli olma-
sının yanında kullanılan üretim sisteminin ve ortamın fiziki uygunluğunun 
da ergonomik açıdan mutlaka ele alınması gerekir.

Çalışan faktörünü yeterince değerlendirmeyen bir sistemin, uzun dönemde 
ekonomik olması da beklenemez. Üretimde alınacak hiçbir önlem insan gü-
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cünün etkinliği ile karşılaştırılamaz. Bu açıdan işin bir bütün olarak çalışana 
uydurulması verimliliğin önkoşuludur. 

Dünyada ve Türkiye’de yapılan araştırmalarda, ergonomik çalışma koşulla-
rının çalışanlar üzerinde verimlilik ve iş performansı açısından olumlu so-
nuçlar doğurduğu belirlenmiştir. Çalışanların verimliliğinin artırılması için 
yapılan bir alan araştırmasında, ergonomik çalışma ortamının çalışanlar 
üzerinde en az ücret artışları kadar önemli olduğunu belirlemiştir. Aynı şe-
kilde emek-yoğun çalışan hazır giyim işletmelerinde çalışma yerlerinin er-
gonomik açıdan değerlendirilmesini ortaya koymak amacıyla yapılan başka 
bir araştırmada, çalışanlara sağlanan fiziksel ortamların, ergonomik açıdan 
sağlıklı olmasının, çalışanların konforlarının sağlanmasının verimliliği arttır-
mada oldukça etkili olduğunu saptanmıştır (Örücü ve diğerleri, 2004).

Üretim süreci her zaman aynı kalmaz, sık sık gözden geçirilir ve gerektiğin-
de birtakım değişiklikler yapılır. Eğer bu değişiklikler üretimi kolaylaştırıcı, 
maliyeti düşürücü ve üretim akışını hızlandırıcı nitelikte ise verimlilik artar. 
Verimlilik ile kalite arasında çok yakın bir ilişki vardır. Üretim sürecinin çe-
şitli aşamalarında kullanılan girdilerin kalitesizliği, üretimde yavaşlamalara, 
duraklamalara, önceden belirlenmiş standartlardan sapmalara yol açarak 
verimliliği olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı şekilde üretimde kullanılan 
girdilerin en önemlisi olan işgücünün kalitesi de verimliliği doğrudan etkile-
yen faktördür. İyi eğitilmiş, yeterli beslenen, iş kazalarından korunan, çeşitli 
sorunlarını çözebilen işgücünün daha verimli olduğu bir gerçektir.

3. ÇALIŞMA ORTAMLARININ ERGONOMİK OLARAK DÜZENLENMESİNİN 
KALİTE VE MARKALAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Maliyetlerin azaltılması ve dolayısıyla kârın arttırılması işletmelerde yapılan 
tüm eylemlerin temel amacını oluşturur (Özkanlı,1998:234). Günümüzde 
rekabetçi üretim ortamında hedef; çevrim zaman süresini kısaltarak üretim 
maliyetlerini azaltmak, fire ve boş zamanları minimize etmektir. Bu da ürüne 
değer katmayan aktivitelerin üretim sürecinden çıkarılmasıyla mümkündür. 
Üretim sürecindeki en kritik faktör olan insanın, işe ve iş çevresine uyumu-
nu sağlamadan, çalışana optimum bir çalışma çevresi oluşturmadan, bu 
hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Duruş, stres ve iş sırasında duyulan 
rahatsızlığın minimize edilerek sağlıklı çalışmayı sağlamak, işin performansı 
(verimlilik, kalite vb.) kadar önemlidir (Akay ve Diğerleri, 2003: 75).

İşletmelerin paylaştıkları temel amaçlar; pazardaki diğer işletmelerden daha 
üstün nitelikli mal ve hizmet üretebilmek, teknoloji açısından sektörün li-
deri durumuna gelebilmek, satış hacmini ve kârlılığı yükseltebilmek, mas-
rafları azaltarak israfı önleyebilmek, çalışanların motivasyonunu arttırarak 
işletmenin imajını güçlendirebilmektir. Belirtilen bu amaçların gerçekleşti-
rilebilmesi için, ulaşılması gereken hedef ise işgücünün verimli kılınmasıdır.

Verimlilik artışı işletmenin bütün departmanlarının, gerek teknoloji gerek-
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se ergonomik açıdan yenilenmesi için gerekli girdileri satın almaya yetecek 
kaynak sağlamanın ötesinde yedek bir sermaye de sağlar. Bu yedek serma-
ye işletmeye, varlığını sürdürme ve büyüme olanağını da beraberinde ge-
tirecektir. Verimlilik artışından kaynaklanan bu büyüme, yeni bir verimlilik 
artışına da kaynaklık ederek, işletme optimal büyüklüğe ulaşıncaya kadar 
sürmektedir.

Ülkemiz, ihracata dayalı büyüme modelini benimsemiştir. Ancak, hızı sürek-
li artan oranda değişen küresel rekabet, pazar koşulları ve müşteri profil-
lerinin yanı sıra yerel ve uluslararası pazarlarda da, eş zamanlı olarak hızlı 
bir değişim ve gelişim süreci de yaşanmaya başlamıştır. Diğer bir ifadeyle, 
pazar ortamındaki rekabet, fiyattan daha çok kalite ve markaya yönelmiş-
tir. Dolayısıyla ülkemizin sadece fiyat rekabetine dayalı stratejisinin sürekli 
ve sürdürülebilir ihracat ve katma değer artışı sağlamaya yeterli olmadığı 
görülmüş, global pazarlarda hak ettiği yeri ve payı almak isteyen ülkemizi, 
pazarda daha güçlü markalar yaratma sürecine itmiştir.

Marka konsepti, bugün sadece bir ürün logosu ya da bir ambalajın üzerin-
deki dizayndan ibaret değildir, marka güven demektir. Bu güven ve bilinir-
lilik de müşteri ile ürün veya hizmet arasında bir duygusal bağlılığın oluş-
masına sebep olmaktadır. Böylece işletmeler global markalaşma suretiyle 
stratejik açıdan geleceklerini sürekli ve sürdürülebilir şekilde güvence altına 
almayı da sağlamaya çalışmaktadırlar.

Ülkemizde de, işletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmak 
amacıyla devlet destekli hazırlanan Turquality Programı, bu alanda dünya-
nın belki de en özgün ve kapsamlı devlet destekli marka geliştirme progra-
mıdır. Esas itibariyle, Türk ve kalite kavramlarını bir araya getiren, Turquality 
Programı TCDTM (Türkiye Cumhuriyeti Dış Ticaret Müsteşarlığı) tarafından 
başlangıçta stratejik önemine binaen Türk tekstil sektöründe uygulamaya 
konulmuştur. Turquality; ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu 
ve global markalaşma potansiyeli olan ürünlerin tüm iş süreçlerini kapsa-
yan bir sistemdir.

Turquality Programı’nın kapsamı, stratejik diğer sektörleri (otomotiv, 
elektronik, gıda, inşaat ve turizm gibi) de içerecek şekilde geliştirilmiştir. 
Turquality Vizyonu bu projeyle, `10 Yılda 10 Dünya Markası Yaratmak` 
olarak ifade edilmektedir. Turquality destek programı kapsamında seçilmiş 
Türk markalarının, üretimden pazarlamaya kadar olan tüm iş süreçlerini 
kapsayacak şekilde desteklenmesi söz konusu olup, global markalaşma 
potansiyeli olan Türk firmalarına stratejik destek hizmeti vermektedir. 

İşletmelerin dünya pazarında yer edinebilmeleri için birbirleriyle etkileşim 
halinde olan birçok faktörü birlikte ele almaları gerekmektedir. Teknolojik 
gelişmeler, rekabet faktörleri, çalışanlar, ürünün pazarda bir yer edinebilme-
si, marka, kalite bu faktörlere örnek olarak verilebilir. Kuşkusuz bunların için-
de en önemli faktör insan yani çalışandır. Çalışma ortamlarının en iyi şekilde 
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tasarlanması, çalışanlarda sağlık açısından rahatsızlıkların oluşmasını engel-
leyecek, çalışanın yaptığı işe iyi adapte olmasını sağlayacak, hatalı ürün ora-
nının azalmasına ya da ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. 

İşletmeler çalışanlarına ne kadar iyi bir çalışma ortamı sunarlarsa, elde edi-
len verim ve ürün kalitesi de o oranda artacaktır. Bu da, işletmelerin ulusal 
ve dünya pazarlarında rekabet gücünü arttırarak yer edinmelerine ve tanın-
malarını sağlayacaktır.

4. SONUÇ

Tekstil sektöründe çalışanlarda olumsuzluk yaratacak etkenler incelendi-
ğinde diğer sektörlerde olan tehlikelerden daha yoğun ve yüksek frekanslı 
olabilecek tehlikelerin başında ergonomik tehlikeler gelmektedir. Üretimin 
her aşamasında dikkat gerektiren, malzemeyle yakın çalışılması gereken bir 
sektördür. Gözlerin ve ellerin yoğun olarak kullanılması, bu esnada sürekli 
aynı pozisyonda kalınması veya yanlış çalışmadan kaynaklanan sırt, bel, bo-
yun, iskelet sistemi sorunları tehlikeler arasında önceliklidir. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde verimlilik artışlarının temelinde 
insan kaynaklarının kalitesi, rasyonel kullanımı ve işgücünün eğitim düze-
yi gelmektedir. Yapılan tüm araştırmalar ve incelemeler, eğitimin katkısının 
önemli olduğunu, işgücünün eğitim yoluyla kalitesinin iyileştirilmesi gel-
diğini ortaya koymaktadır. Verimliliği artırıcı tedbirlerin alınması ve uygu-
lanması işletmelerin temel görevlerindendir. Verimliliği doğrudan etkileyen 
üretim faktörlerinin yanında işgücünün yeri de bu süreçte oldukça önemli 
bir konumda yer almaktadır. Çalışanın motivasyonu, ücretinin yeterli sevi-
yede olması, işyerinin fiziki ortamının çalışana göre düzenlenmesi, iş kaza-
larından korunması, sağlıklı ortamlarda çalışan, ücret bakımından tatmin 
edilmiş olan çalışanların daha verimli olduklarını ortaya koymuştur.
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BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMININ OTEL 
PERFORMANSI VE VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ

Ertan ÇAKMAKÇI1

ÖZET

Bu çalışmada, otel işletmelerinde bilgi teknolojisi (BT) kullanımının yaygınlaş-
ması ile birlikte, bunun otelcilik hizmetlerinin yerine getirilmesindeki ve hizmet-
lerin verimliliği üzerindeki etkileri incelenmiştir. Otellerin hangi BT araçlarını 
kullandığı,  otelin hangi departmanlarının BT’den daha fazla pay aldığı, bu 
BT’nin sağladığı fayda ve avantajların neler olduğu ve otellerin BT kullanmakla 
verimliliklerin artıp artmadığı konuları üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

Otel işletmelerinde BT kullanımının diğer endüstri işletmelerine göre daha 
yavaş bir gelişim seyri izlediği açıktır. Bunun en önemli sebebi, hizmetin veril-
mesinde insan unsuruna bağlılığın çok fazla olmasıdır. Halen daha bu bağlılık 
sürmektedir. Bununla beraber otel müşterilerine daha kaliteli ve hızlı hizmet 
verilmesine BT önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca BT kullanımının işlem ma-
liyetlerini düşürdüğü, istihdam edilen personel sayısını azalttığı ve işlemlerin 
daha doğru, kontrolünün kolay ve çıktıların değerlendirilmesinin daha iyi ya-
pılabildiği de açıktır. 

Çalışmada otel çalışanlarının görüşleri doğrultusunda BT kullanımının sağla-
dığına inanılan avantaj ve varsa dezavantajların neler olduğu bir uygulama 
çalışmasıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Teknolojisi, Verimlilik, Performans, Otomasyon, Otel.

THE EFFECT OF THE INFORMATION TECHNOLOGY USAGE ON THE HOTEL 
PERFORMANCE AND PRODUCTIVITY

ABSTRACT

In this study, the spread of Information Technology (IT) usage in hotel services 
itself and its effects on the service productivity have been examined. Some re-
searches have been done on the subjects such as which IT has been used in 
the hotels, which hotel departments have taken the bigger, what benefits and 
advantages of the IT are and whether the productivity of the hotel has been 
increased by using IT.

1 Ertan ÇAKMAKÇI, Muğla Üniversitesi, Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu, Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Programı Öğretim Görevlisi.
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It is clear that the development trend of IT usage level in hotel services is slower 
compared to other industrial business. The most important reason is that there 
is high dependence on people in services. This dependence still persists in the 
sector. Besides, IT has got important contributions in high qualified and fast 
service for hotel customers. Moreover, it is apparent that the IT usage cuts down 
transaction cost and the number of stuff and it can also do the accounts more 
accurately and control the processes easier and evaluate the outputs better.

In the study, in line with the opinions of the hotel stuff, it is tried to be evaluated 
what the advantages and disadvantages which are believed to be provided by 
IT are by means of an application study.

Keywords: Information Technology, Productivity, Performance, Automation, 
Hotel. 

1.GİRİŞ

İşletme yönetiminde bilgi; belirli zaman aralıklarında alınan, raporlar halin-
de üst yöneticilere sunulan ve emirler halinde alt düzeylere inen, günlük 
faaliyetler ile işletmenin bölümleri arasındaki haberleşmeyi kuvvetlendiren, 
dış piyasada olup bitenlerden haberdar olmasını sağlayan (müşteriler ve 
rakipler ) ve sonuçta işletmenin kârlılığına olumlu yönde yansımasını sağla-
yan bir olgudur. Öte yandan bu bilgiler çoğu kez geçmişe ait olmakla birlik-
te, geçerli olan zamana ve geleceğe de ilişkin olabilirler (Ülgen,1980).

Ülgen’e göre, bilginin değeri; 

•	 En	iyi	anlaşmanın	yapılabilmesi	için	maliyetin,	fiyatın	ve	zamanın	azaltıl-
ması (Ekonomik Teori), 

•	 Karar	vermede	gelişme	(Karar	Teorisi),	

•	 Rakiplere	karşı	avantaj	sağlama	(Oyun	Teorisi)	olarak	görülebilir.	

Bilginin maliyeti ise bilginin; 

•	 Elde	edilmesi	için	ortaya	konan	çaba	ve	zaman,

•	 Bilginin	derlenip,	işe	yarar	hale	getirilmesi,	

•	 Güvenli	ve	sorunsuz	olarak	depolanması,		

•	 Bilgiyi	elde	etme	aşamasındaki	erişim	zorlukları,

•	 İletilmesi	olarak	değerlendirilebilir.

Bilginin etkin ve verimli kullanımının sağlanması, karmaşık ve büyük çaplı 
bir işletme organizasyonu içinde, bir ara yüz olarak BT uygulamalarını gü-
nümüzde zorunlu kılmaktadır.

Bilgi teknolojisi, insan üzerindeki bilgi yükünü alarak, zihinsel emeğin çer-
çevesini genişleten, bilgiyi saklamada ve bilgiye ulaşmada elektronik ma-
kinelerin (bilgisayarların) kullanıldığı teknoloji olarak ifade edilmektedir 
(Karakaya’dan aktaran Acar, 2006).
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Bu çalışma, BT kullanımının verimlilik üzerine etkisini ve otel operasyon-
larının performansını incelemektedir. Otelcilik hizmet sektörünün bir par-
çası olarak, hizmet verdiği insanlarla doğrudan iletişim halinde olan bir 
sektör olması nedeniyle, otomasyon alanındaki gelişmesi diğer sektörlere 
göre daha sınırlı kalmıştır. BT’nin otel işletmelerindeki kullanım alanlarına 
bakıldığında başlangıçta daha çok kayıt ve büro işlemlerinde yoğunlaştığı 
görülmektedir. Günümüzde otomasyon alanındaki gelişmelerin yazılım ve 
donanım olarak gelişerek, pek çok hizmet alanında yaygınlaştığı görülmek-
tedir. Özellikle enerji tasarrufu, güvenlik, POS, iletişim, on-line rezervasyon 
ve satış, mini bar kontrol ve kartlı kapı sistemleri gibi pek çok otomasyon 
uygulamaları büyük otellerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Otomasyon kullanımını daha çok genişletip, müşterilerin hizmetinde kul-
lanmak nereye kadar mümkündür? İşlemlerin otomatikleştirilmesi ve maki-
ne kullanımı, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini nasıl etkileyecek-
tir? Otomasyon kullanımının maliyetler üzerinde etkisi nedir? Ve en önemli 
sorulardan bir tanesi de “otomasyon kullanımının personel istihdamı üze-
rinde etkisi ne olur?” Tüm bu sorular ve bu sorulara verilecek cevaplar ışığın-
da otomasyon sistemlerinin kullanımının nereye kadar olumlu ve nereden 
sonra hizmet sektörünün yapısına aykırı sonuçlar doğuracağı üzerinde dü-
şünmek yararlı olacaktır.

Günümüzde Türkiye’de kullanılan otomasyon sistemleri çoğunlukla; odalar 
bölümü, muhasebe ve yiyecek-içecek bölümlerinde yaygınlaşmıştır. Oto-
masyon sistemleri genellikle büyük otel işletmelerinin tümünde az ya da 
çok ama mutlaka kullanılırken, nispeten küçük otel işletmelerde ise sınırlı 
bir şekilde kullanılmakta ya da hiç kullanılmamaktadır.

Otellerin ön büro departmanları bilgisayar sistemini günümüzde ağırlıklı 
olarak kullanmaktadırlar. Bu sistemler: Müşterilerin kayıtlarının yapılması, 
saklanması, oda rezervasyonu kaydı ve rezervasyonun izlenmesi, istatistik-
lerin ve raporların çıkarılması, müşteri hesaplarının izlenmesi ve kaydı, gün 
sonu işlemleri gibi birçok işlemde kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlamak-
tadır. Bu açıdan ön büro için bilgisayar sistemi vazgeçilmezdir. Aynı zaman-
da otomasyon sistemlerinin kullanılması hesaplar ve kayıtlar üzerinde etkin 
bir denetim yapılabilmesini de sağlamaktadır.

Otel muhasebe departmanını ayrı tutarsak, otomasyon sistemleri otel işlet-
melerinde kullanıma ilk olarak ön büro departmanında girmiştir. Halen de 
yaygın olarak bu departmanda kullanılmaktadır.

BT kullanımının işlem maliyetleri, hizmet üretimi ve sunumu, verimlilik üze-
rine etkileri ve kullanım alanlarını inceleyeceğimiz bu çalışmadan; işletme 
yöneticileri, çalışanlar, turizm eğitimi alanlar ve otomasyon sistemlerini arz 
eden işletmeler yararlanabilir.
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2. TÜRKİYE’DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİSİ 
KULLANIMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

1950 ve 1960’larda sadece uzmanların kullanabildiği devasa ana (mainfra-
me) bilgisayarlardan, 1980’lerde herkesin kullanabildiği masaüstü bilgisa-
yarlara, oradan da dizüstü bilgisayarlara geçildi. Üstelik bu dizüstü bilgisa-
yarlar 1960’ların mainframelerinden çok daha güçlü ve çok daha ucuzdur.

Bilgisayarların birbiriyle veri alışverişi ve ortak iş yapacak biçimde bağlan-
ması ile oluşan bilgisayar ağları, bilgisayarların potansiyel gücünü inanıl-
maz boyuta çıkardı. Böyle ağların toplamından oluşan internet, bilgiye ve 
bilgisayar kaynaklarına global erişim sağlamaktadır. 1990 yılından itibaren 
dünya çapında yaygınlaşmaya başlayan internet, kısa sürede hızlı gelişme 
gösterdi (Acun, 1998).

BT’nin Türk Otelcilik Sektöründeki kullanımı, diğer endüstri sektörlerine na-
zaran daha geç ve daha yavaş bir seyir izlemiştir. Otelcilik sektörü modern 
anlamdaki işletme faaliyetleri içinde bilinen üç yöntemi birbiri ardına kul-
lanmıştır. Bunlar: Manuel, mekanik ve bilgisayar sistemleridir.

Manuel sistem uzun yıllar küçük-büyük otel ayrımı olmaksızın kullanılmış-
tır. Türkiye’deki otelcilik faaliyetlerini 1950’lerden bugüne ele aldığımızda, 
1970’li yılların sonuna kadar halen çoğu otel bu sistemi kullanmaktaydı. Bu 
sistemde adında anlaşıldığı üzere hiçbir makine ve bilgi teknolojisi enstrü-
manı kullanılmamaktaydı. Her şey elle belgeler üzerinde tutulur ve kayde-
dilirdi. Halen daha günümüzde bazı küçük otellerin ve pansiyonların bu sis-
temle yönetildiği görülür.

1970’li yılların ortaları ve özellikle 1980’li yılların başından itibaren ise, orta 
ve büyük ölçekli oteller mekanik sistemi kullanmaya başlamışlardır. Bu sis-
temde kayıtların tutulması ve hesapların işlenmesinde mekanik tablolarla 
birlikte yarı otomatik hafızalı makineler kullanılmaktaydı. Bu yarı otomatik 
makineler, müşteri folyolarının işlenmesinde kullanılan ve folyodaki hesap 
bilgilerini hafızasında tutup, zamanı geldiğinde müşteri hesabının tahsil 
edilmesini sağlayan makinelerdi. 1980’li yılların ortalarından itibaren Türki-
ye’deki BT’nin kullanımındaki hızlı gelişme nedeniyle yavaş yavaş bu sistem 
yerini bilgisayar sistemlerine bırakmaya başlamıştır. 

Bilgisayar sistemindeki gelişmelerin otelcilik sektörüne yansıması birden-
bire olmamıştır. Gelişim, bilgi teknolojisindeki çok hızlı gelişme düşünül-
düğünde oldukça yavaş ve sınırlı olmuştur. Gerek BT yatırım maliyetlerinin 
başlangıçta, günümüze oranla yüksek oluşu ve gerekse sektörün hizmet 
üretiminde insan gücüne olan bağımlılığı nedeniyle BT, 1990’ların ortala-
rına kadar halen pek çok otelde son derece sınırlı olarak kullanılmaktaydı. 

Günümüzde ise artık otellerin çok büyük bir bölümü teknolojik olarak do-
nanımlarını zenginleştirmiştir. BT uygulamaları otellerin hemen hemen tüm 
departmanları ile müşteri odalarında vardır. Hem otel içi müşterilere, hem 
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de otel dışı potansiyel müşterilere yönelik BT uygulamaları şaşırtıcı bir hızla 
gelişme göstermektedir.

3. BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN OTELLERDEKİ KULLANIM ALANLARI VE 
UYGULAMALARI

İnternet, sesli mesaj, e-posta, on-line oda rezervasyonu, bilgisayarlı muha-
sebe ve finansal raporlama sistemleri, yiyecek ve içecek siparişlerinin oto-
masyonu, telekonferans, müşteriler için interaktif rehberler, cep telefonları, 
elektronik kredi kartı provizyonu ve grafik raporlama otellerde kullanılan 
bazı BT örnekleridir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki bu bilgi teknolojileri-
nin en önemli rolü, iş uygulamalarının etkiliğini artırması ve müşteri mem-
nuniyetini sağlamasıdır (Lam ve diğerleri, 2005).

Son on yıl içinde, hizmet sektöründeki birçok firmanın hizmet üretimleri ve 
sunum fonksiyonları, teknolojiyle uyumlu bir şekilde değişmiştir. Bilgi tek-
nolojisinin bir rolü olarak değişim, otelcilik sektöründe, tek başına en güçlü 
değişim etkisini yaratmıştır (Chathoth, 2006).

Ön büro uygulamaları, restoran ve banket yönetim sistemleri ve misafir 
odaklı ara uygulamalar, mükemmel olmasalar da başarılı ve olumlu bir şe-
kilde otel operasyonlarının performansını etkilemektedir (Ham ve diğerleri, 
2005).

Ofis otomasyonunda daktilo ve hesap makinesi kullanımı ile başlayan tu-
rizm sektöründeki teknoloji uygulamaları, seyahat sektöründe küresel re-
zervasyon sistemlerinin kullanılması, internet üzerinden rezervasyon alın-
ması ve elektrik ve su maliyetini oldukça azaltan akıllı oda uygulamaları ile 
devam etmiştir (Güleş ve Çetinkaya, 2002).

Verimliliği destekleme ve işin değerini artırma ihtiyacı ile otelcilik sektörü 
otomasyon kullanımına yönelmiştir. Birçok bilgisayarlı sistem otel sektörü-
nün ihtiyacına göre şekillendirilmektedir. Otelcilik sektöründeki en önemli 
teknolojik gelişme, bilgisayarlı rezervasyon sistemindeki (CRS) ilerlemedir. 
Öncelikle havayolu şirketlerinde başlayan ve ciddi pazarlama avantajları 
yaratan CRS, otel rezervasyonlarında da önemli gelişmeler sağlamaktadır. 
Uluslararası seyahat endüstrisi için CRS doğrudan pazarlama aracı olarak 
kaçınılmazdır. Kullanıcılara daha fazla seyahat bilgisi, zamanın daha etkin 
ve verimli kullanımı, daha geniş rezervasyon imkânı vb. sunabilmektedir. 
Eğer maksimum performans elde edilmek isteniyorsa, oteller CRS sistemine 
adapte olmak zorundadır (Gee, 1994).

CRS, Küresel Dağıtım Sistemleri ve dahası internet sağlayıcılar, bilgi kıyasla-
ması için kolay ve anlaşılır girişlerle tüketicilerin ihtiyaçlarını tatmin etmek-
tedirler. Bu hizmet gerçek fiyatları ve hâlihazırdaki hizmetleri göstermeyi 
kapsadığı gibi, seyahat seçeneklerinin bütününü, pansiyon, boş zaman 
hizmetleri, güzergahlar, tatil paketlerini de kapsar. Bu servisler ayrıca anın-
da komfirmasyon (teyid) ve hızlı rezervasyon belgelendirme, seyahatçilere 
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son dakikada rezervasyon yapma ve esnek davranma imkanı sağlamaktadır 
(Buhalis, 1998).

Müşterilerin hizmet sunumunda teknolojik gelişmeleri kabul etmedeki ilgi-
leri farklı olacağı için, pazar bölümleme stratejilerinde müşterilerin tekno-
lojiyi kabul etmeleri özendirilmelidir. Örneğin, teknolojiyi rahat kullanma 
olanağı fazla olan müşteriler, hizmet sağlayan kimseyle karşılıklı etkileşime 
girme	ihtiyacına	daha	az	sahip	olabilirler.	Böylelikle	Web	üzerinden	hataları	
düzeltme ya da şikâyetlerle ilgilenme daha iyi yapılabilmektedir. Tam tersi 
olarak, yüz yüze ya da sesli görüşmeler, elektronik haberleşmeyi daha az kul-
lanan müşteriler tarafından tercih edilebilmektedir (Mattila ve Mount, 2003).

Elektronik haberleşme konusundaki daha önceki çalışmalar, müşterilerin 
e-maillerine hızlı bir yanıt beklediklerini göstermiştir. Hilton Cor. gibi bir-
çok otel işletmesi konuğun çağrı merkezine yapmış olduğu şikâyeti takip 
eden 48 saat içinde konuğa yanıt verecek elemana ihtiyaç duyarlar. Otelle-
rin %90’ı müşterilerin e-maillerini cevaplamada yetersiz kalmaktadırlar. Bu 
yüzden	de	pek	çok	otel	Web	üzerinden	sundukları	on-line	yorum	formlarını	
azaltmışlardır (Mattila ve Mount, 2003).

Otel içi uygulamalarda BT kullanım alanları ve performansa etkileri aşağıda 
ele alınmıştır.

a. Ön Kayıt/Rezervasyon Süreci

Bilgi Teknolojilerinin otelcilik sektöründe kullanımı ilk olarak ön büro de-
partmanında başlamıştır. Müşterilerin check-in işlemleri, rezervasyon kayıt, 
müşteri sicil kayıtlarının saklanması, odalar ile ilgili işlemler, kasa işlemleri, 
raporlama ve istatistik çıkarma, santral hizmetleri gibi ön büro tarafından 
gerçekleştirilen işler, bilgisayarlar yardımıyla çok daha hızlı, pratik ve doğru 
bir şekilde yapılabilmektedir. 

Rezervasyon işlemi, bir ön kayıt için rezervasyon yaptıracağı zaman müşte-
ri ile temsilci arasında meydana gelir. Müşteri rezervasyonunu; (1) merkezi 
rezervasyon ofisini/oteli direkt arayarak, (2) web sitesine girerek ya da (3) 
seyahat acentesini arayarak yapabilir. Birinci senaryoda müşteri ile temsil-
ci arasındaki iletişim için telefonun kullanılması gerekmektedir (Chathoth, 
2006). Bu iletişimi sağlamakla görevli temsilcinin satış konusundaki dene-
yimi ve fırsatçılığı, gerekli yönetişim mekanizması ve daha fazla personeli 
istihdam etme zorunluluğu gibi nedenlerle, birinci seçeneğin daha yüksek 
maliyetlere sahip olduğu söylenebilir. İkinci senaryoda ise müşteri on-line 
olarak otele bağlanmakta ve temsilci ile etkileşime geçmektedir. Müşteri, 
otelin sunduğu ürün ve hizmetler, fiyatlar ile ilgili web sayfasından rahatlık-
la bilgi alabilmektedir. İşlem maliyetleri birinci seçeneğe göre daha azdır ve 
otelin rezervasyon etkinliğinin artırılması için son derece önemli avantajlar 
sunmaktadır.

İnternet kullanımının özellikle turist gönderen ülkelerin insanlarında yaygın 
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olması, firmaların da pazarlama çabalarında internet kullanımını zorunlu 
hale getirmiştir. Her ne kadar büyük otel işletmeleri rezervasyon ve pazar-
lamada on-line teknolojiyi kullanmaya başlamış olsalar da, bu teknoloji kul-
lanımının diğer ölçekteki otelleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması 
önemlidir.

b. Kayıt

Müşterilerin ön büro çalışanlarını kullanmaksızın check-in yapabilmelerini 
ön gören teknoloji kullanımı, bunun için oluşturulmuş bilgisayar kabinlerini 
ifade etmektedir. Daha gelişmiş bir teknoloji olarak ise internet üzerinden 
on-line check-in yapabilme gibi teknolojik olasılıklar mevcuttur. Otomatik 
check-in olarak adlandırabileceğimiz bu sistemin yatırım maliyetlerinin 
yüksek olmasına karşın, personel sayısını azaltması ve işlem maliyetlerini 
düşürmesi söz konusudur (Chathoth, 2006). Ancak bu teknolojinin maliyet-
lerdeki sağladığı düşüşe rağmen müşteriler tarafından tercih edilme oranı 
düşüktür. Çünkü check-in müşteri için önemli bir aşamadır ve müşteri daha 
önce gelmiş olsa bile farklı ve yabancı bir yere gelmiştir. Konuğun karşılan-
masındaki sıcak ilişki ve konukseverlik makinelerle verilebilecek bir husus 
değildir. Bu anlamda BT’nin müşterinin karşılanması sırasında ön büro çalı-
şanları için bir kolaylık sağlayıcı unsur olarak kullanımı daha etkili olacaktır. 
Çeşitli yazılım ve donanım olanakları ile tesis edilmiş olan bir otel ön büro-
su, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının karşılanması, daha az bekleme süresi, 
daha hızlı ve etkin çalışabilme, aynı anda daha fazla sayıda kayıt yapabilme 
gibi pek çok işlemin yerine getirilmesinde; daha pratik, daha hızlı ve daha az 
hata düzeyiyle hizmet verebilmektedir.

c. Müşteri Hizmetleri ve Check-Out Sistemleri

Hizmetlerde teknolojik uyum daha çok otellerin ön büro, housekeeping, 
mühendislik, concierge ve yiyecek-içecek operasyonlarında sağlanmıştır. 
Bu gibi sistemlerde, housekeeping denetçisi odalarla ilgili geri dönüşümü 
daha hızlı bir şekilde sağlarken, ön büro ve mühendislik departmanları da 
bir müşterinin arzusunu yerine getirirken daha verimli olabilmektedir.

Check-out hizmetleri konaklamanın çıkış safhasında teknolojik ilerlemenin 
en verimli şekli olarak kullanılabilir. Otel lobilerindeki günümüzün kabinle-
rine ilaveten, odalardaki check-out sistemleri(televizyon/telefon check-out) 
bekleme sürelerini azaltmaya ya da ortadan kaldırmaya yardımcı olmakta-
dır. Müşteriler günümüzde kablosuz portatif cihazlar ile kolay bir şekilde on-
line sistemi kullanarak check-out işlemini gerçekleştirebilmektedir ki, böy-
lece check-out uygulama maliyetleri de ortadan kalkmaktadır. Bu durum 
işletme verimliliğini artırırken, müşteri ile otel arasındaki etkileşimi azaltan 
kritik bir safhadır. BT’nin müşteri hizmetleri ve check-out sistemlerindeki is-
tihdama olan doğrudan etkisi; işletme maliyetlerinin azalmasını sağlayan 
başlıca savdır (Chathoth, 2006).
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d. POS Otomasyon Sistemleri

POS (Point Of Sales-Satış Noktası) sistemleri, müşterilerin otelin değişik de-
partmanlarında yaptığı harcamaların işlenmesi, bunların ön büro müşteri 
hesaplarında anında görüntülenmesi ve işletme içinde para alışverişinin 
ortadan kaldırılarak satış denetiminin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesini 
mümkün kılmıştır. Başta sahil otelciliği olmak üzere, büyük çaplı işletmeler 
bu sistemi başarı ile kullanmaktadır. Entegre bir sistem içinde faaliyet göste-
ren bu sistem özellikle Yiyecek-İçecek Bölümlerinin (bar, restoran, kafe vb.) 
bulunduğu yerlerde kurulmaktadır.

Sistemin farklı uygulama şekilleri mevcut olmakla beraber, kullanılış amacı 
ve yararları açısından bir ortaklık söz konusudur. Öncelikli yararları arasında; 
hesap denetiminin daha kolay ve etkin bir şekilde yapılabilmesi, işletmede 
para kullanımının ortadan kaldırılarak müşterilerin yanlarında para ve ben-
zeri ödeme araçlarını taşıma zorunluluğundan kurtarılması, hesap kaçakla-
rının en aza indirilmesi ya da tamamen ortadan kaldırılması ve etkin bir stok 
kontrol aracı olması sayılabilir.

e. Diğer

Müşteri odası teknolojileri: Çoklu telefon hatları, elektronik yiyecek-içecek 
siparişi, kendi kendine check-out ve uyandırma sistemleri, işadamları için 
odada iş hizmetleri, elektronik ve videolu eğlence hizmetleri ve daha faz-
lası uygulamalarını içerir. Teknoloji sadece oda hizmetlerini geliştirmez, ay-
rıca eğlence seçeneklerini de artırır ki, bu ayrıca otele hatırı sayılır bir gelir 
de getirir. Bu hizmetleri müşterilerine sunabilen oteller, müşterilerini otele 
bağlarlar (Lee ve diğerleri, 2003).

Otel işletmelerinin büyüklük ve bulunduğu yere bağlı olarak BT’lerin kulla-
nımının çeşitliliği de değişmektedir. Öte yandan büyük işletmelerin hemen 
hepsi BT kullanımının yararlarını görmüş ve ciddi yatırımlar yapmışlardır. Bu 
yatırımların bir kısmı otelcilik uygulamalarının hızını ve verimliliğini artırma-
ya, bir kısmı da işlem maliyetlerinin azaltılması ve tasarrufa yöneliktir.

Yukarıda bahsedilen uygulamaların dışında BT’nin kullanım alanları genel 
olarak şunlardır. 

• Muhasebe uygulamaları,

• Eneji tasarruf sistemleri,

• Kartlı kapı sistemleri,

• Mini bar kontrol sistemleri,

• Otomatik santral uyandırma ve sesli mesaj sistemi,

• Kablolu-kablosuz internet bağlantısının kurulması,

• Oda içi eğlence-mültivizyon sistemleri.
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Yukarıdaki uygulamalara başka eklemeler yapmak tabi ki mümkündür. An-
cak bilgi teknolojisindeki gelişme hızını dikkate aldığımızda buraya alaca-
ğımız uygulamaları sınırlı tutmamız zorunlu olacaktır. Yukarıda belirtilen 
sistemler, işletmelerin kaçamayacakları türden yatırım gerektiren sistem 
özelliğine sahiptir. 

4. BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMININ VERİMLİLİK VE MALİYETLER 
ÜZERİNE ETKİSİ

Bilgi teknolojilerine yatırım yapmanın getireceği fayda ve maliyetler işlet-
melerin üzerinde düşünmesi gereken önemli bir olgudur. Çünkü bu yatırı-
mın maliyeti oldukça yüksektir. İşletmeler bu yatırımlarının sonucunda nasıl 
bir fayda elde edeceklerini iyi hesaplamak zorundadırlar. Teknolojik moda-
ya uyum sağlamak adına yapılacak yatırımlar, işletmelerin gereksiz ya da 
gereğinden fazla maliyet yüküne girmeleri anlamına gelebilir. Bu yüzdendir 
ki işletmeler, hangi teknolojik yatırımlara ihtiyaç duyduklarını iyi belirlemeli, 
kapasiteleri ve müşteri profillerini gözeterek karar almalıdırlar.

Duran varlık yoğunluğu, otel işletmelerinde amortisman, kira, faiz vb. yük-
sek sabit giderlere yol açmaktadır. Sonuç olarak, otel işletmelerinin görece 
yüksek girdi miktarları ile çalışmak zorunda olmaları, verimlilik yarışına di-
ğer tür işletmelere göre geriden başlamaları anlamına gelmektedir (Met ve 
Erdem, 2006).

Turizm endüstrisi ve onun bir kolu olan otel işletmeleri diğer endüstrilere 
göre çok daha fazla insan gücüne (emeğe) gereksinim duyar. Diğer etkinlik 
alanlarında teknolojik gelişmelere koşut bir otomatikleşme kolayca gerçek-
leştirilebilirse de, bu sektördeki mal ve hizmet üretimini yapan ve teknoloji-
yi kullanan esas faktör insan gücüdür (Usal ve Kurgun, 2006). 

Otel işletmelerinin kısıtlı standardizasyon imkanları nedeniyle mal ve hiz-
metlerin üretimi ve sunumunda bazı zorluklarla karşılaştığı aşikardır. Turis-
tik ürünün soyut kavranışı nedeniyle çıktının müşteriler tarafından algıla-
nışındaki farklılık bir başka sorun niteliğindedir. Hizmetin insan emeğine 
dayalı sunumu nedeniyle, çalışanların tutum ve davranışlarında oluşabile-
cek olan farklılık hizmetin kalitesini doğrudan etkileyecektir. Standartların 
hammaddeler, sunu malzemesi ve bazı üretim yöntemleri için geçerli ola-
bileceği söylenebilir. Bunun ötesi, sınırsız bir çeşitlemeye açılır (Usal ve Kur-
gun, 2006). Hatta otel işletmesi ya da çalışanların herhangi bir kusurunun 
olmadığı nedenlerden ötürü bile, turistik ürüne karşı bir hoşnutsuzluk be-
lirebilir. Örneğin, tatil için deniz, kum ve güneş imkanlarından yararlanmak 
için bir otele gelmiş olan konukların, kötü hava koşulları (yağmur, fırtına vb.) 
nedeniyle yaşayacakları memnuniyetsizlik hizmetin verimliliğine de etki ya-
pacaktır. Turistik ürün bir bütündür. Turistin fizyolojik ve rasyonel gereksin-
meleri yanında irrasyonel (öznel, duygusal, kültürel vb.) gereksinmelerini de 
karşılar (Usal ve Kurgun, 2006).
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Diğer sektörlerde, pazarlanan mallar önce üretilir, belirli bir süre stoklan-
dıktan sonra satılabilir. Satıştan önce stoka üretim de yapılabilir. Talebin 
yoğun olmadığı dönemlerde stoka üretilen mallar, talebin yoğun olduğu 
dönemlerde de stoktan karşılanabilir. Böylece, üretimle satış dönemsel 
olarak farklılaşabilir. Oysa çoğu hizmet sektöründe olduğu gibi konaklama 
işletmelerinde bu rahatlık söz konusu değildir. Esas hizmet olan oda tahsi-
sidir. Bu mala talep olduğu anda, odanın ve diğer hizmet birimlerinin emre 
hazır bulunması gerekir. Bu nedenle otelde, belirli dönemlerde, beklenen 
müşteri kapasitesine uygun hizmet verecek şekilde beklenir. Müşteri otele 
geldiği anda hizmet (ürün) müşteriye satılmış olur. Böylece gelir doğar  (Ka-
val, 1994).

Belli bir işletmede otomasyona geçmek, aşağıdaki şartlara bakılarak tayin 
edilebilir. Bu şartların varlığı halinde otomasyon yararlıdır. Değişkenler arası 
etkileşimler çok ve karmaşık  ise veriler oldukça sıhhatli olabiliyorsa, çabuk-
luk önemli bir faktörse, aynı işlemler sık sık tekrarlanıyorsa, bilgilerde doğ-
ruluk ve hassasiyet isteniyorsa ve bilgi hacmi çok fazlaysa, bilgisayara dayalı 
bir bilgi sistemi düşünülebilir (Kaya,1984).

Ülgen’e göre, işletmelerde bilgisayar teknolojisinin kullanılmasıyla zaman-
dan tasarruf sağlanmış, yönetime bilgi desteği artmış, raporlama sistemleri 
gelişmiş, müşteriye daha iyi hizmet verilmeye başlanmış ve bunun sonu-
cunda da ofislerde verim artmıştır.

Güleş ve Çetinkaya’ya göre ise, bilgi teknolojisinin maliyetinin azalması ve 
gücünün artması gerçeği, mutlaka bu teknolojilerin uygulanması duru-
munda verimlilik artışı sağlanacağı ve kârlılığın artacağı anlamına gelmez. 
Bu nedenle konuya teknik yönden ziyade sosyo-teknik açıdan yaklaşılma-
lıdır. Tüm sistemin performansının artırılabilmesi için bilgi sistemi uygula-
ması durumunda, hem teknik hem de davranışsal öğelere dikkat etmek 
gerekmektedir. Başka bir ifadeyle teknoloji, örgütsel ve bireysel ihtiyaçları 
karşılayabilecek şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Dolayısıyla bilgi 
sistemleri uygulamasında beklenen performansın elde edilmesi sistemin 
örgütsel, yönetimsel ve teknolojik boyutlarının ele alınmasını gerektirmek-
tedir (Güleş ve Çetinkaya, 2002).

BT sistemlerinin kullanılması, maliyetlerde azalma sağlamaktadır. Otel sek-
töründe müşteri hizmetleri ve iş operasyonlarını geliştirerek verimlilik ve 
gelirlerde artış sağlanmıştır. Son on yıldır, araştırmacılar, performans veya 
verimlilikte BT kullanımının etkilerini belirlemek için bu yönde çalışmalar 
yapmaktadırlar. Yapılan pek çok çalışmalarda araştırmacılar, BT kullanımının 
etkisini rakamsal ölçekle ölçümleyerek incelediler ve bilgi teknolojisi yatı-
rımı ile şirket verimliliği ve performans arasında olumlu ilişkiler buldular 
(Ham ve diğerleri, 2005).
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Teknolojinin verimlilik üzerindeki etkilerinin neler olduğu ve bunun derece-
si, hatta teknolojinin verimlilikte bir düşüşe neden olduğu konusunda farklı 
görüşler ileri sürülmektedir. Ancak bilgi teknolojisini kullananlar ve özellikle 
de yöneticiler, bilgi teknolojilerinin işletme verimliliğini artırdığını ve işlem 
maliyetlerini düşürdüğüne inanmaktadırlar.

Bir sistem içinde çıktı sayısının girdi miktarına oranı verimliliğin basit bir ta-
nımıdır. Bir organizasyondaki üretimler, daha çok çıktı sayıları daha az girdi 
ile sağlanıyorsa verimlilik var demektir. Bu tanım verimliliğin ne kârlılık bo-
yutunu ne de çıktının kalite seviyesini ele almaz. Sonuç olarak daha verimli 
olarak değerlendirilen bir firma, diğer daha az verimli bir firmaya göre daha 
karlı veya başarılı olmayabilir (David ve diğerleri, 1996).

Verimliliği hesaplamak için kullanılan bir diğer yaklaşım; fiyatların düşmesi 
ile oluşan gelir olarak çıktıyı, hizmetin şekline göre işçilerin çalışma saatleri 
olarak da girdiyi hesaplamaktır. Otellerdeki ve motellerdeki verimlilik 1958-
1990’a kadar olan sürede yıllık ortalama %1,3 artmıştır. Fakat bu dönemin 
sonunda 1985-1990’a kadar olan sürede yıllık verimlilik %2,8 azalmıştır. Bu 
tür istatistikler verimlilik paradoksu kavramı ile tutarlıdır (David ve diğerleri, 
1996).

Otel işletmelerin verimliliğinin ölçülmesinde girdiler temel olarak üç grup-
ta toplanabilir: İşgücü, sermaye ve hammadde-malzemeler. Hammadde ve 
malzemeler yiyecek-içecek üretim ve servisine ilişkindir ve çok azı da çeşitli 
tedariklerden (temizlik malzemeleri, kırtasiye vb.) oluşmaktadır. Satın alınan 
içecekler ve satılan içecekler fiziksel olarak birbirine denktir. Bu nedenle fi-
ziksel anlamda içecek verimliliği anlamsızdır. Yiyeceklerde ise, kullanılan yi-
yecek malzeme miktarları ile, elde edilen yemek miktarları arasında fiziksel 
ilişki kurmak hem güç, hem de gereksizdir. Yiyecek ve içecek varyetesinin 
çok olması, fiziksel anlamda otel işletmelerinde malzeme verimliliğini ölç-
meyi olanaksız hale getirmektedir. Yiyecek ve içecekler maliyet boyutuyla 
dolaylı olarak değerlendirilebileceğinden, maliyet kontrolüne ilişkin çeşitli 
oranlar (yiyecek maliyet yüzdesi, içecek maliyet yüzdesi gibi) ile yiyecek ve 
içecek faaliyetlerinin performansı ölçülebilir (Met ve Erdem, 2006).

Sermayenin verimliliği ve emeğin verimliliğinin ölçülmesinde, Met ve Er-
dem aşağıdaki tabloda gösterilen oranları önermektedirler.



58

Verimlilik Dergisi 2012/4

Çizelge 1. Sermaye ve Emeğin Verimliliğinin Ölçülmesinde             
Kullanılan Oranlar

Sermaye Verimliliği

1. Oda Gelirleri / Satılabilir Oda Sayısı

2. Toplam Gelirler / Satılabilir Oda Sayısı

3. Brüt faaliyet Kârı / Satılabilir Oda Sayısı

Emek Verimliliği

1. Toplam Gelirler / Tam Zamanlı Çalışan Eşiti Toplam Çalışan Sayısı

2. Brüt Faaliyet Kârı / Tam Zamanlı Çalışan Eşiti Toplam Çalışan Sayısı

Kaynak: Met ve Erdem, 2006

Otel işletmelerinde verimlilik ölçümünde çıktı boyutuna bakıldığında, çıktı-
ların verimlilik kavramına uygun biçimde ifadesinde zorluklar görülmekte-
dir. Otel işletmeleri hizmet karakterli olduğundan, ağırlıklı olarak soyut çıktı 
(hizmet) üretmektedirler. Bu nedenle ürünlerin fiziksel olarak ifadesi müm-
kün olmadığından, zorunlu olarak parasal değerlere başvurulmaktadır. Bu 
durumda çıktılar: Oda satışları, toplam otel satışları veya otel faaliyet brüt 
kârı olarak ifade edilebilir (Met ve Erdem, 2006).

Görüldüğü üzere verimliliğin ölçülmesi ve algılanması arasında ciddi farklı-
lıklar söz konusudur. Brynjolfsson, bilgi teknolojileri ve verimlilik ilişkisinin 
geniş bir şekilde tartışıldığını fakat çok az anlaşıldığını belirtmektedir.

Brynjolfsson, verimliliğin, teknolojinin ekonomiye katkısını ölçmenin temeli 
olduğunu belirtir. Bu anlamda, CEO’lar ve hat yöneticileri bilgisayarlar ve 
ilgili teknolojilere yaptıkları büyük yatırımları giderek sorgulamaya başla-
mışlardır. Çıktı ve BT tarafından yaratılan değer için uygun kantitatif ölçüle-
rin eksikliği, Yönetim Bilişim Sistem(MIS-Management Information System) 
yöneticilerinin işini özellikle zorlaştırmaktadır. Akademisyenler, bu yeni tek-
nolojinin katkısının değerlendirmesinde benzer problemlere işaret etmiş-
lerdir. Ekonometrik tahminlerde, imalat ve hizmet sektörünün BT sermaye 
verimliliğinin düşüklüğü belirtilmiştir (Brynjolfsson, 1994).

Brynjolfsson’un Roach (1991)’dan aktardığına göre, verimliliğin en çok hiz-
metler sektöründe yavaşladığı rapor edilmiştir. 1970 öncesi, hizmet sektörü 
verimliliği, imalat sektörü ile karşılaştırıldığında büyüme eğilimindeydi. Fa-
kat eğilim, sonradan tersine döndü. Bu arada hizmetlerin toplam istihdam 
içindeki payı önemli ölçüde, fakat toplam çıktı içindeki payı daha az ölçüde 
arttı. Çünkü hizmet sektörü %80’den fazla BT kullanmaktadır. Bu, zayıf BT 
verimliliğinin dolaylı bir kanıtıdır (Brynjolfsson, 1994).

Bilgi teknolojileri ve verimlilik araştırması, sadece bilgi teknolojilerine yapı-
lan milyarlarca dolar yatırımın yarattığı değer hakkında giderek artan en-
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dişe değil, aynı zamanda verimliliği ölçmekte kullanılan metod ve ölçekler 
için de hayal kırıklığı yarattığını ortaya koymaktadır (Brynjolfsson, 1994).

Brynjolfsson, bunlara rağmen BT’nin verimliliğe katkısı olup olmadığının 
sonuçlandırılması için çok erken olduğunu söyler. Ona göre BT verimliliğine 
aşağıdaki dört grupta ele alınan konuların etkisi vardır ve bunlar iyice anla-
şılmalıdır.

1. Çıktıların ve girdilerin eksik ölçümü,

2. Öğrenme ve düzeltme nedeniyle gecikmeler,

3. Kârın dağıtımı ve israfı,

4. Bilgi ve teknolojinin kötü yönetimi.

David, Grabski ve Kasavana verimlilik ve teknoloji arasındaki ilişkiyi ortaya 
koyan araştırmalarında tüm katılımcıların, herhangi bir ekipmanı satın alır-
ken, bilgi sistem teknolojilerinin potansiyel etkisini düşündüklerini ve her 
bir ekipmanın verimliliği geliştireceğine inandıklarını belirtmişlerdir. Katı-
lımcılar, bilgisayar sistemlerinin kağıt ve idari maliyetleri ve hataların sayısı-
nı azalttığını, işlemlerdeki tekrarları minimize ettiğini ve müşteri hizmetleri-
ni geliştirdiğini söylemişlerdir.

David, Grabski ve Kasavana’nın bu araştırmasında; tüm katılımcılar ön bü-
roda bilgisayar uygulamalarının (rezervasyon yönetimi, odalar yönetimi ve 
müşteri hesaplama modelleri) ön büroda verimliliği geliştirdiğine inanmak-
tadırlar.

Bilgi teknolojisine dayalı sistemler, insan kaynaklarına dayalı sistemin yerine 
iyi bir ikamedir ve hizmet üretimi ve sunumu sürecinde personel tarafın-
dan tamamlayıcı sistemler gibi görülmelidir. Etkinlik ve verimlilik faktörleri 
ile birlikte gelir etkileri, BT’ye dayalı sistemlerin ilave olarak kullanılmasının 
değerlendirilmesini öngörmektedir. Müşteriler, personelin kendileriyle etki-
leşiminde daha yüksek bir derecede BT’ye dayalı sistemlerin hizmet/ürüne 
uyarlamasına ihtiyaç ve istek duymaktadırlar (Chathoth, 2006).

Otel sektörü verimlilik açısından yüksek bir seviyede değildir. Yöneticiler, 
müşteri memnuniyeti çeşitli süreçlerin tamamlanmış bir sonucu olduğunu 
ve servis kalitesinde uzmanlaşmanın dışında, her bir işlemin maliyetinin op-
timize edilmesi için verimlilik ve yeterlilik bakış açılarından bakmak gerekli-
liği kabul etmeliler. Şunun altını çizmek gerekir ki; daha etkili ve verimli bir 
sistem, sürekli müşterileri olumlu bir yönde etkileyecek, personelin moralini 
ve verimliliğini yükseltecektir. Bunun sonucunda da personel işten ayrılma-
larında ve eğitim maliyetlerinde olumlu bir etki olacaktır. Bu etkilerin tümü 
birden işlem maliyetlerini azaltacaktır (Chathoth, 2006).

O’Connor ve Murphy (2004), on-line oda satışlarının oda fiyat seviyelerini 
aşağı çekerek karlılığı düşürdüğünü iddia etmektedirler. Fiyatların durumu-
nu çok rahat bir şekilde inceleme fırsatı elde eden müşteriler, böylece ken-



60

Verimlilik Dergisi 2012/4

dileri için en uygun oteli seçebilmekte, otelcilerde bu rekabet ortamında 
müşteri çekebilmek için fiyatlarda indirime gitmektedirler. Öte yandan etkili 
on-line satış imkânlarını kullanıp, gelir yönetimini iyi uygulayan oteller, bir 
yandan indirimli fiyatlar sunarken, öte yandan toplam satışlarını artırabil-
mektedirler (O’connor ve Murphy, 2004).

Bilgi teknolojilerinin otellerde yaygın olarak kullanımının personel istih-
damı yönünden etkisi sınırlı kalmıştır. Yine de teknolojinin kullanımı bazı 
alanlarda daha az sayıda personel çalıştırılmasına imkan sağlamıştır. İşlet-
meler açısından düşündüğümüzde bu durum kısmen de olsa personel ma-
liyetlerinde bir düşüşü ifade eder. Ancak teknolojinin kullanımı bu konuda 
eğitimli insanların varlığını da öne çıkarmaktadır. Bir yandan daha az sayıda 
personel çalıştırma olanağı doğarken, diğer yandan daha kalifiye eleman 
ihtiyacı göreli ücret artırımına da yol açabilmektedir. Ayrıca yeni teknolo-
jilerin kullanımı için verilecek olan eğitim maliyetlerini de hesaba katmak 
yararlı olacaktır. Otelcilik sektöründe yararlanılan bilgi teknolojilerinin do-
nanım ve yazılımlarının hızlı gelişim nedeniyle çabuk demode olması ve 
yeni yatırım ihtiyacının ortaya çıkması da unutulmaması gereken bir başka 
sorun niteliğindedir.

5. YÖNTEM

Bu çalışmada, BT kullanımının otel işletmelerinin yöneticileri ve personelle-
ri tarafından nasıl algılandığı ve özellikle de BT kullanmanın otelin perfor-
mans ve verimliliği üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye esas 
olarak bir anket çalışması yapılmıştır. Anket formunun oluşturulmasında, 
öncelikle konuyla ilgili bilimsel alanda yer alan araştırmalar incelenmiş ve 
Ham ve diğerlerinin (2005) yaptıkları çalışmalardan yararlanılmıştır. Anket 
üç bölümden oluşmakta; birinci bölümde ankete katılanların demografik 
özelliklerine ilişkin sorular, ikinci bölümde BT’nin otel içindeki kullanım alan-
larının gerekliliğinin katılımcılar tarafından nasıl algılandığına ilişkin sorular 
ve üçüncü bölümde ise, BT kullanımının otelin verimliliği ve performansına 
ne derece etkisi olduğuna ilişkin görüşlerin alındığı sorular sorulmuştur. An-
kette Likert’in beşli ölçeği kullanılmıştır. BT’nin katılımcılar tarafından nasıl 
değerlendirildiğinin belirlenmesinde “kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, 
fikrim yok, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum” ifadeleri verilerek, katılım-
cıların her tutum için yazılan ifadeye katılma dereceleri ölçülmüştür. Anket 
çalışmasının kapsamı içine birçok farklı yöreden ve türden otel seçilmiştir. 
Bodrum, İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya’daki otellerin yanı sıra, Afyon gibi 
termal otellere sahip yerler de araştırmaya dahil edilmiştir. 300 adet anket 
formu dağıtılmış, fakat bunun 181 adeti geri dönmüş ve değerlendirilmiştir. 
Anketler SPSS 14,0 istatistik programında yüzde, regreasyon ve faktör ana-
lizleri şeklinde analize tabi tutulmuştur. Bu analizler sonucunda elde edilen 
bulgular ve bunlara ait yorumlar aşağıda sunulmuştur.
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6. BULGULAR

Çizelge 2. Ankete Katılanlara Ait Genel Bilgiler

Değişkenler Frekans %

Cinsiyet
Erkek 129 71,3

Kadın 52 28,7

Yaş
20 yaş ve altı 5 2,8

21-25 yaş 42 23,2

26-30 yaş 64 35,4

31-35 yaş 24 13,3

36-40 yaş 9 5,0

41-50 yaş 6 3,3

51 yaş ve üstü 3 1,7

Departmanlar
Ön büro elemanı 39 21,5

Ön büro yönetici 24 13,3

Yiyecek-içecek elemanı 31 17,1

Yiyecek-içecek yönetici 12 6,6

Kat hizmetleri elemanı 6 3,3

Kat hizmetleri yönetici 7 3,9

Muhasebe elemanı 17 9,4

Bilgi işlem ve teknik hizmetler elemanı 9 5,0

Diğer elemanlar 22 12,2

Üst düzey yönetici 10 5,5

Otel Sınıflaması
Beş yıldız 91 50,3

Dört yıldız 40 22,1

Butik otel 47 26,0

Tatil köyü 1 ,6

Diğer 1 ,6

Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Evet 177 97,8

Hayır 4 2,2
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Otel performansını etkileyen BT kullanım alan ve türlerine ilişkin bağımlı 
değişkenler ile unvan, yaş, otelin sınıfı, cinsiyet bağımsız değişkenleri ara-
sındaki ilişkiyi test etmek için regreasyon linear analizi yapılmış “Adjusted 
R Suquare” değerleri -017 ile 003 aralığında çıkmıştır. Sonuç olarak bunlar 
arasında bir ilişki bulunamamıştır. Hangi unvan, yaş, cinsiyet ve otel sınıfın-
da olursa olsun bilgi teknolojilerinin kullanımı ve otel performansına etkisi 
konusunda kümeler arasında bariz bir görüş farkı yoktur. Katılımcıların çok 
büyük bir çoğunluğu BT kullanımı konusunda yüksek yüzdelerde olumlu 
görüş belirtmişlerdir (rezervasyon %92,8, check-in/check-out %94, oda du-
rumları ve housekeeping %89,5, kalan müşterilerin bilgi işlemleri %92,3, 
müşteri hesap işlemleri %91,7, personel işlemleri %90,6, muhasebe işlem-
leri %86,7, envanter işlemleri %83,9, satış ve catering %86,7, menü yöne-
timi %78,5, maliyet kontrol işlemlerinde %90,1, enerji yönetimi sistemleri 
% 85,4, müşteri odası yardımcı hizmetler (sesli mesaj, uyandırma) %85,3). 
BT kullanımın otel performansına etki şekilleri açısından da yine katılımcı-
ların hemen hepsi olumlu görüş belirtmişlerdir (işlem maliyetlerinde düşüş 
%87,3, ağızdan ağza reklam (word of mouth) %81,8, doluluk oranında art-
ma %80,1, müşterilerin tekrar gelmesi %85,7, iş zamanını azaltma %90,6). 

BT kullanımına çalışanların bakış açısı değerlendirmesinde, otelin çeşitli 
alanlarında kullanılabilecek olan BT unsurlarının faktör analizi yapılmıştır. 
Kullanım seviyesi ve uygulamalar “principal component” analizi ile Çizelge 
3’de görüldüğü üzere ortaya çıkmıştır. Bir faktör içerisinde 0.50 ve daha yük-
sek olan yükler alınmıştır. BT uygulamaların kullanım seviyesi boyutlarının 
sonuçları Çizelge 3 ve BT uygulamalarının otel performansına etkileri Çizel-
ge 4’de verilmiştir. 

Çizelge 3 ve 4’de üç faktörün her değişkeninin yük ve özdeğerleri, varyans 
yüzdeleri, ve alfa değerleri verilmiştir. Güvenirlik analizi(Cronbach’s Alpha) 
değerleri Çizelge 3’de 0,93 ve Çizelge 4’de 0,83 çıkmıştır. KMO ve BARLETT 
test Çizelge 3’de 0,84 ve Çizelge 4’de 0,82 çıkmıştır.
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Çizelge 3. BT Kullanımı Faktör Analizi

Faktörler Yükler
Öz 

Değerler
Varyans 
Yüzdesi 

Alfa

Faktör 1-Müşteri hizmetleri ve 
yiyecek-içecek yönetimi

3,51 27 ,93

Menü yönetimi sistemi ,813
Müşteri odasında kullanılan 
aygıtlar(eğlence ve haberleşme)

,793

Elektronik müşteri yardımcı 
sistemler (otomatik uyandırma, 
sesli mesaj)

,735

İçecek kontrol sitemleri ,695
Yiyecek-içecek satış uygulamaları ,693
Enerji tasarruf sistemleri ,597

Faktör 2-Muhasebe ve finans ,718 2,48 19,1 ,88
Muhasebe sistemleri ,640
Personel işlemleri ,632
Maliyet kontrol uygulamaları ,619
Müşteri hesapları takip ve kontrol

,837
Faktör 3-Odalar bölümü 
yönetimi

,633 1,64 12,7 ,62

Check-in/check-out işlemleri
Rezervasyon işlemleri 6
Toplam Varyans 58,8

Çizelge 4. Otel Performansı Faktör Analizi

Faktör Yükler
Öz 

Değerler
Varyans 
Yüzdesi

Alfa

Faktör: Otel performansı 2,98 59,7 ,93
BT kullanımı doluluğun artmasını 
sağlar

,85

BT kullanımı satışları artırmaya 
yardımcı olur

,85

BT kullanımı müşterilerin 
devamlılığını sağlar

,81

BT kullanımı iş zamanını azaltır ,69
BT kullanımı işlem maliyetlerinde 
düşüş sağlar

,64
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7. SONUÇ

Bilgi teknolojileri çağımızın vazgeçilmez unsurları olarak diğer pek çok sek-
törde olduğu üzere, hizmetler sektöründe ve özelde de otelcilik sektörün-
de yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır. Hizmet sektörünün insana dayalı 
uygulamaları, otel sektörünün dışındaki diğer bazı hizmet sektörlerinde 
(örneğin bankacılık sektöründe olduğu gibi) git gide azalmaktadır. Bilişim 
sektöründeki gelişmelerin yardımıyla tam otomasyon şartlarını zorlayan ve 
insan faktörünü devre dışı bırakacak şekilde, hizmet alanla, hizmet verenin 
yüz yüze olma şartını ortadan kaldıran nice uygulamalar günümüzde vardır. 

Otelcilik sektörü bu anlamda daha geri kalmış uygulamaları devam ettir-
mektedir. Çünkü bir kimse evinden, işyerinden herhangi bir bankacılık hiz-
metini çok rahat bir şekilde elde edebilirken, otel hizmetini almak isteyen 
biri, o otelin bulunduğu yere gidip o hizmeti yerinde almak zorundadır. An-
cak pek çok BT, otel hizmetlerinde de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 
İnsanlar rezervasyonlarını internet üzerinde yapıp, ödemelerini geçekleşti-
rip, odalarını seçmekte ve bu anlamda oteli ya da aracı kurumları kullanmak 
zorunluluğundan kurtulmaktadır. Pek çok teknolojik uygulamalar müşte-
rilerin konforunu ve güncel ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak oteller 
tarafından kullanılmaktadır. Konu sadece teknolojinin müşteriler üzerindeki 
yansımaları olarak değil, aynı zamanda otel yönetim ve çalışanların işlerini 
yerine getirirken sağladığı avantajlar yönünden de değerlendirilmelidir. As-
lında bu araştırmanın konusu da bu yöndedir. 

BT kullanmanın otel faaliyetlerindeki performansı artırıcı etkisi bu araştır-
mada ön plandadır. Nitekim otel yöneticileri ve çalışanlar, otel performansı-
nın artmasına BT kullanımının olumlu etkileri konusunda ortak bir fikre sa-
hiptirler. Bu performans, işlem maliyetlerinde düşüşe, doluluk oranlarındaki 
artışa, iş için harcanan zamanın azalmasına, müşterilerin devamlı müşteriler 
haline gelmesine işaret eder. Günümüz modern insanının günlük yaşamın-
da kullandığı ve ihtiyaç duyduğu çeşitli teknolojik uygulamaları müşterile-
rin hizmetine sunmak, hem otele olan bağımlılığı artıracak, hem de otelin 
kârlılığı üzerinde katkı sağlayacaktır. Müşteriler bir yandan tatillerini geçirir-
ken, bir yandan da günlük işlerini takip edebilecektir. Özellikle şehir otelleri 
müşterilerine bu imkânları sağlamalıdır.

Her ne kadar yapılan verimlilik araştırmalarında, BT kullanımının verimlilik 
artışına yol açıp açmadığı konusunda farklı görüşler belirse de; bunun bir 
yöntem sorunu olduğu ve hizmetler söz konusu olduğunda verimliliği ölç-
menin zorluklarının olması nedeniyle konunun tartışılmaya devam edeceği 
açıktır. Ancak uygulayıcıların, yani yönetici ve çalışanların BT ile verimlilik 
ve performans arasındaki ilişkiye olumlu yaklaşımları önemlidir. Teknik bir 
takım verilere dayanmasa bile, yaşadıkları deneyim ve algılayış biçimleri iti-
bariyle BT, otel operasyonları için faydalıdır ve geliştirilmelidir.
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Bilgi teknolojileri otel uygulamalarında kolaylaştırıcı ve kontrol edilebilir 
bir etkiye sahiptir. Bu durum otel verimliliğinin yükselmesine olumlu katkı 
sağlayabilir. Fakat yine de bu verimlilik artışının sınırlı olabileceği düşünüle-
bilir. Çünkü turizmin sosyolojik yapısı gereği, hizmet üretim ve tüketiminin 
zaman ve mekân olarak ayrılmaz oluşu bu sınırlamada en önemli etkendir. 
İnsan faktörünü tamamen kaldırmak, turizm konulu işlerde ve bunun en 
önemli ayağı olan otelcilik sektöründe mümkün değildir. Belli işlerde per-
sonel sayısında azaltıcı etkisi olabilirse de, tamamen insan faktörünü dev-
re dışı bırakamaz. 1997 yılındaki verilere göre, yatak başına personel sayısı 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 0,24, Avrupa ortalaması 0,43, Asya ortala-
ması 0,75 seviyesindedir. Türkiye’de ise bu oran 0,59 düzeyindedir (Oral, S, 
Kurgun, O, A, 1997). Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1979-1983), ya-
tak başına düşen personel sayısı 0,5 olarak belirlenmişt i(Olalı, H, 1990). Ara-
dan geçen zaman içerisinde baz alınan bu oranın hemen hemen aynı, hatta 
0,09 puanlık bir artış kaydettiği açıktır. Gelişmişlik düzeylerine paralel olarak 
yatak başına düşen personel sayısı değişkenlik göstermektedir. Bunda bilgi 
teknolojisini kullanma düzeylerinin ana etken olduğu kanaatine varılabilir.

Bilgi teknolojilerindeki hızlı ilerleme ve bunun getirdiği ilavelerin ya da yeni 
yatırım gereksinimlerinin otellere önemli bir maliyet getirdiği ortadadır. 
Buna rağmen kaçınılmaz bir durum söz konusudur. Çünkü yukarıda da be-
lirtildiği üzere, BT kullanımının yarattığı verimlilik ve performans artışı bunu 
dengelemekte, hatta maliyetlerde görece düşüşe yol açmaktadır. Oteller 
BT’yi hizmet kalitesini artırma, hızlı ve etkin çalışma, personel sayısında sı-
nırlı bir düşüş, verimlilik artışı ve performansta bir artışın aracı olarak yaygın 
bir şekilde kullanmaya devam edeceklerdir. Bu anlamda BT alanındaki ge-
lişmeleri takip etmek ve bunları otelin yararına olacak şekilde uygulamaya 
koymak, oteller için yararlı sonuçlar doğuracaktır.
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ÖZET

Araştırmanın amacı: İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin mesle-
ki yeterliklerine ilişkin genel algılarını incelemektir. Araştırmada: “Öğretmenler, 
öğretmenlik mesleği genel alan yeterlikleri açısından kendilerini nasıl algıla-
maktadırlar? Ana ve öğretmenlerin mesleki genel yeterlik algıları ile cinsiyet, 
branş, hizmet yılı, mezun olunan yüksek öğretim programı ve hizmet içi eğitimi 
değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık arz etmekte midir?”  alt sorularına ya-
nıt aranmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman merkez ilçedeki kamu 
ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma 
tarama modelinde desenlenmiş olup, veriler YÖK - MEB işbirliği ile belirlen öğ-
retmenlik mesleği genel yeterlik kriterleri temel alınarak araştırmacı tarafın-
dan uzman görüşü alınarak geliştirilen anket formu kullanılarak toplanmıştır. 
Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma ve frekans dağılımı 
hesaplamaları yapılmıştır. Araştırmada: Öğretmenlerin öğretmenlik mesleği 
genel yeterlik algılarının genelde “iyi” düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Öğretmenlerin mesleki genel yeterlik algılarının cinsiyet ve hizmet içi eğitimi 
değişkenlerine göre değişmediği; ancak branş, hizmet yılı ve mezun olunan 
yüksek öğretim programı değişkenlerine göre değiştiği bulgulanmıştır. Araştır-
mada öğretmen yetiştiren ve geliştiren eğitim kurumlarının öğretmenlik mes-
leği genel yeterlik kriterlerini temel almaları önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, Öğretmen, Mesleki Yeterlik, Yeterlik Algısı.

1 Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniver-
sitesi işbirliğiyle 16 - 18 Mayıs 2010 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen II. Uluslararası 
Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu’nda sunulan sözlü bildirinin 
geliştirilmiş halidir. 

2 H. Hüseyin TAŞAR, Dr., Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü.



68

Verimlilik Dergisi 2012/4

THE ASSESSMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCY PERCEPTION OF 
TEACHERS WORKING in PRIMARY SCHOOLS

ABSTRACT

The aim of this research is to investigate general professional competency percep-
tion of teachers who work in primary schools. The research has sought answers to 
the main question: “how do teachers perceive themselves in terms of general pro-
fessional competency?” and to the minor questions: “Do teachers’ perceptions of 
general professional competency vary significantly according to gender, branch, 
length of service, higher education programs they graduated and in-service train-
ing variables?” The universe of the research includes teachers who work in public 
primary schools in the province of Adıyaman. The research has been conducted 
on the scanning model and data have been collected by using survey form devel-
oped by the researcher in line with the expert opinion depending on the criteria of 
schoolteaching general competency which were determined by the cooperation 
of Higher Education Institution and Ministry of National Education. In the analy-
sis of the data; arithmetic mean, standard deviation and frequency distribution 
calculations have been used. The findings of the research have concluded that 
teachers’ general schoolteaching competency perception are at “good” levels in 
general. It is also found that there is no significant relation between perception 
levels and gender and in-service training whereas significant relations are deter-
mined for branch, length of service and higher education programs from which 
they graduated. It has been recommended that education institutions should use 
‘general professional criteria as the baseline in the process of training teacher can-
didates and in-service training.  

Keywords: Primary Education, Teacher, Professional Competency, Competency 
Perception.

1. GİRİŞ

Kendine ve diğer kurumlara nitelikli insan gücü yetiştirmekle görevli tek ku-
rum eğitimdir. Bu bağlamada eğitimin ulusal ekonomiye katkısı büyük olmak-
tadır. Toplumsal kurumların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek 
eğitim kurumlarının öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Öğretmenlerin 
mesleki yeterliklerinin yükseltilmesi, eğitim kurumlarının hedeflerini gerçek-
leştirme düzeyi açısından önemlidir.

Yeterlik, bir rolü oynayabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutuma sahip olma 
derecesidir (Balcı, 2005: 197). Yeterlik, örgüt çalışanlarının işlerini örgüt amaç-
larına uygun bir biçimde yapabilmeleri ve örgütlerin etkili bir şekilde yaşam-
larını sürdürebilmeleri için gerekli olan (Üstüner vd. 2009) bilgi ve becerileri 
kapsamaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre: Öğretmenlerin mesleki yeterlik algıları, onların dav-
ranışlarını ve başarılarını doğrudan etkilemektedir.  Öğretmenlerin mesleki ye-
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terlik algısı ne kadar yüksek olursa sınıf içi başarıları da o kadar yüksek olmak-
tadır (Elliott, 2000). Mesleki yeterlik algısı yüksek öğretmenler, kendilerini daha 
fazla işine vermekte ve okul hedeflerinin gerçekleştirilmesine daha fazla katkı-
da bulunmaktadırlar. Yeterlik algısı yüksek öğretmenler, öğrencilerinin sosyal 
ve kültürel farklılıklarını, ilgilerini dikkate alarak yüksek düzeyde öğrenmeleri 
ve gelişmeleri için çaba harcamaktadırlar. Yeterlik algısı düşük öğretmenler ise 
öğrencilerini güdelemede birtakım sorunlar yaşamaktadırlar (Ekici, 2006). Öğ-
retmenlerin mesleki yeterlik algılarının yükseltilmesi mesleki gelişim açısından 
önemlidir.

Ülkemizde 1998 yılına kadar öğretmen yetiştirme ve istihdamına yön verecek 
nitelikte, taraflarca üzerinde uzlaşılmış, somut, kapsamlı ve tutarlı bir yeterlik 
kriterleri listesi oluşturulamamıştır (Akpınar vd. 2004). Bu eksiklik, öğretmen-
lerin hizmet öncesinde ve esnasında yetiştirilmesi ve yükseltilmesi sürecini de 
olumsuz etkilemektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, bu eksikliliği gidermek amacıyla Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) ile işbirliği yaparak öğretmenlik mesleği genel yeterlik kriterleri oluş-
turmuştur (MEB, 2008). Yeterlik kriterleri oluşturma sürecinde: 120 öğretmen, 
25 öğretim üyesi, 18 ilköğretim müfettişi, 6 ölçme ve değerlendirme uzmanı, 
MEB merkez teşkilatı ve eğitim- öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet 
gösteren eğitim sendikası temsilcileri (MEB, 2008) görev almıştır. Oluşturulan 
yeterlik kriterlerinin: 

•	 Öğretmen	yetiştirme	politikalarının	belirlenmesinde,

•	 Öğretmen	 yetiştiren	 yüksek	 öğretim	 kurumlarının	 öğretmen	 yetiştirme	
programlarında, 

•	 Öğretmenlerin	hizmet	içi	eğitimlerinde,

•	 Öğretmen	seçiminde,

•	 Öğretmenlerin	iş	başarımlarının/	performanslarının	değerlendirilmesinde,

•	 Öğretmenlerin	 kendilerini	 tanıma	 ve	 kariyer	 gelişimlerinde	 (MEB,	 2008)		
kullanılması hedeflenmiştir.

Bu araştırmada eğitim hizmetlerinin üretilmesinden birinci derecede sorumlu 
öğretmenlerin mesleki yeterlik algılarının incelenmesi önemlidir. Araştırmada 
ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin mesleki yeterlik algıları çalışılmış-
tır. Araştırmanın amacı: Öğretmenlerin mesleki yeterlik algılarını incelemektir. 
Araştırmanın ana problemini “kamu ilköğretim okullarında görev yapan öğret-
menlerin mesleki genel yeterlik algıları ne düzeydedir?” alt problemlerini ise 
öğretmenlerin mesleki yeterlik algıları ile:

•	 Cinsiyet,

•	 Branş,

•	 Hizmet	yılı,
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•	 Mezun	olunan	yüksek	öğretim	programı	ve	

•	 Hizmet	içi	eğitimi,	değişkenleri	arasında	anlamlı	bir	ilişki	var	mıdır?	

Soruları oluşturmaktadır.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli

Ana probleme ilişkin mevcut durum olduğu gibi betimlenmeye (Balcı, 2007) 
çalışıldığından araştırma, betimsel temelde bir çalışma olarak görülebilir. Araş-
tırmaya ilişkin veriler, araştırmanın hedef kitlesi olarak tanımlanan çalışma ev-
renindeki gönüllü bireylerden anket yoluyla toplanmıştır.

2.2. Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak MEB ve YÖK koordinatörlüğünde gelişti-
rilen “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlik Kriterleri” temel alınarak araştırmacı 
tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanan anket formu kullanılmıştır. An-
ket: (1) “yetersiz”, (2) “çok az yeterli”, (3) “biraz yeterli”, (4) “oldukça yeterli” ve (5) 
“çok yeterli” şeklinde beşli likert ölçeği temelinde desenlenmiştir. 

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmada evren içerisinde araştırmaya gönüllü olarak katılan 500 öğretme-
ne anket dağıtılmıştır. Dönüşü sağlanan anketlerden hatalı doldurulanlar elen-
dikten sonra sağlam kalan 373 anket üzerinde analiz çalışmaları yapılmıştır. 
Veri analizinde öğretmenlerin anket maddelerine verdikleri cevapların cinsiyet 
ve Hizmet içi eğitimi değişkenleri açısından farklılığını belirlemek için “t testi”, 
branş, hizmet yılı ve mezun olunan yüksek öğretim programı değişkenlerine 
göre farklılığını belirlemek için “Tek Yönlü Varyans Analizi” (ANOVA) çalışmaları 
yapılmıştır.

2.4. Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni, Adıyaman merkez ilçede 2010–2011 öğretim yılı ikinci 
dönemi itibariyle 20 kamu ilköğretim okullarında görev yapan yaklaşık 1500 
öğretmenden oluşmaktadır. Örneklem ise everen içerisinde araştırmaya gö-
nüllü olarak katılan 500 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada verilerinin 
güvenirliğini sağlamak için örneklem farklı okul tiplerinden ve farklı sınıfları 
okutan öğretmenlerden seçilmiştir. 

2.5. Bulgu ve Yorumlar

Bu başlık altında araştırmada elde edilen analiz sonuçlarına, bu sonuçlardan 
elde edilen bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir. 

Öğretmenlerin Cinsiyet Değişkenine Göre Görüşleri

Cinsiyet değişkenine göre öğretmenlerin mesleki yeterlik algılarının anlamlı 



71

İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Algılarının İncelenmesi  (Adıyaman İli Örneği)

biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan “t testi” analiz 
çalışmaları yapılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre yapılan “t testi” analiz çalış-
maları “Çizelge 1’de” verilmiştir. 

Çizelge 1. Cinsiyet Değişkenine Göre Analiz Sonuçları

Çizelge 1’deki verilere göre, kamu ilköğretim okullarında görev yapan öğret-
menlerin mesleki genel yeterlik algıları, cinsiyet değişkenine göre ölçeğin alt 
boyutlarında ve genelinde bir farklılık oluşturmadığı (p>0.05) gözlenmiştir. 
Diğer bir ifadeyle bay ve bayan öğretmenlerin mesleki genel yeterlikler açısın-
dan benzer algılara sahip olduğu söylenebilir. 

Öğretmenlerin Branş Değişkenine Göre Görüşleri

Branş değişkenine göre öğretmenlerin mesleki yeterlik algılarının anlamlı bi-
çimde	farklılaşıp	farklılaşmadığını	belirlemek	amacıyla	“One	Way	ANOVA	Testi”	
analiz çalışmaları yapılmıştır. Branş değişkeni temelinde yapılan analiz çalışma-
ları “Çizelge 2’de” verilmiştir. 

Öğretmenlik 
Mesleği Genel 

Yeterlik Alanları
Cinsiyet N X S t p

Kişisel ve Meslekî 
Değerler - Meslekî 
Gelişim

Bay 249 310,44 31,46 

1,172 ,280Bayan 124 314,59 40,99 

Toplam 373 311,82 34,92

Öğrenciyi Tanıma

Bay 249 105,51 13,34 

,381 ,537Bayan 124 106,37 11,04

Toplam 373 105,79 12,62

Öğrenme ve 
Öğretme Süreci

Bay 249 245,32 36,40

,663 ,416Bayan 124 248,71 40,73

Toplam 373 246,45 37,87

Öğrenmeyi, 
Gelişimi İzleme ve 
Değerlendirme

Bay 249 101,48 14,36

,000 ,995Bayan 124 101,49 14,43

Toplam 373 101,48 14,36

Okul-Aile ve 
Toplum İlişkileri

Bay 249 141,79 19,64

,004 ,948Bayan 124 141,64 22,11

Toplam 373 141,74 20,46

Program ve İçerik 
Bilgisi

Bay 249 87,11 14,29

,203 ,653Bayan 124 87,78 11,81

Toplam 373 87,33 13,50
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Çizelge 2. Branş Değişkenine Göre Analiz Sonuçları

Çizelge 2’deki analiz sonuçlarına baktığımızda branş değişkenine göre, öğret-
menlerin mesleki genel yeterlik algılarının “Kişisel ve Meslekî Değerler” ile “Öğ-
renme ve Öğretme Süreci” alt boyutlarında Sınıf, Fen ve Teknoloji ile Yabancı 
Dil Öğretmenlerinin lehine farklılaştığı görülmektedir. Ortalama değerler dik-
kate alındığında, sınıf öğretmenlerinin diğer öğretmenlere oranla kısmen de 
olsa daha yüksek algı düzeyine sahip oldukları söylenebilir.

Öğretmenlik Mesleği 
Genel Yeterlik 

Alanları
Branş N X S F P

Kişisel ve Meslekî 
Değerler 

Sınıf Öğret. 182 316,29 30,11 

3,259 ,007

Türkçe Öğret. 34 297,52 32,92 
Matem. Öğret. 24 307,45 34,88 
Fen ve Tek. Öğret. 45 316,52 29,72 
Sos. Bil. Öğret. 44 299,27 55,54 
Y. Dil. Öğret. 44 314,51 28,53 
Toplam 373 308,59 34,92 

Öğrenciyi Tanıma

Sınıf Öğret. 182 107,47 12,02 

3,095 ,009

Türkçe Öğret. 34 99,29 13,76 
Matem. Öğret. 24 102,16           12,44 
Fen ve Tek. Öğret. 45 104,44 15,66 
Sos. Bil. Öğret. 44 106,59 11,47 
Y. Dil. Öğret. 44 106,45         10,13 
Toplam 373 104,40 12,62 

Öğrenme ve 
Öğretme Süreci

Sınıf Öğret. 182 249,06 44,43 

1,194 ,312

Türkçe Öğret. 34 233,00 31,60 
Matem. Öğret. 24 244,33 32,32 
Fen ve Tek. Öğret. 45 249,08 35,37 
Sos. Bil. Öğret. 44 242,77 29,45 
Y. Dil. Öğret. 44 248,20 20,66 
Toplam 373 246,45 37,87 

Öğrenmeyi, 
Gelişimi İzleme ve 
Değerlendirme

Sınıf Öğret. 182 102,52 15,13 

1,687 ,137

Türkçe Öğret. 34 95,76  14,02 
Matem. Öğret. 24 100,08 15,17 
Fen ve Tek. Öğret. 45 101,84 14,37 
Sos. Bil. Öğret. 44 99,72 12,38 
Y. Dil. Öğret. 44 103,75 11,87 
Toplam 373 101,48 14,36 

Okul-Aile ve Toplum 
İlişkileri

Sınıf Öğret. 182 144,21 20,34 

1,482 ,195

Türkçe Öğret. 34 136,23 21,69 
Matem. Öğret. 24 140,50 23,47 
Fen ve Tek. Öğret. 45 139,60 23,67 
Sos. Bil. Öğret. 44 142,54 18,41 
Y. Dil. Öğret. 44 137,84 15,57 
Toplam 373 141,74 20,46 

Program ve İçerik 
Bilgisi

Sınıf Öğret. 182 87,37 13,27 

4,314 ,001

Türkçe Öğret. 34 90,82 12,81 
Matem. Öğret. 24 91,58 11,62 
Fen ve Tek. Öğret. 45 82,51 16,97 
Sos. Bil. Öğret. 44 82,59 11,88 
Y. Dil. Öğret. 44 91,81 10,73 
Toplam 373 87,33 13,50       
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Öğretmenlerin Hizmet Yılı Değişkenine Göre Görüşleri

Hizmet yılı değişkenine göre öğretmenlerin yeterlik algılarının anlamlı biçim-
de	 farklılaşıp	 farklılaşmadığını	 belirlemek	 amacıyla	“One	Way	 ANOVA	Testi”	
analiz	çalışmaları	yapılmıştır.	“One	Way	ANOVA	Testi”	analiz	çalışması	sonuçları	
“Çizelge 3’te” verilmiştir.

Çizelge 3. Hizmet Yılı Değişkenine Göre Analiz Sonuçları

Öğretmenlik Mesleği Genel 
Yeterlik Alanları

Hizmet Yılı N X S F P

Kişisel ve Meslekî Değerler 

0-5 70 310,28 33,93

2,442 ,046

6-10 83 306,19 31,01
10-15 76 310,68 36,53
16-20 74 310,24 44,07
21 ve üstü 70 322,94 24,61
Toplam 373 311,82 34,92

Öğrenciyi Tanıma

0-5 70 103,11 11,86

7,535 ,002

6-10 83 102,73 12,58
10-15 76 103,56 15,82
16-20 74 108,83 9,90
21 ve üstü 70 111,32 9,43
Toplam 373 105,79 12,62

Öğrenme ve Öğretme Süreci

0-5 70 240,51 24,87

2,412 ,049

6-10 83 243,61 30,74
10-15 76 240,82 53,91
16-20 74 253,67 29,62
21 ve üstü 70 254,22 41,31
Toplam 373 246,45 37,87

Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme 
ve Değerlendirme

0-5 70 100,05 12,44

4,905 ,002

6-10 83 99,61 13,80
10-15 76 97,48 18,28
16-20 74 106,02 12,09
21 ve üstü 70 104,67 12,52
Toplam 373 101,48 14,36

Okul-Aile ve Toplum İlişkileri

0-5 70 136,01 17,69

7,191 ,001

6-10 83 138,59 19,91
10-15 76 137,73 24,33
16-20 74 150,20 18,41
21 ve üstü 70 146,61 17,56
Toplam 373 141,74 20,46

Program ve İçerik Bilgisi

0-5 70 86,41 10,65

1,313 ,265

6-10 83 88,01 13,64
10-15 76 86,50 16,20
16-20 74 90,08 12,89 
21 ve üstü 70 85,45 13,19 
Toplam 373 87,33 13,50 
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Çizelge 3’deki verilere göre, öğretmenlerin mesleki yeterlik algılarının, hizmet 
yılı değişkenine göre ölçeğin; “Kişisel ve Meslekî Değerler” alt boyutunda 21 ve 
üstü; “Öğrenme ve Öğretme Süreci” ve “Okul, Aile ve Toplum İlişkileri” alt boyu-
tunda ise 16-20 hizmet yılı aralığında olan öğretmenlerin lehine bir farklılığın 
olduğu gözlenmiştir. Diğer alt alanlarda ise belirgin bir farklılık görülmemiştir.

Mezun Olunan Yüksek Öğretim Kurumu Değişkenine Göre Görüşleri

Mezun olunan yüksek öğretim kurumu değişkenine göre öğretmenlerin yeter-
lik algılarının anlamlı biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla 
“One	Way	ANOVA	Testi”	analiz	çalışmaları	yapılmıştır.	Analiz	çalışması	sonuçları	
Çizelge 4’de verilmiştir. 

Çizelge 4. Mezun Olunan Yüksek Öğretim Kurumu Değişkenine                  
Göre Analiz Sonuçları

Öğretmenlik Mesleği 
Genel Yeterlik 

Alanları

Mezun Olunan 
Yüksek 

Öğretim 
Programı

N X S F P

Kişisel ve Meslekî 
Değerler 

Eğit. Fak. 260 318,84 23,04

4,798 ,009Fen-Ede. Fak. 59 313,07 30,79
Diğer Fak. 54 299,89 53,89
Toplam 373 311,82 34,92

Öğrenciyi Tanıma

Eğit. Fak. 260 108,98 9,21

6,065 ,003
Fen-Ede. Fak. 59 106,20 12,169
Diğer Fak. 54 101,11 15,82
Toplam 373 105,79 12,62

Öğrenme ve Öğretme 
Süreci

Eğit. Fak. 260 249,24 43,95

2,842 ,060
Fen-Ede. Fak. 59 248,30 36,13
Diğer Fak. 54 235,74 38,30
Toplam 373 246,45 37,87

Öğrenmeyi, 
Gelişimi İzleme ve 
Değerlendirme

Eğit. Fak. 260 103,03 11,54

4,142 ,017
Fen-Ede. Fak. 59 102,26 14,48
Diğer Fak. 54 96,62 15,34
Toplam 373 101,48 14,36

Okul-Aile ve Toplum 
İlişkileri

Eğit. Fak. 260 144,11 16,52

1,911 ,149
Fen-Ede. Fak. 59 142,28 20,18
Diğer Fak. 54 137,20 24,29
Toplam 373 141,74 20,46

Program ve İçerik 
Bilgisi

Eğit. Fak. 260 88,92 7,96

4,973 ,007
Fen-Ede. Fak. 59 88,13 12,96
Diğer Fak. 54 82,33 18,18
Toplam 373 87,33 13,50
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Çizelge 4’teki verilere göre öğretmenlerin mesleki yeterlik algılarının, mezun 
olunan yüksek öğretim programı değişkenine göre hemen hemen ölçeğin bü-
tün boyutlarda eğitim fakültesi çıkışlı öğretmenlerin lehine farklılaştığı gözlen-
miştir. Bu farklılık eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme sürecinde temel 
aldıkları eğitim politikalarına bağlanabilir.  

Çizelge 5. Hizmet İçi Eğitimi Değişkenine Göre Analiz Sonuçları

Öğretmenlik Mesleği 
Genel Yeterlik 

Alanları

Hizmet İçi 
Eğitim

N X S t P

Kişisel ve Meslekî 
Değerler - Mesleki 
Gelişim

Hizmet İçi Eğit. 
Alan 

281 311,51 34,46

,091 ,764Hizmet İçi Eğit. 
Almayan 

92 312,77 36,47

Toplam 373 311,82 34,92

Öğrenciyi Tanıma

Hizmet İçi Eğit. 
Alan 

281 105,92 11,64

,108 ,743Hizmet İçi Eğit. 
Almayan 

92 105,42 15,28

Toplam 373 105,79 12,62

Öğrenme ve Öğretme 
Süreci

Hizmet İçi Eğit. 
Alan 

281 245,90 37,20

,236 ,627Hizmet İçi Eğit. 
Almayan 

92 248,11 40,01

Toplam 373 246,45 37,87

Öğrenmeyi, 
Gelişimi İzleme ve 
Değerlendirme

Hizmet İçi Eğit. 
Alan 

281 101,16 13,37

,583 ,446Hizmet İçi Eğit. 
Almayan 

92 102,47 17,08

Toplam 373 101,48 14,36

Okul-Aile ve Toplum 
İlişkileri

Hizmet İçi Eğit. 
Alan 

281 142,40 18,48

1,183 ,277Hizmet İçi Eğit. 
Almayan 

92 139,72 25,61

Toplam 373 141,74 20,46 

Program ve İçerik 
Bilgisi

Hizmet İçi Eğit. 
Alan 

281 87,14 12,24 

,215 ,643Hizmet İçi Eğit. 
Almayan 

92 87,90 16,86 

Toplam 373 87,33 13,50 
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Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimi Değişkenine Göre Görüşleri

Hizmet içi eğitimi değişkenine göre öğretmenlerin mesleki yeterlik algıları-
nın anlamlı biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan 
“t testi” analiz çalışmaları yapılmıştır. “t testi” analiz çalışmaları “Çizelge 5’te” 
verilmiştir. 

Çizelge 5’teki analiz sonuçları incelendiğinde kamu ilköğretim okullarında 
görev yapan öğretmenlerin mesleki yeterlik algılarının hizmet içi eğitimi 
değişkenine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Diğer bir ifade ile öğretmen-
lerin mesleklerine ilişkin algılarında, hizmet içi eğitimi önemli bir değişken 
olarak görülmemektedir. Bu sonuç öğretmenlere verilen Hizmet içi eğitimin 
türü ve niteliği ile ilişkilendirilebilir. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin mesleki yeterlik al-
gılarının: Branş değişkenine göre, “Kişisel ve Meslekî Değerler” ile “Öğrenme 
ve Öğretme Süreci” alt boyutlarında Sınıf, Fen ve Teknoloji ile Yabancı Dil 
Öğretmenlerinin lehine (Çizelge 2); hizmet yılı değişkenine göre, “Kişisel ve 
Meslekî Değerler” alt boyutunda 21 ve üstü; “Öğrenme ve Öğretme Süreci” 
ve “ Okul, Aile ve Toplum İlişkileri” alt boyutunda ise 16-20 hizmet yılı aralı-
ğında olan öğretmenlerin lehine (Çizelge 3); mezun olunan yüksek öğretim 
programı değişkenine göre hemen hemen ölçeğin bütün boyutlarda eğitim 
fakültesi mezunu öğretmenlerin lehine (Çizelge 4) farklılaştığı gözlenmiştir.

Konu ile ilgili olarak yapılan önceki araştırma sonuçlarına baktığımızda:

Akpınar vd. (2004) tarafından yapılan: “Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sınıf 
Öğretmenlerinin Yeterlilikleri” başlıklı araştırmada özel alan bilgisi konusun-
da sınıf öğretmenlerinin kendilerini orta düzeyde yeterli gördükleri; Gelen 
ve Özer (2008)’in “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine Sahip Olma Dü-
zeyleri Hakkında Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değer-
lendirilmesi” konulu araştırmada: Öğretmenlerin kendilerini mesleki olarak 
daha az yeterli gördükleri; benzer şekilde Çakır (2009) tarafından yapılan 
“21.Yüzyılda Öğretmen Yeterlikleri” konulu araştırmada; öğretmenlerin hiz-
met öncesi ve hizmet içi eğitimlerinin yetersiz olduğu sonuçlarına ulaşıl-
mıştır. Üstüner vd. (2009) tarafından yapılan “Ortaöğretim Öğretmenlerinin 
Öz-Yeterlik Algıları” konulu araştırmada; öğretmenlerin öz yeterlik algıları-
nın cinsiyet ve branş değişkenlerine göre farklılaşmadığı, okul türüne göre 
farklılaştığı, Türk Eğitim Derneği (2009) tarafından 12 ilde: 2000 öğretmen, 
272 yönetici, 4450 öğrenci ve 2112 velinin görüşüne başvurularak yapılan 
araştırmada ise “Öğrenci Gelişimini İzleme ve Değerlendirme”, “Okulun Çev-
resi İle İlişkiler” “Öğretmenin Öğretimini Yaptığı Alanın Öğretim Programını 
İzlemesi” alanlarında öğretmenlerin çeşitli eksikliklerin olduğu sonuçlarına 
ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ile araştırmamızda elde edilen sonuçlar arasında bir 
paralelliğin olduğu görülmektedir. 
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3. SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırmada öğretmenlerin mesleki genel yeterlik algılarının cinsiyet ve hiz-
met içi eğitimi değişkenlerine göre farklılaşmadığı; ancak branş, hizmet yılı 
ve mezun olunan yüksek öğretim programı değişkenlerine göre farklılaştığı 
sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen bulgularından hareketle öğretmenlerin 
hizmet öncesi ve hizmet esnası eğitimleri sürecinde mesleki yeterlik kriter-
lerinin temel alınması önerilir.
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YALIN HİZMET - DEĞER AKIŞ HARİTALAMA VE  
BİR ACİL SERVİSTE UYGULAMA

Ömer Faruk EFE1

Orhan ENGİN2

ÖZET

Yalın üretim, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Taiichi Ohno’nun önderliğinde, ilk 
olarak Toyota Motor Fabrikası’nda uygulanmaya başlanan bir sürekli iyileştir-
me felsefesidir. Üretimdeki tüm israfları elimine etmeyi hedefleyen bir sistemdir. 
Yalın üretim uygulamaları, yoğun olarak imalat sistemlerinde kullanılmıştır.  
Günümüzde bilgisayar teknolojisi ve bilgi çağının etkisiyle hizmet sistemleri 
hızla gelişmeye başlamıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, yalın üretim tek-
niklerinin hizmet işletmelerinde de kullanılabileceğini göstermiştir. Bu çalışma-
da, yalın üretim felsefesi ile imalat sistemlerinde elde edilen faydaların, hizmet 
sistemlerinde de sağlanabilirliği araştırılmıştır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir 
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde gözlemler yapılmıştır. 
Bu gözlemlerden elde edilen veriler doğrultusunda, Değer Akışı Haritalama tek-
niği ile acil servisin mevcut durum haritası çıkarılmıştır. Mevcut durum haritası 
analiz edilerek, yalın üretim felsefesinin sisteme uygulanabilir ilkeleri doğrultu-
sunda gelecek durum haritası çıkarılmıştır. Mevcut ve gelecek durum haritaları 
karşılaştırılarak hizmet sistemlerine uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yalın Hizmet, Değer Akış Haritalama, Acil Servis.

LEAN SERVICE/ VALUE STREAM MAPPING AND APPLICATION IN                   
AN EMERGENCY SERVICE

ABSTRACT

Lean production is a continuous improvement philosophy that was first applied 
to Toyota Motor Company under the leadership of Taiichi Ohno, after the World 
War II. It was a system focusing on eliminating overall loss in the production 
process. Lean practices have been used extensively in manufacturing systems. 

1 Ömer Faruk EFE, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği 
Bölümü.

2  Orhan ENGİN, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri 
Mühendisliği Bölümü.
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Today, service systems have started to improve fast by the effects of computer 
technology and information age. Research done in recent years have shown 
that lean production techniques could be used also in service business. In this 
study, In this study, the ability of achieving benefits  gained in manufacturing 
systems by lean production philosophy is checked for service systems. Obser-
vations have been done in the emergency service of a Training and Research 
Hospital of the Ministry of Health. In line with the data obtained from these 
observations, current status map of the emergency service has been created 
by Value Stream Mapping technique. By analyzing the current status map, a 
future status map is created in accordance with lean production philosophy 
principles that can be applied to the system. The adaptability of lean produc-
tion philosophy to service systems has been evaluated by comparing the value 
streams results of the current and the future status maps. 

Keywords: Lean Service, Value Stream Mapping, Emergency Service.

1.GİRİŞ

Yalın üretim, ürüne veya hizmete değer katmayan her şeyi israf olarak ni-
telendirir ve ortadan kaldırmaya çalışır. Bir ürünü taşımak, bekletmek, de-
polamak, saymak ve denetlemek bu ürüne değer katmayan faaliyetlerdir. 
İşletmelerde yalın üretimde aşağıdaki teknikler kullanılır [1].

• Sürekli iyileştirme/Kaizen

• Hücresel üretim

• Kanban

• Operasyonda tek parça akış 

• Değer Akışı Haritalama (DAH)

• SMED (Tekli Dakikalarda Kalıp Değişimi) 

• Kaikau: (İsrafı ortadan kaldırmak için bir aktivitenin radikal değişikliklere          
ihtiyacı olması)

• Tedarikçi gelişimi

• 5S ve Genel görsel yönetim

• TPM (Toplam Verimli Bakım)

• Değer ve 7 israf

Bir işletmede yalın üretim sistemine geçişin ilk aşaması, ürüne değer katan 
ve katmayan faaliyetlerden oluşan değer akışının analiz edilmesidir. Ardın-
dan, değer akışı içerisinde bulunan değer katmayan faaliyetler ortadan kal-
dırılmalıdır [2].

Değer akışlarının modellenmesinde kullanılan tekniklerin başında, Değer 
Akışı Haritalama (DAH– Value Stream Mapping) gelmektedir. DAH, bir te-
darik zincirindeki malzeme ve bilgi akışını modellemekte kullanılan bir 
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haritalandırma tekniğidir [3]. DAH’ın temel amacı, değer akışı içerisindeki 
tüm israfları tespit etmek ve bu israfları ortadan kaldırmak için gerekli olan 
adımları belirlemektedir. DAH, yalın üretime geçiş sürecinde yalın üretim 
araçlarının nerelerde kullanılacağına yardımcı olur.

Yalın üretim teknikleri ilk olarak otomotiv sektöründe Japonya’da uygulan-
maya başlayarak diğer imalat sektörlerine ve ülkelere de yayılmış olup, gü-
nümüzde artık hizmet sektörü olarak faaliyet gösteren kurumlarda da uy-
gulanmaya başlanmıştır. Sağlık, banka, lojistik vb. gibi hizmet sektörlerine 
de uygulanabilir özellikler taşımaktadır.

Bu araştırmada, yalın üretim tekniklerinin bir acil serviste uygulanabilirliği, 
DAH tekniği kullanılarak, tüm proseslerin değer akışının haritalandırılması, 
israfların belirlenmesi ve bu israfların ortadan kaldırılması için iyileştirme 
önerileri sunulmuştur. Uygulama, bir Numune Hastanesi Acil Servisi’nde 
gerçekleştirilmiştir.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Yalın üretim teknikleri son yıllarda hizmet sektöründe, israfları ortadan kal-
dırmak için kullanılmaya başlanmıştır. Sağlık sektöründe, hizmet ve değer 
akış haritalama konusunda yapılan araştırmalar aşağıda özetlenmiştir. 

Kim ve ark. [4] imalat sektöründe başarılı bir şekilde uygulanmaya devam 
edilen yalın üretim felsefesinin, hizmet sektöründe de uygulanabileceğini 
belirtmişlerdir. Hastanede yapmış oldukları çalışmada, hasta bakımının ve 
memnuniyetinin önemli bir şekilde arttığını gözlemlemişlerdir. DAH tek-
niği yardımıyla, hastane içinde süreçler arası malzeme ve bilgi akışını gös-
termişlerdir. Yalın üretim felsefesinin, sağlık endüstrisinde kullanılmasının 
yüksek kalite ve verimlilik sağlayacağını önermişlerdir. Balcı [5], Tam Zama-
nında Üretim (TZÜ) felsefesinin, imalat sistemlerinde elde edilen faydaları-
nın, hizmet sistemlerinde de sağlanabilirliğini araştırmıştır. Bu amaçla bir 
erişkin acil servisinde gözlem ve zaman ölçümlerinden elde edilen veriler 
sonucunda mevcut durumu modellemiştir. Simülasyon sonuçlarını analiz 
ederek, TZÜ felsefesinin sisteme uygulanabilecek ilkeleri doğrultusunda 
alternatif bir sistem modellemiştir. Mevcut ve alternatif sistemlerin simülas-
yon sonuçlarını karşılaştırarak, TZÜ felsefesinin hizmet sistemlerine uyarla-
nabilirliğini değerlendirmiştir. Çalışmada DAH tekniği kullanılmıştır Terakye 
ve Gürer [6], hizmet işletmesinde yalın düşünce felsefesinin uygulanabile-
ceğini önermişlerdir. Bu amaçla acil serviste elde edilen veriler sonucunda, 
DAH tekniği yardımıyla mevcut durum haritasını çıkartmışlardır.  Daha son-
ra sistemdeki hastaların beklentilerini tespit ederek israfları belirlemişlerdir. 
Çıkan sonuçlara göre hasta beklentilerini en iyi karşılayabilecek ölçüde yeni 
öneriler sunmuşlardır. Yapılan önerilerin hepsini gelecek durum haritasında 
göstermişlerdir. Hastaların bekleme sürelerini azaltarak, hasta memnuniye-
ti artışlarının olacağını belirlemişler, iyileştirilmiş bir sistem sunmuşlardır. 
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Araştırmada, DAH tekniğini kullanmışlardır.  Portioli [7], yalın üretim meto-
dolojisini benimsemiş ve hastanedeki uygulamanın özelliklerini sunmuştur. 
Çalışmada, aşırı stoklar belirlenerek yok edilmiş ve böylece kök nedenler or-
tadan kaldırılmış, problemin tekrar etmesini önlenmiştir. Malzeme yönetimi 
hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.  Bir ilacın üç haftalık tüketim ihtiyacı 
aktiviteleri standartlaştırılarak, haftalar arasında siparişler düzenlenmiştir. 
Joosten ve ark.[8], sağlık sektöründe yalın düşüncenin uygulanması konu-
sunda çalışmışlardır. Yalın düşüncenin operasyonel ve sosyodinamik yapıya 
sahip olduğunu söylemişlerdir. Sağlık sektöründe bekleme zamanlarının, 
yalın düşünce ile azaltabileceğini savunmakla beraber uzun dönemde yalın 
düşüncenin başarısız olabileceği fikrini savunmuşlardır.

Langabeer [9]’e göre yalın çalışmaların sağlık sektörüne uygunluğu sorusu 
birçok doktor ve yönetici için tartışma konusudur. Çalışmada, hastanelerde 
iki kalite iyileştirme yöntemi olan yalın ve altı sigma metotlarını kullanmıştır.  
Dickson ve ark. [10] çalışmalarını, dört acil serviste (AS) uygulamışlardır. İki 
akademik ve iki kamu hastanesinde, uygulama öncesi ve sonrası, hasta akı-
şı, hizmeti, bekleme süresi, hasta memnuniyeti gibi ölçümler yapmışlardır. 
Tüm prosesleri DAH tekniği ile haritalandırmışlardır. Tüm AS’de hasta sayısı 
artmasına rağmen AS’in üçünde hasta bekleme süresini azaltmışlardır. Ya-
lın değişimde, personelin aktif bir şekilde çalışmaya katıldıklarını gözlem-
lemişlerdir. Yalın prensiplerin, davranış değişiklikleri yaparak, hasta bakım 
sürelerini azaltarak, kurum kültürü oluşturduğunu gözlemlemişlerdir. Yine 
Dickson ve ark. [11] bir diğer çalışmalarında, imalat sanayinde kullanılan 
yalın üretimin, DAH tekniği yardımıyla hizmet işletmelerinde de uygulana-
bileceğini göstermişlerdir.  Bunun için bir AS’de yalın prensipleri uygulamış-
lardır.  Araştırmada; yalın eğitimi, AS gözlemi, hasta akış analizi, sürecin ye-
niden tasarımı, yeni proses testi ve tüm uygulama olmak üzere altı adımlık 
süreci takip etmişlerdir. Hasta memnuniyetini, hasta başına gideri, AS’ de 
kalma uzunluğunu ve hasta yığınını kapsayan temel ve operasyonel sonuç 
ölçümlerini iki yıl için karşılaştırmışlardır. Karşılaştırmanın yapıldığı bir son-
raki yılda hasta sayısının artışına rağmen, AS’de bekleme zamanı azalmış ve 
hasta memnuniyeti, hasta başına belirlenmiş maliyeti artırmaksızın önemli 
bir şekilde artmıştır. Yalın düşünce, hastalara gösterilen değeri artırmıştır.

3. DEĞER AKIŞ HARİTALAMA

Yalın üretimin yalın olmasının sebebi, karmaşıklıktan uzak ve basit olması, 
seri üretimle kıyaslandığında her şeyin daha azını kullanmasıdır. Ayrıca ihti-
yaç duyulan stokların çok daha azının bulundurulması yeterlidir, çok daha 
az bozuk mal çıkmasını ve daha fazla gittikçe artan çeşitlilikte ürünler üre-
tilmesini esas alır [2]. Bir işletmeyi yalın işletme yapan temel ilkeler aşağıda 
verilmiştir [2];
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•	 Değer,

•	 Değer	Akışı,

•	 Akış,

•	 Çekme	ve

•	 Mükemmelliktir.

Değer

Ürün veya hizmeti satın alan müşterilerin, ön planda tuttukları zevk ve be-
ğenilerinin kaynağı, yaptıkları değeri tanımlar. Müşteri açısından hizmet su-
nan ya da mamulü üreten, değeri oluşturandır. Bu nedenle hizmet sunan ya 
da mamul üretenlerin, müşterilerce yapılan değer tanımlarına göre üretim 
yapmaları daha faydalı sonuçlar getirecektir. Hizmet sunan ya da mamul 
üreticilerin ilk yapması gereken, geleneksel değer tanımlarını sorgulayarak, 
müşterilerle aralarındaki iletişim kurma biçimlerini geliştirmeleridir. Üretici-
lerin ve müşterilerin değeri birlikte analiz etmesi sonucunda israflar ortadan 
kaldırılarak, hedef maliyet belirlenmelidir. Değerin doğru tanımlanması, ya-
lın düşüncenin ilk kritik adımıdır. Yanlış ürün ya da hizmetin doğru üretil-
mesinin sonucu israf (muda) olacaktır. Müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve 
bunu bütün bir ürün ya da hizmet gelişim zincirinde uygulamak gerekir.

Değer Akışı

Değer akışı, her ürün ya da hizmet için esas olan, ürün ya da hizmetin oluş-
turulması veya imal edilmesi süreci boyunca bir ürünü ya da hizmeti mey-
dana getirmek için ihtiyaç duyulan, katma değer oluşturan ve oluşturma-
yan faaliyetlerin tamamıdır.

Akış

Hizmet ya da mamul üretiminde, tüm hizmet ya da mamul çeşitleri için 
sürekli akışı gerçekleştirmek ve bunu müşteri talebindeki dalgalanmalara 
uydurmak gerekmektedir. Günümüzde, hizmet sektöründe her bir müşteri-
nin beklentisine uygun hizmeti verebilmek ya da mamul üretiminde, küçük 
partiler halinde üretim yapma zorunluluğu, sürekli akışı zorlaştıran faktör-
lerdir.

Çekme

Çekme prensibi, değerin, müşteri tarafından kaynağından çekilmesini ifa-
de eder. Çekme, müşteri istemeden, sonraki aşamalarda yer alan değerlerin 
önceki aşamalarda hiçbir şekilde çekilemeyeceğini yani ürün ya da hizme-
tin üretilip ya da sunulamayacağını ifade eder. 
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Mükemmellik

Mükemmellik, değeri ve israfı birbirinden ayırmış, bunları bir akış içerisinde 
düzenlemiş, bu akışın sürekliliğini ve düzenini sağlamış ve çekme sistemini 
uygulamaya başlamış bir kuruluşun mevcut durumunu ifade eder. Mükem-
mellik sürekli iyileştirme ile muhafaza edilir. Mükemmellik, yalın düşünce-
nin benimsendiğini ve uygulandığını ifade eder.

4. BİR ACİL SERVİSTE DEĞER AKIŞ HARİTALAMA

Araştırma, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir Numune Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Acil Servisi’ne (NEAH AS) gelen hastaların kayıt işleminden taburcu 
olana kadar geçtikleri tüm hizmet sürecinde yapılmıştır. NEAH AS’nin, şehir 
merkezinde bulunması ve devlet hastanesi olması nedeniyle hasta sayısının 
yoğun olduğu bir acil servistir.  AS’nin yoğun olmasının bir diğer nedeni de 
NEAH AS’nin tam teşekküllü olmasıdır. Diğer hastanelere başvuran birçok 
hasta da bu durum nedeniyle, NEAH’nin acil servisine yönlendirilmektedir. 

NEAH AS girişinde danışma bölümü yer almaktadır. Danışma bölümü, AS 
ile ilgili ya da ilgisiz oraya gelen herkese hizmet sunmaktadır.  Bu durum 
zaman zaman ilgisiz başvurulardan dolayı, danışma bölümünde kargaşaya 
neden olmaktadır. Danışmanın karşısında ise Hasta Müracaat\Kayıt bölümü 
yer almaktadır. AS’ye başvuran hastalar buradan kayıtlarını yaptırmaktadır-
lar. Başvuran hastanın kimlik,  adres bilgileriyle kayıt işlemleri yapılmaktadır. 
Daha sonra hasta, hemen bitişikteki Triaj bölümüne yönlendirilmektedir. 
Kayıt bölümü ile koordineli çalışan Triaj bölümü, Kayıt bölümünün yanına 
konumlandırılmıştır.  Kaydı yapılan hasta, şikâyetine göre, Triajdaki pratis-
yen hekimin yardımıyla AS polikliniklerinin muayene odalarına yönlendi-
rilmektedir. Başvuran hastalar, AS polikliniklerinin muayene odalarında 
şikâyetlerine göre muayene edilmektedirler. Muayenenin ardından doktor 
tarafından hasta için Sarus Bilgi Sistemine (SBS) tetkik istemleri yapılmakta-
dır. Hasta, istenen tetkiklere göre NEAH AS’de hareket etmektedir. AS’de yer 
alan poliklinikler; Beyin Cerrahi/Nöroloji, Cerrahi, Dahiliye ve Ortopedidir.

Hastaların doktor tarafından ilk gönderildiği yer laboratuvardır. Burada 
hastaların doktor tarafından istenen tetkikleri yapılmaktadır. Hastalardan 
alınan tetkik materyaline,  hastaya Kayıt bölümünde verilen barkotlar ya-
pıştırılmaktadır. Tetkik materyalleri, laboratuvarda tahlil edilmektedir. La-
boratuvarda; santrifüj, oto analizör, ve mikroskop cihazları bulunmaktadır. 
Laboratuvarda elde edilen tetkik sonuçları öncelikle ilgili teknisyen tara-
fından kontrol edilip onaylanmaktadır. Onay verilen tetkik sonuçları, SBS 
üzerinden aynı laboratuvardaki sorumlu doktora iletilmektedir.  Doktor da 
onay verilmiş tetkik sonuçlarını tekrar kontrol ederek doğrulamaktadır. Bu 
işlemden sonra tetkik sonuçları,  SBS ekranına yansıtılmaktadır. Hastaların 
doktor tarafından gönderildiği diğer bölüm ise röntgendir. Röntgen bölü-
müne sevk edilen hastanın kimlik bilgileri SBS’ye girilmektedir. Hasta, Rönt-
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gen bölümüne gittiğinde, hastaya ilgili personel tarafından SBS üzerinden 
röntgen isteminin çıktısı verilmektedir. Hasta almış olduğu röntgen istem 
çıktısını içerideki röntgen teknisyenine iletmekte ve hastanın röntgeni çe-
kilmektedir.

Hastalardan istenen bir diğer tetkik de tomografidir. Hasta için yapılmış 
olan istem, SBS ekranından görülmektedir. Buna göre hastanın tomografi 
istemi sıraya alınmaktadır. Tomografi bölümü,  hem ayakta hem de yatan 
hastaların ortak kullandığı bir bölümdür. Ayakta gelen hasta bekleyebile-
cek durumda ise sırada bekletilmektedir. Çok acil durumlarda ise hemen 
çıkan hastanın ardından sisteme alınmaktadır. Fakat bunun için belirlenmiş 
bir koordinasyon düzeni yoktur. Bu süreç tamamen orada ki personelin ira-
desine bağlıdır. 

AS’de yapılan başka bir tetkik de ultrasondur. Bu bölüme kayıt işlemi de, 
tomografi ile aynı katta yapılmaktadır. SBS üzerinden istenmesi ve sıraya 
konulma durumu, tomografi ile aynıdır. Yine aynı şekilde hem ayakta gelen 
hem de yatan hastaların ortak kullandığı bir bölümdür. 

Hastalar,  ödemesi gereken bir ücret varsa vezne bölümüne uğramaktalar 
aksi halde vezneye hiç uğramadan AS’den ayrılmaktadırlar.

AS’de DAH uygulamasının ilk aşaması olarak bir çalışma planı oluşturulmuş-
tur. Çalışma planı hazırlanırken, DAH adımlarının (Ürün aile seçimi- mevcut 
durum haritası- gelecek durum haritası- değer akış planlama) uygulanma-
sında zaman kısıtlamasına gidilmesine özen gösterilmiştir. Araştırma süre-
since çalışanlar, DAH ve yalın hizmet kavramları hakkında bilgilendirilmiş-
lerdir.

Değer Akış Haritalamaya başlamak için öncelikle Hizmet Ailesi belirlenmiş-
tir. NEAH AS’ye sağlık hizmeti alan bütün hasta grupları Çizelge 1’de sunul-
muştur.
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Çizelge 1. Hasta Grupları

Hasta 
Grup 

No
Yapılan İşlemler

Hizmet 
Kodu

1 Muayene M

2 Muayene+Röntgen M+R

3 Muayene+Laboratuvar M+L

4 Muayene+Ultrason M+U

5 Muayene+Tomografi M+T

6 Muayene+Röntgen+Laboratuvar M+R+L

7 Muayene+Röntgen+Ultrason M+R+U

8 Muayene+Röntgen+Tomografi M+R+T

9 Muayene+Laboratuvar+Ultrason M+L+U

10 Muayene+Laboratuvar+Tomografi M+L+T

11 Muayene+Tomografi+Ultrason M+T+U

12 Muayene+Röntgen+Laboratuvar+Ultrason M+R+L+U

13 Muayene+Röntgen+Laboratuvar+Tomografi M+R+L+T

14 Muayene+Laboratuvar+Tomografi+Ultrason M+L+T+U

15 Muayene+Röntgen+Laboratuvar+Ultrason+Tomografi M+R+L+U+T

Çalışmanın yapılmış olduğu, NEAH AS’de hastaların takip ettiği prosesler se-
çilirken hem işlem süresi uzun olan hem de tüm süreci görmemizi sağlaya-
cak olan hizmet ailesi seçilmiştir. AS’de 15 farklı hasta grubu belirlenmiştir. 
Çalışma yapılırken ve DAH haritası çıkarılırken AS’deki tüm süreci görmemi-
zi sağlayan 15. Grup Hastalar: Muayene, Röntgen, Laboratuvar, Ultrason ve 
Tomografi hizmet ailesi olarak seçilmiştir. Bu, acil servisteki en uzun işlem 
süresine sahip hasta grubudur.

4.1.  Mevcut Durum Haritası

Ürün aileleri belirlendikten sonra, NEAH AS’nin mevcut durum haritasını 
çizmek için, yedi adımdan oluşan bir süreç takip edilmiştir. Mevcut durum; 
AS’ye gelen hastaların gözlemlenmesi, doktor, sağlık memuru ve kayıt ma-
sası çalışanlarından bilgiler edinerek ve Sarus Bilgi Sisteminden (SBS) alınan 
veriler eşliğinde analiz edilmiştir.

Adım 1. Hasta Bilgi ve İhtiyaçlarını Belirleme

Değer Akış Haritalamada, her zaman müşteri için değerli olan işlemler be-
lirlenerek hazırlanmalıdır. Burada sistemin müşterisi hastalardır. Ama insan 
hayatı hiçbir ticari organizasyonun içeriğiyle eş tutulamayacak kadar önemli 
bir değer olduğu için genel müşteri kavramı burada teorik bir kavram halini 
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almaktadır. Hasta bilgi ve değerleri genel olarak aşağıdaki başlıklar halinde 
çıkartılmıştır.

•	 Hasta	değerleri,

•	 Hızlı	ve	doğru	muayene,

•	 İlgili	ve	güler	yüzlü	personel,

•	 İlk	seferde	doğru	teşhis	ve	muayene,

•	 Hastaların	bilgilendirilmesi,

•	 Tam	ve	güvenilir	personel	ve	hizmet,

•	 Personele	ihtiyaç	anında	ulaşabilmek,

•	 Beklemelerin	olmaması,

•	 Hastanenin	temizliği	ve	sessizliği,

•	 Ziyaret	saatlerinin	uygun	olmasıdır.

Hastalar, acil servislere yakınmalarının giderilmesi ve rahatsızlıklarının teda-
visi gibi beklentiler ile gelmektedirler. Yakınmaları, akut veya hayatı tehdit 
edici düzeyde olmasa da çoğu zamanda bu beklentilerinin hemen karşılan-
masını istemektedirler. Hastaların memnuniyetsizliğinin en önemli neden-
leri; hastalıkları, istenen tetkikler ve uygulanan tedaviler konusunda kendi-
lerine yeteri kadar bilgi verilmemesi ve uzun bekleme süreleridir.

Adım 2: Ana Prosesleri Belirleme

Gözlemler sonucunda acil servis kliniğinde hastaların geçmiş olduğu do-
kuz ana bölüm (süreç) belirlenmiştir. Bunlar; Danışma, Kayıt, Triaj, Muaye-
ne, Laboratuvar, Röntgen, Tomografi, Ultrason ve Vezne’dir. Tüm bu dokuz 
ana proses Adım 3’ te ayrıntılı olarak incelenmiştir. NEAH AS’de; 08:00 -16:00 
gündüz vardiyası ve 16:00-08:00 gece vardiyası olmak üzere toplam yirmi 
dört saat üzerinden iki vardiya sağlık hizmeti sunulmaktadır.  Gündüz vardi-
yası için toplam kullanılabilir zaman 480 dakika, gece vardiyası için toplam 
kullanılabilir zaman 960 dakikadır. Kullanılabilir zaman hesaplamasında ye-
mek ve kişisel aralar hesaba katılmamıştır. Çünkü sağlık kurumları gibi kamu 
kuruluşlarında “münavebeli çalışma” yapılmakta olup bir çalışan yerinden 
ayrıldığında yerine aynı işi yapabilen başka bir çalışan geçmekte, 24 saat 
kesintisiz sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Toplam Çalışma Süresi= 24 Saat/Gün × 60 Dakika/Saat =1440 Dakika= 
86400 Saniye/Gün

Net Çalışma Süresi= 24 Saat/Gün= 1440 Dakika/Gün = 86400 Saniye/Gün 
olarak hesaplanmıştır.

Acil servis için net çalışma süresi tam gündür. Hastalar, müşteri olarak kabul 
edilip günlük talep hesaplanmıştır. Bu amaçla, 2010 yılında acil servise ge-
len hasta sayısı aylara göre incelenmiş ve aşağıda Çizelge 2’de sunulmuştur.



88

Verimlilik Dergisi 2012/4

Çizelge 2. 2010 Yılı AS’ye Gelen Hasta Sayısı                                                 
(NEAH İstatistik Birimi, 2010)

Ay
Gelen Hasta 

Sayısı
Ay

Gelen Hasta 
Sayısı

Ocak 11.355 Temmuz 17.116
Şubat 10.556 Ağustos 17.785
Mart 10.233 Eylül 17.154
Nisan 16.135 Ekim 16.290
Mayıs 16.380 Kasım 17.770
Haziran 16.590 Aralık 16.509

TOPLAM 183.873

Çizelge 2’ye göre acil servisin 2010 yılı içerisinde gelen toplam hasta sayısı, 
183.873 kişidir. Acil servis, 365 iş günü hizmet vermektedir. Buna göre Takt Sü-
resi aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

Günlük Talep = 183.873/ 365 = 503, 7≈ 504 Kişi/Gün 

Takt Süresi = Günlük Net Çalışma Süresi / Günlük Talep

Takt Süresi = 86400 Saniye /504 = 172 Saniye / Kişi’dir.

Takt süresinden de görülebileceği gibi ortalama 2,9 dakikada (172 saniye) bir 
hasta acile gelmektedir. 

Danışma, Triaj ve kan alma işlemlerinin takt süresinden kısa olduğu gözlen-
miştir. Diğer işlemlerin ise takt süresinden fazla olduğu belirlenmiştir. Takt sü-
resinden fazla olan işlemler, müşteri talebine cevap verememe durumunu do-
ğuracağından dolayı bu işlemlerdeki israflar belirlenmeli ve buna göre hedef 
oluşturulmalıdır.  Takt Süre Analizi grafik olarak Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Takt Süre Analizi
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Adım 3. İşlem ölçütlerini seçme ve veri kutularını doldurma

Danışma

Danışma bölümü, acil servis kapısı önünde bulunmaktadır. Görevli perso-
nel, danışmada müşterileri (hastaları) yönlendirmektedir. Acil servisin giri-
şinde olmasından ötürü hasta ve hasta yakınları ilk olarak buraya gelmekte 
ve gereksiz bir kuyruk oluşturmaktadırlar.

Hastanenin bilgi işlem sistemi olan SBS, bu noktada bir işlev görmemekte-
dir. İşlem zamanı (C/T)= 0,5 dakika (30 saniye)’dir.

Danışma bölümünün AS’nin tam girişinde olmasından ötürü, buradaki yo-
ğunluk ve karmaşa, hastaların ve sedyelerin gelip geçmesini etkileyerek, 
hizmet kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.  Danışma bölümünde hiç-
bir evrak ya da işlem görülmemektedir. Fakat hastanın takip ettiği bir proses 
olduğu için “ Danışma ” bölümü haritaya eklenmiştir.

Kayıt

Bu bölümde, iki personel tarafından acil servise gelen hastaların, T.C. kimlik 
numarası ile SBS sistemine kayıtları yapılmaktadır. Hastalara, hastanenin tü-
münde bir kimlik işlevi gören barkotlar verilmektedir.  Bu barkotlar hastanın 
tüm bilgilerini içermektedir. Bu barkotları, hastaların yanlarında bulundur-
maları gerekmektedir. Hastanın sosyal güvencesini belirleyebilmek için bil-
gisayar üzerinden giriş yapılmaktadır.  Bu girişte onay alınması kimi zaman 
kesintilere uğramaktadır. Hasta bilgilerinin, ortak veri tabanlı bir sistem olan 
SBS’ye girilmesiyle, doktorlar tarafından, odalarında bilgisayar ile bu bilgi-
lere ulaşılabilmektedir. İşlem süresi (C/T) ortalama 5 dakikadır (300 saniye). 

Triaj 

Kayıt bölümüyle bitişik ve koordineli çalışan Triaj bölümünde görevli perso-
nel, gelen hastaları şikâyetlerine göre bölümlere yönlendirmektedir. Hasta, 
Triaj görevlisine, kayıt bölümündeki personel tarafından yönlendirilmek-
tedir. Hastanın şikâyetini dinleme ve ilgili bölüme yönlendirme işlemi ya-
pılmaktadır. İşlem süresi (C/T) ortalama 2 dakika (120 saniye) dir. Doktorun 
yönlendirmesi, hasta ve doktor arasındaki iletişimsizlik ya da kimi sebepler 
yüzünden bazen yanlış olmaktadır. Bu nedenle de hasta gittiği bölümden 
sonra başka bölümlere gitmek zorunda kalmakta ve zaman kaybı olmakta-
dır. Zaman yetersizliğinden dolayı hastaların bir kısmı Triaja gönderilmeden, 
kayıt bölümündeki personeller tarafından bölümlere yönlendirilmektedir. 
Bu da yanlış yönlendirmelere yol açmakta ve hastaların gereksiz hareketine 
neden olmaktadır.

Muayene 

Çalışma yapıldığı AS’de, muayene, her branş için ayrılmış olan muayene 
odalarında yapılmaktadır. Triajdan gelen hastalar, rahatsızlığına göre aynı 
katta bulunan; cerrahi, dâhiliye, ortopedi, beyin ve cerrahi/nöroloji muaye-
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ne odalarından birine yönlendirilmektedir. Hasta muayene işlem süresi, bö-
lümlere göre çok fazla değişmemektedir. SBS ekranında hasta kaydını gö-
ren doktor, hastayı muayene ettikten sonra lüzum gördüğü tetkik istemini 
(laboratuvar, röntgen, tomografi ve ultrason) SBS üzerinden elektronik or-
tama girmektedir. Hasta öncelikle Laboratuvar bölümüne, kan verme işlemi 
için yönlendirilmektedir. Ortalama işlem süresi (C/T) 5 dakika (300 saniye) 
sürmektedir. 

Laboratuvar

Bu bölümde öncelikle görevli hemşire, gelen hastanın barkot numarasın-
dan, dosya numarasını girip, SBS üzerinden doktor tarafından yapılan işlem-
leri görmektedir. Bu istemlere göre hastanın gerekli kan örneklerini almak-
tadır. Günlük kan tahliline gelen ortalama hasta sayısı, 700’ün üzerindedir. 
Bir hasta birden fazla kan tahlili yaptırabilmekte ve diğer polikliniklerden de 
hastalar gelmektedir. Kan alma faaliyetinin ortalama işlem süresi (C/T) 2 da-
kika (120 saniye)’dir.  Kan tahlilleri çeşitli olmakla beraber hastaların büyük 
çoğunluğundan “Hemogram” ve “Genel Biyokimya” tahlilleri istenmektedir. 
Tetkikin sonucunun çıkması, ortalama 90 dakika sürmektedir. Hastanın tah-
lil sonucu, SBS üzerinden doktorların bilgisayarlarında görülmektedir.

Alınan kan örnekleri “spor ” adı verilen tüplere konulmakta ve hemşire tara-
fından laboratuvara iletilmektedir. Kan örneklerinin pıhtılaşması için yakla-
şık 5 dakika beklenmektedir. Daha sonra kan örneğinin, 10 dakika çökmesi 
beklenmektedir. Tüpler oto analiz makinesine yüklenmektedir. Oto analiz 
makinesinin işlem süresi “Hemogram” için 10 dakika, “Genel biyokimya” için 
30 dakika, “Sedimantasyon” için 60 dakika sürmektedir.  “Sedimantasyon” 
çok nadir istenen bir kan tahlili olduğundan dikkate alınmamıştır.  Sonuçlar, 
oto analiz makinesinden, bilgisayara aktarılmaktadır. Bu sonuçlar ilk önce 
teknisyen tarafından kontrol edilmekte, eğer onay verilirse sorumlu doktora 
iletilmektedir. Doktor ikinci kez kontrol ettikten sonra onayla birlikte sonuç-
lar, SBS’ ye gönderilmektedir.

Röntgen

Doktorun yönlendirmesi ile hasta röntgen bölümüne gitmektedir. Günlük 
gelen hasta sayısı ortalama, 285’dir. Gelen hastanın SBS üzerinden yapılmış 
olan hasta röntgen istemi, Röntgen kayıt bölümündeki sekreter tarafından 
hastaya verilmektedir.  Hasta almış olduğu röntgen istemini, röntgen bölü-
müne götürmektedir. Röntgen bölümündeki teknisyen, kâğıttaki röntgen 
istemine göre hastanın röntgenini çekmektedir. Röntgenin işlem süresi 
(C\T) ortalama 5 dakika (300 saniye)’dir. Hasta, röntgen çektirdikten yaklaşık 
10 dakika sonra da röntgen sonuçlarını almaya gelmektedir. Sonuçlar elle 
taşınmakta, SBS üzerinden verilmemektedir. Röntgen cihazlarında bir arıza 
olduğu zaman ya da yoğunluk çok fazla olduğunda ikinci bir röntgen ciha-
zından faydalanılmaktadır.
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Tomografi

Tomografiye gelen günlük ortalama hasta sayısı 55’dir. Tomografi için iş-
lem süreleri hastanın durumuna göre değişmektedir. Ortalama işlem süresi 
(C\T) 9 dakika (540 saniye)’dir.     

Ultrason

Ultrasona gelen günlük ortalama hasta sayısı 50’dir. Ortalama işlem süresi, 
(C\T) 5 dakika (300 saniye) sürmektedir.

Vezne

Muayenesini tamamlayan hasta, sosyal güvencesi varsa vezneye uğrama-
dan AS’den ayrılmaktadır. Sosyal güvencesi yoksa muayene ücret bedelleri 
yardımlaşma fonları tarafınca karşılanmaktadır. Hasta muayenesini tamam-
lamış ve hizmetini almış olduğu için bu bölümün işlem süresi dikkate alın-
mamıştır. Ama AS bünyesinde var olan bir süreç olduğu için haritada gös-
terilmiştir.

Adım 4.  İşlemleri, İşe Önem Katmalarına Göre Yerleştirme

Acil Servis’te hasta önceliklendirmesi,  aciliyet sırasına göre yapılmaktadır. 
Aciliyet sırasını doktorlar belirlemektedirler.  Çok acil durumlarda öncelik 
değişmekte fakat diğer durumlarda  “ilk gelen ilk çıkar” kuyruk sistemi uy-
gulanmaktadır.

Adım 5. Değer Akış Haritası Sembollerinin Belirlenmesi 

Bu adımda değer akış haritası çizilirken kullanılan semboller belirlenir. Her 
sembol, değer akış haritasında bir anlam taşımaktadır. Her sembol numa-
ralandırılmıştır. Değer akış haritalandırmada kullanılan semboller Şekil 2’de 
gösterilmiştir.

Adım 6:  Sistem Ölçütleri

Üç sistem ölçütü belirlenmiştir. Bunlar;

W\T	Bekleme	Zamanı:	Hastaların	geçtikleri	proseslerin	dışında	kalan	verim-
siz zamandır. Değer katmayan zaman dilimidir.

L\T Temin Zamanı: Hastaların sistemde geçirdikleri toplam zamandır.

C\T İşlem Zamanı: Hastaların işlemden geçtikleri zamandır. Değer katan za-
man dilimidir.

Müşteri talebini karşılayabilmek için günde kaç hastaya ne sıklıkta hizmet 
sunulması gerektiğini gösteren Takt zamanı, Adım 2’de hesaplanmıştır. Takt 
zamanı, iyileştirme planı ve hedefleri için önemlidir. Gün boyunca çalışılan 
net sürenin, müşteri (hasta) talebine bölünmesi ile hesaplanmıştır.
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Adım 7: Bilgi ve Malzeme Akışlarını Belirleme

Tüm hizmet süreçleri arasında bekleyen hastaların olduğunu gösteren kuy-
ruk sembolleri çizilmiştir. Evrak dolaşımları ve hareketler oklarla gösterilmiş-
tir. Belirtilen yedi adımın uygulanması sonucu hazırlanan mevcut durum 
haritası Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Değer Akış Haritalandırmada Kullanılan Semboller [6]
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Şekil 2. Değer Akışı Haritalandırmada Kullanılan Semboller (Devamı) [6]
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Şekil 3. Mevcut Durum Haritası
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Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

Mevcut durum haritası incelendiğinde, ortaya çıkan israflar, örnekleri ile birlik-
te Çizelge 3’de sunulmuştur. 

Çizelge 3. Acil Servis’te Yedi İsraf Tablosu

İsraf Örnek

1. Gereksiz 
Hizmet (Üretim)

Çok sayıda hasta muayene edebilmek için 
gereğinden fazla hızlı muayene süreci

2. Hizmet 
Sürecinde 
Oluşan Kuyruklar 
(Stok) 

Triajda hasta kuyruğu,
Muayene odaları önünde hasta kuyruğu,
Laboratuvar önünde hasta kuyruğu,
Röntgende hasta kuyruğu,
Tomografide hasta kuyruğu,
Ultrasonda hasta kuyruğu,
İkinci kez muayeneye girişte hasta kuyruğu.

3. Bekleme 

Muayene odaları önünde bekleme,
Röntgende bekleme,
Sonuç göstermede bekleme,
Arızadan ve sistemden kaynaklı beklemeler,
Çalışanları (doktor, hemşire) bekleme.

4. Gereksiz İşlem Toplamda iki’den fazla hasta-doktor görüşmesi

5. Hareket
Röntgen sonuçlarını alma,
Numune örneklerinin Laboratuvara götürülmesi,
Hastanın beklemek için AS’de gereksiz dolanımı.

6. Taşıma
Ultrason ve tomografi bilgi çıktısını taşıma,
Röntgen kayıtta verilen bilgi çıktısını taşıma.

7. Hatalar

Hatalı muayene,
Hatalı tetkik sonuçları,
Hastanın yanlış yönlendirilmesi,
Bilgi giriş hataları’dır.

1)Bölümlere Girişte Bekleme

Hiçbir aşamada tam olarak sürekli bir akış mevcut değildir. Triaj hariç her 
işlemden önce gereksiz hasta beklemeleri ve yığılmaları gözlemlenmiştir. 
Triajda yığılma olmamasının nedeni ise, birçok hastanın bu işlemden geç-
meden kayıt tarafından yönlendirmenin yapılması ve bu işlemin tam ge-
rektiği gibi yapılmamasından dolayıdır. Bu beklemelerin nedenleri aşağıda 
açıklanmıştır.

Kayıt önünde bekleme: Hasta gelişleri özellikle günün belli saatlerinde çok 
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yoğun olmaktadır, bu saatlerde kayıt işlem süresi daha uzun sürmektedir. 
Ayrıca SBS’nin kullanımının yeni olmasından dolayı, güvenilirliğinin düşük 
olması, kayıt esnasında beklemeye yol açmaktadır. Tüm işlemler, elektronik 
ortamda yapılmakta olduğu için, hastalar, sistemin tekrar çalışmasını bekle-
mek zorunda kalmaktadırlar. Bir diğer neden ise hastaların kimlik bilgileri-
nin sistemde kayıtlı olup olmadığı araştırılırken, sistemin yavaş çalışmasıdır. 
Sistemin bu şekilde aksaması, NEAH AS’nin ortadan kaldıramayacağı türden 
dış kaynaklı bir problemdir. Bu sebeplerden dolayı, tüm bu hasta bekleme 
nedenlerini ortadan kaldırmak için sistem iyileştirmesi yeterli değildir, yeni 
çözümler aranmalıdır.

Muayene olmak için bekleme: teşhis ve tedavi için aynı hasta aynı bölüme 
iki kez girmekte, ikinci girişte ise sıra veya öncelik oluşturulmamakta, tedavi 
için ikinci kez girişi yapılan hastalar, teşhis için bekleyen hastaların zama-
nından alabilmektedirler. Bu durum, bu kısımdaki beklemelerin ana ne-
denlerini oluşturmaktadır,  hastaların muayene odalarına alınma sıralarının 
belirsizliğinden kaynaklı karışıklık oluşturabilmekte, acil ve uzun bekleyen 
hastaların önüne aciliyet seviyesi düşük hastalar alınabilmektedir. Muaye-
ne odasından bir hasta çıktığında sıradaki hasta girmekte, içerideki doktor 
sadece gelen hastaya işlem yapmaktadır. Bölümlerde çalışan doktor sayısı 
sürekli sabit olmamaktadır. Hemşire mevcut olmadığında, tüm işler, teşhis 
ve tedavi veren doktor tarafından yapılmaktadır. Bu işler; serum takma, tan-
siyon ölçme, ateşi ölçme vd., hemşirelerin yapacağı görevleri içermektedir. 
Hastanın teşhisi ve tedavisi tamamladığında, muayene odasındaki personel 
tarafından SBS’ye hasta bilgileri girilmektedir. Aynı anda beş hastanın çık-
ması durumunda personelin önünde de bekleme oluşmaktadır. Bilgisayara 
hastadan istenen tetkik bilgileri ve tanısı girilirken, SBS’de yaşanan aksa-
malar muayene bölümlerinin aksamasına da yol açmaktadır. Triaj da birçok 
hastanın şikâyeti tam dinlenmeden hatta Triaja bile alınmadan bölümlere 
yönlendirilmektedir. Bu yönlendirmelerde hatalar olabilmekte, özellikle en 
geniş kapsamlı bölümlerden olan dâhiliye ve genel cerrahiye yapılan yanlış 
yönlendirmeler, bu bölümler önünde gereksiz beklemelere ve işlemlere yol 
açabilmektedir.

Laboratuvar önünde bekleme: Tüm bölümlerden en çok istenen tetkik olma-
sından kaynaklı bu bölümde bekleme gözlemlenmektedir. Ancak kan alma 
işlem süresi 2 dakika gibi kısa süre olduğundan, beklemeler uzun sürme-
mekte ve çoğu zaman bekleme bile olmamaktadır.  Burada var olan bekle-
menin nedeni, yapılan işlemlerin değer katan (kan alma işlemi gibi) zaman 
dilimlerinin kısa, değer katmayan (sonuçların beklenmesi gibi) zaman di-
limlerinin uzun olmasından kaynaklıdır. 

Röntgen önünde bekleme: Röntgen istenen hastaların bilgileri, SBS üzerin-
den röntgen kayıt personeline gönderilmektedir. Personel, istenen tetkik 
çıktısını almakta ve röntgen istemini hastaya vermektedir. Hasta bu istem ile 
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birlikte röntgen bölümüne gitmektedir.  Buradaki röntgen kayıt, gereksiz bir 
işlem olarak görülmekte, hem zaman hem yer israfına yol açmakta, fazladan 
dolanım ve fazladan belge taşınmasına neden olmaktadır.

Ultrason ve tomografi önünde bekleme: Tomografi ve ultrason, AS’nin alt 
katında yer almakta olup, hastaların, sedyede asansör ile taşınmalarını ge-
rektirmektedir. Fakat yaydıkları radyasyon nedeni ile iyi izole edilmiş olması 
gereken bu bölümlerin, mevcut alt katta olması daha uygundur. Ayrıca yer 
kısıdından dolayı böyle bir yöntem uygulanmıştır. Asıl bekleme nedeni, bu 
cihazların sadece acil hastaların değil, aynı zamanda poliklinik hastaların da 
kullanımına açık olmasıdır. Acil hastalar diğer hastalara göre daha öncelikli 
içeri alınsa da, içerideki hastanın işlem süresi bitmeden başka hasta alına-
mamaktadır. Günlük bu bölümlere gelen ortalama hasta sayıları ortalama 
50 kişi olduğundan bu büyük bir problem olarak karşımıza çıkmamaktadır.

İkinci kez muayeneye girişte bekleme: Hastalar tetkik sonuçları tamamlan-
dıktan sonra ikinci kez muayene gelmekte ve bu durumda da beklemeden 
kaynaklı israflar olabilmektedir.

2)Tetkik Sonuçlarını Almak İçin Bekleme Süreleri:

Tetkik sonuçlarını almak için bekleme sürelerinin en fazla olduğu birim, 
laboratuvardır. Hastalardan istenen “Genel Biyokimya” testinin sonucu 90 
dakika sonra verilmektedir. Daha az sayıda istenen Hemogram sonucu, 20 
dakikada çıkmaktadır.

Röntgen sonuçları ise elden verildiğinden dolayı hasta röntgenini çektirdik-
ten yaklaşık, 10 dakika sonra tekrar röntgen kayıt bölümünden sonuçlarını 
almak için geri dönmektedir. Burada da fazladan hasta ve evrak dolanımı 
gözlemlenmektedir. Hastalar ağrı içinde hareket ederek zaman kaybetmek-
tedir. Tomografi ve Ultrason sonuçları onaylanır onaylamaz, SBS üzerinden 
ilgili doktora ulaşmaktadır. Laboratuvarda işlem, 1 saatte bitmektedir. Fakat 
önceden makinenin hatalı sonuç verme olasılığı göz önünde bulundurula-
rak sonuç alma süresine yarım saat fazladan güvenlik zamanı eklenmiştir. 
Bu bekleme süresinin çok uzun olduğu ve en önemli iyileştirmenin bu alan-
da yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Mevcut durum analiz edildikten sonra gerekli iyileştirme önerileri yapılarak, 
Şekil 4’te Kaizen Noktalı Mevcut Durum Haritası çizilmiştir.

4.2. Gelecek Durum Haritası   

Mevcut durum haritasında israfların giderilmesi için belirlenmiş olan Kaizen 
(kai- değişim, zen ise daha iyi anlamına gelmektedir) noktaları bu aşamada 
açıklanarak, çözüm önerileri sunulmuş ve Gelecek Durum Haritası oluştu-
rulmuştur.

Kaizen 1: Danışma, AS’nin hemen girişinde bulunan bir bölümdür. Hasta-
lar, AS ile ilgili olsun ya da olmasın buraya sık sık başvurmaktadır. Fakat bu-
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radaki kalabalık, bu bölümün hemen girişte olmasından ötürü, sedye ve 
hasta geçişlerini zorlaştırmakta, AS’yi düzensizlik içinde bırakmaktadır. Bu 
yüzden Danışma bölümü, AS’den kaldırılmalıdır. Fakat hastanenin geneli 
için oldukça önemli bir birim olmasından dolayı, AS’nin dışında bulunan bir 
yere genel bir danışma birimi oluşturulmalıdır. Bu şekilde mevcut durumda 
gereksiz yere oluşan düzensizlik engellenebilecek, AS, sadece acil hastaları 
ile ilgilenecektir. AS’ye girişte, ambulanslar ve gelen diğer hasta araçları acil 
girişini kapatmakta ve hastaların hareketini engellemektedir. Bunun için, 
5S’e uygun şekilde araçlarını park edecekleri, hastaları bırakacakları yerler 
çizilmeli ve belirlenmelidir. Ayrıca muayene önünde bekleyen sedyedeki 
hastaların, hasta geçiş yolunu engellememesi için 5S’e uygun olarak, sed-
yelerin duracağı yerler çizgiyle belirtilmelidir. Ayrıca sistemin sürekli akışını 
sağlamak için kurulacak genel bir danışma birimi, takt zamanından fayda-
lanılarak daha etkin verimli bir birim olarak kullanılabilir. Hastanenin ista-
tistik verilerinden faydalanılarak, AS’ye günlük gelen hasta sayısının ortala-
ma, 504 kişi olduğu belirlenmiştir.  Bu durum, AS’nin aynı zamanda mevcut 
şartlardaki hizmet kapasitesini de göstermektedir. Yoğun bir şekilde talebin 
olması ve buna paralel olarak tüm hizmetlerin sunulmasına rağmen, siste-
min sürekli akışının sağlanamadığı görülmüştür. AS dışında kurulacak olan 
genel danışma birimine kayıt bölümünden SBS üzerinden gelen verilerle, 
AS’ye gelen hasta sayısı ve hangi muayenelerde kaç hasta olduğu iletilerek, 
danışma biriminde de hastane dışı AS’ye gelen tüm ambulanslarla direkt 
bir iletişim (telefon ya da AS ile ambulanslar arasında küçük bir bilgisayar 
yazılımı) kurulup bilgilendirme yapılabilir. Bunun sonucunda durumu acil 
olan hastaların acile gelmeden önce en uygun nereye götürülebileceği tes-
pit edilerek hastanın aciliyeti biraz da olsa azaltılacaktır. 
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Şekil 4. Kaizen Noktalı Mevcut Durum Haritası
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Kaizen 2: Triajda yapılması planlanan iyileştirmeyi açıklamadan önce, Triaj 
kavramı ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Triaj: sınıflamak, seçmek, ayıklamak anlamına gelmektedir. AS’lerin, afetler-
de ve savaşlarda farklı uygulamaları vardır. AS’de Triaj AS’lere başvuran has-
ta sayılarının artması sonucu ortaya çıkmıştır. Triajın amacı hastaları AS’den 
hızla göndermek değildir. Oluşturulan kriterlere göre mümkün olduğunca 
basit bir şekilde veri toplanarak hastaların yakınmalarının şiddetini belirle-
meye çalışmaktır. Hastanın başvuru yakınması, öz geçmişinde bilinen has-
talıkları, belirtilerinin şiddeti ve yaşamsal bulguları gibi objektif bulgular ile 
hastanın bakım önceliğinin belirlenmesidir. Kısaca hastanın hangi öncelikle 
ve hangi alandaki hekim tarafından güvenli bir süre içinde tedavisinin ya-
pılması için yapılan bir ön değerlendirmedir. AS’lerin kalite kriterleri içinde 
sayılan bazı zaman ölçütlerini sağlamanın çaresi de olmaktadır. AS’lere baş-
vuran her hastanın durumu aynı değildir. Yapılan etkili bir Triaj uygulaması 
ile hiç beklemeksizin, kısa bir süre içinde veya bir süre bekledikten sonra 
hekim tarafından hastaların değerlendirilmesinin sıralaması yapılabilmek-
tedir. Bu sıralama ile hastanın hemen mi, yoksa 10 dakika, 30 dakika, 60 da-
kika veya 120 dakikalık süre içinde görülmesi gerektiği belirlenmektedir. Bu 
sürelere uyum, aynı zamanda kalite ölçütü olarak da dikkate alınmaktadır. 
Triaj hiçbir zaman hastaların değerlendirilip poliklinik veya başka alanlara 
yönlendirildiği bir hizmet değildir. Hastalar mutlaka acil servis içinde uygun 
bir alana alınıp, bir hekim tarafından değerlendirilmeden gönderilmemeli-
dir.              

Günümüzde, NEAH dâhil olmak üzere birçok hastanenin acil servisinde, 
özellikle hekim ve yardımcı personel, kapasitesinin üzerinde hasta bakımı 
yapmaktadır. Bu durum, çalışma verimini düşürmektedir. Yoğunluğun aşırı 
olduğu saatlerde gerçek acil hastaların bir kısmına yeterli düzeyde zaman 
ayrılıp hizmet yapılamamakta, gereken tetkik ve tedaviler uygulanmadan 
bakım sonlanabilmektedir. Uygun ve tecrübeli sağlık personelleri ile yapılan 
Triaj, bu yoğun saatlerde öncelikli hastaların daha iyi bakım almasını sağ-
layacaktır. AS’deki insan gücü ve fiziki kapasiteleri de dikkate alınarak bir 
Triaj sınıflaması yapılmalıdır. Triajda görev yapacak personel için de gerekli 
eğitim programı oluşturulmalıdır. Sağlık kuruluşların tamamında özellikle 
yoğun olan kuruluşlarda Triaj bölümünden geleceğin sağlık personelinin 
yetiştirilmesi ve donanımının sağlanması için önemli bir basamak olarak 
faydalanılabilir. Tecrübeli bir sağlık personelinin yanında bu şekilde sorum-
luluk alan bir çalışanın ileriki dönemlerde daha kaliteli hizmet sunabileceği 
öngörülmüştür. 

NEAH AS’deki Triaj sistemi hastaları kayıt bölümünden sonra şikâyetinin 
dinlendiği ve buna göre de içerideki muayene odalarından birine yönlen-
dirildiği bir bölümdür. Yani literatürdeki ‘Triaj’ kavramına aykırı bir durum-
dur. Triajın amacı hastaların aciliyetine göre hastaları ayıklamak olmalıyken, 
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burada aciliyete çok önem verilmemektedir. Bu noktada yapılması düşünü-
len iyileştirme yeni bir muayene odası açarak aciliyet sırasına göre asistan 
hekimin yönlendirme yapmasıdır. Bu noktada muayene odalarının iki gru-
ba ayrılması önerilmiştir. Bunlar; Muayene-1 (Birinci Sınıf ) ve Muayene-2 
(İkinci Sınıf ) dir. Muayene-1 Triajdaki doktor tarafından aciliyeti birinci sınıf 
olarak belirlenen hastaların gönderildiği bölüm olmalıdır.  Tıp literatürün-
deki tanımlanan genel Triaj skalasında 1, 2, 3 dereceleri vardır. Aciliyeti yük-
sek olanlar, birinci sınıf hastalar olarak gruplandırılmaktadır. Birinci derece 
hastalar, ölüm eşiğinde arest hastaları olup kayıt bölümünden geçmeden 
direk yeniden canlandırma ve daha sonra ilgili bölüme sevk edilen hastalar-
dır. İkinci derece hastalar, direkt muayene bölümüne sevk edilmektedirler. 
Üçüncü derece hastalar ise kayıttan geçtikten sonra bekleyerek muayeneye 
alınabilirler.

Muayene-2 ise aciliyeti ikinci sınıf olan hastaların muayene edildiği bölüm 
olmalıdır. Bu bölüme gönderilen hastalar Triaj skalasında 4. ve 5.grup hasta 
olarak adlandırılan, aciliyet dereceleri düşük, uzun süreli yakınmaları, kronik 
hastalıklar veya hızlı ve ayakta muayene ile sağlıklı duruma kavuşabilecek 
hastalardır. Muayene-2’de bir uzman hekim ile bir acil hemşiresi bulunması 
önerilmiştir. Acil serviste yapılan çalışmada, hasta sayısının fazla olmasının 
nedeninin; durumu acil olan hastalarla beraber, acil olmayan hastaların da 
acil servise gelmeleri olduğu görülmüştür. Triaj birimi etkin bir şekilde kulla-
nıldığı takdirde hizmet süresinin ve kalitesinin artacağı öngörülmüştür. 

Kaizen 3: Röntgen bölümünde önce röntgen kayıt bölümü bulunmakta 
olup, istenen tetkik istemi, teknisyene elden götürülmektedir. Diğer proses-
lerde, SBS etkin kullanılmasına rağmen bu bölüm ihmal edilmiştir. Fazladan 
bir röntgen kayıt bölümü bulunmaktadır. İsrafa neden olan röntgen kayıt 
bölümü kaldırılmalı, burada yapılan işlemlerin hepsi SBS üzerinden röntgen 
teknisyeni tarafından yürütülmelidir. Önerilen sistemde muayenedeki heki-
min girdiği röntgen tetkik bilgisi SBS üzerinden direkt Röntgen teknisyenine 
iletilmeli, barkodu ile gelen hastanın röntgeni çekilerek, sonuç yine bilgisa-
yar ortamında direkt SBS sistemine girilmelidir. Bu şekilde elde taşınan kayıt 
bilgi evrakı ve röntgen sonuç çıktısı israfları ortadan kaldırılacaktır. Önerilen 
sistem sonucu hastaların gereksiz beklemeleri ortadan kaldırılacak, sonu-
cun çıkma süresi hasta yoğunluğuna göre daha kısa süreye indirilecektir. 
Röntgen bölümünde önerilen başka bir Kaizen çalışması ise röntgen cihaz-
larının yenilenmesi ve yıllık bakım planlarının düzenli uygulanmasıdır. Rönt-
gen cihazlarının güvenilirliği AS için düşüktür ve yenilenmeleri gerekmek-
tedir. AS’de kesintisiz hizmet zorunludur. 24 saat çalışmaktadır. Bu yüzden 
alınacak cihazların kalitesi ve güvenilirliği oldukça önemlidir. Bu cihazların 
verdikleri sonuçlar doğrudan elektronik ortama aktarılmalıdır. Toplam Ve-
rimli Bakım uygulanmalı haftada bir arızalanan cihazın bakımı belirli peri-
yotlarla önceden yapılmalı ve hastalara verilemeyen hizmet süresince orta-
ya çıkan israf ortadan kaldırılmalıdır.
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Kaizen 4: Kan tahlili sonucunu beklemek,  sistemdeki en büyük darboğazdır. 
Hasta memnuniyetinin en az olduğu bölüm laboratuvardır. Kan örneği ve-
ren hastaya, 90 dakika sonra doktorun yanına gitmesi söylenmektedir. Has-
ta bu 90 dakika içerisinde eğer varsa diğer tetkiklerini de yaptırmakta, kalan 
sürede ise beklemektedir. Eğer yaptıracak başka tetkiki yoksa 90 dakika bo-
yunca beklemektedir. Mevcut durumda aslında hastanın kan tetkiki yakla-
şık 60 dakikada tamamlanmaktadır. Fakat hastaya makineden, kanın yapı-
sından veya herhangi bir sebepten ötürü bir aksilik çıkma ihtimaline karşın, 
30 dakikalık artı bir güvenlik payı süresi söylenmektedir. Bu durumda her 
hastaya bu ekstra 30 dakikalık güvenlik payını eklemek, bir muda olmakta-
dır. Fakat tüm hastalara 90 dakikalık sabit bekleme süresi koymak hasta için 
bir israftır. Doktor ikinci kez kontrol ettikten sonra tamam ibaresiyle birlik-
te sonucun SBS’ye iletilmesi sağlanmaktadır. Burada ikinci kez onay verme 
hasta için mudadır. Kan sonuçlarına onay verme ve SBS’de işlemi bir kerede 
yapılmalıdır. Böylece toplam 90 dakikalık kan bekleme süresinden israf olan 
süreler çıkartıldığında hastanın kan verme işleminden itibaren ortalama 45 
dakikaya düşürülebileceği önerilmiştir.

Kaizen 5: Muayene bölümlerinde (Dâhiliye, Cerrahi, Ortopedi) üçüncü has-
tadan itibaren sistemin sürekli akışının aksadığı görülmüştür. Nöroloji mu-
ayene biriminde ise ihtiyaç duyulduğunda doktor çağrılmakta bu da bazen 
doktorların boş beklediği, bazen de hastaların boş beklediği bir durumu 
ortaya çıkarmaktadır. Yalın üretim felsefesine göre esnek işgücünden (Sho-
jinka)  faydalanılabileceği önerilmiştir. Sistem, yöneticiler tarafından sürekli 
gözlemlenerek, hem doktorların hem de hastaların gereksiz beklemelerinin 
azaltılabileceği önerilmiştir.

Kaizen 6: Gelen hastalara sunulan hizmetlerin ne derece etkin olduğunu 
göstermek ve çalışmaların daha etkin olması için bir görsel pano hazırlana-
bilir. Bu panoda Takt zamanı, standart hizmet prosedürleri gösterilerek su-
nulan hizmetin devamlı gözden geçirilmesi ve kalitesinin artmasının sağla-
nacağı önerilmiştir. Önerilen Kaizenler sonucu oluşturulan Gelecek Durum 
Haritası aşağıda Şekil 5’de verilmiştir. 



103

Yalın Hizmet - Değer Akış Haritalama ve Bir Acil Serviste Uygulama

Şekil 5. Gelecek Durum Haritası
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Yapılan DAH çalışmasında, AS’nin Mevcut Durum Haritasından yola çıkarak 
değer akışının Gelecek Durum Haritası çizilmiştir. Mevcut Durum Haritası 
incelendiğinde, AS’nin değer akışında tüm hizmet süreci için ( Lab. - Rönt-
gen- Tomografi- Ultrason) 2250 saniyelik (37,5 dakika) hizmet sürecine de-
ğer katan faaliyetler (hastanın işlemden geçtiği zaman dilimi) bulunmak-
tadır. Bununla birlikte, AS’nin Toplam Değer Akış Süresi 7950 saniye ( 132,5 
dakika) olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla, değer akışının % 71,7’si hizmet 
sürecine değer katmayan faaliyetlerden yani israflardan oluşmaktadır. Ha-
zırlanan Gelecek Durum Haritasında bu israfların azaltılması için Kaizen 
önerileri sunulmuştur. Hazırlanan Gelecek Durum Haritasında, Değer Akış 
Süresinin 5040 saniye (84 dakika)  olması planlanmaktadır. Bu durumda 
hizmet sürecine değer katmayan faaliyetlerin toplam akış süresine oranı % 
57,1 olacaktır. Akış süresi, 132,5 dakikadan 84 dakikaya indirilerek % 36,6 
oranında kısalacaktır.

Hizmet ailesine ait iyileştirme oranı aşağıda Çizelge 4’te verilmiştir. 

Çizelge 4. Hizmet (Ürün) Ailesi ve İyileştirme Oranı

Ürün Ailesi 
(Hizmet)

Zamanlar
Mevcut 
Durum 

(dakika)

Gelecek 
Durum 

(dakika)

Azalan 
Dakika

İyileştirme 
Oranı (%)

Muayene
Laboratuvar

Röntgen
Tomografi
Ultrason

Bekleme 95,0 48,0 47,0 49,5

İşlem 37,5 36,0 1,5 4,0

Temin 132,5 84,0 48,5 36,6

Çizelge 4’de görüldüğü gibi, hasta işlem değerlerinde iyileştirmeler sağla-
nacağı, seçilen hizmet ailesinde, bekleme zamanında, % 49,5’lik bir iyileş-
tirme meydana geleceği önerilmiştir. Proses zamanlarında 1,5 dakika kadar 
azalma olacağı, sistemde geçirilen toplam zamanda ise beklemelerin azal-
masından dolayı, %36,6 oranında iyileştirme sağlanacağı belirlenmiştir.

Gereksiz bulunan, Danışma ve Röntgen Kayıt bölümlerinin kaldırılması ve 
Muayene-2 odası önerilmiştir. Laboratuvar sonuç beklemede gereksiz za-
manların ortadan kaldırılabileceği, röntgen için geri dönüşler ve fazladan 
dolanımların, sonuçların doğrudan elektronik sisteme yüklenmesi ile azaltı-
labileceği önerilmiştir.

Bu çalışmada gerçekleştirilen DAH uygulaması, işletmenin mevcut akış sü-
resinin 132,5 dakika olduğunu göstermiştir. Gelecek durum tasarımı ile bu 
süre 84 dakikaya indirilerek %36,6 oranında bir kısalma sağlanacağı öneril-
miştir.  NEAH AS’de elde edilen bu bulgular ile literatürde yer alan çalışma-
ları gösteren bir karşılaştırma Çizelge 5’ de gösterilmiştir.
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Çizelge 5. DAH Uygulaması Sonuçlarının Literatür ile Karşılaştırılması

Kaynak
Uygulama 

Alanı

Mevcut 
Akış Süresi 

(Dakika)

Gelecek 
Akış Süresi 

(Dakika)

İyileştirme 
Oranı (%)

Dickson ve ark.
[10]

Sağlık Hiz. 161 148 8,1

Güray ve 
Terakye [6]

Sağlık Hiz. 142 119 16,2

Önerilen 
İyileştirme

Sağlık Hiz. 132,5 84 36,6

Sağlık hizmeti veren bir AS’de yapılan çalışmaları ile Güray ve Terakye [6] 
%16,2’lik bir iyileştirme elde etmişlerdir. Bu araştırmada ise %36,6’lık bir 
iyileştirme sağlanmıştır.  İyileştirme oranlarının farklı bulunmasında, DAH 
tekniği adımları (Ürün Aile Seçimi, Mevcut Durum Haritası, Gelecek Durum 
Haritası) önemlidir. Müşteri açısından değerin ve israfın birbirinden özenle 
ayrılması, tek bir ürün ailesine odaklanma, istatistikî verilerden faydalanma, 
takt zamanının hesaplanması ve diğer DAH adımlarında yapılan çalışma-
ların yanında işletmenin yalın düşünce felsefesine giderek ayak uydurmak 
zorunda kalması, iyileştirme oranının daha yüksek olmasında sayılabilecek 
başlıca nedenlerdendir.

Dickson ve ark.[11], insan, süreç ve yer üçlüsünü ele aldıkları çalışmaların-
da, hasta ve personel memnuniyetini artırmayı amaçlayan insan (müşteri 
ve personel) odaklı yönü ön plandadır. Bundan dolayı iyileştirme oranı %8,1 
olarak çok az görülmektedir. Aslında bu durum yalın düşüncenin sadece 
süreleri azaltmayı amaçlayan bir üretim felsefesi olmadığını, aynı zamanda 
işletmeler için bir yönetim aracı olduğunu da göstermektedir.

5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER

NEAH AS’de gerçekleştirilen DAH uygulaması, mevcut durumun temin sü-
resinin 132,5 dakika olduğunu göstermiştir. Gelecek durum tasarımıyla bu 
süre 84 dakikaya indirilerek % 36,6 oranında bir iyileştirme sağlanmıştır. Hiz-
met sektörü devamlı hareketliliğin olduğu, müşteri memnuniyetinin sürekli 
değişebildiği bir yapıya sahiptir. AS’de yapılan çalışmada, ülkemizdeki sağ-
lık kuruluşlarında yalın düşüncenin bir kurum politikası olarak kurumlarca 
uzun vadede uygulanabileceği tespit edilmiştir. Bu çalışmada, ilk olarak AS 
bünyesinde geçilen süreçler belirlenmiştir. Çalışma metodu olan DAH tek-
niğinden faydalanarak, değer katan faaliyetler ve değer katmayan faaliyet-
ler belirlenmiştir. 
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Ayrıca yalın üretim felsefesinin sadece imalat sektörüne ait olan bir üretim 
sistemi olmayıp, diğer sektörlerde de özellikle hizmet sektöründe, işletme-
ler için bir yönetim ve çözüm aracı olduğu tespit edilmiştir. DAH metodu 
daha önce farkında olmadan yaptığımız, geçtiğimiz süreçler hakkında biz-
lere neler yapabiliriz konusunda bir yol haritası sunduğu için, hizmet sektö-
rü için vazgeçilmez bir yönetim aracı olduğu görülmüştür.

Verimliliğin ve kalitenin önem kazandığı, kaynakların hızla tükendiği gü-
nümüzde yalın düşüncenin hizmet işletmelerince de uygulanması hem 
işletmeler için hem de ülkemiz için önemli bir kazanç sağlayacaktır. Lite-
ratürde, özellikle ülkemizde hizmet sektöründe çok fazla örneği bulunmayan 
çalışmanın hem yalın hizmet anlayışını benimseyen hizmet işletmelerine hem 
de literatüre önemli bir katkı sağlayacağı öngörülmüştür. Aynı zamanda çalış-
ma, israflardan arınmış kurumlardan oluşan bir yalın devlet modeli nasıl olur 
sorusu içinde örnek bir basamak teşkil edecektir. Her kurum sadece bir yalın 
koordinatörü istihdam ederek, yalın düşünceyi bünyesine katması sonucunda 
daha fazla yatırım ve istihdam fırsatı oluşturacaktır.
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ÖZET 

Geleneksel ve yerel ürünlerin kalitelerinde bir örnekliğin ve sürekliliğin sağlan-
ması bu ürünlerin kültürel miras olarak korunmalarının yanı sıra üreticilerinin 
gelirlerinin yükselmesini ve tüketicilerinin korunmasını mümkün kılmaktadır.  
Yerel ürünlerin tescili uygulamalarında “coğrafi işaret” olarak adlandırılan bu 
işlem, bir ürünün belirli bir yöreye aitliğini gösterir ve özgünlüğünü onaylaya-
rak diğer ürünlerden farkını ortaya koyar. Ürünün bir bölgeye ait olduğunun 
tescili ile tüketiciye sunulması i) ürünü kalite ve fiyat açısından farklı kılmakta; 
ii) taahhüt ettiği özelliklerini garantilemekte; iii) katma değer artışıyla üretici-
sine ve üretildiği bölgeye katkı sağlamakta; iv) taklitleri karşısında üreticilerini 
korumaktadır. Ortak bir marka olması itibariyle, özellikle küçük üreticilerin ve 
az miktarlarda üretilen ürünlerin korunmasında etkinliği artan coğrafi işaret-
lerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’nin konuyla ilgili mevzuatı 
AB’nin ilgili mevzuatına benzer olarak geliştirilmiştir. Bugün Türkiye’de sayıları 
150 civarında olan coğrafi işarete rağmen uygulamada eksiklikler söz konusu-
dur. 2006 yılında 510/2006 sayılı Konsey Tüzüğü ile yapılan değişiklik ile AB ilgili 
mevzuatı üçüncü ülkelerden başvuruları da kabul edecek şekilde yenilemiştir. 
AB coğrafi işaretli Birlik dışı ilk ürün Kolombiya kahvesidir. Bunu, dört ürünle 
Çin, birer ürün ile Hindistan, Tayland ve Vietnam izlemektedir. Başvuruları de-
ğerlendirme aşamasında olan diğer ürünler ise Çin, Hindistan, Fas, Andora ve 
Türkiye orijinlidir. Bu kapsamda Türkiye’den “Antep Baklavası” ve “Aydın İnciri”, 
AB Gıda Kalite Sistemi’nden coğrafi işaret tescili almak için başvurusunu yap-
mıştır. Bu çalışmada AB ve Türkiye ile ilgili mevzuat ve veri tabanlarına dayalı 
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olarak mevcut durum, konuyla ilgili terminoloji, başvuru ve kontrol mekaniz-
maları incelenerek, coğrafi işaretlerin kalkınmadaki potansiyel yeri tartışılmak-
tadır.

Anahtar Kelimeler: Gıda Kalitesi, Tescil, Coğrafi İşaret, Geleneksel Ürün, Yerel 
Ürün.

The IMPORTANCE of LOCAL PRODUCTS in ECONOMIC DEVELOPMENT

ABSTRACT

Providing continuity and homogeneity in quality of traditional and local prod-
ucts enables producers to increase their income and consumers to protect 
themselves besides protection of these products as a cultural heritage. The pro-
cedure which is called “geographic indication” during registration of local prod-
ucts differentiates a product from the others through a reference to a given 
geographical area and proving its originality. Supplying a product to consum-
ers with a registration, indicating that the product belongs to a certain region,   
is important in terms of, i) making the product different in quality and price, ii)  
assuring  committed features of the product, iii) contributing to its producers 
and production area through increasing the added value, iv) protecting their 
producers against fraud. The numbers of geographic indications (GIs), of which 
efficiency has improved in the protection of small producers and products from 
small scale, are getting increased day by day thanks to its being a common 
brand. Turkish legislation regarding the issue has been improved following the 
EU legislation. Recently, there are some challenges in practice although there 
are nearly 150 GIs in Turkey.  EU registration has been open to applications of 
the third countries by the amendment of Council Regulation (EC) No 510/2006 
since the year 2006. The first product with geographic indication from non-EU 
countries is had been the Colombian Coffee. It was followed by China with 4 
products and India,  Thailand Vietnam, each with 1 product. The other prod-
ucts in the evaluation process are originated from China, India, Morocco, An-
dorra and Turkey. In this context, “Antep Baklavası” and “Aydın İnciri” from Tur-
key have applied to be registered with GIs in the EU Food Quality Scheme. This 
study discusses the potential importance of GIs through investigating current 
status, related terminology, application and control mechanisms based on re-
lated legislation and database in both Turkey and EU.

Keywords: Food Quality, Registration, Geographic Indication, Traditional Prod-
uct, Local Product.

1. YEREL ÜRÜNLERİN TESCİL MARKASI COĞRAFİ İŞARETLER

Coğrafi işaret (Cİ); belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle 
kökeni bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü 
tanımlayan göstergedir (1). Cİ, “menşe adı” ve “mahreç işareti” olarak ikiye 
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ayrılmaktadır. Menşe adının kullanıldığı üç durum söz konusudur: i) ürünün 
coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda 
bir ülkeden kaynaklı olması; ii) tüm veya esas nitelik veya özelliklerinin bu 
yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması; 
iii) üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge 
sınırları içinde yapılması. Mahreç işareti ise i) coğrafi sınırları belirlenmiş bir 
yöre, alan veya bölge kaynaklı; ii) belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellik-
leri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş; iii) üretimi, işlenmesi 
ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınır-
ları içinde yapılan ürünler için söz konusudur (1). 

Hukuki mevzuatı oldukça yeni olan Cİ koruması Paris Sözleşmesi’ne; 
onay /tescil markası olarak korunması ise 1946 tarihli Amerikan Lanham 
Kanunu’na dayanmaktadır. Cİ’ye yer veren ilk uluslararası antlaşma ise Dün-
ya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması 
(TRIPS)’dır. TRIPS Antlaşması’nın üçüncü bölümünün ilk üç maddesi olan 22, 
23 ve 24. maddeleri doğrudan coğrafi işaretlerle ilgilidir (1). Bu antlaşma, 
sadece alkollü içeceklere tam koruma sağlamakta, diğer ürünler için ise 
bağlayıcı olmayan hükümler içermektedir. AB, Sri Lanka, Tayland, Kenya ve 
Jamaika’nın da bulunduğu ülkeler Cİ korumasının, tüm ürünleri kapsayacak 
şekilde bağlayıcı çok-taraflı bir tescil mekanizmaya dönüştürülmesini iste-
mektedir (2). 

Korumanın amaç ve kapsamına genel olarak bakıldığında tescil edilmiş is-
min korunmasının amaçlandığı ve koruma kapsamında bu ismin doğrudan 
veya dolaylı olarak benzer ürünler için ticari kullanımını ele aldığı görül-
mektedir. Koruma: i) isim, tip, üretim metodu, orijin konusunda herhangi 
bir yanlış kullanım ve gösterime; ii) ürünün kaynak, köken, önemli nitelikleri 
konusunda yanlış veya yanıltıcı kullanıma; iii) orijin ile ilgili olarak kamuoyu-
nu yanıltabilecek uygulamalara karşı alınan yasal önlemlerdir (3). 

Cİ, tüketicilere ürün kalitesi ve üretim metodu hakkında garanti verirken 
üreticilerin de ürünleri için en iyi fiyatı almalarını sağlamakta olup, korun-
ması oldukça önem arz etmektedir.

2. AB VE TÜRKİYE’DE COĞRAFİ İŞARETLER

AB’de geleneksel ürünlerin belgelendirilmesi kapsamında Cİ kullanımı 
oldukça eski ve yaygındır. Bu işaret üreticilere önemli bir gelir ve güven-
ce sağlamasının yanında Avrupa mirasının bir parçası olan kaliteli ürünleri 
üretme memnuniyeti ve gururu da vermektedir. Tarihçesi 1930’lara kadar 
uzanan Cİ uygulamalarına ilişkin yasal mevzuatın Birlik genelindeki çerçe-
vesi 1990’ların başında çizilmiştir (4). “AB Gıda Kalite Sistemleri”  olarak ad-
landırılan yapının belgelendirme faaliyetlerine ilişkin sacayağını  “(EEC) No. 
2081/92”, “(EEC) No. 2082/92” ve “(EEC) No. 2092/91” referanslı yönetmelik-
ler oluşturmaktadır. AB menşe, mahreç ve geleneksel özelliklerini koruma 
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ve geliştirme amacıyla “2081/92” ve “2082/92” numaralı yönetmelikler 1992 
yılında yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. EEC 2081/92 tarım ürünleri ve 
gıda maddeleri için orijin belirtme ve Cİ’lerin korunması amaçlı bir düzen-
lemedir.

AB Gıda Kalite Sistemleri içinde üç tip kalite sertifikasyonu bulunmaktadır: 
PDO, PGI ve TSG (5). “Korunmuş Orijin İşareti” anlamına gelen PDO (Protec-
ted Designation of Origin) tescilini alabilmek için gıda ürünlerinin belirli bir 
coğrafi bölgeye ait olduğu kabul edilen bilgi-beceri ile o bölgede üretil-
mesi, işlenmesi ve satışa sunum için hazırlanması gerekmektedir (menşe). 
“Korunmuş Coğrafi Gösterge” olan PGI (Protected Geographical Indication) 
tescili ise üretim, işleme ve pazara sunuma hazırlık aşamalarından en az bi-
rinin belli bir coğrafi bölgeye ait olması durumunda söz konusu olmaktadır 
(mahreç). Üçüncü kalite tescili olan TSG (Traditional Speciality Guaranteed) 
“Geleneksel Özellik Garantisi” ise ürünün orijinine atıfta bulunmaz fakat içe-
rik ve üretim anlamında geleneksel karakterini dikkate alır (6). Özetle, coğ-
rafi bir bölgeye dayalı olarak tanımlanan PDO ve PGI birer coğrafi işarettir ve 
TSG olarak anılan sistem ise ürünün içeriğindeki veya üretim yöntemindeki 
geleneksel bir karakteri tescilleyen uygulamalardır. 

2006 yılında 510/2006 sayılı yönetmelik ile 2081/92 numaralı yönetmelik 
değiştirilmiş; PDO ve PGI, “Korunmuş Coğrafi İşaret” olarak uygulamalarda 
daha etkin hale getirilmiş ve ayrıca, üçüncü ülkelerden başvuruları da kabul 
etmeyi mümkün kılacak şekilde yenilenmiştir (7). Güncellenen yönetmelik 
kapsamına giren ürünler aşağıdaki 4 ana grupta yer almaktadır (3):

1. Tarım Ürünleri: Taze et, mandıra ürünleri, bal, yağlar, sebze, meyve, taze 
balık, baharatlar;

2. Gıda Maddeleri:  Biralar, bitki özlerinden yapılan içecekler, makarnalar, 
hardal macunu;

3. Diğer Tarım Ürünleri: Mantar, çiçekler süs bitkileri, kuru ot, uçucu yağlar, 
bitki hasırları;

4. Şaraplar ve el sanatları ürünleri. 

Türkiye’de Cİ, büyük ölçüde AB ilgili mevzuatı örnek alınarak 1995 yılında 
yürürlüğe giren 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması 
Hakkında KHK’nin Uygulama Şeklini Gösteren Yönetmelik kapsamında Tür-
kiye sınırları içinde korunmaktadırlar. 555 Sayılı KHK’nin kapsamı; “Bu KHK, 
doğal ürünler, tarım, maden ve el sanatları ürünleri ile sanayi, ürünlerinden bu 
KHK’de yer alan tanımlara ve koşullara uygun her türlü ürünün coğrafi işaretler-
le korunmasına ilişkin kuralları ve şartları kapsar”şeklinde tanımlanmaktadır.

Türkiye’de konu ile ilgili kurum Türk Patent Enstitüsü (TPE)’dir ve Cİ’ye ilişkin 
“koruma” i) tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kulla-
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nımlar veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran veya çağrıştırabilen ürünlerle 
ilgili olarak tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari amaçlı kullanımı; ii) 
sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde 
ürünün başka bir yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı veya koru-
nan adın tercümesinin kullanımı veya “stilinde”, “tarzında”, “tipinde”, “türünde”, 
“yöntemiyle”, “orada üretildiği biçimde” veya benzeri diğer açıklama veya te-
rimlerle birlikte kullanımı; iii) ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve rek-
lamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede doğal veya esas nitelik 
ve özellikleri ile menşei konusunda yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama 
veya belirtiye yer verilmesi; iv) ürünün, menşei konusunda halkı yanıltabilecek 
biçimde ambalajlanması veya yanılgı yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde 
sunulması” olarak adı geçen KHK ile tanımlanmaktadır (8).

3. KALKINMADA COĞRAFİ İŞARETLER

Türkiye’de sayıları hızla artmakla birlikte pazarda tanınmayan dolayısıyla 
tüketici tarafından talep edilmeyen Cİ’ler, ürün yelpazesi geniş ve küçük 
ölçekte üreticilerin çok fazla olması itibariyle alternatif bir sosyo-ekonomik 
kalkınma aracı olarak önem taşımaktadır. 

Cİ’lerin, temel olarak yerel özelliklerden ve kolektif mülkiyetten kaynak-
lanan güçleriyle ortaya çıkan katma değerden daha büyük bir pay alabil-
mek konusunda gelişmekte olan ülkelerin üreticilerine fırsatlar sunduğuna 
inanılmaktadır (2). Konuyla ilgili çalışmaların ortak olarak vurguladığı Cİ ve 
kalkınma arasındaki ilişkiler, Cİ’lerin aşağıdaki genel özelliklerinden kaynak-
lanmaktadır (7): 

•	 Yerel	ürünlerin	belgelendirilmesi	kalitenin	açık	olarak	belirtilmesini	sağ-
lamaktadır.

•	 Yöresel	ürünler	üzerine	yapılan	çalışmalar,	tüketicilerin	bu	ürünlere	daha	
fazla para ödemeye hazır olduklarını ortaya koymuştur. 

•	 Cİ	alan	ürünler	daha	sıkı	spesifikasyonlar,	ürün	standartları	altında	üre-
tilmekte ve piyasada benzerlerinden daha pahalıya satılmaktadır dolayı-
sıyla, bu ürünlerin üretiminde verimliliğin yüksek olması da üretici açısın-
dan büyük önem taşımaktadır.

•	 Fiyat	farkı	ekonomik	anlamda	üreticilerin	bu	kalite	sistemlerine	olan	ilgi-
sini her zaman açıklayamasa da,  Cİ sahipliği üretici örgütlerinde olduğu 
için bunun ürünün ismine, ait olduğu bölgeye, üreticisine ve tüketicisine 
getirileri olduğu ve bazı ülkelerde yerel yönetimler tarafından başvuru 
ve tanıtım aşamalarında mali desteklerin sağlandığı bilinmektedir.

Cİ, kullanımı ile i) çok daha iyi bir üretim kontrolüne; ii) ürünlerin satışa su-
numunda iyileşmelere; iii) özel satışların çeşit ve miktarının artmasına; iv) 
tüketiciye güven verme, markalarını/isimlerini güçlendirme ve korumaya; 
v) kırsal kalkınmaya katkı sağlanacaktır. Bununla birlikte, yeni olması ve sis-
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temdeki eksiklikler nedeniyle uygulamada aşağıdaki sorunlar ile karşılaşıl-
maktadır (8):

•	 Ayırt	 edici	 özelliklerin	 yeterince	 tanımlanamaması,	 dolayısıyla	 benzer	
ürünlerle olan farkın belirgin olmaması, aynı ad altında ancak farklı özel-
likte satılan diğer ürünlerden farkının ispatlanamaması; 

•	 Tescil	süresinin	uzun	olması;

•	 Maliyetlerinin,	üreticilerce	yüksek	bulunması;

•	 Cİ’li	ve	Cİ’siz	ürünler	arasında	fiyat	farkının	olmaması;

•	 Cİ’lerin	üreticiler	ve	tüketicilerce	tanınmaması.	

4. SONUÇ

Cİ’lerin,  bir koruma aracı olması; pazarlama karmasındaki rolü; kırsal kalkın-
maya desteği; şeffaf bir bilgi kaynağı ve ekonomik bir denge unsuru olması 
faydalarından beklenen katkının sağlanabilmesi için ilgili altyapının oluş-
ması önem taşımaktadır. Başka bir deyişle, tüketicilerin kalite ve kalite ile 
tescil arasındaki ilişki konusunda bilgilendirilmesi, Cİ’nin küçük üreticilerce 
sahiplenmesinin tanıtım ve teşvikinin yapılması, kaliteye göre farklı fiyat 
sisteminin başlatılması, verimliliğin arttırılması yönünde politikaların uygu-
lanması gerekmektedir. Uzun vadede ülkesel düzeydeki politika uygulama-
ları ile uygun koşulların oluşumu beklenirken il ve/veya ilçelerin Cİ’ye konu 
olabilecek potansiyelinin belirlenmesi için bir “envanter” oluşturulması da 
hem bu altyapıya hem ürünlerin doğru/net olarak tanımlanmalarına önem-
li bir katkı sağlayacaktır. Yerel aktörlerin katılımıyla ürün tarama toplantıları 
yapılmasının söz konusu potansiyelin ortaya çıkarılmasının ve bunun yanı 
sıra üretici ve tüketicilere yönelik tanıtım/eğitim programlarının da olumlu 
etkisi olacağı düşünülmektedir. 

Cİ’ler, tek başlarına bir bölgenin kalkınmasını sağlayacak mucize reçeteler 
değildir. Ancak, uygun koşulların sağlanması durumunda küçük üreticilerin 
ve yerel ürünlerin küreselleşmeye bir cevabı olarak yarattıkları katma değer 
ve aşağıdaki yararlarıyla ait oldukları bölgenin kalkınmasına önemli katkılar 
sunabilecektir: 

•	 Tanımlanmış	ve	sürdürülebilir	kalite	ve	dolayısıyla	verimlilik	artışı,	

•	 Üreticilere	önemli	bir	gelir	ve	güvence,

•	 Kültürel	mirasın	bir	parçası	olan	geleneksel/yerel	ürünleri	üretme	mem-
nuniyeti ve gururu,

•	 Söz	konusu	ürünler	ile	tanınan	yöreye	yönelik	olarak	ortaya	çıkacak	me-
rak ile gelişen turizm. 
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