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SUNUŞ/PRESENTATION 

 
Değerli Okuyucularımız, 

Kurulduğu yıldan beri, yayımlanan özgün çalışmalarla, endüstri mühendislerinin çağdaş gelişmeleri 

yakından takip edebilmelerine olanak tanımak, edinilen deneyim ve bilgi birikiminin tüm endüstri 

mühendislerince paylaşılmasına ve ülke çapında yaygınlaştırılmasına fırsat vermek ve süreklilik 

kazandırmak, endüstri mühendisliği uygulamalarının topluma duyurulmasında aracı olmak, meslek 

sorunlarının tartışıldığı bir zemin oluşturmak Endüstri Mühendisliği Dergisinin başlıca hedefleri 

arasında yer almaktadır. 

Bu doğrultuda, 30 yıldır yayın hayatını sürdüren Endüstri Mühendisliği dergisi, alanında önemli bir 

başvuru kaynağıdır. Ulusal ve Uluslararası birçok veri tabanında veritabanında yer almakta olan 

Endüstri Mühendisliği dergisi,  https://www.mmo.org.tr/endüstri adresinden de ilgilenen herkesin 

erişimine sunulmaktadır. 

Dergimiz, ayrıca 2019 yılından itibaren e-dergi olarak DergiPark sisteminde Türkçe veya İngilizce 

makale kabulüne ve yayımlanmaya başlanmıştır. Endüstri Mühendisliği bilimlerindeki özgün kuramsal 

ve uygulamalı makaleler, yenilenen dergimiz yazım kurallarına (APA 6.0) uygun olarak Dergipark’daki 

veritabanına (https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi)  yüklenmekte ve değerlendirme süreçleri 

bu sistem üzerinden yürütülmektedir.  

Editörler Kurulu’nda yurt dışı üyeler mevcut olup “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”ne göre 

hakemli ve “Uluslararası Dergi” özelliğindedir. Dergide yayımlanan tüm makaleler teşvik kapsamına 

girmektedir.  

Dergimizin 2019 yılının ikinci sayısında, ilk sayısında olduğu gibi üniversitelerden gelen 5 makale yer 

almaktadır. Bu dönem çıkarılması planlanan 3. sayımızda ek olarak Adana’da gerçekleştirilecek olan 

Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresinin ardından ek bir özel sayı daha hazırlanacaktır. 

Her dönem olduğu gibi, bu dönem de, araştırma kurumları ve üniversitelerde yürütülen bilimsel ve 

teknolojik çalışmaları bünyesinde okuyucuları ile buluşturacak olan Endüstri Mühendisliği Dergisine, 

gerek makale göndererek ve gerekse görüşlerde bulunarak katkılarınızı bekliyoruz. 

Dergimizin bu sayısında çalışmalarına yer verdiğimiz yazarlara ve çalışmaların değerlendirme sürecine 

katkı sağlayan hakemlerimize teşekkür ederiz. 

İyi okumalar dileğiyle, 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu 
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Yalın üretim, müşterinin gözünde değer yaratmayan israfları ortadan kaldırmayı 
hedefler. Bu hedefleri sürekli iyileştirme felsefesiyle, her ürünün üretimi için gerekli 
parçaların, istenen zamanda, istenen miktarda ve istenen yerde beslenmesi ilkesine 
uyarak gerçekleştirir. Uygulama yapılan işletmede öncelikle genchi gembutsu 
aracılığıyla Değer Akışı Haritası (DAH) çizilmiştir. Temel problemin ara stok ve ara 
taşımaların kontrol edilememesi olduğu tespit edilmiştir. Bu problemi çözmek 
amacıyla, Tam Zamanında Üretim felsefesine uygun üretim gerçekleştirebilmek için 
yalın üretim araçlarından kanban sistemi kurulmasına karar verilmiştir. Çalışma 
kapsamında kullanılan diğer yalın üretim aracı ise hazırlık sürelerini kısaltmayı 
hedefleyen SMED’tir. Çalışmanın sonuçları üretimin yalın üretim felsefesi 
doğrultusunda çekme sistemine dönüştürülmesi, sürekli akışın sağlanması ve yalın 
kültürün oluşturulması anlamında önemlidir. 

 

A LEAN MANUFACTURING IMPLEMENTATION IN AN INDUSTRIAL PRODUCT 
MANUFACTURER 
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Lean manufacturing, aims to remove wastes that does not create value in the eyes 
of the customer. This is achieved through the philosophy of continuous improvement 
and feeding every part of the work in the required time and amount. The first study 
in the company was drawing Value Stream Map (VSM) via genchi gembutsu. It is 
detected that the main problem in the company is the inability to control work in 
process and transportation. It is decided to design kanban system- a lean tool used 
to achieve Just-in-Time production- to cope with these problems. SMED is the other 
lean tool used in this study to reduce setup times. The results of the study make 
contribution to the transformation of the production system from push to pull, to 
maintain the continuous flow and to build a lean culture. 
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1. Giriş 

Küreselleşmenin de etkisiyle rekabet artmakta ve 
toplum değişmektedir. Kitlesel üretimden kitlesel 
bireyselleştirmeye geçiş sırasında uygulanan 
tekniklerden biri de yalın üretimdir (Gunasekaran ve 
Ngai, 2012). Yalın üretim sisteminin temeli Toyota 
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Üretim Sistemi’dir. Otomotiv sektörünün önemli 
kuruluşlarından biri olan Toyota’nın rekabette öncü 
olabilmesinin ve sektörde bu noktaya gelebilmesinin 
anahtarı yalın üretim felsefesini benimsemiş 
olmasıdır. İşletmelerin başarıyı yakalayabilmeleri 
için Toyota üretim modelini kopyalamaktansa, yalın 
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üretim ilke ve değerlerini benimsemeleri 
gerekmektedir (Liker ve Hoseus, 2010). 

Ana üretim konusu endüstriyel ürünler olan bir 
işletmenin dikey genleşme tankı üretim bölümünde 
yürütülen bu çalışmada ilk olarak genchi gembutsu, 
değer akış haritalama, spagetti diyagramları ve 
metot etüdü çalışmalarının yanı sıra işyerindeki 
çalışanlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu 
aşamada fabrika içinde ara stok ve taşımaların fazla 
ve kontrolsüz olması nedeniyle bir karmaşa, akışta 
aksaklıklar, bazı ürün gruplarının zamanında teslim 
edilememesi ve yüksek stok maliyetleri gibi sorunlar 
tespit edilmiştir. Tespit edilen problemlerin 
çözümünde üretim hızının arttırılması, geciken 
teslimatların azaltılması, çevrim süresinin 
kısaltılması, kalitenin yükseltilmesi, üretim tedarik 
süresinin azaltılması, yarı mamul miktarının 
düşürülmesi, düzensizliğin giderilmesi, 
değişkenliğin azaltılması, sürdürebilirliğin 
sağlanması hedeflerine ulaşmak amacıyla yalın 
üretim araçlarından faydalanılmasına karar 
verilmiştir.  

Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde 
yazın taraması gerçekleştirilmiştir. Üçüncü bölümde 
yalın düşünce ve uygulamada kullanılan yalın 
araçlara yer verilmiştir. Dördüncü bölüm uygulama 
çalışmasına ilişkindir. Beşinci bölümde tartışma ve 
altıncı bölümde ise sonuçlar yer almaktadır. 

 

2. Yazın Taraması  

Yalın üretim konusunda yazın taraması yapıldığında 
hem imalat ve hem de hizmet sektöründe çok sayıda 
uygulama gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu 
uygulamalarda bağlama uygun şekilde farklı yalın 
araçların kullanıldığı görülmektedir. Bu makalede 
DAH, genchi gembutsu, kanban ve SMED araçları 
kullanıldığı için yazın taraması bu araçların 
kullanıldığı çalışmalar özelinde gerçekleştirilmiştir.  

Wesana, Gellynck, Dora, Pearce ve De Steur (2019) 
Uganda’da süt ürünleri değer zincirindeki kayıpları 
DAH aracılığıyla önlemeye çalışırken, Sarı (2018) da 
DAH kullanarak üretim hattı tasarımı 
gerçekleştirmiştir. Dinis-Carvalho, Guimaraes, Sousa 
ve Leao (2019) çalışmalarında israf tanımlama 
diyagramı ile DAH’ı karşılaştırmışlardır. Deniz ve 
Özçelik (2018) sağlık hizmetlerinde yalın düşünceyi 
uyguladıkları çalışmasında DAH yanı sıra heijunka, 
A3, genchi gembutsu ve Kaizen araçlarından da 
yararlanmışlardır. Lacerda, Xambre ve Alvelos 
(2016) ise otomotiv imalatı için donanım üreten bir 
şirkette gerçekleştirdikleri DAH uygulaması 

sonucunda çevrim süresi ve işgücünde azalma 
kaydetmişlerdir. Kılıç ve Ayvaz (2016) otomotiv yan 
sanayinde gerçekleştirdikleri uygulamada DAH, 5S, 
SMED, Kaizen’den yararlanmışlardır. Henrique, 
Rentes, Filho ve Esposto (2016) ise sağlık sektörü 
için yeni bir DAH önermiştir. Shou, Wang, Wu, Wang 
ve Chong (2017) 1999- 2016 yılları arasında 131 
DAH makalesini sektörler arası karşılaştırmalı 
olarak inceledikleri çalışmada, DAH’ın en çok imalat 
sektöründe kullanıldığı sonucuna varmıştır. 

Powell (2018) yalın üretim çalışmasında Kanban 
aracını kullanırken, Leonardo ve diğ. (2017) kanban 
sistemini CONWIP (sabit süreç içi stok) ile 
birleştirerek stok devir oranlarında %38 artış 
sağlamışlardır. Uzun Araz, Araz ve Özgür (2015) ise 
dinamik üretim sistemleri için kanban sayısının 
belirlenmesine yönelik bütünleşik bir yöntem 
önermişlerdir. Rahman, Sharif ve Esa (2013) ve 
Tuzkaya ve Aksu (2013) da kanban uygulamışlardır. 
Orbak ve Bilgin’in (2005) çalışması da bir kanban 
uygulamasını ele almaktadır. Junior ve Filho (2010) 
gerçekleştirdikleri yazın taraması sonucunda e-
kanban, esnek kanban, eş zamanlı kanban gibi 
değişik kanban uygulamaları olduğunu 
göstermektedir. 

Singh, Singh ve Singh (2018) çalışması imalat 
sektöründe hazırlık zamanlarını azaltmaya dönük 
yalın araç olan SMED uygulaması üzerinedir. Karasu 
ve Salum (2018)’un çalışmasında SMED 
uygulamasında parametrelerin ayarlanması için 
bulanık çıkarım sistemlerinden faydalanılmıştır. 
Boran ve Ekincioğlu (2017) ise SMED’i yeni ve 
bütünleşik bir yaklaşımla kullanmıştır. Ashif, Goyal 
ve Shastri (2015) endüstriyel valf imalatı yapan bir 
işletmede gerçekleştirdikleri çalışmada SMED 
tekniğini uygulamışlardır. Benjamin, Murugaiah ve 
Marathamuthu (2013) ise bir imalat şirketinde 
küçük duruşları önlemek için SMED kullanan 
çalışmalardan bir diğeridir. Almomani, Aladeemy, 
Abdelhadi ve Mumani (2013)’in çalışmasının diğer 
SMED çalışmalarından farkı geleneksel tekniği AHP 
ve TOPSIS adlı çok ölçütlü karar verme teknikleri ile 
birleştirmesidir. Tanık (2010) gerçekleştirdiği yalın 
altı sigma uygulamasında kalıp ayar sürelerini SMED 
ile iyileştirirken, Kanat ve Güner (2006) Tam 
Zamanında Üretim sisteminin tekstil ve konfeksiyon 
sanayine uygulanabilirliğini inceledikleri 
çalışmasında Kanban, heijunka, Kaizen, 
standartlaştırma ve görsel kontrolün yanı sıra 
SMED’ten de yararlanmışlardır. Silva ve Filho (2019) 
SMED konusunda gerçekleştirdikleri en güncel yazın 
taramasında 1995-2018 yılları arasında yayınlanan 
130 adet makaleden 26’sında hedeflenen 10 
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dakikadan az sürede hazırlık zamanı kaydedildiği 
ifade edilmektedir.  

 

3. Yalın Üretim 

Yalın üretimin kökeni olan Toyota Üretim Sistemi 
(TÜS), 2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan 
ekonomik kriz sonrasında Eiji Toyoda ve Taiichi 
Ohno’nun 1950 yılında Ford’un Detroit’teki büyük 
Rouge tesisine inceleme yapmak üzere gitmesine ve 
esneklikten yoksun, katı bir hiyerarşiye dayanan seri 
üretim sisteminin Japonya için uygun olmadığı 
sonucuna varmaları üzerine kendi üretim sistemini 
geliştirmeye karar vermelerine dayanmaktadır 
(Womack, Jones ve Roos, 1990). Yalın üretimin beş 
temel ilkesi vardır. Bunlar belirli bir ürün için 
“değer”i kesin ve açık bir şekilde tanımlamak, her 
ürünün “değer akışı”nı saptamak, değerin “sürekli 
akış”ını sağlamak, müşterinin değeri üreticiden 
“çekme”sini sağlamak ve “mükemmellik” peşinde 
koşmaktır (Womack ve Jones, 1998). 

Yalın üretimde istenmeyen durumları tanımlamak 
için 3M (Muda, Muri ve Mura) kavramı kullanılır. 
Muda, Japonca’da israf anlamına gelmektedir. 
Özellikle hiçbir değer yaratmadan kaynakları 
tüketen faaliyetleri gösterir. Muri, esnekliğin aşırı 
zorlanması anlamında kullanılır. Kapasite aşımı gibi 
sonucu risk içeren süreçlerdeki kayıpları ifade eden 
bir terimdir. Mura ise süreçteki standardın 
olmayışını ve değişikliğin olduğunu ifade etmek için 
kullanılan bir terimdir (Womack ve Jones, 1998). 
İmalat sistemlerinde yedi adet temel israf 
tanımlanmıştır: Fazla üretim, bekleme, gereksiz 
taşıma, gereksiz ve uygun olmayan işler, fazla stok, 
gereksiz hareketler, hatalı parça üretimi 
(Ohno,1998). 

Yalın üretim kapsamında kullanılan birçok araç 
vardır. Bu çalışmada söz konusu yalın araçlardan 
genchi gembutsu, Değer Akış Haritalama (DAH), 
kanban ve SMED kullanılmıştır.  

 

3.1 Genchi gembutsu 

Japonca’da “genchi” gerçek yer, “gembutsu” da 
gerçek malzeme ya da ürün anlamına gelmektedir 
(Liker, 2015). Yalın üretim çalışmalarının ilk adımı, 
gerçek durumu kavramak adına, işin yapıldığı yere 
(gemba) gitmektir ve bu tekniğin Toyota tarzını öteki 
yönetim anlayışlarından ayıran özelliklerinden biri 
olduğu ifade edilmektedir (Liker, 2015). Yalın 
düşüncenin temelinde yatan “değer” sadece 
“gemba”da oluşturulabilmektedir. Haritalama 

çalışmalarına yol göstermesi anlamında da çok 
önemlidir (Womack ve Jones, 1998).  

 

3.2 Değer akış haritalama (DAH) 

Toyota’da “Malzeme ve Bilgi Akışı Haritalama” 
olarak bilinen Değer Akış Haritalama (DAH) her ürün 
için esas olan ana akış boyunca değer katan ve 
katmayan tüm faaliyetlerin tek tek değil bir bütün 
olarak görselleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 
Değer akışı haritalama bir iletişim aracı olmanın yanı 
sıra, bir iş planlama aracı ve değişim sürecinin 
yönetilmesinde faydalanılan bir araçtır (Rother ve 
Shook, 1999). Williams (2009), herhangi bir süreç 
içerisinde israfı ortaya çıkarmak için kullanılan esas 
yöntemin değer akış haritalama olduğunu ifade 
etmektedir. Değer akışı haritalamanın adımları ürün 
ailesi seçimi, mevcut ve gelecek durum çizimi ve son 
olarak iş planı ve uygulamadır (Rother ve Shook, 
1999). Hines, Silvi ve Bartolini (2002) tarafından 
önerilen “Süreç Haritalama” ve Womack ve Jones 
(2010) tarafından önerilen “Bütünleşik Tüketim ve 
Tedarik Haritası” da haritalama amacıyla 
kullanılabilecek yalın araçlardır (Deniz ve Ozcelik, 
2018). 

Mevcut durumu analiz etmek için kullanılan diğer bir 
haritalama aracı da “Spagetti Diyagramları”dır. 
Spagetti diyagramları aracılığıyla, bir ürünün değer 
akışı boyunca sistem içerisinde süreçler arasındaki 
yolculuğunu izlemek görsel olarak kolaylaşmaktadır. 
Spagetti diyagramları ayrıca, akışların karmaşıklığını 
ve darboğazları göstermesi anlamında da önemlidir 
(Hines ve diğ., 2002). 

 

3.3 Kanban 

Taichi Ohno, bir şirketin elindeki stok ne kadar 
fazlaysa ihtiyacı olan şeyi elde etme şansının o kadar 
az olduğunu ifade etmektedir (Liker, 2015). Toyota 
Üretim Sistemi’nin temel taşlarından biri olan Tam 
Zamanında Üretim (TZÜ), her iş etkinliğinin istenen 
parçalarla, istenen zamanda ve istenen miktarlarda 
beslenmesi temeline dayanan bir iş örgütlenmesi 
ilkesidir (Ohno, 1998). TZÜ sisteminin işleyişi 
kanban kart sistemiyle gerçekleştirilmektedir. 
Japonca’da kanban, “kart” anlamına gelmektedir. 
Yalın üretimde üretim ve malzeme akışını kontrol 
etmek için üretim süreçlerine neyi, ne zaman, ne 
kadar üreteceklerini ve nereye göndereceklerini 
söyleyen bir bilgi sistemi olarak kullanılmaktadır. 
Temel olarak üretim kartı ve tedarikçi kanbanı 
olarak iki tür kanban vardır. Üretim kartı üretim 
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kanbanı ve sinyal/malzeme kanbanı şeklinde 
olabilirken; çekme kartı ve fabrika içi kanban 
tedarikçi kanbanı içerisinde sınıflandırılmaktadır 
(Suzaki, 2013). 

 

3.4 SMED 

Üretim makinelerinin on dakikadan daha kısa sürede 
bir üründen diğerine geçebilmeleri için Shiego 
Shingo ’nun öncülüğünde geliştirilen bir dizi 
teknikten oluşan Tekli Dakikalarda Kalıp Değiştirme 
(SMED - Single Minute Exchange of Dies) (Womack 
ve Jones, 2010), hazırlık sürelerinin iç ve dış şeklinde 
ayrılması esasına dayanır. İç hazırlık faaliyetleri, 
sadece makine ve teçhizatın durduğu süre içinde 
yapılabilen işlemler iken dış hazırlık için makinenin 
durması gerekmemektedir (Liker, 2015). Toyota 
Üretim Sistemi fazla üretim israfı ile mücadelede 
küçük partiler halinde üretim yapılması gerektiğini 
ifade etmektedir. Üretim israfı ile mücadelenin yanı 
sıra talepteki değişimlere hızlı cevap vermek için de 
çok faydalıdır (Shingo, 1989). Tam Zamanında 
Üretim’in köşetaşı olan SMED, küçük partiler halinde 
imalat yapmak için çok önemlidir. Partiler arasındaki 
hazırlık süresini on dakikadan az bir süreye 
düşürmek için Shingo’nun önerisi iç ve dış hazırlık 
faaliyetlerini ayırdıktan sonra iç hazırlık falliyetlerini 
dış hazırlık faaliyetlerine dönüştürmektir (McIntosh, 
Culley,  Mileham ve Owen 2000). 

 

4. Uygulama  

Yalın üretim uygulamasının gerçekleştirildiği (2017-
2018) A işletmesi, kondenser ve metal parça üreten 
bir işletmedir. 20 tondan 650 tona kadar geniş bir 
pres makinesi yelpazesine sahip işletmede metal 
şekillendirme ve montaj işlemleri 
gerçekleştirilmektedir. İşletmede 19 farklı ürünün 6 
farklı çeşidi üretilmektedir.  

Söz konusu işletmede yalın üretim uygulamaları 
kapsamında yapılan çalışmalar Şekil 1’de 
görselleştirilmiştir. Öncelikle mevcut durumun 
analiz edilmesi amacıyla öncelikle genchi gembutsu 
aracılığıyla işin yapıldığı yerde (gemba) gözlemler 
gerçekleştirilmiştir. İşletmeyi tanımak için 
belirlenen noktalarda günün farklı zamanlarında 
üretim izlenilerek gemba tekniği kullanılmıştır. 
Üretimi detaylı bir şekilde anlamak ve sorgulamak 
için bir plan doğrultusunda üretime inilmeden önce 
gözlemlenecek süreçle ilgili sorular hazırlanarak 
teknikler hakkında araştırmalar yapılmıştır. Gemba 
tekniği uygulanırken iş etüdü, DAH gibi sürecin 

detaylı öğrenilmesini sağlayacak tekniklerden de 
yararlanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Uygulama Süreci Süreç Akış Şeması 

 

Genchi gembutsu sonucunda tespit edilen 
problemler şu şekilde sıralanabilir:  

• Tezgâhların önünde işlem görmeyi bekleyen ara 
stokların fazlalığı 

• İş görenlerin herhangi bir işi yapmak için fabrika 
içerisinde çok fazla hareket etmeleri ve malzeme 
taşıması yapmaları 

• Kalıp değiştirme süreleri ürün cinsine göre 
farklılık göstermekle birlikte çok uzun sürmesi 

 
Gözlem yapılması 

Ürün ailesi seçimi 

Mevcut durum DAH çizimi 

Spagetti diyagramı çizimi 

Gelecek durum DAH çizimi 

 

SMED uygulaması 

Değer ağacı çizimi 

Kanban sistemi kurma 

çalışmaları  
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• Hammadde tedariğinde yaşanan aksaklıklardan 
dolayı üretim planında ani değişiklerin 
yaşanması 

• Beşinci işlemin olduğu tezgâha işlemin 
yapılabilmesi için gerekli parçaların doğru 
zamanda ve doğru miktarda gelmemesi 

• İlk üretim yapıldıktan sonra seri üretime geçiş 
için gerekli kalite onayının gecikmesinden doğan 
beklemelerin fazla olması 

• Çalışanların görev tanımlarının net olmaması 

• Altıncı işlemden sonra yedinci işleme ürün 
transferi yapılırken işçilerin her parçayı elle tek 
tek geçirmesi 

• Tezgâhların bakım planlama çalışmalarının 
eksikliğinden dolayı sık sık arıza vermesi 

• Fabrika içi yerleşimin sık sık değişmesi 

• İş performans ölçümünün olmamasından dolayı 
aynı işlemi yapan iki farklı işçinin iş yapma 
sürelerinin birbirinden çok farklı olması 

• İşlemlerin standart olmaması 

• Çalışma alanında bazı ergonomik sıkıntıların 
olması 

Çalışmanın tüm ürünlerde uygulanması yerine DAH 
sürecinin ilk adımında bir ürün ailesi seçilmesi 
önerilmektedir (Womack ve Jones, 1998). Ürün ailesi 
seçilirken, ürünün en sık üretilen ürün olmasına 
karar verilmiştir. İşletme gizliliği sebebiyle üretim 
planı paylaşılmamakla birlikte, üretimin %37’sinin 
(en yüksek oran) genleşme tanklarının oluşturduğu 
bilgisi paylaşıldığı için ürün ailesi olarak genleşme 
tankları seçilmiştir. Seçilen ürün olan genleşme 
tankları, kapalı su ısıtma ve evsel sıcak su 
sistemlerini aşırı basınçtan korumak için kullanılan 
tanklardır. Mevcut durum Değer Akış Haritası (DAH) 
Şekil 2’de yer almaktadır. Mevcut DAH, 1. ve 2. 
işlemle nihai ürünün ana iki parçasının imalatıyla 
başlamaktadır. Söz konusu işlemlerde özel kalıplı 
presler kullanılarak metale şekil verilmektedir. 2 
operatör tarafından gerçekleştirilen bu işlemin 
çevrim süresi 12 saniye, ürünler arası geçiş yaparken 
kalıp değişim süresi 7200 saniye olarak tespit 
edilmiştir. 3. işlemde, 2. işlem sonucunda imal edilen 
yarı mamule, tek operatör aracılığıyla 20 saniye 
süren kaynak işlemi yapılmaktadır. 4. işlem 
adımında, 1. ve 3. işlemden çıkan yarı mamullerin 
montajı toplam 7 operatörden oluşan bir istasyonda 
gerçekleştirilmektedir. Söz konusu montaj işlemi 34 
saniye sürmektedir. Bu istasyonun farklı bir ürünün 
montaj işlemine geçilebilmesi için gerekli kalıp 

değiştirme süresi ise 1800 saniyedir. 5. işlemde 7 
operatör ürünü 7.5 saniyede boyamaktadır. 
Boyahanenin farklı bir ürünün boyama işlemine 
geçebilmesi için gerekli ayar ve ön hazırlık süresi ise 
4200 saniyedir. Boyanan ürünün 6.işlem adımında 
soğutulması gerekmektedir. Soğutma hattında 4 
operatör çalışmaktadır ve hattan her 10.56 saniyede 
soğutulmuş bir ürün çıkmaktadır. 7. işlem ürünlerin 
test bölümüne alınmasına ilişkindir. Burada 5 paralel 
istasyon bulunmakta, her istasyonda 3 operatör 
tarafından 36 saniyede bir ürün teknik test 
işleminden geçmektedir. Test edilen ürünler 8. 
işlemde tek operatör tarafından 38.57 saniye süren 
görsel son kontrol işleminden geçmektedir. Son 
işlem olan 9. işlem ise ürünün paketlenmesine 
ilişkindir ve paketleme işlemi 10.28 saniye 
sürmektedir. Değer katan ve değer katmayan 
işlemler zaman ekseninde yer almaktadır. 1.054,080 
saniyelik üretim akış süresinin sadece 168,31 
saniyesinin değer katan işlemlerden oluşması 
süreçteki israfı gözler önüne sermektedir. Bu 
aşamada iş gören hareketleri ve fabrika içi taşımaları 
görebilmek amacıyla “Spagetti Diyagramları” ndan 
yararlanılmıştır. Oluşturulan Spagetti diyagramları 
Şekil 3’te verilmiştir. 

Üretimde yer alan işlemler detaylı incelenmiş ve alt 
basamaklara indirgenmiştir. Tablo 1’de 1. işlem 18 
basamaktan oluşmaktadır. Tablo 1’de ürüne 
herhangi bir değer katmayan (x), ürüne herhangi bir 
değer katmayan ama yapılması zorunlu (—) ve 
ürüne değer katan işlemler (√) olmak üzere üç 
grupta incelenmiştir. Ürüne herhangi bir değer 
katmayan işlemler, ürün üzerinde müşterinin talep 
ettiği şekilde değişiklik sağlamayan işlemlerdir. 
Ürüne herhangi bir değer katmayan ama yapılması 
zorunlu işlemler, müşteri açısından değeri olmasa da 
işin gerçekleşmesi için gerekli olan işlemlerdir. 
Ürüne değer katan işlemler ise müşterinin talep 
ettiği şekilde değişiklik sağlayan işlemlerdir 
(Türkan, 2010). 
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Şekil 2. Mevcut Durum Değer Akış Haritası 
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Şekil 3. Spagetti Diyagramları 

 

Tablo 1 
1. İşlem İçin Değer Ağacı 

 

Fabrika vardiyada 8 saatten 2 vardiya çalışmaktadır. 
Mevcut DAH çizilirken işlemler arasında dengesiz ve 
miktarca fazla stok gözlemlenmiştir. Stokların 
sebepleri araştırıldığında kök nedenin kalıp 
değiştirme sürelerinin uzunluğu olduğu tespit 
edilmiştir. Kalıp değiştirme uzun olduğu için işletme 
sık kalıp değiştirmemek adına ayarlanan bir kalıpla 
minimum 2 vardiya çalışmakta bu da yığın üretim 
yapmalarına sebep olmaktadır. Bunu önlemek adına 
SMED çalışması yapılarak kalıp değiştirmede trapez 
diş yükseltici destek aparatı kullanımı önerilmiştir. 
Bunun yanında kalıp değiştirmek için gerekli 
aparatların bulunduğu arabaların 5S’e göre 

düzenlenmesi de yapılan öneriler arasındadır. 
Stokların kontrol altına alınabilmesi için stokun 
zorunlu olduğu bölümlere süpermarket kurulumu 
hedeflenmiş, tek parça akışın sağlanamadığı 
işlemlere de FIFO kuralı uygulanması 
hedeflenmiştir. İş gücünden ve stok alanından verim 
sağlamak için 5. ve 6. işlemler birleştirilmiştir. 
Hedeflenen gelecek durum DAH ve tek parça akışın 
sağlanabildiği hatlarda çekme istemini 
uygulayabilmek için kanban kartları tasarlanmıştır. 
İşlemler sınıflandırıldıktan sonra üretimde değer 
katmayan işlemlerin çoğunlukla hazırlık aşamasında 
olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle mevcut 
DAH’dan gelecek DAH’a (Şekil 4) ulaşmayı 
sağlayacak yalın üretim araçlarından biri olan SMED 
tekniğinin uygulanmasına karar verilmiştir. 

Zira üretimi geciktiren bazı işlemlerin, makine 
çalışıyorken yapılabileceği fark edilmiştir. Bu 
doğrultuda gerçekleştirilen makine çalışıyor-makine 
çalışmıyor analizi Tablo 2’de verilmiştir. Yapılan 
gözlemler sonucunda kalıp değişimi 18 alt basamağa 
bölünerek incelenmiştir. Bu incelemenin amacı kalıp 
değiştirilirken izlenen adımların hangilerinin 
makine çalışıyorken hangilerinin makine 
çalışmıyorken yapıldığının analiz edilmesidir. 
Çalışmanın hedefi kalıp değiştirme süresini 
iyileştirmektir. 

 

1.İŞLEM 

1 x 10 — 

2 — 11 x 

3 x 12 — 

4 x 13 — 

5 — 14 — 

6 — 15 √ 

7 — 16 — 

8 — 17 x 

9 √ 18 x 
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Tablo 2  

Makine Çalışıyor-Makine Çalışmıyor Analizi 

MAKİNE 1 

Makine 

Çalışıyor 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

   

11 

 

12 

 

13 

 

14 

  

16 

 

17 

 

18 

Makine 

Çalışmıyor 

         

9 

 

10 

     

15 

   

Bu analiz sonucunda hazırlık sürelerinin kısaltılması 
için, 

 Kalıp bağlantı elemanlarının bulunduğu 
aracın düzenlenmesi 

 Kalıpların ilgili makinelerin arkasına 
yerleştirilmesi ya da uygun yakın yerlere 
taşınması 

 Kalıpla ilgili parçaların araca doldurulup tek 
seferde getirilmesi 

 Kalıp değişiminde trapez kullanılarak 
işlemin standartlaştırılması gibi çözümler 
önerilmiştir. 

Kalıp değişiminde trapez kullanılarak işlemin 
standartlaştırılması kapsamında işletmede 1 ve 2 
numaralı işlemlerin yapıldığı hatta kalıp değiştirme 
süresinin ortalama 45 dakika olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu sürenin içerisinde değiştirilecek 
kalıbın forklift ile getirilmesi için ortalama 12 dakika, 

kullanılacak alet edevat ve aparatların toplanması 
için 10.2 dakika ve uygun yüksekliğin 
ayarlanabilmesinde kullanılacak levha sayısına 
deneme yanılma yoluyla karar verilmesi için 
ortalama 15 dakika harcandığı tespit edilmiştir. 
Önerilen “trapez diş yükseltici destek” isimli kalıp 
değiştirme aparatı ile pabuç kullanımıyla ve kalıp 
bağlantı elemanlarının bulunduğu aracın 
düzenlenmesi ile kalıp süresinden alet edevat arama 
ve levha ayarlama süresinde düşüş sağlanabilecektir. 
Vardiya amiri ve üretim sorumlusunun deneyimleri 
bu sürenin ortalama 20 dakikaya düşeceğini 
öngörmektedir. Kalıp değiştirme sırasında trapez diş 
yükseltici destekler kullanılarak pabuçlardaki 
yükseklik ayarları çalışanların deneme yanılma yolu 
ile yapmasını engeller. İşlem standartlaşır ve 
hızlanır. Bu sayede kalıp değiştirme süresinde 
%55.56’lık iyileşme beklenmektedir. Şekil 5’te örnek 
bir trapez diş yükseltici destek gösterilmektedir.  

 

 

Şekil 4. Gelecek Durum Değer Akış Haritası 
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Şekil 5. Trapez Diş Yükseltici Destek 

Mevcut durum analiz edildikten sonra yalın çevrim 
süresi olarak da adlandırılan “takt süresi” 
hesaplanmıştır (Rother ve Shook, 1999).  

 

Takt zamanı= 
𝑣𝑎𝑟𝑑𝑖𝑦𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑛𝚤𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑖ş 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛𝚤

𝑣𝑎𝑟𝑑𝑖𝑦𝑎 𝑏𝑎ş𝚤𝑛𝑎 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑝 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤
         (1) 

 

Bir vardiyada yemek (30 dk) ve çay molaları (30 dk) 
haricinde kullanılabilir zaman 7 saattir. Bir 
vardiyada ortalama talebin 600 adet olduğu 
kabulüyle takt zamanı Denklem (1) aracılığıyla 42 
saniye olarak tespit edilmiştir. 

 

Takt zamanı =
(7∗60∗60)𝑠

600 𝑎𝑑𝑒𝑡
 = 

25200

600
 = 42 s/adet               (2) 

 

Gözlemler sonucu hesaplanan alt işlemlerin çevrim 
süreleri ile takt zamanı kıyaslanarak Şekil 6’ da 
gösterilmiştir. 

Şekil 6’da verilen mevcut durum çevrim sürelerine 
göre, çevrim süreleri takt zamanının altındadır. 
Yapılması gereken tek parça akışı sağlayacak şekilde 
birleştirilebilir süreçlerin olup olmadığına bakılması  

Şekil 6. Takt Zamanı ve Mevcut Çevrim Süreleri 

ve uygun olan her yere sürekli akış sisteminin 
kurulmasıdır. Bu bağlamda Şekil 7’de görüleceği 
üzere 5. ve 6.i şlemlerin birleştirilmesi önerilmiştir. 
Bu amaçla mevcut durumda bulunan soğutma alanı 
yerine boyanmış ürün stok alanı oluşturulması 
planlanmıştır. Böylelikle 6. işlemde kaybedilen alan, 
zaman ve işçiliğin sisteme kazandırılması 
hedeflenmiştir. Bu iyileştirme ile işlem süresinde 
%6.27’lik bir iyileştirme gerçekleştirilmiştir. 

Sürekli akışın uygulanamadığı yerlerde ise üretimin 
kontrol altına alınabilmesi için süpermarket 
kurulması seçeneği değerlendirilmelidir. Zorunlu 
olmadıkça stok ve malzeme taşınmasından kaçınmak 
için süpermarket oluşturma kararı verilmemiştir. Bu 
durumlarda süpermarket kurmak yerine iki süreç 
arasına akışı sağlamak için FIFO (First In First Out) 
hattı kurmak önerilmiştir. Şekil 8’de süpermarketin 
hangi süreçler arasına konumlandırılması gerektiği 
gösterilmiştir. 

 

 

 

             

Şekil 7. 5. ve 6. İşlemlerin Birleştirilmesi 
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Şekil 8. Süpermarketin Konumlandırılması 

 

Fabrikada süpermarketin kurulacağı alana karar 
verildikten sonra süpermarkete yerleştirilecek 
ürünlere karar verilmiştir. Seçilen ürün ailesi için 
gerekli malzemeler listelenmiştir: Braket, Ventil, Pul, 
Diyafram, Dişli Boru.  

Süpermarkete koyulacak malzemeler belirlendikten 
sonra izleyen adımlar uygulanmıştır (Apilioğulları, 
2010): 

 

 

1. Hattın ürün bazında saatlik malzeme ihtiyacı 
tespiti 

2. İş istasyonlarında kaç saatlik malzeme olacağına 
karar verilmesi 

3. Malzemenin depodan itibaren nasıl bir yol 
izleyeceğinin belirlenmesi  

Seçilen ürün ailesi bazında listelenen malzemelerin 
saatlik ihtiyacı tespit edilmiş, iş istasyonlarında kaç 
saatlik malzeme olacağına karar verildikten sonra 
Tablo 3 oluşturulmuştur. 

İzlenecek sonraki adım tur sayısının belirlenmesidir. 
Tur zamanının arttırılması süpermarket stok 
kapasitesini, kullanılacak alanı ve kutu adet sayısını 
etkileyecektir. Bu nedenle işletme koşullarına en 
uygun tur sayısının belirlenmesi gerekir. Tur sayısı 
belirlenirken kutu içi adetler ve günlük üretim 
miktarı dikkate alınmıştır. Tablo 4’te görüleceği 
üzere belirtilen saat aralıklarında günlük iki tur 
yapılarak süpermarket ve istasyonun beslenmesi 
gerekmektedir. 

 
 

 

Tablo 3  
Malzemelerin Hammadde Stok Alanına Gelişleri 

DGT/(Ürün Kodu) 
Malzeme Adı 

Dişli Boru Ventil Diyafram Braket 

Malzeme Kodu A B C D 

Birim Kullanım Miktarı 1 1 1 1 

Günlük Üretim 1200 1200 1200 1200 

Günlük İhtiyaç 1200 1200 1200 1200 

Günlük Üretim Zamanı(Saat) 16 16 16 16 

Saatlik İhtiyaç(Adet) 75 75 75 75 

Kutu Tipi Koli Koli Koli Koli 

Kutu İçi Adedi 500 1000 630 5300 

Saatlik Kutu İhtiyacı 0,15 0,075 0,12 0,014 

Taşıma Şekli Transpalet Transpalet Transpalet Transpalet 
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Tablo 4  
Tur Sayısı ve Süpermarket İçin Kutu Adetlerinin Belirlenmesi 

 

Tur sayısı ve malzemelerin konulacağı kutuların 
boyutlarına karar verilmeden önce süpermarketin 
ölçüleri alınmış ve ölçüler Şekil 9’da verilmiştir. 

 

Ekte verilen ölçüler dikkate alınarak malzeme 
kutularının boyutları aşağıdaki Tablo 5’te 
verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. Süpermarket Ölçüleri 
 
 
Tablo 5 
Malzeme Kutularının Boyutları 

Malzeme Adı Malzeme Kodu Kutu Ölçüleri 
(uzunluk*genişlik*yükseklik) 

Kutu İçi Adedi 

Dişli Boru A 25*15*11 cm 200 
Ventil B 15*9*7 cm 600 
Diyafram C 142*112*53 cm 315 
Braket D 13*30*20 cm 150 

DGT 

Malzeme Adı Dişli Boru Ventil Diyafram Braket 

Malzeme Kodu 
 

A B C D 

Tur Aralığı 8 saat/vardiya 8 saat/vardiya 8 saat/vardiya  8 saat/vardiya  

Bir tur için üretim 
ihtiyacı 

3 1 2 4 

Yedek kutu sayısı 1 1 1 1 
İş istasyonunun toplam 
kutu ihtiyacı 

4 2 3 5 

544 cm 

66 cm 

66 cm 

66 cm 

48 cm 
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Süpermarkette bulunan her dolu kutu üzerinde 
kanban kartının takılı olması gerekmektedir. Kanban 
kartlarıyla bilgi iletiminin yapılması yani 
süpermarketten bir adet kanban kartının ilgili sürece 
gelmesi süpermarketten bir adet kutunun çekilmesi 
ve stokların bir kutu azalması anlamına gelmektedir. 
Üretimde ve süpermarketten malzeme çekilmesinde 
kanban sisteminin oturtulması sayesinde herhangi 
bir planlama yapmaya gerek kalmadan sistem kendi 
kendine işleyebilmektedir (Apilioğulları, 2010). 
Süpermarket alanı kullanımının kolay olması ve 
karışıklığın engellenmesi için rakamlardan ve 

harflerden yararlanılarak adreslendirme yapılmıştır. 
Çalışma sonucu önerilen adreslendirme Şekil 10’da 
gösterilmiştir. 

Adreslendirmenin süpermarket üzerindeki 
yerlerinin gösteriminin örneklendirilmesi için Tablo 
6 incelenebilir. Burada görüleceği üzere, seçilen ürün 
ailesine ait bir parça için süpermarket adresi, B11-
600-101 adresi şeklindedir. B11 süpermarketteki 
konumu, 600 hangi ürün ailesine ait olduğunu, 101 
hangi parça olduğunu ifade etmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. Adreslerin Süpermarketteki Yer Gösterimi 
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Tablo 6  
Süpermarketin Adreslendirilmesi 

DGT için Malzeme Kodu 

Diyafram 1 100 

Diyafram 2 100 
Diyafram 3 100 
Dişli Boru 101 

Ventil 102 
Braket 103 
DGT Ürün Kodu 600 

YGT Ürün Kodu 601 

 

Kanban kart sayıları ise Denklem (2) aracılığıyla 
(Leone ve Rahn, 2002) hesaplanarak Tablo 7’de 
verilmiştir. Denklem (3)’te yer alan KS: Kanban 
sayısı, GTA: Günlük talep adedi, ESY: Emniyet stoku 
yüzdesi, ÇS: Çevrim süresi ve KK: Koli kapasitesini 
göstermektedir. 

 

KS= 
[GTA∗(1+ESY)∗ÇS]

𝐾𝐾
                                             (3) 

 

Aşağıda (2) numaralı denklem aracılığıyla ventil 
ürünü için kanban kart sayısı hesabı örneği 
verilmiştir. 

 

KS= 
[1200∗(1+0,10)∗2]

1200
≈3 adet                          (4) 

       

Kanban kart sayıları hesaplandıktan sonra, 
çalışmanın son aşamasında ise üretim ve çekme 
kanbanları tasarlanmıştır. Çekme ve üretim kanbanı 
tasarlanırken farklı renkler kullanılarak çalışan 
tarafından kolay ayırt edilmesine ve çalışan 
tarafından kolay algılanabilir olmasına dikkat 
edilmiştir. Gerekli tüm bilgilerin yer aldığı kartlarda 
parça resimleri de kullanılarak yanlış üretimin 
engellenmesi hedeflenmiştir. Bu kartların örnekleri 
Şekil 11’de yer almaktadır. Çekme kanbanı mavi, 
üretim kanbanı ise sarı renkte tasarlanmıştır. 

 

 

 

 

 

Tablo 7  
Kanban Kart Sayıları 

Ürün Adı Kanban Kart Sayısı 

Ventil 3 

Dişli Boru 4 

Diyafram 3 

Braket 4 

 

5. Tartışma  

Bu çalışma kapsamında endüstriyel ürünler üreten 
bir işletmede genleşme tankı üretimi üzerinde 
çalışılmıştır. Çalışmanın sonuçları kuramsal 
bilgilerin uygulama ile birleştirilmesi anlamında 
önemlidir. Çalışma süresince genchi gembutsu 
tekniği kullanılarak çalışma gerçekleştirilen alanda 
bire bir gözlem gerçekleştirilmiştir. Süreci 
tanıyabilmek ve stokları tespit edebilmek için 
mevcut durum DAH çizilmiştir. Gereksiz hareket ve 
taşımaları görebilmek için de Spagetti diyagramları 
oluşturulmuştur. Stokların tespit edilmesinin 
ardından stok oluşmasının başlıca sebebinin kalıp 
değiştirme olduğu gözlemlenmiş, bu gözlem 
sonucunda SMED çalışmaları yapılmasına karar 
verilmiştir. Bu çalışmaların devamında süpermarket 
ve birleştirilebilir işlemleri içeren gelecek durum 
DAH önerilmiştir.  
 

6. Sonuçlar  

Yalın üretim çalışmaları uzun soluklu çalışmalardır. 
Uygulamanın gerçekleştiği süre boyunca bazı 
kazanımlar elde edilmiş, bazı kazanımların ise elde 
edilmesi planlanmıştır. Çalışmalar sonucunda 
gerçekleşen ve beklenen iyileşmeler izleyen şekilde 
özetlenebilir: 

 Dikey genleşme tankı üretimi için yapılan 5. 
ve 6. işlemlerin birleştirilmesiyle işlem 
süresinde % 6.27’lik bir iyileşme 
kaydedilmiş ve 6. işlemde kaybedilen alan, 
zaman, işçilik sisteme kazandırılmıştır. 

 Kalıp değiştirme sırasında trapez diş 
yükseltici destekler kullanılarak 45 dakika 
olan kalıp değiştirme süresinin ortalama 20 
dakikaya düşeceği öngörülmektedir. Bu 
sayede kalıp değiştirme süresinde 
%55.56’lık iyileşme beklenmektedir. 
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Şekil 11. Kanban Kart Tasarımları 

 

• Gelecek durum DAH önerilen ve konumları 
belirtilen süpermarketin kurulması ile belirtilen 
tur sayısının uygulanmasıyla işçi işi bırakıp 
istasyondan ayrılmak zorunda kalmaz. Tur sayısı 
ve kanban kartları ile istasyon beslenir. Önerilen 
sistemin kurulmasıyla ara stok ve taşımalarda 
azalma olması beklenmektedir. Kaybedilen 
zaman ve işçilik sisteme kazandırılmış olacaktır. 

• Önerilen kanban kart sistemiyle kanban kart 
tasarımı sayesinde karışıklıkların önlenmesi, 
fazla üretimin önüne geçilmesi, gereksiz stok, 
taşıma ve hareketlerin kontrol altına alınması ve 
işletmede çekme sisteminin gerçekleştirilmesi 
beklenmektedir. 

• Çalışmanın temel amacı olan yalın üretim 
felsefesinin işletme kültürü haline getirilmesi 
piyasadaki rekabet ortamında işletmeye avantaj 
sağlayacaktır.  

Uygulama yapılan işletmenin etik kuralları gereğince 
veri paylaşımı yapılmaması, işletmenin tesis içi 
yerleşimin sürekli değişiklik göstermesi gibi 
nedenlerden dolayı önerilen sistemlerin 
uygulanmasında sıkıntılar yaşanmıştır. İyileşmeler 
gerçekleştirilmeden işletmenin bu çalışma 

sonuçlarını benimseyip benimsemeyeceği 
bilinmemektedir. Yalın üretimin işletme kültürü 
haline gelebilmesi için Kaizen felsefesinin 
benimsenmesi gerekmektedir. Gelecekte aynı 
işletmenin diğer ürün aileleri için de mevcut durum 
DAH çizilerek, tespit edilen problemlerin çözümü 
için uygun yalın araçlar kullanılmasının işletmeye 
büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Çalışmanın sonuçları hem bu konuda çalışma 
yapmak isteyen akademisyenler, hem de sektör 
uygulayıcıları için değerlidir. 

 

Çıkar Çatışması  

Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması 
beyan edilmemiştir. 
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Kalite Fonksiyon Yayılımı, müşteri taleplerine göre işletmenin mevcut veya yeni 
ürün/hizmet tasarımının en etkin biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan bir 
yaklaşımdır. Yöneticiler, şirketlerinin sürdürülebilirliği için müşterilerin değişen 
taleplerini hızlı ve kaliteli bir şekilde karşılamak zorundadırlar. Yapılan çalışmada 
kullanımı nispeten yeni olan oransal bir ölçek kullanılarak Karar Destek Sistemi 
tabanlı bir kalite evi geliştirilmiş, imalat sektöründe faaliyet gösteren bir firmada 
uygulanmıştır. Amaç, Karar Destek Sistemi yardımıyla bu süreci yöneten karar 
verici konumundaki ekibin hızlı cevaplar üretebilmesine yardımcı olmaktır. Klasik 
ve yeni önerilen oransal ölçek ile gerçekleştirilen çalışma sonucunda, kabinet 
sektöründeki bir firma için, en çok önem verilmesi gereken müşteri ihtiyaçlarının ve 
odaklanılması gereken teknik gereksinimlerin neler olduğu belirlenmiştir. Her iki 
yöntemle elde edilen sonuçlar karşılaştırılıp yorumlanarak firma yetkilileri ile 
paylaşılmıştır. 

 

A PROPORTATIONAL SCALE PROPOSAL FOR A 
DECISION SUPPORT SYSTEM BASED HOUSE OF QUALITY 

Keywords Abstract 
Quality Function 
Deployment, House of 
Quality, Decision Support 
System, Proportional Scale 

Quality Function Deployment is an approach that enables the enterprise to realize 
the existing or new product/service design in the most effective way by considering 
customer demands. Executives have to meet the changing demands of the customers 
in a fast and high quality way for the sustainability of their company. In this study, 
a quality house based on a decision support system was developed using a relatively 
new proportional scale and implemented in a firm from the manufacturing sector. 
With the help of the decision support system, the decision-making team that 
manages this process is able to produce quick answers. As a result of the study 
carried out with the classical and newly proposed proportional scale, the customer 
needs and the technical requirements to be focused on were determined for a firm 
in the cabinet sector. The results of both methods were compared, interpreted and 
shared with the firm. 
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1. Giriş 

Günümüz piyasa şartlarında, hızla değişen müşteri 
beklentilerine kısa sürede cevap verebilme kabiliyeti 
firmaların rekabet gücünü artıran en önemli 
unsurlardan birisidir. Aynı zamanda rekabet gücü, 

                                                           
*Sorumlu yazar; e-posta : eaktar@ogu.edu.tr 
 

geliştirilen veya pazara sunulan ürün ve hizmetlerin 
kalitesi ile de doğrudan ilişkilidir. Bu sebeple hızlı, 
hatasız ve müşteri sesine dayandırılmış bir 
ürün/hizmet geliştirme süreci, pazar başarısını da 
beraberinde getirecektir. 
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Kalite Fonksiyon Yayılımı (KFY) ilk olarak 1972 
yılında Japon Mitsubishi firmasında başlayıp, 
1984’den sonra ABD’de kullanılan ve bugün tüm 
dünyada kabul gören bir kalite tekniğidir. KFY, esas 
olarak müşteri isteklerini ölçülebilen performans 
karakteristiklerine dönüştürüp, optimize edilmiş bir 
süreç ve iyi bir dağıtım/satış kanalı elde edilmesine 
yardımcı olur. Müşteri odaklı ve takım çalışması 
gerektiren bir kalite tekniğidir. Çalışmalar, KFY’nin 
uygulandığı süreçlerde karşılaşılan problemleri yarı 
yarıya düşürdüğü, geliştirme sürecini kısalttığı ve 
karlılıkta artış sağladığını göstermiştir. Birçok sanayi 
kuruluşu da bugün bu tekniği kullanmaktadır (Akao 
ve Mazur, 2003). 

KFY metodolojisi, yeni veya mevcut bir ürün/hizmet, 
yatırım planlama, süreç yönetimi, teknoloji güdümlü 
mühendislik ve hatta politika yönetimi için 
kullanılmaktadır. KFY müşteri taleplerini tasarım 
hedeflerine dönüştürüp bu anlayışın, sürecin her 
aşamasında kullanılmasını sağlayan kalite 
fonksiyonlarının geliştirilmesidir. 

Diğer taraftan işletmelerde yöneticilerin verdiği 
kararlar firma başarısı için büyük önem arz 
etmektedir. Doğru, zamanında ve en kısa sürede 
verilen kararlar artan rekabet ortamında firmayı 
ayakta tutmaktadır. Karar verme sürecinde kararlar; 
operasyonel, taktik ve stratejik olmak üzere üç 
seviyelidir. Üst yönetim, firmaların geleceği için 
stratejik ve uzun vadeli kararlar almak 
durumundadır. Stratejik kararlar yapısal olmayan ve 
klasik yöntemlerle çözülemeyen problemleri içerir 
(Doğan, 2014). 

Karar Destek Sistemleri (KDS), karar vericiye yarı-
yapısal ve yapısal olmayan karar verme süreçlerinde 
destek sağlamak amacıyla, karar verme modellerine 
ve verilere kolay erişimi sağlayan bir sistemdir 
(Kemalbay, 2012). Böylece yönetici konumundaki 
karar vericilerin, kararlarının kalitesini 
geliştirebilmeleri için bilgi eksikliğinin 
kapatılmasında etkili olur ve analitik modeller 
vasıtasıyla doğru karar verme olasılığını artırırlar. 
KDS’nin amacı, karar vericiye belli bir sonucu kabul 
ettirmek değil, çözüm alternatifleri sağlamaktır.  

Bu bağlamda KDS, gerek müşteri beklentilerini ifade 
eden müşteri sesini, gerek mühendisin sesini ifade 
eden teknik gereksinimleri işletmenin işine 
yarayacak şekilde işleyerek yeni ürün geliştirme 
sürecine hızlı ve doğru bir şekilde yön verebilir. 

Doğan (2014) KDS tabanlı zeki bir KFY 
uygulamasının genel amaçlarını şu şekilde 
özetlemiştir: 

1. İşletmenin ürünle ilgili müşteri isteklerini 
belirleyerek, müşteriyi tatmin etme konusunda 
neler yapılması gerektiğini KDS yardımıyla 
belirlemek, 

2. Rakip analiziyle işletmenin rekabet gücünü 
arttırmaktır. 

Yapılan çalışmada, KDS tabanlı bir kalite evi 
geliştirilmiş ve kabinet sektöründeki bir firmada 
uygulanmıştır. Kalite evindeki hesaplamalar hem 
klasik yaklaşımla, hem de klasik yaklaşımın 
dezavantajlarını gidermek amacıyla oransal bir ölçek 
kullanılarak yapılmıştır. Çünkü, geleneksel sıralı 
ölçeklerde; toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi 
matematiksel işlemler tanımlı veya anlamlı değildir. 
Kalite evindeki bağıl ağırlık hesaplarında ise bu tip 
işlemlere sıkça rastlanmaktadır. Dolayısı ile, oransal 
ölçek hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan karar 
vericilerin dahi tasarlanan KDS ile hızlı ve kolay 
hesaplama yaparak sonuçları yorumlayabilmelerine 
olanak sağlanmıştır. 

Çalışma sonucunda, en çok önem verilmesi gereken 
müşteri ihtiyaçları ve odaklanılması gereken teknik 
gereksinimler ile bu gereksinimlere ilişkin hedef 
değerler belirlenmiştir. Her iki yöntemle elde edilen 
sonuçlar karşılaştırılarak firma yetkilileri ile 
paylaşılmıştır. Bilgimiz dâhilinde önerilen oransal 
ölçeğin kullanıldığı KDS tabanlı bir kalite evi 
uygulamasına literatürde rastlanmamıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde KFY, KDS tabanlı KFY 
ve KFY’deki ölçek kullanımları üzerine bir literatür 
incelemesi yapılarak, üçüncü bölümde önerilen 
yaklaşım tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde KDS 
tabanlı kalite evinin uygulama adımları detaylı bir 
akış şeması yardımıyla açıklanarak, kabinet üreten 
bir firma için uygulama yapılmıştır. Son bölümde, 
elde edilen sonuçlar paylaşılarak çeşitli önerilerde 
bulunulmuştur. 

 

2. Bilimsel Yazın Taraması  

Akao ve Mazur (2003)’ün 80 firma ile 
gerçekleştirdikleri KFY araştırmasının sonucunda 
uygulama amaçlarından bazıları; tasarım kalitesini 
arttırmak, rekabette avantaj yaratacak yeni ürün 
geliştirmek, maliyeti azaltmak, güvenilirliği ve 
müşteri değer algısını arttırmak olarak 
belirlenmiştir. 

Oke (2013) tarafından yürütülen geniş çaplı bir 
araştırmada ise KFY ile ilgili birkaç önemli sonuca 
ulaşılmıştır. İlgili sonuçlar maddeler halinde 
listelenmiştir:  



Endüstri Mühendisliği 30(3), 173-186, 2019 Journal of Industrial Engineering 30(3), 173-186, 2019 

 

175 

 KFY uygulamaları genellikle tek yönlüdür. 
Maliyeti dikkate almadan, müşteri 
memnuniyetini enbüyükleyen teknik 
gereksinimleri önceliklendirir.  

 Kalite evinden sonraki aşamalar hakkında (süreç 
planlama ve üretim planlama) daha fazla 
araştırma gereklidir. 

 Müşterilerden gelen geri bildirimler mevcut 
çalışmalarda yeterince dikkate alınmamaktadır. 

 Belirtilen gerekçelerle, tüm süreçlere kolay 
göçerim, geri bildirimlerle hızlı güncelleme ve 
KFY'yi otomatikleştirebilmek için KDS destekli 
daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu açıkça 
görülmektedir.  

Doğan (2014) hızla değişen müşteri taleplerine yanıt 
üretebilecek zeki KDS tabanlı bir kalite evi 
oluşturarak kaplama kalitesi üzerine odaklanmıştır. 
Oluşturulan zeki KDS ile, kullanıcıdan alınan veriler 
işletmenin ihtiyaçlarına göre işlenerek, yeni ürün 
geliştirme sürecine hızlı ve doğru bir şekilde yön 
verilmiştir. KDS tabanlı KFY uygulamalarına ilişkin 
literatür Bölüm 3.2’de sunulmuştur.  

Literatürde KFY matrislerindeki çeşitli sütunların 
elde edilmesinde ve ilişkilerin derecelerinin 
belirlenmesinde Likert ve Servqual ölçeği benzeri 
geleneksel sıralı ölçeklerin kullanıldığı 
görülmektedir (Kaya, 2014; Akdağ, Tarım, Lonial ve 
Yatkın, 2013; Aktepe ve diğ., 2011; Pakdil ve 
Kurtulmuşoğlu, 2014) Geleneksel Likert tipi sıralı 
ölçeklerde; toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi 
matematiksel işlemler tanımlı veya anlamlı değildir. 
Söz konusu işlemler için alternatif bir yaklaşım, sıralı 
ölçeğe karşı gelen oransal ölçeğin kullanılmasıdır 
(Conrow, 2009; ISO 16355-1, 2015). Bilimsel olarak 
sıralı ölçeğin duyarlılığı oransal ölçeğe göre daha 
azdır. Bahsedilen dezavantajlar sebebiyle KDS 
tabanlı kalite evinde klasik ölçeğin yanı sıra oransal 
ölçek kullanımına da yer verilmiştir.  

Sıralı ölçeğin dezavantajlarını kısmen gidermek için 
müşteri önem derecelerinin hesaplanması 
aşamasında Saaty (2008) tarafından geliştirilen AHP, 
bulanık AHP ve grup karar verme gibi yaklaşımları 
kullanan çalışmalar mevcuttur (Kwong ve Bai, 2002; 
Dat, Phuong, Kao, Chou, ve Nghia, 2015; Li, Du ve 
Chin, 2018; Zheng, Xu ve Xie, 2019) Belirtilen 
çalışmalar, ilişki matrisi, iyileştirme gereksinimi ve 
satış potansiyeli için oransal bir yaklaşım 
önermemektedir. 

Belirtilen gerekçe ile Demirtaş ve Köksal (2018) 
Servqual ve kalite evinin birlikte kullanıldığı 
bütünleşik bir yaklaşımı Eskişehir Devlet Hastanesi 
Genel Cerrahi ve Dâhiliye yataklı servislerinde 

uygulamışlardır. Sıralı ölçekle elde edilen Servqual 
puanlarının oransal ölçeğe uyarlandığı ve 
uygulandığı yeni yaklaşımın kalite evinde yüksek 
öncelikli kalite karakteristiklerinin belirlenmesinde 
ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin önerilerde 
bulunulmuş, hangi kalite karakteristiklerinin hizmet 
kalitesini geliştirecek hedef ve stratejileri 
belirlemede etkili olacağı tartışılmıştır. 

Bu çalışma bilindiği kadarıyla, imalat sektöründeki 
bir firma için geliştirilen KDS tabanlı bir kalite 
evinde; iyileştirme oranı, satış potansiyeli, ilişki 
matrisi ve müşteri önem derecelerinin her biri için 
oransal ölçeğin kullanıldığı ve sonuçların klasik 
ölçekle karşılaştırıldığı ilk çalışmadır. 

 

3. Yöntem 

1971 yılında Mitsubishi Heavy Industries şirketine 
bağlı Kobe tersanesinde yaşanan aksaklıklar, KFY ile 
çözüme ulaştırılarak bilinirliğinin artmasını 
sağlamıştır. Literatürde pek çok KFY tanımı 
bulunmaktadır (Doğan, 2014). KFY, ürün veya 
hizmet kalitesini henüz tasarım aşamasındayken 
güvence altına alan bir yöntemdir (Chan ve Ip, 2011). 
González, Quesada ve Bahill (2003) tarafından 
yapılan daha geniş içerikli tanıma göre ise KFY, 
müşterinin taleplerine yönelik ürün veya hizmetin 
tasarımı, üretimi ve pazarlanması amacı ile 
organizasyon içinde disiplinler arası eşgüdümü 
sağlayan planlama ve iletişim süreçlerinden oluşan 
sistematik bir yaklaşımdır. Diğer bir deyişle, müşteri 
talepleri ve firma fonksiyonları arasında ilişki kuran, 
müşteri taleplerinin ürün veya hizmet planlama 
sistemine uyarlanmasını sağlayan süreçler 
bütünüdür (Kazemzadeh, Behzadian, Aghdasi ve 
Albadvi, 2009).  

KFY’nin ana hedefleri:  

 Dile getirilen/getirilmeyen müşteri taleplerini 
önceliklendirmek, 

 Bu talepleri işletme karakteristiklerine 
dönüştürmek, 

 İşletmedeki tüm birimlerin müşteri 
memnuniyetine odaklanarak kaliteli ürün veya 
hizmet sunumunu gerçekleştirmelerini 
sağlamaktır. 

Bu amaçlar doğrultusunda firma mevcut 
kaynaklarına odaklanarak masraflarını azaltabilir, 
pazardaki değişikliklere kolayca adapte olabilir, 
iyileştirme zamanını belirleyerek, ilk seferde doğru 
ürün veya hizmeti pazara sürebilir. 
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KFY’deki ilk ve temel matris, yeni/mevcut ürün ya da 
hizmet geliştirme sürecinde müşteri 
gereksinimlerinin; (NELER), uygun teknik 
gereksinimlere (NASILLAR) dönüştürülme 
sürecinde kullanılan ve “kalite evi-house of quality” 
olarak adlandırılan matristir (Evans, 1997). İzleyen 
bölümlerde Kalite evine ilişkin klasik uygulama 
adımlarının çalışmada önerilen oransal ölçek 
kullanımı ile nasıl yürütüleceği detaylı olarak 
tartışılmıştır. 

  

3.1 Kalite Evinde Oransal Ölçek Kullanımı ve 
Kalite Evi Uygulama Adımları 

Adım 1. Müşteri ihtiyaçlarının (müşterinin sesi) 
belirlenmesi 

Kalite evinde ilk adım, hedef kitleyi doğru 
tanımlamaktır. Örneğin üretilecek ürün bir spor 
otomobil ise, ticari ya da SUV araç kullanan 
kimselerle yapılacak bir çalışma gerçek müşteri 
isteklerini temsil etmeyebilir. Piyasaya sürülecek 
ürünün kime, nerede ne zaman satılacağı, rakip 
firmalar ve pazar payları, ürettikleri benzer ürünün 
özellikleri bu aşamada belirlenmelidir. 

Hedef kitle belirlendikten sonra, ürüne ilişkin 
isteklerin müşterilerin kendi sözcükleri (müşterinin 
sesi-voice of customer) ile ifade edilmesi gerekir. 
İhtiyaçlar belirlenirken, katlanılacak maliyetler bu 
aşamada dikkate alınmamalıdır. Müşterinin dili ile 
konuşmalı, ihtiyaçların tüm KFY takımınca doğru bir 
şekilde anlaşıldığına emin olunmalıdır. 

Müşteri ihtiyaçları farklı yollarla belirlenebilir. Odak 
grubu çalışmaları; anket yoluyla görüş almak; 
müşterilerle yapılan bire bir görüşmeler; telefon, 
faks ve mail yoluyla gelen istek, şikâyet ve öneriler; 
sergi fuar vb. etkinliklerdeki geribildirimler bu 
ihtiyaçların belirlenmesinde başvurulan 
yöntemlerdir.  

 

Adım 2. Müşteri isteklerine ilişkin göreli önem 
derecelerinin belirlenmesi 

Kalite evlerindeki (EK-1, EK-2) müşteri istekleri 
sütunun hemen yanında, göreli önem derecesi 
sütunu yer alır.  

Klasik yaklaşımda, Müşteri isteklerine ilişkin önem 
dereceleri belirlenirken 1-5, 1-9 ya da farklı Likert 
ölçeklerini kullanmak mümkündür. Ölçekte 1 rakamı 
en düşük önem derecesini temsil etmektedir. Her bir 
müşterinin her istek için takdir ettiği önem 
derecelerinin aritmetik ortalamaları hesaplanır. Elde 

edilen ortalama değerler normalleştirilerek göreli 
önem (GÖ) sütunu elde edilir.  

Çalışmada önerilen yaklaşıma göre; göreli önem 
dereceleri hesaplanırken 5’li Likert Ölçeğine karşı 
gelen oransal bir ölçek kullanılmıştır. Tablo 1’de 
gösterilen bu ölçek Demirtaş ve Köksal (2018) 
tarafından önerilen ve Analitik Hiyerarşi Süreci 
(AHP) yaklaşımıyla hesaplanmış bir ölçektir. Oransal 
ölçeğin belirleniş biçimine ilişkin detaylara Demirtaş 
ve Köksal (2018)’ın çalışmasında değinilmiştir. Daha 
önce belirtildiği gibi sıralı ölçekte aritmetik 
işlemlerin anlamsız ve tanımsız olması sebebiyle 
karar verici için oransal ölçek seçeneği de 
sunulmuştur. Sıralı ölçeğin aksine oransal ölçekteki 
değerler birbirine oranlandığında hep sabit bir değer 
elde edildiği görülmektedir. Bu sayede kalite 
evindeki her türlü matematiksel işlem anlamlı hale 
gelmektedir. 

 
Tablo 1  
Sıralı Ölçeğe Karşı Gelen Oransal Ölçek 

Sıralı Ölçek 1 2 3 4 5 

Oransal Ölçek 0,061 0,100 0,161 0,259 0,419 

 

Adım 3. Teknik gereksinimlerin (mühendisin 
sesi) belirlenmesi  

Bu adımın amacı müşteri sesinin teknik 
karakteristiklere dönüştürülmesidir. Her bir müşteri 
isteği bir veya daha fazla teknik gereksinime 
dönüştürülür. Bu noktada güvenlik, yasal 
düzenlemeler, kalite seviyeleri, ürün standartları 
gibi yasal gereksinimler olabileceği gibi üretilen 
ürüne özgü makine ve malzemeler, ortam şartları, 
firma stratejisi gibi gereksinimlerde olabilir. Teknik 
gereksinimler ölçülebilir nitelikte ve müşterinin sesi 
ile doğrudan ilişkili olmalıdır. 

 

Adım 4. İlişki matrisi  

Bu aşamada, müşteri istekleri ile teknik 
gereksinimler arasındaki ilişki belirlenir. İlişki 
matrisindeki bir hücrenin boş olması ilgili müşteri 
isteği ile teknik gereksinim arasında ilişki olmadığını 
gösterir. Eğer ilişki var ise klasik yaklaşımda ilişkinin 
derecesi 1, 3, 5, 7 veya 9 olarak puanlandırılır. 
Kararlar, rakamlar yerine ilişkilerin gücünü 
belirtecek semboller kullanılarak da matrise 
kaydedilebilir. Çalışmada önerilen yaklaşımda ise 1-
9 sıralı ölçeği yerine Tablo 2’de gösterilen ve ISO 



Endüstri Mühendisliği 30(3), 173-186, 2019 Journal of Industrial Engineering 30(3), 173-186, 2019 

 

177 

16355-1 (2015) standardında önerilen 5’li Oransal 
Ölçek kullanılmıştır. 

 
Tablo 2  
Teknik Karakteristikler İçin Oransal Ölçek 
İlişkinin Derecesi Oransal Değer 
Çok yüksek 1 
Yüksek 0,518 
Orta 0,267 
Düşük 0,135 
Çok düşük 0,069 

 

Adım 4. Korelasyon matrisi (Kalite evinin çatısı) 

Kalite evinin çatısını oluşturan korelasyon matrisi ile 
teknik gereksinimler arasındaki ilişki incelenir. 
Kullanılan semboller ilişkinin yönünü 
(pozitif/negatif) belirler. İki teknik gereksinim 
arasındaki (+) işareti, ilgili karakteristiklerden 
birinin iyileştirilmesinin diğerini de iyileştirdiğini,  (-
) işareti ise kötüleştirdiğini ifade eder. Yapılan 
iyileştirme çalışmalarında bu durumun dikkate 
alınması önemlidir. 

 

Adım 5. Kıyaslama, iyileştirme gereksinimi ve 
satış potansiyeli sütunlarının oluşturulması  

İyi bir planlama için, müşterilerin bakış açısıyla 
isteklerin önem derecelerinin ve üründen 
memnuniyet seviyelerinin belirlenmesi tek başına, 
yeterli değildir. Rakip ürünlerle kıyaslama yapılarak, 
mevcut ve rakip ürünlerin kuvvetli ve zayıf oldukları 
yönler tespit edilmeye çalışılır. Hangi müşteri 
isteklerinin karşılanması halinde ürünün satış 
potansiyelinin ne olacağı ve rakip ürünlere kıyasla 
mevcut üründe ne kadar bir iyileştirme 
gereksiniminin olduğu da belirlenmelidir.  

Müşteri isteklerine ilişkin mutlak önem 
derecelerinin hesaplanmasında kullanılan önemli 
parametreler şunlardır; 

a) İyileştirme gereksinimi: Klasik yaklaşıma göre 
ilgili müşteri isteği açısından firmanın hedeflediği 
değerin firmanın gerçek performansına oranı 
olarak tarif edilebilir. Firma hedefleri 
belirlenirken müşterinin rakip firma 
değerlendirmeleri de dikkate alınır.  

Önerilen oransal yaklaşımda ise, hedef puanlara 
ulaşabilmek için harcanacak çabaya bakarak dört 
düzey belirlenmiştir: Mevcut duruma göre “Çok daha 
iyi olmak”, “daha iyi olmak”, “aynı kalmak”, “daha 

kötü olmak”. Örneğin, belirli bir müşteri isteği 
bakımından 4’ten 5’e çıkmak işin zorluğu veya 
harcanacak çaba dikkate alındığında “çok daha iyi 
olmak” anlamına gelirken başka bir müşteri 
beklentisi bakımından 4’ten 5’e çıkmak “daha iyi 
olmak” anlamına gelebilir. Benzer şekilde, bir 
müşteri beklentisi bakımından gereksiz bir 
performans yüksekliği varsa, iyileştirme çabalarını 
daha iyi odaklayabilmek için, “daha kötü” bir 
performans da tercih edilebilir. Gereken bu 
değişimler için ne düzeyde iyileştirme gereksinimi 
olduğunu oransal ölçekte ifade etmek üzere Tablo 
3’te görülen oransal ölçek kullanılmıştır. 

 
Tablo 3  
İyileştirme Gereksinimi İçin Geliştirilen Oransal 
Ölçek 
Mevcuda Göre Hedeflenen 

Düzey 

Oransal Değer 

Çok daha iyi 0,558 

Daha iyi 0,263 

Aynı 0,122 

Daha kötü 0,057 

 

Çalışmadaki, iyileştirme gereksinimi sütunu hem 
klasik yaklaşımla hem de oransal ölçek kullanılarak 
oluşturulmuş, sonrasında bu sütun kendi içinde 
normalleştirilerek müşteri isteklerine ilişkin mutlak 
ağırlıkların belirlenmesi aşamasında kullanılmıştır. 

b) Satış Potansiyeli: Yapılması planlanan 
iyileştirmenin satış getirisine etkisini belirler.  

Klasik yaklaşımda 1,0-1,2-1,5 değerlerini alır. 1,5 
değeri “satış potansiyelini çok artırır” 1,2 değeri 
“satış potansiyelini artırır” 1,0 değeri ise “fark 
yaratmaz” anlamına gelir. 

Tablo 4’te ise satış potansiyeli sütunu için önceki 
ölçeklere benzer bir yaklaşımla geliştirilen oransal 
ölçek görülmektedir. 

 
Tablo 4  
Satış Potansiyeli İçin Geliştirilen Oransal Ölçek 
Satış Potansiyeli Oransal Değer 
Çok önemli 0,633 
Kısmen önemli 0,260 
Önemsiz 0,106 

 

Satış potansiyeli sütunu da müşteri isteklerine ilişkin 
mutlak ağırlıkların belirlenmesi aşamasında 
kullanılmıştır. 
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Müşteri isteklerine ilişkin mutlak ağırlık (MMA) ve 
bağıl ağırlık (MBA) hesaplarında (1-3) no’lu 
formüller kullanılmıştır. 

𝐢: mu şteri isteg i indeksi 

MÖDi: i. mu şteri isteg i için o nem derecesi 

𝐈𝐆𝐢: i. mu şteri isteg i için  iyileştirme gereksinimi 

𝐒𝐏𝐢: i. mu şteri isteg i için satış potansiyeli 

𝐌𝐌𝐀𝐢: i. mu şteri isteg i için mutlak ag ırlık  

𝐌𝐁𝐀𝐢: i. mu şteri isteg i için bag ıl ag ırlık (%) 

𝐓𝐌𝐌𝐀: Mu şteri istekleri için mutlak ag ırlık 

 su tun toplamı 

𝑀𝑀𝐴𝑖 = 𝑀Ö𝐷𝑖 ∗ 𝐼𝐺𝑖 ∗ 𝑆𝑃𝑖      ∀ 𝑖  𝑖ç𝑖𝑛 (1) 

∑ 𝑀𝑀𝐴𝑖𝑖 = 𝑇𝑀𝑀𝐴                                            (2) 

𝑀𝐵𝐴𝑖 =
𝑀𝑀𝐴𝑖

𝑇𝑀𝑀𝐴
∗ 100              ∀𝑖  𝑖ç𝑖𝑛 (3) 

 

Adım 6. Teknik değerlendirme 

Bu aşamada müşteri beklentilerini karşılamak için 
hangi teknik gereksinimlerin öncelikli olarak ele 
alınması gerektiği belirlenir. Bu amaçla her bir 
teknik gereksinimin mutlak ve bağıl ağırlıkları (4-6) 
no’lu formüller ile hesaplanır. 

𝐣: Teknik gereksinim indeksi 

𝐓𝐆𝐌𝐀𝐣: j. teknik gereksinim için mutlak ağırlık 

𝐓𝐆𝐁𝐀𝐣: j. teknik gereksinim için bağıl ağırlık (%) 

TTGMA: Teknik gereksinimler için mutlak ağırlık 
satır toplamı 

𝐝𝐢𝐣: i. müşteri isteği ile j. teknik gereksinim arasındaki 

ilişki derecesi 

TGMAj = ∑ MMAi ∗ dij             ∀j içini   (4) 

∑ TGMAjj = 𝑇𝑇𝐺𝑀𝐴                                           (5) 

TGBAj =
TGMAj

TTGMA
∗ 100                 ∀j için  (6) 

Yapılan hesaplamalar sonucu her bir sütunun mutlak 
ve bağıl ağırlığı hesaplanır. Hangi sütunlardaki 
teknik gereksinimin ağırlığı daha yüksek ise, o teknik 
gereksinimler üzerinde daha fazla durulur.  

Sonraki aşamada ise araştırmayı yapan şirket, teknik 
gereksinimlerin ölçümü için gerekli test imkânlarına 
sahip olup olmadığını tespit eder. KFY ekibi test ve 
kontroller için gerekli düzenlemeleri yapar. 
Mühendislerin rakiplerle yaptıkları kıyaslamalar 

sonrasında teknik gereksinimlere ilişkin performans 
hedeflerinin belirlenmesi aşamasına gelinir. 
Kıyaslama ile hem iyileştirilmesi gereken yönler 
ortaya çıkarılır, hem de rakiplere göre üstün veya 
zayıf taraflar tespit edilir. 

 

3.2 Ürün Geliştirmede KDS Kullanımı 

KDS, karar vericilere karar verme sürecinde destek 
sağlayan ve karar verme süresini kısaltan bilgisayar 
tabanlı sistemlerdir (Turban, Aronson, Liang ve 
Sharda, 2007).  

Farklı KDS tanımlarına bakıldığında izleyen 
özellikler öne çıkmaktadır (Turban, 1995; 
Çetinyokuş ve Gökçen, 2002; Yıldız, Dağdeviren ve 
Çetinyokuş, 2008): 

 Kullanıcıya yarı-yapısal ve yapısal olmayan karar 
verme işlemlerinde destek sağlamak,  

 Karar verme sürecinin tüm aşamalarını 
destelemek, 

 Karar modellerine ve verilere kolay erişimi 
sağlayan etkileşimli bir sistem üzerinde çalışmak, 

 Esnek ve etkileşimli sistemler tasarlamak, 
 Karar vericinin yerine geçmesinden ziyade onun 

kararlarını destelemek, 
 Modeller kullanmak, 
 Bireysel ve grup karar verme desteği sağlamak. 

Günümüzde, pek çok farklı sektörde KDS’den 
yararlanılmaktadır (Taticchi, Garengo, Nudurupati, 
Tonelli ve Pasqualino, 2015; Aiello, Giovino, Vallone, 
Catania ve Argento, 2018). Ürün geliştirme sürecinde 
KDS kullanımı ise nispeten az sayıdadır (Xu, Li, Li ve 
Tang, 2007). 

Almannai, Greenough ve Kay (2008), KFY ve hata 
türü ve etkileri analizi (HTEA) araçlarını kullanan bir 
karar destek sistemi geliştirmiştir. KFY en uygun 
imalat otomasyon seçeneğini, HTEA ise tasarım ve 
uygulama aşamasındaki riskleri belirlemede 
kullanılmıştır. 

Chan ve Ip (2011), yeni ürün geliştirme sürecinde, 
müşteri satın alma davranışlarının modellenmesine 
yönelik bir KDS tasarlamıştır.  

Singhaputtangkul, Low, Teo ve Hwang (2013) bina 
tasarımı sırasında karşılaşılan karar verme 
süreçlerini iyileştirmek üzere bulanık bilgi temelli 
bir KDS-KFY aracı geliştirmişlerdir. Önerilen araç 
örnek bir vaka üzerinde test edilmiş ve sonuçta hem 
daha iyi bir tasarım kalitesi elde edilmiş hem de 
inşaat endüstrisindeki verimlilik artmıştır. 
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Delice ve Güngör (2013), KFY ve matematiksel 
programlamayı birleştirerek tasarım ekibinin ürün 
tasarım alternatiflerini kolayca karşılaştırabileceği 
böylece ürün geliştirme sürecini kolaylaştırıp 
hızlandıran yeni bir KDS önermişlerdir. 

Doğan (2014), zeki bir karar destek sistemi 
geliştirerek, kaplama sektöründeki bir firma için 
ürün geliştirme sürecine hızlı ve doğru bir şekilde 
yön vermeyi hedeflemiştir. Yapılan çalışma ile en çok 
önem verilmesi gereken müşteri ihtiyaçları ve teknik 
gereksinimler tespit edilmiştir. 

Lei ve Moon (2015), pazar odaklı ürün 
konumlandırma ve tasarım süreçleri için bir KDS 
geliştirmiştir. Yeni ürün geliştirmede pazar 
segmentlerini belirlemede temel bileşen analizi ve 
adaboost tekniklerini kullanmıştır. 

Kulatunga, Karunatilake, Weerasinghe ve Ihalawatta 
(2015), ürün tasarımı ve geliştirme için çevre dostu 
ve ürün yaşam çevrimine dayalı bir karar destek 
sistemi sunmuşlardır. Ürün geliştirme süreçleri 
üzerinde etkililiği doğrulanmıştır. 

Figueroa-Perez, Leyva-Lopez, Santillan, Contreras ve 
Sánchez (2019), yeni ürün tasarımı için pazarlamaya 
yönelik karar destek sistemleri konusunda 
sistematik bir literatür araştırması sunmuşlardır. 

 

4. Bulgular  

İzleyen alt bölümde, tasarım süreci için geliştirilen 
KDS detaylı olarak anlatılacaktır. Uygulanan süreç 
için akış şeması Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

4.1 İmalat sektöründen bir uygulama 

Uygulama bir kabin firmasında kabinet tasarımına 
yönelik süreç üzerinde gerçekleştirilmiştir. Firmada, 
rack kabinetler, kabinet aksesuarları, Telekom saha 
kabinetleri (indoor/outdoor), sunucu ve veri 
merkezi kabinetleri, dış ortam panoları, özel projeler 
ve fiber optik kutuların üretimi yapılmaktadır. 

Çalışmada yararlanılan KDS, Excel VBA aracılığı ile 
geliştirilmiştir. Bunun en önemli sebebi, geliştirilen 
arayüzün işletmelerde yaygın kullanımı olan Excel 
yazılımı ile yeni bir yazılım satın almaya gerek 
duymaksızın kullanılabilir olmasıdır. Konu hakkında 
teknik bilgisi olmayan karar vericiler dahi kolaylıkla 
yazılımı kullanabilir durumdadır. 

 

 

 

KFG proje ekibinin oluşturulması

Müşteri  ihtiyaçlarının 
belirlenmesi

Karar vericinin tercihine göre 
dönemsel anket verilerinin 

getirilmesi

Müşteri  önem 
dereceleri  için 

hesaplama yöntemi 
seçildi mi?

Klasik ölçek ya da oransal 
ölçek seçimi yap

H

Teknik karakteristiklerin 
belirlenmesi

Korelasyon belirlendi  
mi?

Yüzyüze 
görüşme 
ve anket

Kalite evi çatısı  oluşturH

İlişki matrisi 
dolduruldu mu?

Matrisi doldurH

E

Rakiplerle karşılaştırma 
yapılması

E

İlerleme oranı  ve satış noktası  
değerlerinin hesaplanması

Teknik gereksinimler için mutlak 
ve bağıl ağırl ıkların hesaplanması

Yorumlamaların yapılması

Başla

Dur

Müşteri  istekleri için göreli önem 
ağırl ıklarının belirlenmesi

E

Müşteri   gereksinimleri için 
mutlak ve bağıl ağırlıkların 

hesaplanması

 

Şekil 1. Önerilen KDS Temelli Kalite Evi İçin Akış 
Şeması 
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Bu çalışmada geliştirilen KDS, ürün geliştirme 
birimindeki uzman personelin, 3-6 aylık 
periyodlarda gerçekleştirilen müşteri anketi 
sonuçlarını temel alarak yönettiği KFY sürecini 
sistematik hale getirmek için tasarlamıştır. 

Tasarlanan KDS’nin küçük modifikasyonlar ile farklı 
ürün geliştirme süreçlerinde de uygulanabileceği 
söylenebilir. 

KDS uygulamasında 3 temel fayda hedeflenmiştir: 

 Geçmiş ve güncel anket raporlarına erişerek 
anket sonuçlarının analizi, 

 KFY boyutunda klasik yöntem ile oransal 
yöntemin birlikte değerlendirilmesi ve 
karşılaştırma,  

 Kullanıcılara müşteri gereksinimleri ve teknik 
gereklilikler konusunda çıkarsamalar sunarak, 
hedefler konusunda önerilerde bulunma.  

Çalışmada, ilgili dönemler için müşteri konumundaki 
5-6 firma ile yapılan birebir görüşmeler sonrasında 
bir kabinden beklenenler, diğer deyişle müşteri 
gereksinimleri, ayrı bir Excel dosyasında tarih 
temelinde listelenmiştir. Sonrasında çevrimiçi bir 
anket tasarlanarak listedeki isteklerin müşteri 
konumundaki her firma tarafından 1-5 Likert 
ölçeğinde değerlendirmeleri istenmiştir.  

Kullanıcı programı açtığında, giriş ekranında, Şekil 
2’de görüldüğü gibi “Anket Verilerinin Alınması” 
butonu ile karşılaşır. Butona tıkladığında, kullanıcı 
tarafından tarih temelinde seçilen Excel anket 
dosyasında listelenen “müşteri gereksinimleri” 
kalite evine aktarılır. Firmadaki makine 
mühendisleri ve Endüstri Mühendisliği lisans 
öğrencilerinden oluşan bir KFY ekibi, müşteri 
istekleri ile ilişkili olabilecek teknik gereklilikleri 
belirlemiştir. Aynı komut ile belirlenen teknik 
gereklilikler listesi de kalite evine aktarılır. 

 

 

Şekil 2. Ana Sayfa Ekranı 

İkinci aşamada, kullanıcı “hesaplama yönteminin 
belirlenmesi” butonu ile Şekil 3’te gösterilen yöntem 
seçimini yapabileceği sayfaya yönlendirilir. Bu 
adımda kullanıcı, “klasik ve oransal ölçek” 
kullanımına ilişkin bilgi alabileceği yardım 
butonundan da yararlanabilir. Klasik yaklaşım 
seçiminde göreli önem sütunu hesaplanırken, 
müşterilerin 1-5 ölçeğinde verdikleri önem puanları 
geometrik ortalama ile doğrudan birleştirilirken, 
oransal yaklaşım seçimi ile önem puanları Tablo 
1’deki oransal ölçeğe göre çevrilerek geometrik 
ortalama ile birleştirilir ve kalite evindeki müşteri 
önem derecesi sütununa aktarılır. Oluşturulan kalite 
evinde müşteri istekleri ile teknik gereklilikler 
arasındaki ilişki KFY ekibi tarafından klasik 1-9 
ölçeği ile derecelendirilmiştir. Anket verileri ve diğer 
bilgilerin aktarımı sonrası, kullanıcı Excel “kalite evi” 
sayfasına yönlendirilir. Müşteri gereksinimleri ile 
teknik gereklilikler arasındaki ilişkinin belirtildiği 
veri girişi, sayfadaki hücrelere tıklandığında açılan 
“aşağı açılır liste” aracılığı ile “1,3,5,7,9” 
değerlerinden biri seçilerek kolaylıkla yapılır. Hem 
klasik hem oransal ölçek için görsel olarak aynı 
seçim ekranı kullanılır, ancak arka planda oransal 
ölçek için hesaplamalar daha önceki bölümlerde 
belirtildiği gibi yapılır. “Oransal Ölçeğe Göre 
Hesapla” makrosu, kalite evi içerisindeki tüm 
hücrelerde oransal ölçeğe karşı gelen gömülü 
değerler ile hesaplama yapmaktadır. Örneğin ilişki 
matrisinde 9 (çok yüksek) olarak belirtilen ilişkiye 
karşı gelen oransal ölçek değeri 1 iken 7 (yüksek) 
olarak girilen değerin karşılığı ise 0,518’dir. 

 

 

Şekil 3. Yöntem Seçim Ekranı 

 

Sonraki aşamada, teknik gerekliliklerin 
iyileştirilmeleri durumunda, birbirleriyle çelişen 
etkileri olup olmadığı KFY ekibince korelasyon 
matrisi ile değerlendirilmiştir. Birçok teknik 
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karakteristik diğer teknik karakteristikler ile ilişkili 
olmakla birlikte birbirini olumsuz etkileyebilecek bir 
teknik gereksinim göze çarpmamaktadır. 

Sonrasında, firma rakiplerinin kendilerinden hangi 
konularda ileride olduğunu görmek ve firmanın 
geleceği için gerekli tedbirleri almak adına pazarda 
pay sahibi olan 3 rakip firmayı belirlemiştir. Müşteri 
konumundaki firmaların uygulamanın yapıldığı 
firmayı ve rakiplerini değerlendirmeleri istenmiş, bu 
bilgilerden hareketle her müşteri isteği için firmanın 
hedef değerleri KFY ekibince belirlenmiştir. 
Planlanan ve gerçekleşen performans puanlarından 
hareketle oluşturulan makro yardımıyla iyileştirme 
gereksinimleri ve satış potansiyeli sütunu 
oluşturulmuştur.  

Oluşturulan kalite evindeki tüm hesaplamalar 
(müşteri istekleri için mutlak ve bağıl ağırlıklar, 
teknik gereksinimler için mutlak ve bağıl ağırlıklar) 
hem klasik hem de oransal ölçeğe göre ayrı ayrı 
hesaplanmıştır. Hesaplanan değerleri yorumlamak 
için Şekil 4’te görülen “Yorumla” makrosundan 
yararlanılmıştır. Analiz sonuçları, tasarlanan Karar 
Destek Sisteminin “müşteri gereksinimleri” ve 
“teknik gereklilikler” boyutunda çıkarım 
mekanizması ile kullanıcıya sunulmuştur. Yorumla 
makrosu çalıştırıldığında, müşteri istekleri ve teknik 
gereklilikler bağıl ağırlık değerlerine göre 
sıralanmakta, önem derecesi en yüksek gereklilikler 
ekranda görüntülenmektedir. Ek olarak, ilgili teknik 
gereklilik için hedef değerler KFY ekibindeki 
tasarımcının görüşleri alınarak oluşturulan veri 
tabanından çekilerek aynı makro yardımıyla karar 
vericiye sunulmaktadır. Mevcut haliyle sistem son 
kullanıcıya temel tavsiyeleri verebilmektedir. 

 

 

Şekil 4. Yorumlama Ekranı 

 

Yapılan uygulamada, klasik ve oransal ölçeğin 
kullanıldığı durumlar için elde edilen sonuçlar 
tartışılmıştır.  

Klasik ölçeğe göre müşteri istekleri arasında bağıl 
ağırlığı en yüksek çıkan istek %14,43 ile “dış 
darbelere dayanım” olmuştur. Bu isteği %13,49 ile 
“yüksek mukavemet ve güvenlik”, %13,33 ile “fazla 
yük taşıma kapasitesi” izlemiştir. Diğer müşteri 
isteklerinin bağıl ağırlık değerleri Ek-1’de 
görülmektedir.  

Klasik ölçeğe göre, teknik gereksinimler arasında ise 
bağıl ağırlığı en yüksek çıkan % 16 ile “Ana profil 
derinliği” olmuştur. Mekanik mukavemeti 
arttırabilmek amacıyla “en az 12 cm’lik derinlik” 
teknik gereksinim için hedef değer olarak 
belirlenmiştir. Bağıl ağırlığı en yüksek ikinci sıradaki 
teknik gereksinimler ise %11 ağırlık değerleri ile 
“üst şapka tasarımı”, “alt şase tasarımı” ve “arka 
kapak” olmuştur. Üst şapka en az 10 mm. boşluktan 
havalandırmaya izin verecek şekilde tasarlanmalı, 
alt şase üzerinde kablo/hava geçişine müsaade 
edebilecek geçiş noktaları olmalıdır. Arka kapak ise 
en çok 5 mm genişliğinde ve en az %64 havalandırma 
kapasitesine sahip olmalıdır. Diğer teknik 
gereksinimlere ilişkin bağıl ağırlık değerleri ise Ek-
1’de görülmektedir. 

Oransal ölçeğe göre hesaplama yapıldığında ise, ilk 
üç sıradaki müşteri isteğinin değişmediği ancak bu 
isteklere ilişkin bağıl ağırlık değerlerinin yükseldiği 
görülmektedir. Örneğin “dış darbelere dayanım” 
isteğinin bağıl ağırlığı %23,25’e yükselirken bu isteği 
%21,48 ile “yüksek mukavemet ve güvenlik”, 
%20,48 ile “fazla yük taşıma kapasitesi” izlemiştir 
(Ek-2).  

Ek-2’de teknik gerekliliklere ilişkin bağıl ağırlıklar 
incelendiğinde, oransal ölçeğin kullanıldığı 
durumda, önem sıralarının bazı gereklilikler için 
değiştiği bazıları için aynı kaldığı Tablo 5’teki 
karşılaştırmada net bir şekilde görülmektedir. Gri 
satırlar, sıralaması değişen teknik gereklilikleri 
göstermektedir. İlk iki sırada yer alan dört teknik 
gerekliliğin önem sıraları değişmezken; “kabinet 
ayağı” 8. sıraya, “ön şase tasarımı” 7. sıraya, kabinet 
boyası 6. sıraya gerilemiştir. “Montaj dikmeleri” nin 
bağıl ağırlık değeri ise 4. sıraya yükselmiştir. Diğer 
teknik gerekliliklerin sıralamasında bir değişiklik 
görülmemektedir. Örneğin; “numaralandırma” her 
iki ölçeğe göre son sırada yer alan teknik gereklilik 
olmuştur. Benzer şekilde üst şase tasarımı üçüncü 
sıradaki yerini korumaktadır. 
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Tablo 5.  
Teknik Gereklilikler için Karşılaştırma 

 Önem Sırası 

Teknik Gereklilikler Klasik 
Ölçek 

Oransal 
Ölçek 

Üst şapka tasarımı 2 2 
Ana profil derinliği 1 1 
Kabinet ayağı 7 8 
Ön şase tasarımı 6 7 
Alt şase tasarımı 2 2 
Arka kapak 2 2 
Ön kapı kilit sistemi 5 5 
Kabinet boyası 4 6 
Üst şase tasarımı 3 3 
Montaj dikmeleri 8 4 
Numaralandırma 9 9 

 

6. Sonuçlar  

Karar destek sistemi ile geliştirilen kalite evinin 
amacı, müşteriden gelen bilgileri işleyip, müşteri 
isteklerini doğru ve hızlı bir şekilde analiz ederek 
müşteri memnuniyetini arttırabilmektir.  

Yanı sıra, KDS ile geliştirilen yapı sayesinde kalite 
teknikleri konusunda uzman olmayan karar 
vericilerin dahi karar verme aşamasında daha hızlı 
ve yerinde karar almaları hedeflenmiştir. Anket 
verilerinin alınması komutu ile anket sonuçları 
dönemler temelinde revize edilerek, müşteri 
istekleri ve teknik gerekliliklere ilişkin satır ve 
sütunlar kolaylıkla kalite evine aktarılmış olur. Kalite 
evinde kullanılan klasik ölçeğin dezavantajlarını 
gidermek amacıyla yeni önerilen oransal ölçek ile 
müşteri istekleri ve teknik gereklilikler için mutlak 
ve bağıl ağırlıklar kolayca hesaplanarak sonuçların 
yorumlanması aşamasında karar vericiye destek 
sağlanır. Çalışmadaki örnek olay, iki ölçeğin farklı 
sonuçlar verebildiğini göstermiştir. Bu gerekçe ile 
kullanıcı kendi tercihine göre klasik ve oransal 
ölçekle elde ettiği sonuçları karşılaştırarak en önemli 
müşteri istekleri ve teknik gereklikler hakkında fikir 
sahibi olabilir. Önemli teknik gereklilikler için hedef 
değerlerin ne olacağı konusunda yardım alabilir. 

Veri miktarındaki ve müşteri isteklerindeki hızlı 
artış ve değişim, alternatif ürünlerin hızla piyasaya 
sürülme ihtiyacı ve ürün geliştirme sürecinde 
yaşanan problemlerin önceden tahmin 
edilebilirliğinin getireceği olası yararların KDS 
tabanlı KFY sürecini yaygınlaştırılacağı 
düşünülmektedir.  

İzleyen çalışmalarda hedef değerlerin optimize 
edilebilmesi için matematiksel modelleme ile 
bütünleştirilebilecek KDS tabanlı KFY süreci 
üzerinde çalışmak mümkündür. Üretim sektöründe 
yapılan uygulamanın servis sektöründe faaliyet 
gösteren birçok firma için kullanılabilir olduğu da 
açıktır. 

 

Teşekkür 

Verilerin derlenmesi aşamasında katkı sağlayan 
lisans öğrencilerimize teşekkür ederiz. 

 

Çıkar Çatışması  

Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması 
beyan edilmemiştir.  
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Ek 2 Kalite Evi (Oransal Ölçek) 
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This paper presents a wage model consisted of job evaluation, performance 
evaluation to measure employee’s task and contextual behaviors, besides employee 
characteristics. Employee’s wage is a sum of a basic wage derived from a job score 
and three variable rewards including (i) a revision reward satisfied with task 
performance, (ii) a reward linked to contextual performance, and (iii) a merit wage 
increased for employee characteristics in terms of education degree+, seniority and 
team leadership. An approach producing a job-linked score for each one component 
and then a related wage grade are developed. For the basic wage, job evaluation is 
carried out to assess forty-nine blue-collar jobs within a company. How an employee 
accomplishes the task activities for seven job evaluation factors is assessed as task 
performance. A linear function is developed to transform employee’s contextual 
performance to a job-linked score. These three components are integrated into a 
composite score to translate a wage level. The system is implemented in a middle-
sized manufacturing company for blue-collar jobs for a given period. The results 
indicate that the job point has a significantly greater influence on a wage level. 
 

 
İŞ VE PERFORMANS DEĞERLEME ESASLI BİR MAAŞ MODELİ 

Anahtar Kelimeler Öz 
İş değerlemesi, görev 
performansı, davranışsal 
performans, kişisel 
özellikler, maaş sistemi, 
ödül 

Bu çalışmada, iş değerlemesi ve personelin görev ve bağlılık davranışlarını ölçmek 
için performans değerlemesi ve personel özelliklerinden oluşan bir maaş modeli 
sunulmuştur. Personel maaşı iş skorundan elde edilmiş temel maaş ve 3 değişken 
ödül; (i) görev performansı ile elde edilmiş bir ödül, (ii) bağlamsal performansla 
ilgili bir ödül, (iii) eğitim, deneyim ve takım liderliği açısından kişisel özellikler için 
bir ek gelir, toplamıdır. Her bir bileşen için iş bazlı bir skor elde eden ve bunu bir 
maaş seviyesi üreten bir model geliştirilmiştir, Temel gelir için, bir işletmede 49 
mavi yakalı işin puanını belirlemek için iş değerlemesi yürütülmüştür. Yedi iş 
değerleme faktörü için personelin görev aktivitelerini nasıl başardığı görev 
performansı olarak değerlendirilmiştir. Çalışanın bağlamsal performansını iş bazlı 
puana dönüştürmek için bir lineer fonksiyon geliştirilmiştir. Üç bileşen, bir ücret 
düzeyine ulaşabilmek için birleşik bir skora dönüştürülmüştür. Sistem bir dönem 
için orta ölçekli bir metal sanayi işletmesinde mavi yakalı işler için uygulanmıştır. 
Sonuçlar, iş performansının, ücret seviyesinin oluşmasında daha büyük etkiye sahip 
olduğunu göstermiştir. 
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1. Introduction  

Tough economic conditions and increasing labor 
costs obliged many companies in the 2000s to 
modify their HRM (Human Resources Management) 
systems. As an attempt to follow the performance-
based wage systems used in USA companies, the 
companies in the other countries are changing their 
wage systems relied heavily on employee age and/or 
seniority. Companies can establish various types of 
performance pay practices. As one of them, 
individual performance-related pay rewards 
employee for reaching to a performance target. The 
main objectives of this system are both to increase 
job performance and to reward an employee who 
achieves higher performance. It is more common to 
think of schemes involving a combination of fixed 
salary and a variable component that is 
performance-dependent (Conyon, Peck and Read, 
2001). There is a view that a performance-based 
wage system is more effective than the other ones for 
achieving business objective since they reflect 
employee’s performance and business objective. 

Job evaluation concerns the assessment of a value 
system that reflects the required responsibility and 
duties of a job (Wilde, 1992). It produces a basic 
wage. It is plausible that other personal and 
organizational influences should be considered for 
merit wage increases. Performance evaluation is the 
process that compares employee’s job performance 
with job standards to measure how well the job is 
performed. Job performance is measured by asking 
the supervisor of each employee who completed a 
survey to assess his/her task and contextual 
performance (Borman and Motowidlo, 1993). Task 
performance relates to the proficiencies with which 
incumbents perform core technical activities that are 
important for their jobs. Contextual performance is 
defined as individual efforts that are not directly 
related to their main task function but are important 
because they shape the organizational, social, and 
psychological context that serves as the critical 
catalyst for task activities and processes (Werner, 
2000). Most employees expect to gain higher wage 
grades as a result of their higher job performances.  

Job evaluation is a managerial tool for determining 
basic pay. Performance-related pay is designed to 
reward good performance in a given job or task 
(Sandberg, 2017). Organizations have motivated 
employers to shift their compensation paradigms 
from a traditional job-based pay to performance-
based pay to achieve their strategies and goals. 
Under this new pay system, employers have 

allocated extra reward based on employees’ 
performance such as merit, skills, knowledge, 
competency and/or productivity. Many researchers 
recognize that the implementation of this pay system 
brings more positive impacts than job-based pay 
because it may strongly attract, motivate and retain 
high performing employees to improve job efficiency 
and productivity, as well as maintain and enhance 
organizational competitiveness in an era of 
globalization (Ismail, Razak, and Ibrahim, 2016). The 
general principle is that performance-related pay is 
based on job performance which is usually a certain 
percentage of an employee’s base pay.  

This study is an attempt to create a combined score 
including job evaluation, performance evaluation to 
measure employee’s task and contextual behaviors, 
and employee characteristics. The basic outlet is to 
reach a job-related score for each component and to 
create a wage level from the overall score for an 
employee. The total wage is composed of a basic pay 
derived from a job score and three variable rewards 
including (i) a revision satisfied with task 
performance, (ii) a reward linked to contextual 
performance, and (iii) an extra pay for employee 
characteristics. In this study, we will develop a 
scheme converting a performance score to a job 
point. The knowledge and skills reflecting how an 
employee performs the demands of his/her current 
job in terms of seven job evaluation factors were 
designed as task performance criteria and labeled 
conceptually very similar to associated job factors. 
The model was implemented in a middle-sized 
manufacturing company for blue-collar jobs.  

 

2. Implementing the job evaluation system  

2.1 Job evaluation 

Job evaluation is a systematic procedure used to 
determine the relative worth of a job. The practice of 
job evaluation based on a theory of wage 
determination that set wages according to the 
principle of “equal pay for equal work”. In a word, 
wages are based on the attributes of a job rather than 
an individual incumbent. This procedure aims to 
develop an internally consistent job hierarchy to 
achieve an appropriate pay structure to both 
management and labor (Morgeson, Campion and 
Maertz, 2001). The greater the value of a job within 
an organization, the higher the wage. It also enables 
the design and establishment of human resources 
improvement procedures and fair reward systems. 
The role of job evaluation in salary administration 
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has, hence, grown in importance as more 
organizations have attempted to implement 
comparable worth policies (Hahn and Depboye, 
1988).  Job evaluation has been in common use by 
many large companies and also governments (e.g. 
Department of Health in the UK), since World War II, 
although small firms are less apt to use it (England, 
1999).  

A number of approaches have been developed and 
implemented for job evaluation. There are two main 
evaluation approaches as analytical and non-
analytical. The most comprehensive method used in 
job evaluation is the point-factor method. Job point 
in a typical point factor job evaluation plan is the sum 
of each factor rating of the plan. In point factor job 
evaluation method, factors are classified into four 
groups; skill, responsibility, effort, and working 
conditions. Each one has some factors such as 
education, knowledge for the skill-oriented category. 
Depending on the preference of the company, these 
factors can be weighted differently. There are two 
common methods of weight factors. The first one is 
selecting weights based on the subjective or rational 
ground. Evaluation committee basically determines 
factor weights based on their collective judgments. 
The other is to derive factor weights as a result of an 
optimization method such as linear programming or 
statistical modeling. 

Most of the job evaluation studies (Charnes, Cooper 
and Ferguson, 1955; Gupta and Ahmed, 1988; 
Ahmed, 1989; Pittel, 1999; Das and Garcia-Diaz, 
2001) have focused on the weighting the factors. 
Kahya (2006a) determined the factor weights with 
the interview method in a metal industry company in 
Turkey. Dağdeviren, Akay, and Kurt (2004) and 
Kahya (2006b) utilized the Analytic Hierarchy 
Process (AHP) in the job evaluation process to obtain 
the factor weights.  

In recent studies, Kareem, Oke, Atetedaye, and Lawal 
(2011) used a point rating mathematical model to 
determine the appropriate wages. Shunkun and 
Hong (2011) and Chen and Jiang (2011) used an AHP 
method to determine the factor weights. Dogan, 
Onder, and Demir (2014) aimed to redetermine the 
importance of main and subfactors used in point 
factor method by 20 human resource professionals 
located in different sectors. They found that the 
results were quite close to the values in the job 
evaluation system developed by the Turkish Metal 
Industry Employer’s Union.  In order to establish a 
reasonable and scientific internal pay system, Sun 
and Luo (2013) presented an in-depth study on the 

application process of the point-factor job evaluation 
approach. The study aimed to determine the factor 
weights using the AHP method.   

Kutlu, Ekmekçioğlu, and Kahraman (2013) and 
Kutlu, Behret, and Kahraman (2014) proposed a 
multi-criteria fuzzy approach for a job evaluation 
problem. In Kahya (2018)’s study, a salary model 
was developed to create a wage level from overall 
score consisting of job evaluation, employee 
characteristics, and job performance to ensure wage 
fairness and also enhance employee’ satisfaction. 
The model was implemented in a middle-sized 
manufacturing company for white-collar jobs. 
Several recent studies (e.g., Bender and Pigeyre, 
2016; Sandberg, 2017) have examined the validity 
and effect of a job evaluation system on wages and 
the use of job evaluation.  

 

2.2 Job evaluation process  

This study was conducted in a medium-sized 
manufacturing company. The company management 
decided to adopt a new personnel evaluation system 
for the blue-collar staff to enhance employee’s 
perceptions of wage satisfaction and fairness.  

The implementation process of a job evaluation 
process in a company has been outlined by some 
authors (e.g. Morgeson et al., 2001). There exist a 
number of steps to develop and implement the wage 
system in any organization as given below.   

 

2.2.1 Compensation committee  

In the job evaluation process, the first step is to set 
up a compensation committee to manage the 
company’s strategic compensation policy. In most of 
the cases, evaluation is the task of a committee 
composed of managers. Experts suggest that seven to 
nine members make a workable group. Too few are 
too cozy and not enough of a database; too many can 
fragment the conservation or even make it unruly.  
The evaluation committee consisted of managers 
from the departments where blue-collar employees 
work and also HRM manager.  

Some job evaluation tools in use in the country were 
summarized to the committee in a meeting. After 
considerable discussion, they decided that the point 
factor job evaluation system is easy to understand 
and to apply. 
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2.2.2 Factors and levels  

In Turkey, Metal Industry Job Grading System 
(MIJGS) (1996), the publication of the MESS (Turkish 
Employers’ Association of Metal Industries), for 
blue-collar jobs in the metal industry in Turkey, was 
prepared in 1982 and expanded in 1996. Almost all 
the metal manufacturing companies joining to MESS 
have organized their job evaluation systems 
according to MIJGS. In MIJGS, job definitions, levels’ 
definitions for each factor, job scores and wage 
grades for about 400 benchmark (key) jobs were 
evaluated. Twelve factors in the system are 
categorized into four groups;  

a) Skill (including four factors; basic knowledge and 
education, experience, skill, decision making),  

b) Responsibility (including four factors; machine 
and equipment, material and product, 
manufacturing, hazards with others),  

c) Effort (including two factors; mental, physical) 
and  

d) Working conditions (including two factors; 
environmental conditions, hazards).  

According to HRM experts who implemented the 
system to companies, MIJGS has two important 
drawbacks. First, the level definitions which are 
open to interpretation to permit any accurate 
measurement and factors used to evaluate the jobs 
have not been revised since 1982. However, as a 
result of development in technology, increment in 
education level and improvement in working 
conditions, the definitions of some factors (e.g. 
knowledge, environmental conditions, hazards) 
have become out-of-date.  Secondly, the weights in 
the plan are too general and inconstant and also each 
factor in a category has almost equal weight, so it is 

avoided that one factor stands out as more important 
than others. It is clear that the system is insufficient 
to measure jobs in the metal industry.       

In a meeting, the committee evaluated the 
consistency of the MIJGS system in terms of the 
factors and their weights in the plans implemented 
by some companies. The appropriateness of the 
factors was discussed to ensure that all significant 
job features can be fairly measured. A revision on 
two factors was suggested; “Knowledge” factor in the 
system measures all the forms of knowledge to fulfill 
the job responsibilities satisfactorily. This includes 
theoretical and practical knowledge; professional, 
specialist or technical knowledge associated with the 
job. It was separated into two factors; “Knowledge” 
and “Education” to not only measure much more 
fairly jobs but also consider employee’ education 
degree which can be lower or higher than job level. A 
new factor, “Concentration” was added to the plan to 
measure the effort required for a job. In the MIJGS, 
the weights of the factor categories were considered 
as 40%, 20%, 20%, and 20%, respectively. The 
factors in each category were equally weighted to 
avoid that a factor is deemed more important than 
any other, which is unusual because some have 
greater importance than the others. The committee 
weighed the factors in terms of their importance to 
the overall work of the jobs via a Delphi technique in 
consideration with the weights in the MIJGS and 
elsewhere. The final weights were achieved by 
coming to an agreement in the next meeting (see 
Table 1). Kahya (2006a) reviewed all the job 
evaluation plans used in the metal sector companies 
in the country and then revised the level definitions 
in the MIJGS system to ensure that they were well 
understood. The level definitions in this study were 
taken from Kahya (2006a). 
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Table 1 
Job Evaluation Factors and Their Level Points  

Category  Factor Point 1 2 3 4 5 6 

Skill Education 90 30 60 70 90   
 Knowledge  70 20 30 45 70   
 Experience 100 10 20 30 60 100  
 Skill  110 10 15 30 60 70 110 
 Decision making 50 10 20 35 50   

Responsibility Machine  60 10 30 40 60   
 Material  50 10 25 35 50   
 Flow  30 7.5 15 22.5 30   
 Hazards with others 30 6 12 18 24 30  

Effort Mental  70 14 28 42 56 70  
 Concentration  80 20 35 55 80   
 Physical  100 20 40 65 85 100  

Working Environmental conditions 110 15 30 50 70 110  
Conditions Hazards 60 6 10 20 35 60  

 

2.2.3 Evaluating the jobs  

Forty-nine blue-collar jobs whose base duties, 
responsibility, skill and personal attributes 
necessary for successful execution are different from 
each other were identified to evaluate. A job analysis 
questionnaire including of twenty questions under 
fourteen job evaluation factor headings was 
designed to obtain current job information. The 
questionnaires were distributed to at least two 
experienced employees for each job.  

Each participant was asked to fill out it by checking 
an appropriate alternative or answering the 
questions as far as possible, seeking assistance from 
his/her supervisor. The questionnaires were 
evaluated to assign the most appropriate level of 
each factor for a job. Evaluations were checked for 
consistency with the similar jobs in the MIJGS, and 
also the other jobs in the family or equivalent group. 
A consensus was satisfied with the employee’ 
supervisor, if there was any difference of view among 
the results, and then all the evaluations were 
successfully ended. It was found that job scores 
varied from 227.5 to 696.0 points. 

 

2.2.4 Job grades  

The next stage is to decide the number of job grades 
and the point difference between the grades. Too 
many grades defeat the purpose of grouping; and too 
few grades result in jobs of widely varying 
importance receiving the same pay (Werther and 
Davis, 1993).  Generally, the number of job grades in 

the plans is used between 8 and 12, with a point 
increment ranging from 45 points to 65 points (see 
MIJGS, 1996). In this study, we decided a wage 
structure with eight grades, each with a 100-points 
increment. The maximum point of the lowest grade, 
I, was 300 points. Doubtless, to say, the increments 
with 100 points among grades are not satisfactory to 
ensure a fair wage structure. With respect to highly 
increments, four sub-grades (labeled A, B, C, and D) 
having an increment with 25 points for a grade were 
defined as shown in Table 2. 
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Table 2 

Grades and Sub-grades  
  Sub-grades 

Grade Grade range A B C D 

I 000 – 300 000 - 225 226 - 250 251 - 275 276 - 300 

II 301 – 400 301 - 325 326 - 350 351 - 375 376 - 400 

III 401 – 500 401 - 425 426 - 450 451 - 475 476 - 500 

IV 501 – 600 501 - 525 526 - 550 551 - 575 576 - 600 

V 601 – 700 601 - 625 626 - 650 651 - 675 676 - 700 

VI 701 – 800 701 - 725 726 - 750 751 - 775 776 - 800 

VII 801 – 900 801 - 825 826 - 850 851 - 875 876 - 900 

VIII 901 – 1000 901 - 925 926 - 950 951 - 975 976 - 1000 

 

3. Job performance  

It was identified two broad classes of employee’s 
behavior; task performance and contextual 
performance.  

 

3.1 Task performance  

Borman and Motowidlo (1993) suggested that task 
performance relates to the proficiencies with which 
incumbents perform core technical activities that are 
important for their jobs. When employees use 
technical skills and knowledge to produce goods or 
service through the organization’s core technical 
process, or when they accomplish specialized tasks 
that support these core functions, they are engaging 
in task performance (Van Scotter, 2000). A large 
body of research has shown that performance 
evaluation and reward system can significantly 
influence employee’s behavior (Young and Selto, 
1993).   

Desirable criteria to measure employee performance 
depends on the nature of the job. Various attempts to 
reveal criteria have sprung up in the literature (e.g., 
Viswesvaran and Ones, 2000). In this study, the aim 
is not an attempt to create task performance criteria 
which should be used to assess employees. We will 
develop a scheme converting a performance score to 
a job point. The knowledge and skills reflecting how 
an employee performs the demands of his/her 
current job in terms of seven job evaluation factors 
were designed as task performance criteria and 
labeled conceptually very similar to associated job 
factors (see Appendix 1).  

Each criterion has five scales ranging from “1”=” 
Much more below average” to “5”=” Much above 
average, extremely likely”. An employee’s 
performance score for a criterion was assessed with 
scale 3 (average) when the employee accomplishes 
task activities and processes with a desirable effort. 
If that’s so, the employee does not get a reward. The 
principle to reward an employee who has the highest 
performance scale (“excellent”) for a criterion is that 
the performance score (point) is the difference 
between the base and next level points for a related 
factor. This principle presumes that an employee 
who performs a job with a factor level can not show 
higher performance than the effort required for the 
next factor level. The reward for performance scale 4 
(or 2) is half of the difference between base and next 
(or previous) level points.  As it can be seen in 
Appendix 1, one scale improvement in “Job 
knowledge” criterion triggers a reward ranging from 
5 points to 12.5 points for scale 4, and from 10 points 
to 25 points for scale 5 depending on the factor level 
required for a job. It indicates that the reward does 
not only depend on the employee but also on the job 
level.  

Let’s illustrate the task performance of an operator 
who performs the “CNC machining” job (411,50 
points, III/A grade). Sum of the level points matched 
to the job for seven factors is 210 points (Table 3). It 
is assumed that the performance reward will be zero 
if the operator is rated with a standard performance 
(scale “3”) for a criterion. The “Knowledge” factor 
level of the job is “3” with 45 points. For the rated 
with “5”, “much more average” for the “Job 
Knowledge” criterion, the reward will be +25 points 
because the point for level “4” of the factor is 70 
points (see Table 1). Similarly, for the rated with “1”, 
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“much below average”, the score is -15 points 
because of 30 points for the factor level “2”. It is 
assumed that, for scale “4” (or “2”), the performance 

reward score will be +12.5 (or -7.5) points which are 
half of the maximum (or minimum) score. 

 

 

Table 3 

Task Performance Scores For “CNC Machining” Job 

    Performance scores 

Job factors Level Point Task performance criteria  1 2 3 4 5 

Knowledge  3 45 Job Knowledge  -15 -7.50 0 +12.50 +25 

Skill  4 60 Overcoming obstacles to 

complete a task  

-30 -15 0 +5 +10 

Decision making  2 20 Decision making  -10 -5 0 7.50 +15 

Machine 

responsibility  

2 30 Protecting the machine, tools, 

and etc.  

-20 -10 0 +5 +10 

Material 

responsibility  

1 10 Working without mistakes -10 -5 0 +7.50 +15 

Concentration  2 35 Concentrating to the duties  -15 -7.50 0 +10 +20 

Hazards 2 10 Working in safety  -4 -2 0 +5 +10 

Total  210  -104 -52 0 +52.50 +105 

 

3.2 Contextual Performance  

Contextual performance is defined as individual 
efforts that are not directly related to their main task 
function but are important because they shape the 
organizational, social, and psychological context that 
serves as the critical catalyst for task activities and 
processes (Werner, 2000). Common examples of 
contextual performance behaviors include helping 
co-workers, volunteering for a task, and defending 
the organization. Bateman and Organ (1983) 
suggested that contextual performance might show 
an employee’s willingness to help the organization. 
Voluntary behaviors may also be used to 
demonstrate skills and ability that are required for 
advancement but are not needed in the employee’s 
present job (Van Scotter, 2000).  

Coleman and Borman (2000) settled such behaviors 
on three groups (or five sub-groups); 

i. Interpersonal citizenship performance 
(behaviors that assist, support, and develop 
organization members through cooperative and 
facilitative efforts that go beyond expectations)  

ii. Organizational citizenship performance 
(citizenship behaviors that demonstrate the 
commitment to the organization through 
allegiance and loyalty to the organization and 

organization objectives, and compliance with 
organizational rules, policies, and procedures)  

iii. Job/Task Conscientiousness (extra efforts that 
go beyond role requirements, demonstrating 
dedication to the job, persistence, and the desire 
to maximize one’s own job performance).  

Based on a review of the available literature, twenty-
six contextual performance criteria were generated 
from previously cited literature (e.g., Coloman and 
Borman, 2000; Kahya and Çemrek, 2017) and 
performance evaluation tools implemented by the 
companies in Turkey (see Appendix 2).  

Supervisors use a five-point scale ranging from 1=” 
fails to meet expectations” to 5=” clearly and 
consistently exceeds expectations to rate their 
employees’ performance. The scale weights rise in 
arithmetic increments. When an employee is rated 
with an average performance, scale 3, for each 
criterion, performance score will be 60.00%, and 
then s/he will not get a wage increase, a reward.  

In this study, a function to convert a performance 
score (%) to a job evaluation point was described. It 
was assumed that if an employee has an excellent 
(very poor) performance, performance score will be 
a positive (negative) value that is half of the job 
score. In a word, the performance-based score (or 
wage) for an employee is between -50% and +50% 
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of the job point. Clearly, the performance-based 
wage depends on both the job and employee’s 
performance. For instance, when the performance 
score of an employee, promoted to a job with 420 
points, III/A grade, is able to reach to a score among 
-210 points (minimum) and +210 points 
(maximum), and then the new wage grade may vary 
from I/A to V/B grade with 630 points, theoretically. 
This scheme was developed by Kahya (2018). 

The transformation function can be written as 

 

                          JP*0.5*
40

60PP
PJP 







 
                                 (1) 

 
Where PJP is the performance score based on job 
score, JP is the job evaluation score and PP is the 
employee’s performance score (%) (Kahya, 2018).  

 

4. Creating a wage level from the overall score  

In some wage systems involving a combination of a 
fixed wage and variable component (e.g. Shibata, 
2000), generally, each pay band has two wage zones. 
The first, which has two or three pay points to be 
jumped up, can be applicable for a year of 
appointment. The purpose is to check that employee 
can meet the basic demands of his/her post on that 
pay band. Its focus is knowledge and skills that need 
to be applied from the outset in a post coupled with 
the provision of planned development in the 
foundation period of up to twelve months. Each pay 

band has some (promotion) wage points 
(increments) changing between wage bands 
informal wage band zone. Each year, an employee 
has a development review meeting with line 
manager and agrees on the personal development 
plan. If s/he successfully develops his/her skills, 
s/he will be promoted up the next point, till the 
maximum wage point in the pay band. In that kind of 
a system, when an employee moves up to the highest 
wage point, it becomes difficult for an employee who 
has stayed at the maximum to receive a wage 
increase.  

In this study, it will be suggested a new wage 
structure focused on the sub-grade score such that 
the higher the job score, the more wage for an 
employee. A way of doing this increment is by partial 
linear increments. We define that, 

a : a fixed increment,  
Smin : The wage of grade I/A 

Increments among sub-grades are determined with 
“a” increment for first three grades, “1.5a” for the 
next three grades, and “2.5a” for the others. This 
progression deduces that  wage increment traces a 
structure with much more wage for a job with higher 
point. In this structure, while the wage of the first 
sub-grade, I/A, is Smin, the other sub-grade wage can 
be determined by computing consecutively as given 
in Table 4. The new wage of an employee can be 
computed easily depending on two parameters, 
either Smin and fixed “a”, or Smin and a sub-grade wage. 

 

 
Table 4 
Proposed Wages For Sub-Grades  

  Sub-grades 

Grade Point range A B C D 

I 000 – 300 Smin  Smin  + a Smin  + 2a Smin  + 3a 
II 301 – 400 Smin  + 4a Smin  + 5a Smin  + 6a Smin  + 7a 
III 401 – 500 Smin  + 8a Smin  + 9a Smin  + 10a Smin  + 11a 
IV 501 – 600 Smin  + 12.5a Smin  + 14a Smin  + 15.5a Smin  + 17a 
V 601 – 700 Smin  + 18.5a Smin  + 20a Smin  + 21.5a Smin  + 23a 
VI 701 – 800 Smin  + 24.5a Smin  + 26a Smin  + 27.5a Smin  + 29a 
VII 801 – 900 Smin  + 31.5a Smin  + 34a Smin  + 36.5a Smin  + 39a 
VIII 901 – 1000 Smin  + 41.5a Smin  + 44a Smin  + 46.5a Smin  + 49a 

 

Let’s compute the new wage grade including 
rewards of the operator who performs “CNC 
Machining” job. Assume that he has a performance 
score of 85%. The overall score becomes 614.47 
points such that  

 411.50 points for job evaluation 
 +74.38 points for task performance 
 +128.59 points for contextual performance  
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While the job takes place in grade III/A (see Table 2), 
the operator would be promoted to grade V/A. 
Assume Smin= 2,500 TL and a = 75 TL (see Table 4). 
The wage for III/A grade is 3,100 TL (2,500 + 8*75) 
and then employee’s current wage level will be 
3,887.50 TL (2,500 + 12.5*75) where the reward is 
787.50 TL.  

 

5. Application of the model  

5.1 The wage policy of the company  

The company was founded 30 years ago and has 
approximately 200 employees performing all the 
white and blue-collar jobs. Depending on the 
economic and financial conditions of the company, 
the company management raises all the wages of the 
blue-collar workers twice a year by a fixed rate 
around inflation rate based on the consumer price 
index of the base period. Department managers had 
a right to suggest an additional wage increment for 
an employee demonstrating higher performance, 
assessed subjectively by the first supervisor. These 
approaches decrease job satisfaction and 
productivity.  

It was investigated the relationship between current 
(defined in here as “old”) wages and variables (job 
score, seniority, and education level) to highlight the 
weakness of the current wage system using data 
received from 154 employees. Table 5, more or less, 
shows a view of the old system in the company and 
describes how the company adjusts wage policy 

depending on job qualifications, and other variables. 
The results of the regression analyses showed that 
these variables explained half of the variance in 
wages (R2=0.47, p<0.05, F154,3=43.89). The other 
effectual factors may be age, performance, and 
individual attributes of an employee, and local 
market conditions, and etc. They also indicated that 
the previous system was not very fair, although the 
company tends to determine the wages considering 
MIJGS job evaluation system in the latest years. The 
company management tends to increase the 
employee wages which rely heavily on employee’s 
seniority.  Seniority and job score have a moderate 
but significant positive effect on wages. However, 
seniority was negatively and significantly correlated 
with education level. The majority of the employees 
(68.81%) working much more than five years had 
graduated from high school or under. Recently, the 
company prefers to hire such employees that they 
had graduated from occupational high schools. As 
predicted, there was no significant relationship 
between education level and wage and job score.     

As can be seen in Figure 1, in general, the higher job 
score increases, the higher wage rises. Minimum 
wages in some regions pointed out those employees 
who show low performances in their jobs. Except for 
some qualified jobs, less experienced than two years 
or inexperienced workers who perform the jobs 
scored less than 450 points receive a wage level at 
around minimal wages.   

 

  

 

Job score 

Wage 

 

Figure 1. Available Wages Versus Job Scores 
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5.2 Contextual performance evaluations  

The committee selected sixteen criteria of twenty-six 

to measure contextual behaviors, which were 

important and linked to the company’s vision and 

values. The criteria were weighted at the beginning 

of the evaluation period in terms of their importance 

to the jobs as seen in Appendix 2. An evaluation form 

including employee (name, id. no), and job (position, 

name, department, etc.) characteristics, and scales of 

the criteria to check an appropriate one was 

designed. The forms were delivered to supervisors to 

rate the employees. The scores were on a five-point 

Likert scale ranging from “1”, “fail to meet 

expectations” to “5”, “clearly and consistently exceed 

expectations”. 

Performance scores of all 154 employees vary from 

25.63% to 83.00%. It was significantly correlated 

with job score (r=0.45, p<0.01), but not with 

seniority (r=0.018), and education level (r=0.039) 

(see Table 5). Apparently, while employees who have 

higher performance scores took place in qualified 

jobs, the others in the same line were assigned to low 

scored jobs, if possible. For example, although the 

employees who perform the “Heavy welding” scored 

with 524 points were rated with 71.36%, the others 

who work at the “Light welding” job scored with 458 

points were rated with 62.76% on average.    

The effect of performance score on wage depends on 
job score for which formula was worked out with 
minimum and maximum ranges. Although 
theoretically, the maximum performance score is 
50% of job score, the average score to provide a wage 
increment through performance was found as 
+2.73% (+15.54 points) (see Figure 2.a).  The 
majority (111 employees) had a score between -10% 
and +10% of job score (see Figure 2.b). The figures 
clearly show that the higher job scores the wider 
performance score. 
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Figure 2. Performance Scores 

 

5.3. Task performance evaluations 

Each task performance criterion was rated on a five-
point Likert scale by supervisor anchored from “1” =” 
much below average” to “5” =” much above average, 
extremely likely”. Lowest scale, “1”, which indicates 
all the characteristics of the employee in terms of the 
related job factor is completely insufficient. In order 
to compute the task performance scores, a guide 
table exhibiting the scores for each factor was 
regulated as depicted in Appendix 1.  

The overall score on technical proficiency is the sum 
of scores for these seven criteria. It was seen that the 
scores change from -32.50 to 63.50 points. The wage 
grade differences were found as follow; 
 

Wage grade differences -2 -1 0 1 2 

The number of employees 10 30 104 10 0 
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The results indicated that many employees did not 

perform the duties and responsibilities required for 

their jobs to step up a wage grade. 26% of them were 

insufficient. Pearson correlation coefficient among 

task performance and job scores was 0.381, which 

means that there are many employees having low 

performance in each wage grade. Score correlated 

positively and significantly with “job knowledge” 

(r=0.747) and “skill” (r=0.750, p<0.01) as a result of 

having the higher performance of employees 

working qualified jobs, and also high weights for 

these criteria.    

 

5.4 The new wages  

At the new period, the company management 

decided to adopt the new wage system. The basic 

principle of the new salary system was that an 

employee’ wage can rise among 5% and 15% of the 

former wage and average increment was restricted 

with increment budget, 10%. The management also 

demanded that individual plus attributes such as 

higher education level, and seniority were taken into 

consideration for wage increments. The committee 

discussed additional points to motive the employees 

in accordance with these attributes and agreed that 

they were point difference between two levels for 

each higher education level, 5-10 points for each plus 

experience year restricted by 15 years. Plus, 

attributes satisfied an increment ranging from -

52.50 to +70.00 points.  

The overall score for an employee including job, 

performance, and individual attributes was 

computed, and it was seen that the scores took place 

from 203.78 to 809.85 points. The average score 

(482.94 points) consists of 

 428.47 points for job evaluation (88.73%) 

 32.27 points for individual attributes (6.68%) 

 15.61 points for contextual performance 
(3.23%) 

 6.58 points for task performance (1.36%) 

These values imply a weak impact of performance 

evaluations on wage increase, which is only 4.59% of 

the overall score. Job score still had a greater 

influence on wage increases. The wage grade 

differences among job and overall scores were found 

as follow; 

 

Grade differences -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

The number of 

employees 

2 1 1 3 7 26 24 26 24 17 23 

The results indicate that the majority of employees 
climb up much more than one wage grade. Only 
9.09% of them downgrades from the job grade.   

For the new wage system involving these four 
components, the minimum wage (grade I/1) has 
been accepted as Smin=TL 2,500, in consideration 
with labor wage determined by the government. 
Many wage simulations were conducted on data to 
create new wages under basic principles. The most 
appropriate wage model was found to be  

 Smin =2,500 TL 

 a = 75 TL (fixed for each sub-grade), and  

 The rate of average wage increment = 8.85% 

As a result of the new wage system, and evaluation 
system, it is required to see how wage increase rates 

among employees are becoming; i) exactly 5%, ii) 5-
15%, and iii) exactly 15%, each of which reveals the 
reliability of new wages. According to the model, the 
wage increase rates were found such that; 

 
The rate of increase  5% 5%-15% 15% 
The number of employees 54 66 34 

 

42.86% of employees in the company were paid a 
fair wage generated by the new wage system. 
However, 22.08% of them earned less than a fair 
wage.  Similarly, one-three of them had much more 
wage than proposal wage. Consequently, half of the 
employees in the company reached the wages 
created by the new wage system. It is expected that 



Endüstri Mühendisliği 30(3), 187-203, 2019 Journal of Industrial Engineering 30(3), 187-203, 2019 

 

198 

these deficiencies can vanish in the next period if the 
new system is used for wage regulation. 

Table 5 reveals the relationship between new wage 
and eight variables (old wage, new wage, job score, 

task performance score, contextual performance 
score, individual attributes score, overall score, 
seniority, and education level) and also the success 
of the new wage system.  

 

Table 5 

Pearson correlation coefficients (n=154) 
 Education  

Level+ 

Seniority Job 

score 

Task 

performance 

Contextual 

performance 

Individual 

attributes 

Overall 

score 

Old 

wage 

Education level+ -        

Seniority  -0.451** -       

Job score  0.125 -0.336 -      

Task performance -0.132 0.083 0.384** -     

Contextual  per. 0.039 0.018 0.450** 0.497** -    

Individual attributes  -0.102 0.655** 0.067 0.016 0.036 -   

Overall score  0.065 0.114 0.909** 0.571** 0.730** 0.231** -  

Old wage  0.094 0.484** 0.387** 0.322** 0.336** 0.523** 0.521** - 

New wage  0.127 0.392** 0.515** 0.409** 0.461** 0.463** 0.654** 0.970** 

+ Education level; 1: high school or under, 2: occupational high schools, 3: technical high schools, 4: junior college (two-year university) 
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Comparing the differences between correlation 
coefficients under old and new wage systems, the 
following results are essential to reveal: 

i. The new wage had the highest correlation with 
the old wage (r=0.970) and was strongly 
correlated with an overall score (r=0.654). The 
effects of the overall score components and the 
overall score on wage were similar to each other 
(r=0.409-0.654). Job score was much more 
strongly related to the new wage (r=0.515) than 
the old wage (r=0.387). It can be concluded that 
the new wage system is much more satisfactory 
than the former.   

ii. Seniority had an important effect on wages in the 
former system, the effect decreased to 0.392 from 
0.484. It had a weak effect on performance, 
however, significantly correlated with employee 
characteristics, as expected. 

iii. The supervisors were rated their employees 
without considering their characteristics; 
seniority, and education level. The coefficients 
varied from 0.005 to 0.132.  

iv. Job score had an important effect on the overall 
score (r=0.909) 

v. Task performance was moderately correlated 
with contextual performance (r=0.497). The 
preferences of the supervisors were partly 
independent of each other.  

 

6. Conclusion  

Virtually all private sector organizations in the 
United States (and in many other countries) use 
multiple pays for performance plans with the design 
varying as a function of factors such as job level, type 
of occupation, the way the work is organized, and the 
organization’s strategy (Gerhart and Fang, 2014). 
There is a common belief that the traditional wage-
employment relationship, where employees are 
rewarded simply by straight salaries (or less 
frequently nowadays piece rates) is not ideal for a 
modern competitive economy. Companies can 
establish different types of performance pay systems 
such as profit-related pay, individual performance-
related pay, skill or competency-based pay, team-
based performance-related pay, and etc. Individual 
performance-related pay rewards the employee for 
reaching a specific performance target. The main 
objectives of this system are both to increase 
individual performance and to reward the employee 
who has higher performance. It is more common to 
think of schemes involving a combination of fixed 
salary and a variable component that is 
performance-dependent (Conyon et al., 2001). The 
suggestion of this study is focused on the 
performance-based wage system. We developed a 
wage system producing employee wage combining 
job score, employee’ task and contextual 
performance scores, and individual attributes. 

Different reward strategies are likely to have 
different effects on the company’s outcomes. 



Endüstri Mühendisliği 30(3), 187-203, 2019 Journal of Industrial Engineering 30(3), 187-203, 2019 

 

199 

Strategies to consider job performance and 
employee characteristics have focused on extra pay 
for each different component, a percentage of basic 
pay, or additional pay for each different level. These 
suggestions do not motivate employees. The scheme 
in this study was to create a wage level from overall 
score consisted of job evaluation, job performance, 
and employee characteristics in order to ensure 
wage fairness and also enhance employee’ 
satisfaction. Job score produces a basic pay. There 
will be two extra pay for employees who have higher 
characteristics than the required level for the related 
job. Job performance was measured with how an 
employee achieves the task activities. These 
components were integrated into a composite score 
to obtain a reward. The basic superiority of the 
model developed in this study was that an overall 
score based on job point was produced from the 
components; job evaluation and job performance. 

The system guarantees that each employee’s wage is 
restricted to his/her performance. For instance, the 
employee’s score mentioned in Table 3, theoretically, 
varies from -104 (lowest task performance) to 105 
(highest task performance) for task performance and 
from -205.75 points (lowest contextual 
performance) to 205.75 points (highest contextual 
performance) for contextual performance. It means 
that his/her score linked with wage theoretically can 
be among 101.75 points (lowest task and contextual 
performance) and 722.25 points (highest task and 
contextual performance). His/her wage grade can 
take place between I/A and VI/A. These grade 
differences motivate employees enough to develop 
their task and contextual behaviors. Although an 
employee can reach a reward to be 50% of the job 
score, the average score was found only 2.73%, 
which is 4.59% of the overall score. In order to 
establish a more performance-based wage, the limits 
must be extended to ±100% of job score or 
employees having a standard performance can take 
a reward.  

In this study, the aim was not to drive the best task 
performance criteria to assess employees. The 
second type of task performance such as using 
technical documentation, repairing, working hard, 
and overall technical performance can also be 
suggested to assess an employee. In this case, the 
effect of these criteria can be computed as contextual 
criteria were. It is not recommended to use all the 
criteria for evaluating the employees’ performance 
because of spending intensive time. A set of criteria 
among 10 and 16 should be an excellent number for 
assessing the employees. 
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Appendix 1. Task performance scores 

      Performance scores 

Job factors Point Level Task performance 

criteria  

No of  

Level 

Poin

t 

1 2 3 4 5 

Knowledge  70 4 Job Knowledge  1 20 -20 -10 0 +5 +10 

2 30 -10 -5 0 +7.50 +15 

3 45 -15 -7.50 0 +12.50 +25 

4 70 -25 -12.50 0 +12.50 +25 

Skill  110 6 Overcoming 

obstacles to 

complete a task  

1 10 -10 -5 0 +2.50 +5 

2 15 -5 -2.50 0 +7.50 +15 

3 30 -15 -7.50 0 +15 +30 

4 60 -30 -15 0 +5 +10 

5 70 -10 -5 0 +20 +40 

6 110 -40 -20 0 +20 +40 

Decision 

making  

50 4 Decision making  1 10 -10 -5 0 +5 +10 

2 20 -10 -5 0 7.50 +15 

3 35 -15 -7.50 0 7.50 +15 

4 50 -15 -7.50 0 7.50 +15 

Machine 

responsibility  

60 4 Protecting the 

machine, tools, and 

etc.  

1 10 -10 -5 0 +10 +20 

2 30 -20 -10 0 +5 +10 

3 40 -10 -5 0 +10 +20 

4 60 -20 -10 0 +10 +20 

Material 

responsibility  

50 4  1 10 -10 -5 0 +7.50 +15 

2 25 -15 -7.50 0 +5 +10 

3 35 -10 -5 0 +7.50 +15 

4 50 -15 -7.50 0 +7.50 +15 

Concentration  80 4 Concentrating to 

the duties  

1 20 -20 -10 0 +7.50 +15 

2 35 -15 -7.50 0 +10 +20 

3 55 -20 -10 0 +12.50 +25 

4 80 -25 -12.50 0 +12.50 +25 

Hazards 60 5 Working in safety  1 6 -6 -3 0 +2 +4 

2 10 -4 -2 0 +5 +10 

3 20 -10 -5 0 +7.50 +15 

4 35 -15 -7.50 0 +12.50 +25 

5 60 -25 -12.50 0 +12.50 +25 
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Appendix 2. Contextual performance criteria 

Category Sub Category Criterion Weights 

Interpersonal 

Citizenship 

Altruism Assisting co-workers with personal matters 4.00 

Altruism in helping individual organization members  

Conscientiousness Spending the resources effectively  

Cooperating with other organization members 4.00 

Engaging responsibly in meetings and group activities.  12.00 

Organizational 

Citizenship 

Allegiance/Loyalty Not complaining about organizational conditions  

Keeping others engaged in individual problems   

Treatment the supervisor with respect  4.00 

Exhibiting punctuality arriving at work on time in the 

morning and after lunch breaks 

2.00 

Absenteeism   

Participating in a training meeting   

Suggesting procedural, administrative, or organizational 

improvements 

4.00 

Compliance Display proper appearance or bearing    

Following organization rules and procedures  6.00 

Exercise personal discipline and self-control   

Participating responsibility in the organization 10.00 

Complying with organizational values or policies 3.00 

Job Dedication Carrying out tasks in time 4.00 

Effectively handling new situations   

Volunteering to carry out tasks not part of own job  

Putting extra effort 6.00 

Not making errors 9.00 

Working hard with extra effort  15.00 

Working systematically 6.00 

Taking the initiative to solve a work problem  8.00 

Engaging in self-development to improve own 

effectiveness 

3.00 
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Günümüzde iş kazası görülme oranı yüksek olan sektörlerin başında inşaat sektörü 
gelmektedir. Emek yoğun bir sektör olan inşaat sektörü ülke kalkınmasına ve ekonomisine 
bulunduğu önemli katkılar göz önünde bulundurulduğunda meydana gelen iş kazalarının ve 
toplumu uğrattığı zararların bertaraf edilmesi elzem bir konu haline gelmiştir. Söz konusu 
kaza nedenlerinin araştırmasıyla ilgili birçok çalışma yer almakla beraber bu çalışmalarda 
farklı yöntemlerinin uygulandığını görmekteyiz. Bu çalışmanın ilk aşamasında inşaat 
sektöründe meydana iş kazası nedenlerin çok kriterli karar verme yöntemiyle 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. İş kazası nedenleri 3 ana kriter ve 14 alt kriterde 
alanında uzman kişiler tarafından değerlendirmeye alınmış ve belirlenen her bir kriter 
ağırlıklandırılmıştır. Kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesinde Bulanık AHS yöntemi 
kullanılmıştır. Uzman görüşleri dikkate alındığında “makine ve araç tertibatlarının 
kontrolünün yeterli olmaması” ağırlığı en yüksek kriter olarak hesaplanmıştır. İkinci 
aşamada belirlenen alt kriterler doğrultusunda sektördeki yeri göz önünde bulundurularak 
seçilen üç inşaat firması Bulanık TOPSIS ile değerlendirilmeye alınmıştır. Değerlendirme 
neticesinde üç inşaat firması sıralandığında sektörde önemli bir yere sahip olan inşat firması 
ilk sırayı yer alarak iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hassasiyete sahip olduğu 
görülmüştür. 

EVALUATION OF CONSTRUCTION COMPANIES WITH THE FUZZY GROUP DECISION 
MAKING APPROACH IN OSH CONTEXT 

Keywords Abstract 
FAHP, FTOPSIS, Multi-Criteria 
Decision Making, Work 
Accident, Construction Sector 

Today, construction industry is one of the main industries that the rate of occupational 
accidents is high. Taking the significant contributions of the construction industry as a labor-
intensive industry to the development and economy of the country into consideration, 
averting occupational accidents taking place and the damages they bring to the society 
becomes a crucial issue. There are many studies that focus on the causes of such occupational 
accidents, and it can be seen that various methods have been employed in such studies. In the 
first stage of this study, it is aimed that the causes of occupational accidents are analyzed 
through the method of  multi-criteria decision-making method. The causes of occupational 
accidents are taken under review in terms of 3 main criteria and 14 sub-criteria, and each 
criterion identified is weighted. Fuzzy AHP method is employed to determine the weights of 
the criteria. When expert opinions are taken into account, it is estimated that the criterion 
with the highest weight value is “insufficient inspection of machine and vehicle gears”. In the 
second stage, in line with the sub-criteria identified, three construction companies, which 
have been chosen by taking their status in the relevant industry into consideration, are 
evaluated with Fuzzy TOPSIS. As a result of the evaluation, when these three construction 
companies are ranked, it is revealed that the construction company taking a significant place 
in the industry ranks first, and acts responsibly towards occupational health and safety. 
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1. Giriş 

Günümüzde teknolojideki gelişmeler ile beraber 
üretimin ve rekabetin de artması çalışma hayatında 
çalışanların sağlıklarını ve güvenliklerini tehdit eden 
unsurların artmasına yol açmıştır. Özellikle de 
20.yüzyıldaki sanayileşme, üretim yönetiminde 
meydana gelen değişiklikler ve yoğun makineleşme 
iş kazalarında ve bu kazalara bağlı olarak ortaya 
çıkan ölümlerde ve meslek hastalıklarında artış 
yaşanmasına neden olmuştur (Akalp ve Özok, 2017). 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş kazaları ve 
sonucunda yaşanan yaralanma ve ölümler ciddi 
sorun haline gelmiştir. Bu bağlamda iş sağlığı ve 
güvenliği kavramı gün geçtikçe önem kazanmaya 
başlamıştır (Mızrak ve Tolon, 2017). 

İş sağlığı ve güvenliği “Çalışanların fiziksel, ruhsal ve 
sosyal iyilik hallerini en üst düzeye getirmek ve 
düzeyi sürdürmek, sağlıklarına gelebilecek olan 
zararları önlemek, işçiyi fizyolojik ve psikolojik 
yeteneklerine uygun işlere yerleştirmek, güvenli ve 
rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır.” olarak 
ifade edilmektedir (Kesgin ve Topuzoğlu, 2006). 
Literatürde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kavramı ile 
ilgili birçok tanım yer almaktadır. İş sağlığı ve 
güvenliğinin temel amacı kişilerin çalıştıkları 
ortamların güvenlikli ve sağlıklı olmasını sağlamak 
böylece yaptıkları iş nedeniyle çalışanların 
sağlıklarının bozulmasının önüne geçerek 
çalışanların sağlığını korumaktır (Akalp ve Özok, 
2017). İSG’nin diğer bir amacını ise işin yürütümü 
esnasında oluşan risklerin ortadan kaldırıldığı, 
çalışanların sağlığına zarar verecek tehlikelerin 
bertaraf edildiği, çalışma şartlarının iyileştirildiği 
sistematik çalışmaların bütünlüğünün sağlanması 
olarak ifade etmemiz mümkündür (Mızrak ve Tolon, 
2017). 

Son yıllarda ülkemizdeki uzmanlar tarafından iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda gerek ulusal gerekse 
uluslararası platformlarda çalışmalar ve projeler 
yürütülmektedir. Ancak tüm bu çalışmalara rağmen 
her yıl birçok çalışan meydana gelen iş kazaları 
sonucu yaralanmakta, hastalanmakta veya hayatını 
kaybetmektedir (Ercan, 2010). 

İş kazası meydana gelme oranına göre sektörleri 
kıyasladığımızda ülkenin büyümesinde oldukça 
önemli bir rol oynayan, ürettiği mal ve hizmete talep 
yaratan inşaat sektörü maalesef işleyiş sürecinde 
yaşanan iş kazalarıyla adından sıkça söz 
ettirmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
tarafından her yıl yayınlanan istatistik yıllıkları 
incelendiğinde inşaat sektöründe 587 kişi iş kazası 

sonucunda yaşamını yitirmiştir (Sosyal Güvenlik 
Kurumu, 2017). Bu durum, kazaların asıl 
nedenlerinin araştırılması, iş kazalarının 
önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin 
belirlenmesi konusunda çalışmalara odaklanılması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. 

İnşaat sektöründe meydana gelen kaza nedenlerinin 
araştırılması ve tespit edilmesi sürecinde birçok 
kriter göz önünde bulundurulması gerektiğinden söz 
konusu süreci çok kriterli karar verme süreci olarak 
ifade edebiliriz (Doğanalp, 2016). Karar sürecini 
kontrol altında tutulmasına, karar sürecinin 
modellenmesine ve analizine imkân veren, karar 
sürecine etki etmesi olası tüm bilgilerin yeterli 
şekilde değerlendirilmesini sağlayan sistematik 
yaklaşımlar sunulması için çok kriterli karar verme 
(ÇKKV) metotları geliştirilmiştir. Yöntemlerin 
çoğunda değerlendirilen bilgi, kesin yargılar 
içermektedir. Ancak gerçek hayatta karar süreci 
genellikle kesin olmayan öznel bilgilere dayalı bir 
süreçtir. Bu durumlarda ise klasik karar verme 
yöntemleri karar sürecinin kontrol etmekte yetersiz 
olmaktadır. Karar verme sürecinde eksik, belirsiz ya 
da yargısal bilgiler olduğunda ise bulanık küme 
teorisinin ÇKKV yöntemlerine eklenmesi ve bulanık 
ÇKKV yöntemlerinin kullanılması daha sağlıklı 
sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır. Bulanık küme 
teorisi, ÇKVV problemlerinin çözümünde 
alternatiflerin karşılaştırılmasında belirsizliği ele 
almak için başvurulan bir yöntem olmuştur (Kul, 
Şeker ve Yurdakul, 2014). 

 

2. Literatür Araştırması 

Çalışmanın bu bölümünde inşaat sektöründe iş 
sağılığı ve güvenliğine ilişkin ve çok kriterli karar 
verme yöntemleri ile ilgili çalışmalara yer 
verilmiştir.  

Ercan (2010) çalışmasında, Türkiye’de inşaat 
sektöründe işçi sağlığı ve güvenliğinin durumunu, 
yapı sektörünün kendine özgü çalışma koşullarını 
inceleyerek sektörde yaşanan kaza nedenlerini ve 
alınabilecek önlemleri sunmuştur. Müngen (2011), 
inşaat sektörümüzde en çok karşılaşılan kaza 
tiplerini açıklamış olup bazı önemli kaza tiplerinin 
alt ayrımları ile beraber öne çıkan kaza tiplerini 
sayısal verilerle tanıtmaya çalışmıştır. Yılmaz, Yıldız 
ve Kanıt (2015), şantiyede yaşanan iş kazaları ve 
ramak kala olaylarında, sektörel yapı, şantiye 
şartları, firma yönetimi, yasal mevzuat ve denetim 
eksikliği, işçinin kendi özel durumu ve kader anlayışı 
faktörlerinin etkilerini çalışanlar açısından bulanık 
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mantık yöntemi ile belirlemeye çalışmışlardır. Çavuş 
ve Taçgın (2016), Türkiye’de belirli bir dönem 
aralığında inşaat sektöründeki yaşanmış olan iş 
kazaları incelenmiş ve söz konusu kazaları oluş 
biçimlerine göre sınıflandırmıştır. Elde edilen kaza 
tiplerinin de kendi içerisindeki sayısal dağılımları 
detaylandırılarak, kazalarının nedenlerini 
araştırılarak da iş kazalarının azaltılması yönünde 
çeşitli değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur. 
Akboğa Kale (2018), il bazında, inşaat sektöründe 
meydana gelen iş kazası sebebiyle meydana gelen 
can kayıpları hesaplanmış ve ölümlü iş kazaları 
açısından bütün illerin bir arada yorumlamıştır. 
Yapılan analiz sonrasında ise iş kazalarının 
tekrarlanmaması ve sistemin istikrarlı bir şekilde 
iyileştirilmesi için çözüm önerilerinde bulunmuştur. 
Çok kriterli karar verme yöntemleri çeşitli alanlarda 
karşılaşılan problemlere çözüm üretmek amacıyla 
kullanılan yöntemler olarak gerek işletme gerekse 
mühendislik alanlarında kullanılmaktadır. 
Karakaşoğlu (2008), Denizli makine imalat 
sanayinde faaliyet gösteren bir işletmenin nakliye 
firması seçiminde, belirlenen kriterler altında 
Bulanık AHS ve Bulanık TOPSIS yöntemlerini 
kullanarak işletmenin Kazakistan’da faaliyet 
gösteren müşterisine ürünlerin teslimatı için beş 
nakliye firması arasından en uygun nakliye 
firmasının belirlenmesinde işletmeye yol 
göstermiştir. Ünal (2011), Türkiye A Milli Futbol 
Takımı için oyuncu seçimi problemini Bulanık AHS 
ve Bulanık TOPSIS yöntemleriyle ele alınarak kaleci, 
defans, orta saha ve forvet oyuncularının seçimi 
yapılmıştır. Behzadian, Khanmohammadi Otaghsara, 
Yazdani ve Ignatius (2012), Bulanık AHS ve Bulanık 
TOPSİS yöntemlerini bilişim sektöründe çalışacak 
personel seçiminde kullanmıştır. Moayeri,  
Shahvarani,  Behzadi ve Hosseinzadeh-Lotfi. (2015), 
matematik öğretmeni seçim probleminde belirlenen 
kriterler doğrultusunda Bulanık AHS ve Bulanık 
TOPSİS yöntemlerini kullanmışlar ve çıkan sonuçları 
karşılaştırmışlardır. Söyler ve Yaraş (2016), küresel 
pazara girmenin riskinin değerlendirilmesinde 
Bulanık AHS yöntemi kullanmış,  ülkelerin bu risk 
ölçüsüne göre sıralanmasında ise Bulanık TOPSIS 
metodundan yararlanmıştır. Işık, Engeloğlu ve 
Karaoğlan (2017), yükselen piyasa ekonomisi 
ülkelerinin 2013 yılı ihracat performansı Bulanık 
AHS ve TOPSIS yöntemleri ile değerlendirilmiş ve 22 
ülke performanslarına göre sıralanmıştır  

İş kazası nedenleri, önceki çalışmalarda kaza tipleri 
ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan veriler 
ışığından analiz edilmiş ve analiz sonucunda 
iyileştirme önerilerinde bulunulmuştur. Bu 

çalışmada ise sektörde aktif olarak görev alan inşaat 
mühendislerinin görüşleri neticesinde belirlenen iş 
kazalarına neden olan faktörlerin önem dereceleri 
Bulanık AHS yöntemiyle hesaplanmıştır. Bulanık 
AHS ile hesaplanan ağırlık değerleri Bulanık TOPSIS 
yönteminde girdi olarak kullanılarak inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren üç firma tespit edilen 
faktörlere göre karşılaştırılmış ve elde edilen veriler 
ışığında iş kazalarını azaltmak için her firmaya aynı 
öneriler sunmak yerine kuruluşların eksik olduğu 
noktalar tespit edilerek her bir firmaya farklı 
öneriler sunulmuştur.  

 

3. Metodoloji 

3.1 Çok Kriterli Karar Verme 

Çok kriterli karar verme (ÇKKV), sonlu sayıda 
seçeneği seçme, sıralama, sınıflandırma, 
önceliklendirme veya eleme amacıyla, çoğunlukla 
ağırlıklandırılmış, birbirleri ile çeliştiği görülen, aynı 
ölçü birimini kullanmayan hatta bazıları nitel 
değerler alan çok sayıda ölçüt kullanılarak 
değerlendirilmesi olarak ifade edilmektedir (Çelik, 
2015). 

 

3.2 Bulanık Mantık 

Bulanık mantık yaklaşımı, 1965 yılında Lotfi A. 
Zadeh tarafından yayınlanan “Bulanık Kümeler” adlı 
makalede ortaya konmuştur. Söz konusu 
çalışmasında bulanık kümelerin tanımı, temel 
işlemleri, kavramları ve özellikleri belirtilmiştir 
(Karakaşoğlu, 2008).  

 Bulanık mantıkta temel fikir, bir önermenin 
doğruluğunun kesin yanlış ve kesin doğru arasındaki 
sonsuz sayıdaki doğruluk değerlerini içeren 
kümedeki değerler veya sayısal olarak [0,1] gerçel 
sayı aralığıyla ilişkilendiren bir fonksiyon olarak 
kabul edilmesi gösterilir (Ünal, 2011). Bulanık temel 
kümelerin her biri alt sınırı ve bir de üst sınırı olan 
aralık değerleri ifade eden bulanık sayılar olarak 
düşünülmesi mümkündür (Baykal ve Beykan, 2004; 
Karakış, 2019). Bulanık kümeler üçgen, yamuk, çan 
eğrisi, sigmoid gibi üyelik fonksiyonlarıyla gösterilir 
ancak uygulamada üçgen ve yamuk sayıların daha 
çok kullanıldığı görülmektedir. (𝑎1, 𝑎2,𝑎3) şeklinde 
gösterilen üçgen bulanık sayılarda 𝑎1 en düşük 
değeri, 𝑎2, en uygun değeri, 𝑎3 en yüksek değeri ifade 

etmektedir. Sözel ifadelerin bulanık sayılarla bulanık 
kümeye ait olma derecesi bulunarak bulanık 
mantığın ve belirsizlik ve bulanıklık taşıyan karar 
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problemlerin çözümünde kullanılması 
sağlanmaktadır (Karakış, 2019).  

Bulanık mantığın genel özellikleri (Karakaşoğlu, 
2008; Hantekin, 2014 ): 

 Bulanık mantıkta kesin nedenlere dayalı 
düşünme yerini yaklaşık değerlere dayanan 
düşünme almaktadır. 

 Bulanık mantıkta her şey [0,1] aralığında belirli 
bir derece ile ifade edilmektedir. 

 Bulanık mantıkta bilgi büyük, küçük, çok az gibi 
sözel ifadeler yer almaktadır. 

 Bulanık çıkarım işlemi sözel ifadeler arasında 
tanımlanan kurallar ile gerçekleşmektedir. 

 Mantıksal sistemler bulanık olarak ifade 
edilebilmektedir. 

 Bulanık mantık matematiksel modeli çok zor elde 
edilen sistemler için oldukça uygun olmaktadır. 
 

3.3 Bulanık Çok Kriterli Karar Verme 

Bulanık küme teorisinin kullanıldığı alanlardan biri 
de karar analizidir. Çok kriterli karar problemleri 
içerdikleri karmaşık, değerleri sözel olabilen ancak 
çok iyi tanımlanamayan kriterler sebebiyle bulanık 
küme teorisi kullanılarak modellenmesi oldukça 
uygundur. Son yıllarda bulanık kümelerin, çok 
kriterli karar verme sürecine dâhil edilmesi ile 
birlikte Çok Kriterli Karar Verme’nin (ÇKKV) alanı 
genişletilmiş, böylece bulanık ÇKKV ortaya çıkmıştır 
(Karakaşoğlu, 2008). 

 

3.3.1 Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (BAHS) 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), Thomas H. Saaty  
(1980) tarafından 1977 yılında geliştirilmiş bir 
teknik olup söz konusu teknik pek çok alanda çok 
kriterli karar problemlerinin modellenmesinde 
başarıyla kullanılmıştır. Genel anlamda AHS, 
kriterlerin ve alternatiflerin ağırlıklarının 
belirlenmesinde yapısal bir yaklaşım sağlar (Tayyar, 
2012). Ancak, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) 
yönteminde, uzman kişilerin bilgilerini ele 
alınmasında rağmen insani düşünme tarzını 
yansıtmamaktadır. Bununla beraber AHS yöntemi, 
ikili karşılaştırma sürecinde, belirsizlik ve 
kararsızlık durumlarını ele almada yetersiz olması 
nedeniyle eleştirilmektedir. Bu sebepten hiyerarşik 
problemleri çözmek amacıyla Bulanık Analitik 
Hiyerarşi Süreci (BAHS) geliştirilmiştir. Keskin 
değerlerin kullanıldığı AHS’den farklı olarak, 
BAHS’de kıyaslama oranları bir değer aralığında 
sunulmaktadır. Bu sayede karar alma sürecindeki 

belirsizliğin daha kolay üstesinden gelinmektedir 
(Karakaşoğlu, 2008). Bu çalışmada Buckley (1985) 
tarafından önerilen ve literatürde çeşitli alanlarda 
uygulanan yöntemden faydalanılmıştır. Buckley 
tarafından önerilen bu yaklaşımın en önemli 
avantajlarından biri ifadelerin bulanık duruma 
genişletilmesinin kolay olması ve tek bir sonuca 
erişme imkânı tanımasıdır (Özdemir, Ece ve Gedik, 
2017). 

Buckley’in yaklaşımına göre Bulanık AHS adımları şu 
şekildedir (Ayhan, 2013; Özdemir ve diğ., 2017; Işık 
ve diğ., 2017): 

1. Adım: Kriter ve alt kriter ağırlıklarının 
belirlenmesi amacıyla ikili karşılaştırma matrisleri 
oluşturulur.  Bulanık analitik hiyerarşi sürecinde, 
ikili karşılaştırma matrisinin bir elemanı kriterlerin 
birbirine göre önemini gösteren bulanık sayılardan 
oluşmaktadır. 𝐴 ̃ bulanık kümesi oluşturulur. 

kA
~

[
 
 
 
 
 
 

kd11

~ kd12

~


k

nd1

~

kd21

~ kd22

~


k

nd 2

~

   

k
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~ k

nd 2

~


k

nnd
~

]
 
 
 
 
 
 

 (1) 

Belirlenen kriterlerin önem ağırlıklarının 
belirlenmesinde ikili karşılaştırmalar için Tablo 
2’deki dilsel değişkenler ölçeği kullanılmaktadır. 

 
Tablo 1 
Karşılaştırmalar İçin Bulanık Sayılar ve Sözel 
Karşılıkları (Yacan, 2016) 

 

2. Adım: Değerlendirme birden fazla karar verici 
tarafından yapıldığı durumda karar vericilerden elde 
edilen görüşlerin bir araya getirilmesi 
gerekmektedir. Literatürde bu işlemle ilgili değişik 
uygulamalar yer almaktadır. Tercih edilen 
uygulamalardan biri de karar vericilerin yanıtlarının 
sayısal değerlerinin ortalamasının alınmasıdır. 

Üçgensel Bulanık Sayılar Sözel Karşılıkları 

(1, 1, 1) Aynı 

(2/3, 1, 3/2) Denk Önem 

(3/2, 2, 5/2) Önemli 

(5/2, 3, 7/2) Çok Önemli 

(7/2, 4, 9/2) Kesin Önemli 
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ijd
~
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d
K

k

k

ij
1

~

   (2) 

3. Adım: Bulunan ortalama değerlere göre ikili 
karşılaştırma matrisleri güncellenir. 

A
~

[
 
 
 
 11

~
d ⋯ nd 1

~
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1

~
nd ⋯ nnd
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]
 
 
 
 

 (3) 

4. Adım: Bulanık karşılaştırma değerlerinin 

geometrik ortalaması hesaplanır. Burada ir
~

üçgen 

değerleri ifade etmektedir. 

n,… 1,2,=i,
~~

/1

1

n
n

j

iji dr













 



  (4) 

5. Adım: Her bir kriterin bulanık ağırlıkları ( iw~ ) 

hesaplanır. 

iw~ =   1

321
~.....~~~~ 

 ni rrrrr   (5) 

= iii uwmwlw ,,  

6. Adım: iw~  yani iii uwmwlw ,,
 

değerleri hala üçgen 

bulanık sayılardır. Bu sayıları bulanıktan kurtarmak 
için de Eşitlik 6’dan yararlanılır. 

𝑀𝑖 =
𝑙𝑤𝑖+𝑚𝑤𝑖+𝑢𝑤𝑖

3
  (6) 

7. Adım: iM
 

durulaştırılan değerler bulanık 

olmayan bir sayı olduğu için elde edilen değerler 
aşağıda belirtilen Eşitlik 7’ye göre normalleştirilerek 
her bir kritere veya alternatiflere ait ağırlıkları elde 
edilmiş olur. 





n

i

i

i

i

M

M
N

1

  (7)

  

3.3.2 Bulanık TOPSIS Yöntemi (BTOPSIS) 

Bulanık çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri 
olan Bulanık TOPSIS yöntemi hem nitel hem de nicel 
karar kriterlerinin kriter değerleriyle ilgilenen esnek 
bir yapıyı içeren yöntemdir (Ünal, 2011). Bulanık 
TOPSIS, çok sayıda alternatifi sıralayabilmesi ve en 

iyi alternatifi hızlıca belirleyebilme avantajına sahip 
olması nedeniyle alternatiflerin sıralanması için 
sıkça başvurulan çok kriterli karar verme 
yöntemlerinin başında yer almaktadır. Kriter 
ağırlıklarını belirlemedeki üstünlüğü ile beraber 
yapısının kolay ve anlaşılır olması sebebiyle 
kullanılan Bulanık AHS yöntemi sonucunda 
hesaplanan kriter ağırlıkları, Bulanık TOPSIS metodu 
içerisinde kullanılarak alternatiflerin sıralanması 
sürecinde kriter ağırlıklarının modele daha objektif 
olarak yansıtılmasını sağlanmaktadır.  (Arıbaş ve 
Özcan, 2016) 

Bulanık TOPSIS yönteminde başlangıçta arasından 
seçim yapılacak olan alternatiflerin, bu 
alternatiflerin değerlendirileceği karar kriterlerinin 
ve seçimi yapacak olan karar vericilerin belirlenmesi 
gerekmektedir. Karar verici grup alternatifleri ve 
karar kriterlerini değerlendirir ve bu değerlendirme 
yapılırken de Bulanık TOPSIS yönetiminin temel 
özelliği olan dilsel ifadeleri kullanır. Söz konusu 
dilsel ifadeler üçgen ya da yamuk bulanık sayılara 
dönüştürülerek alternatiflere ait yakınlık katsayıları 
bulunur ve sonraki aşamada bu yakınlık sayılarından 
yararlanılarak alternatifler sıralanır (Erdoğmuş, 
2018).  

Bulanık TOPSIS yönteminde kullanılan dilsel 
değerler ve bu dilsel değerleri aşağıda belirtilmiştir 
(Onursal, 2009): 

 

Tablo 2 
Alternatiflerin Değerlendirilmesinde Kullanılan 
Dilsel Değerler ve Üçgen Bulanık Sayılar Olarak 
Karşılıkları 

Dilsel Değişken Üçgen bulanık sayı 

Çok Yüksek (9, 10, 10) 

Yüksek (7, 9, 10) 

Biraz Yüksek (5, 7, 9) 

Orta (3, 5, 7) 

Biraz Düşük (1, 3, 5) 

Düşük (0, 1, 3) 

Çok Düşük (0, 0, 1) 

 

Bulanık TOPSIS yöntemi algoritmasına ait adımlar 
aşağıda verilmiştir (Değermenci ve Ayvaz, 2016): 

1. Adım: x~
𝑖𝑗

𝐾

= i. Alternatifin j. kriter değerini 

göstermek üzere, K tane karar vericiden oluşan 
bir grupta, alternatiflerin kriter değerleri, 
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x~
𝑖𝑗

=
1

𝐾
[ x~

𝑖𝑗

1

+ x~
𝑖𝑗

2

… x~
𝑖𝑗

𝐾

] (8) 

eşitliğinde hesaplanır. 

2. Adım: w~
𝑖𝑗

𝐾

= j. karar kriterinin önem ağırlığını 

göstermek üzere, K tane karar vericiden oluşan bir 
grupta karar kriterlerinin önem ağırlıkları, 

w~
𝑗
=

1

𝐾
[ w~

𝑗

1

+ w~
𝑗

2

+… w~
𝑗

𝐾

] (9) 

eşitliği kullanılarak hesaplanır. Bir bulanık çok 

amaçlı karar verme probleminin matris olarak 

aşağıda gösterilmektedir.
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W
~

= [ w~
1
, w~

2
,…, w~

𝑛
] (11) 

Burada x~
𝑖𝑗

 ( i, j) ve w~
𝑗
(j=1,2,..,n) sözel 

değişkenler olmak üzere 𝐴1,𝐴2, 𝐴𝑚alternatifleri; 

𝐾1, 𝐾2,  𝐾𝑛karar kriterleri; x~
𝑖𝑗
 𝐾𝑗  kriterine göre 𝐴𝑖  

alternatifinin bulanık kriter değerini ve 

w~
𝑗
 𝐾𝑗kriterinin bulanık önem ağırlığını ifade eder. 

Bu sözel değişkenler x~
𝑖𝑗

=  (𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗 ,𝑐𝑖𝑗) ve w~
𝑗
 = 

(𝑎𝑗1, 𝑏𝑗2,𝑐𝑗3)şeklinde üçgen bulanık sayılar ile 

gösterile bilinir. D
~

matrisine bulanık karar matrisi, 

W
~

matrisine ise bulanık ağırlıklar matrisi adı 

verilmektedir. 

3. Bulanık karar matrisinden elde edilen normalize 
edilmiş bulanık karar matrisi, 

R
~

= [ r~
𝑖𝑗
]𝑚×𝑛 olarak ifade edilir. Burada r~

𝑖𝑗
,     
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r~ 𝑖𝑗
= ( 

𝑎𝑗
−

𝑐𝑖𝑗
, 
𝑎𝑗

−

𝑏𝑖𝑗
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𝑎𝑖𝑗
)𝑎𝑗

−= 
i

min 𝑎𝑖𝑗   (13) 

eşitliklerinden hesaplanmaktadır.  

4. Adım: Her bir kriterinin farklı ağırlıkları 
bulundurularak ağırlıklı normalize edilmiş 
bulanık karar matrisi, 

V
~

=[V
~

𝑖𝑗
] 𝑚×𝑛  (14) 

şeklinde oluşturulur. Burada,  

V
~

𝑖𝑗
= r~

𝑖𝑗
× w~

ij (15) 

eşitliğinde hesaplanır. Ağırlıklı normalize edilmiş 
bulanık karar matrisi, normalize edilmiş bulanık 
karar matrisi ile bulanık ağırlıklar matrisinin 
çarpılmasıyla elde edilen matristir. Ağırlıklı 

normalize edilmiş bulanık karar matrisine göre
𝑖,𝑗

 

için V
~

𝑖𝑗
’nin elemanları normalize edilmiş üçgen 

bulanık sayılardır ve [0,1] aralığında yer alırlar. 

5.  Adım: Bulanıkpozitif ideal çözüm, 

𝐴+= (V
~

1

+

, V
~

2

+

 , … , V
~

𝑛
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)    (16) 

ve bulanık negatif ideal çözüm, 

𝐴−=(V
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1

−

, V
~

2

−

 , … , V
~

𝑛

−

)       (17)  

olarak tanımlanır. Her bir alternatifin bulanık 
pozitif ve negatif ideal çözümlerden olan 
uzaklıkları sırasıyla, 

           𝑑𝑖
+=∑ 𝑑(v𝑖𝑗 , v

~
𝑗

+

)𝑛
𝑗=1 ,i = 1,2, … ,m  (18) 

𝑑𝑖
−= ∑ 𝑑(v𝑖𝑗 , v

~
𝑗

−

)𝑛
𝑗=1 , i = 1,2, … ,m  (19) 

eşitliklerinden hesaplanır. Burada d(.,.) iki bulanık 
sayı arasındaki uzaklığı göstermekte ve Vertex 
metodu yardımıyla hesaplamaktadır. 

İki üçgen bulanık sayı a~ = (𝑎1,𝑎2, 𝑎3) ve b
~

= (𝑏1,𝑏2, 

𝑏3) olmak üzere bu sayılar arasındaki uzaklığın 
Vertex metodu ile hesaplanışı, 

𝑑 ( a~ , b
~

) =       2

33

2

22

2

11
3

1
bababa 

  

(20)

 

biçimindedir.                                                                                         

6. Adım : Yakınlık katsayısı 

𝐶𝐶𝑖=
𝑑𝑖

−

𝑑𝑖
−+𝑑𝑖

+ 𝑖 = 1,2, … ,𝑚                                  (21) 
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eşitliğinden hesaplanır. Yakınsaklık katsayıları 0 ile 
1 arasında bir değer alır ve yakınlık katsayısı ile 
alternatiflerin sıralaması yapılır. Yakınlık 
katsayısının büyük olması alternatifin karar vericiler 
tarafından tercih edilmesinin bir göstergesi olarak 
tanımlanır. 

 

4. Uygulama 

Bu çalışmada, literatür araştırması ve uzman 
görüşleriyle inşaat sektöründeki iş kazalarına neden 
olan faktörler belirlenmiştir. Kriterlerin 
belirlenmesinin ardından bulanık AHS yöntemi 
yardımıyla problemin hiyerarşisi, ikili karşılaştırma 
matrisleri oluşturulmuş, oluşturulan matrisler 
normalize edilmiş ve ağırlıkları belirlenmiştir. 
Bulanık TOPSIS yöntemi ile de bulanık karar matrisi 
oluşturulmuş ve bulanık pozitif ve negatif ideal 

çözümler belirlenerek alternatifler sıralanmış ve 
sonuçlar değerlendirilmiştir.  

İnşaat sektöründe iş kazasına neden olan faktörler, 
inşaat mühendislerinin görüşleri ve literatür 
araştırmaları neticesinde belirlenen 3 ana kriter ve 
14 alt kriter olarak değerlendirmeye alınmıştır. 
Kriterlerin birbirleri arasındaki önem derecelerini 
belirlemek için Bulanık AHS yöntemi kullanılmıştır. 
Kriterlerin önem dereceleri iş müfettişi ve 
akademisyen den olan uzman grup tarafından 
belirlenmiştir. Sonraki aşamada ise inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren üç firma her bir alt 
kriter doğrultusunda, kriterlerin önem derecesini 
belirleyen 3 karar verici tarafından değerlendirilip 
Bulanık TOPSIS ile sıralamaları yapılmıştır. Çalışma 
ile ilgili ana ve alt kriterler Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 3 
Probleme İlişkin Ana Ve Alt Kriterler 

ANA KRİTERLER 

Y Yönetimsel kaynaklı nedenler 

E Ekipman ve malzemeden kaynaklı nedenler 

Ç Çalışanlardan kaynaklı nedenler 

ALT KRİTERLER 

Y1 İşe uygun olmayan iş gücünün kullanılması 

Y2 İşletme planının dikkate alınmaması 

Y3 Çalışanların gerektiği gibi denetlenmemesi 

Y4 İşlerin, konusunda uzman olmayan firmalara verilmesi 

Y5 Mevzuatın takip edilmemesi ve uygulanmaması 

E1 Kötü yapı malzemesinin kullanılması  

E2 İşin niteliğine uygun olmayan malzemenin kullanılması  

E3 Makine ve araç tertibatlarının kontrolünün yeterli olmaması  

E4 Ekipmanların hiç bulunmaması ya da yetersiz olması 

Ç1 Tecrübe eksikliğinin olması  

Ç2 Sorumluluk bilincinin olmaması  

Ç3 Uygun olmayan davranışlar 

Ç4 Farkındalık eksikliği 

Ç5 Mesleki eğitim eksikliği 

 

4.1 Kriterlerin Bulanık AHS ile 
Değerlendirilmesi 

Kriterlerin ağırlıklarının hesaplanmasında Bulanık 
AHS yönteminden yararlanılmıştır. İkili 
karşılaştırma anketlerden elde edilen veriler girdi 
teşkil etmesi sebebiyle karşılaştırmalara ilişkin 

tutarlılık hesaplanmıştır. Elde edilen CR (tutarlılık 
oranı) değerleri 0,1’den küçük olduğu için 
karşılaştırmaların tutarlı olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Her bir kriter 3 karar verici tarafından 
değerlendirmeye alınmış olup kriterler arasında 
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karşılaştırma yapılırken Tablo 1’de yer alan dilsel 
ölçekler kullanılmıştır. Üç karar vericinin ikili 
karşılaştırma değerlendirmelerinin aritmetik 
ortalaması alınmış ve tek bir ikili karşılaştırma 
matrisine indirgenmiştir. Bulanık AHP sonucunda 

elde edilen ikili karşılaştırma sonuçlarının tamamı 
için tutarlılık oranı uygun bulunmuş olup, 0,03≤CR ≤ 
0,1 aralık değeri elde edilmiştir. 

 

 

Tablo 4 
İkili Karşılaştırma Matrisi-Ana Kriter 

 Y E Ç 

Y (1, 1, 1) (0,58, 0,83, 1,22) (0,74, 0,94, 1,19) 

E (0,82, 1,20, 1,72) (1, 1, 1) (1,06, 1,28, 1,52) 

Ç (0,84, 1,06, 1,35) (0,65, 0,78, 0,94) (1, 1, 1) 

  

Tablo 5 
İkili Karşılaştırma Matrisi-Yönetimsel Kaynaklı Nedenler (Alt Kriter) 

 

Tablo 6 
İkili Karşılaştırma Matrisi-Ekipman Ve Malzemeden Kaynaklı Nedenler(Alt Kriter) 

 E1 E2 E3 E4 

E1 (1,1,1) (0,69, 0,83, 1,06) (0,65, 0,78, 0,97) (0,36, 0,44, 0,58) 

E2 (0,94, 1,20, 1,44) (1,1,1) (0,28, 0,33, 0,41) (0,45, 0,61, 0,86) 

E3 (1,03, 1,28, 1,53) (2,43, 3,03, 3,57) (1,1,1) (0,86, 1,17, 1,56) 

E4 (1,72, 2,72, 2,77) (1,16, 1,63, 2,22 (0,64, 0,85, 1,16) (1,1,1) 

 

Tablo 7 
İkili Karşılaştırma Matrisi-Ekipman Ve Malzemeden Kaynaklı Nedenler (Alt Kriter) 

 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç5 

Ç1 (1,1,1) (0,32, 0,39, 0,49) (0,34, 0,42, 0,54) (0,26, 0,31, 0,36) (0,26, 0,31,0,36) 

Ç2 (2,04, 2,56, 3,12) (1, 1,1) (1,28, 1,67, 2,17) (0,58, 0,83, 1,22) (0,67, 1, 1,50) 

Ç3 (1,85, 2,38, 2,94) (0,46, 0,59, 0,78) (1,1,1) (0,58, 0,83, 1,22) (0,78, 1, 1,33) 

Ç4 (2,77, 3,22, 3,84) (0,81, 1,20, 1,72) (0,81, 1,20, 1,72) (1, 1,1) (0,69, 0,83, 1,06) 

Ç5 (2,77, 3,12, 3,84) (0,66, 1, 1,49) (0,75, 1, 1,82) (0,94, 1,20, 1,45) (1, 1,1) 

Eşitlik 4’ten yararlanarak geometrik ortalaması 
alınan matrisin, Eşitlik 5 kullanılarak bulanık ağırlık 
değerleri hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

Y1 (1,1,1) (0,78, 1, 1,33) (0,32, 0,39, 0,49) (0,58, 0,67, 0,94) (0,36, 0,44,0,58) 

Y2 (0,81, 1, 1,28) (1,1,1) (0,50, 0,53, 0,56) (0,73, 0,94, 1,19) (0,43, 0,58, 0,82) 

Y3 (2,04, 2,56, 3,12) (1,78, 1,88, 2) (1,1,1) (1,50, 2, 2,50) (1,67, 2, 2,33) 

Y4 (1,06, 1,49, 1,72) (0,84, 1,06, 1,37) (0,40, 0,50, 0,67) (1,1,1) (0,41, 0,56, 0,77) 

Y5 (1,72, 2,27, 2,77) (1,21, 1,72, 2,32) (0,42, 0,50, 0,59) (1,29, 1,78, 2,44) (1,1,1) 
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Tablo 8 
Ana Kriterlerin Bulanık Ağırlıkları 

 

 

 

 

 

 

Tablo 9  
Yönetimsel Kaynaklı Nedenlerin Alt Kriterlerinin Bulanık Ağırlıkları 

 

 

 

 

 

 

 
Tablo 10 
Ekipman Ve Malzemeden Kaynaklı Nedenlerin Alt Kriterlerinin Bulanık Ağırlıkları 

Alt Kriterler iw
 

E1 0,124 0,172 0,251 

E2 0,115 0,165 0,241 

E3 0,239 0,345 0,489 

E4 0,209 0,315 0,467 

 
Tablo 11 
Çalışanlardan Kaynaklı Nedenlerin Alt Kriterlerinin Bulanık Ağırlıkları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Kriterler 
i

w
~  

Y  0,209 0,305 0,447 

E  0,265 0,383 0,545 

Ç  0,228 0,311 0,428 

Alt  Kriterler iw~
 

Y1 0,086 0,120 0,178 

Y2 0,103 0,145 0,207 

Y3 0,243 0,336 0,457 

Y4 0,106 0,158 0,231 

Y5 0,161 0,239 0,349 

Alt Kriterler iw~
 

Ç1 0,055 0,081 0,118 

Ç2 0,149 0,239 0,383 

Ç3 0,123 0,192 0,301 

Ç4 0,156 0,243 0,382 

Ç5 0,157 0,242 0,372 
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Söz konusu yaklaşımının diğer aşamaları ise 
durulaştırma ve normalleştirme işlemleridir. Bu 
işlemler içinde Eşitlik 6 ve Eşitlik 7 kullanılmıştır. 
Normalleştirme işlemi sonucunda elde edilen 

normalize ağırlıkları gösteren değerler diğer bir 
deyişle kriter ağırlıkları Tablo 12’de verilmiştir.  

 

 

Tablo 12 
Ana Ve Alt Kriterlerin Yerel Ve Global Ağırlıkları 

 

 

 

4.2 İnşaat Firmalarının TOPSIS Yöntemi ile 
Karşılaştırılması 

Bu çalışmanın diğer önemli aşaması da ilk aşamada 
Bulanık AHS yöntemiyle belirlenen her bir kriterin 
ağırlığı kullanılarak uzman görüşleri neticesinde üç 
inşaat firmasının Bulanık TOPSIS yöntemiyle 
karşılaştırılmasıdır. Karşılaştırılan üç inşaat 
firmasının isimleri gizlilik ilkesi sebebiyle 
açıklanmamıştır. Alternatifler (firmalar) F1, F2 ve F3 
olarak belirtilmiştir. Söz konusu firmalar 
uluslararası arenada faaliyet gösteren firmaların 
yanı sıra sektörde yer edinmeye çalışan firmalar 
arasında seçilmiştir. F1, dünyanın en büyük 
müteahhitlik şirketlerinin arasında yer alırken F2 ve 
F3 ise küçük ve orta ölçekli olarak 
nitelendirileceğimiz şirketler arasında yer 
almaktadır. 

Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise iş 
kazası nedenleri olumsuz ifadeler içerdiği için düşük 
olan değerler aslında olumlu yargıyı vurgularken, 
olumsuz ifadeler olumsuz yargı içermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar vericiler elde edilen görüşlerin dilsel ifadeleri 
Tablo 13’te ve sayısal değerleri ise Tablo 14’te 
verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA 

KRİTERLER 
AĞIRLIKLARI 

ALT 

KRİTERLER 

YEREL 

AĞIRLIKLARI 

GLOBAL 

AĞIRLIKLARI 

Y 
0,308 

 

Y1 0,123 0,037 

Y2 0,146 0,045 

Y3 0,331 0,102 

Y4 0,158 0,048 

Y5 0,239 0,073 

E 0,382 

E1 0,174 0,066 

E2 0,166 0,063 

E3 0,342 0,130 

E4 0,316 0,120 

Ç 0,310 

Ç1 0,079 0,024 

Ç2 0,241 0,074 

Ç3 0,192 0,060 

Ç4 0,244 0,075 

Ç5 0,241 0,074 
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Şekil 1. Problemin Hiyerarşik Yapısı 

  

Tablo 13 
Karar Vericilerden Elde Edilen Kriterlerin Dilsel İfadeleri 

Karar Vericiler Alternatifler Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 E1 E2 E3 E4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç5 

KV1 

F1 ÇD D BD D ÇD BD O BD BD D O D O D 

F2 O D BY O BY O BY BY O BD BY BD O O 

F3 Y Y ÇY BY Y Y BY O O BY O O Y BY 

KV2 

F1 ÇD ÇD D ÇD ÇD ÇD D D D ÇD D D D BD 

F2 O D O D O BD BD BY BD BD O BD BD O 

F3 ÇY BY Y O BY BY BY Y BY BY BY BD O BY 

KV3 

F1 ÇD ÇD BD BD ÇD D D D BD D O O BD BD 

F2 D O O D O D BY D O D D BD O BD 

F3 ÇY Y Y O Y O BY O BY BY O O Y Y 
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Tablo 14 
Dilsel İfadelerine Karşılık Gelen Bulanık Sayısal Değerler 

K
ar

ar
 V

er
ic

il
er

 

A
lt

er
n

at
if

le
r 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 E1 E2 E3 E4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç5 

K
V

1
 

F1 (0,0,1) (0,1,3) (1,3,5) (0,1,3) (0,0,1) (1,3,5) (3,5,7) (1,3,5) (1,3,5) (0,1,3) (3,5,7) (0,1,3) (3,5,7) (0,1,3) 

F2 (3,5,7) (0,1,3) (5,7,9) (3,5,7) (5,7,9) (3,5,7) (7,9,10) (5,7,9) (3,5,7) (1,3,5) (5,7,9) (1,3,5) (3,5,7) (3,5,7) 

F3 (7,9,10) (7,9,10) (9,10,10) (5,7,9) (7,9,10) (7,9,10) (7,9,10) (3,5,7) (3,5,7) (5,7,9) (3,5,7) (3,5,7) (7,9,10) (5,7,9) 

K
V

2
 F1 (0,0,1) (0,0,1) (0,1,3) (0,0,1) (0,0,1) (0,0,1) (0,1,3) (0,1,3) (0,1,3) (0,0,1) (0,1,3) (0,1,3) (0,1,3) (1,3,5) 

F2 (3,5,7) (0,1,3) (3,5,7) (0,1,3) (3,5,7) (1,3,5) (1,3,5) (5,7,9) (1,3,5) (1,3,5) (3,5,7) (1,3,5) (1,3,5) (3,5,7) 

F3 (9,10,10) (5,7,9) (7,9,10) (3,5,7) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) (7,9,10) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) (1,3,5) (3,5,7) (5,7,9) 

K
V

3
 

F1 (0,0,1) (0,0,1) (1,3,5) (1,3,5) (0,0,1) (0,1,3) (0,1,3) (0,1,3) (1,3,5) (0,1,3) (3,5,7) (3,5,7) (1,3,5) (1,3,5) 

F2 (0,1,3) (3,5,7) (3,5,7) (0,1,3) (3,5,7) (0,1,3) (5,7,9) (0,1,3) (3,5,7) (0,1,3) (0,1,3) (1,3,5) (3,5,7) (1,3,5) 

F3 (9,10,10) (7,9,10) (7,9,10) (3,5,7) (7,9,10) (3,5,7) (5,7,9) (3,5,7) (5,7,9) (5,7,9) (3,5,7) (3,5,7) (7,9,10) (7,9,10) 

 

Alternatiflerin üç karar verici tarafından 
değerlendirme sonuçları tek bir değere indirgenir 

bulanık karar matrisi oluşturulur. Bulanık karar 
matrisi Tablo 15’te gösterilmektedir. 

 

Tablo 15 
Bulanık Karar Matrisi 
 

 Alternatifler 

Kriterler F1 F2 F3 

Y1 (0;0;1) (2;3,66;5,66) (8,33;9,66;10) 

Y2 (0;0,33;1,66) (1;2,33;4,33) (6,33;8,33;9,66) 

Y3 (0,66;2,33;4,33) (4,33;6,33;8) (7,66;9,33;10) 

Y4 (0,33;1,33;3) (1;2,33;4,33) (3,66;5,66;7,66) 

Y5 (0;0;1) (3,66;5,66;7,66) (6,33;8,33;9,66) 

E1 (0,33;1,33;3) (1,33;3;5) (5;7;8,66) 

E2 (1;2,33;4,33) (3,66;5,66;7,66) (5;7;9) 

E3 (0,3;1,66;3,66) (3,33;5;7) (4,33;6,33;8) 

E4 (0,66;2,33;4,33) (2,33;4,33;6,33) (4,33;6,33;8) 

Ç1 (0;0,66;2,33) (0,66;2,33;4,33) (5;7;9) 

Ç2 (2;3,66;5,66) (2,66;4,33;6,33) (3,66;5,66;7,66) 

Ç3 (1;2,33;4,33) (1,3,5) (2,33;4,33;6,33) 

Ç4 (1,33;3;5) (2,33;4,33;6,33) (5,66;7,66;9) 

Ç5 (0,66;2,33;4,33) (2,33;4,33;6,33) (5,66;7,66;9,33) 
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Tablo 15’te yer alan bulanık karar matrisi Eşitlik 13 
kullanılarak normalize edilir ve normalize bulanık 

karar matrisi oluşturulur. Normalize bulanık karar 
matrisi Tablo 16’da gösterilmiştir.

 

Tablo 16 
Normalize edilmiş bulanık karar matrisi 

 F1 F2 F3 

Kriterler 𝑙𝑟1 𝑚𝑟1 𝑢𝑟1 𝑙𝑟2 𝑚𝑟2 𝑢𝑟2 𝑙𝑟3 𝑚𝑟3 𝑢𝑟3 

Y1 0 0 0,086 0,173 0,317 0,491 0,722 0,837 0,866 

Y2 0 0,031 0,155 0,093 0,217 0,404 0,590 0,777 0,901 

Y3 0,049 0,172 0,320 0,320 0,468 0,591 0,567 0,690 0,739 

Y4 0,035 0,143 0,322 0,107 0,250 0,465 0,394 0,609 0,824 

Y5 0 0 0,080 0,296 0,457 0,457 0,511 0,673 0,780 

E1 0,032 0,127 0,287 0,127 0,287 0,478 0,478 0,670 0,829 

E2 0,079 0,185 0,344 0,291 0,450 0,608 0,397 0,556 0,714 

E3 0,029 0,148 0,326 0,296 0,444 0,622 0,385 0,563 0,711 

E4 0,058 0,205 0,382 0,205 0,382 0,559 0,382 0,559 0,735 

Ç1 0 0,064 0,227 0,064 0,227 0,422 0,487 0,682 0,877 

Ç2 0,194 0,357 0,552 0,259 0,422 0,617 0,357 0,552 0,747 

Ç3 0,097 0,227 0,422 0,097 0,292 0,487 0,227 0,422 0,617 

Ç4 0,129 0,292 0,487 0,227 0,422 0,617 0,552 0,747 0,877 

Ç5 0,0649 0,227 0,422 0,227 0,422 0,617 0,5524 0,747 0,910 

 

Normalize bulanık karar matrisi oluşturulduktan 
sonra matriste yer alan değerlerin her biri Bulanık 
AHS yöntemiyle bulunan ilgili kriter ağırlığı ile 

çarpılır. İşlem sonrasında ağırlıklı normalize bulanık 
karar matrisi oluşturulur. Tablo 17’de ağırlıklı 
normalize edilmiş bulanık karar matrisi verilmiştir.  

 

Tablo 17 
Ağırlıklı Normalize Edilmiş Bulanık Karar Matrisi 

Kriterler F1 F2 F3 

Y1 0 0 0,015 0,015 0,038 0,087 0,062 0,100 0,154 
Y2 0 0,004 0,032 0,009 0,031 0,083 0,060 0,112 0,186 
Y3 0,012 0,058 0,146 0,077 0,157 0,270 0,137 0,232 0,338 
Y4 0,003 0,022 0,074 0,011 0,039 0,107 0,041 0,096 0,190 
Y5 0 0 0,028 

 
0,047 0,109 

 
0,216 

 
0,082 0,161 

 
0,272 

 
E1 0,003 0,021 0,072 0,016 0,049 0,120 0,060 0,115 0,208 
E2 0,010 0,030 0,056 0,033 0,074 0,146 0,045 0,091 0,172 
E3 0,007 0,051 0,160 0,070 0,153 0,304 0,092 0,194 0,347 
E4 0,012 0,064 

 
0,178 

 
0,043 0,120 0,261 0,080 0,176 0,343 

Ç1 0 0,005 0,026 0,003 0,018 0,050 0,026 0,055 0,103 
Ç2 0,010 0,028 0,065 0,014 0,034 0,072 0,019 0,044 0,088 
Ç3 0,005 0,018 0,049 0,005 0,023 0,057 0,012 0,034 0,072 
Ç4 0,007 0,023 0,057 0,012 0,034 0,072 0,030 0,060 0,103 
Ç5 0,003 0,018 0,050 0,012 0,034 0,072 0,012 0,034 0,072 
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Ağırlıklı normalize edilmiş bulanık karar matrisinin 
bulunmasından sonra her bir alternatifin Tablo 
18’de verilen pozitif ve negatif ideal çözümden 

uzaklıkları Eşitlik 20’de gösterilen Vertex Metodu 
yardımıyla hesaplanmıştır. Aynı tabloda yer alan 
yakınlık katsayısı ise Eşitlik 21 kullanılarak 
bulunmuştur. 

 

Tablo 18 
Alternatifin Pozitif, Negatif İdeal Çözüme Olan Uzaklık Değerleri Ve Yakınlık Katsayıları 

 𝐝𝐢
+ 𝐝𝐢

− 𝐂𝐂𝐢 

F1 1,144 0 0 

F2 0,523 0,608 0,537 

F3 0,140 1,144 0,891 

 

5. Sonuçlar ve Tartışma 

İnşaat sektöründeki kazalara neden olan faktörleri 
tespit etmek, ilgili sektörde faaliyet gösteren 
firmaları kriterler doğrultusunda değerlendirmek 
karmaşık ve belirsizliklerin yer aldığı bir süreçtir 
(Doğanalp, 2016). Bulanık yaklaşım sayesinde 
verilerin değerlendirilmesinde yer alan belirsizlik 
etkili bir şekilde temsil edilebilmekte ve bu durum 
daha etkin bir karara ulaşmayı sağlamaktadır 
(Karakaşoğlu, 2008). 

Akademisyen ve iş müfettişlerinden oluşan karar 
vericilere uygulanan anketlerle iş kazalarının 
meydana gelmesin neden olan faktörlerin Bulanık 

AHS yöntemiyle ağırlıkları hesaplanmıştır. Ana 
kriterler içerisinde iş kazasının meydana gelmesinde 
en etken faktörün ekipman ve malzemeden kaynaklı 
nedenler görülmektedir. Diğer iki kriterinde iş 
kazalarının meydana gelmesindeki ağırlığı hemen 
hemen aynıdır. Bununla beraber “Makine ve araç 
tertibatlarının kontrolünün yeterli olmaması” alt 
kriterinin önem derecesinin yüksek çıktığı 
görülmektedir. “Ekipmanların hiç bulunmaması ya 
da yetersiz olması” alt kriteri de önem derecesi 
yüksek çıkan kriterlerden biridir. Şekil 2’de alt 
kriterlerin global ağırlıkları gösterilmiştir. 

  

 

 

Şekil 2. Alt Kriterlerin Global Ağırlıkları 

 

0,037
0,045

0,102

0,048

0,073
0,066 0,063

0,13

0,12

0,024

0,074

0,06

0,075 0,074

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 E1 E2 E3 E4 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç5
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Çalışmamızın diğer bölümünde ise inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren söz konusu üç firma, 
Bulanık AHS yönteminde neticesinde elde edilen alt 
kriter ağırlıkları kullanılarak Bulanık TOPSIS 
yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Yakınlık katsayısının 
büyük olması, alternatifin karar vericiler tarafından 
tercih edilmesinin bir göstergesi olarak tanımlanır. 
Ancak tespit edilen problemde tam tersi bir durum 
geçerlidir. Belirlenen alt kriterlerin olumsuz ifadeler 
içermesi sebebiyle yakınlık katsayısı küçük olması 
alternatifin tercih edilme göstergesi olmaktadır. 
Yakınlık katsayılarını incelediğinde F1 olarak 
belirtilen firmanın yakınlık katsayısının en düşük 
olduğunu görülmektedir. İş kazaları nedenleri 
üzerinden karşılaştırıldığında iş sağlığı ve güvenliği 
hassasiyetine göre firmalar F1> F2> F3 olarak 
sıralanmaktadır. 

Elde edilen veriler doğrultusunda firmaların olası iş 
kazalarının önüne geçmeleri için çalışma ortamında 
kullanılan makine ve ekipmanlarının kontrollerini 
mevzuat çerçevesinde yapmaları gerekmektedir. 
Alınması gereken önlemler firma özelinde 
değerlendirildiğinde F2 firmasında işveren, iş 
yerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuata 
uyulup uyulmadığını izlemeli ve düzenli aralıklarla iş 
yerini denetlemelidir. Bununla beraber çalışanlara iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda iş güvenliği 
uzmanları ve iş yeri hekimleri tarafından belirli 
aralıklarla eğitim verilmesi, verilen eğitimler ile 
birlikte farkındalık oluşturulması ve sorumluluk 
bilincinin geliştirilmesi alınması gereken önlemler 
arasında yer almaktadır. F3 firması ise işverenin işe 
alımlarda çalışanlardan sağlık kayıtlarını talep 
etmesi, kişilik testleri uygulaması, tecrübeli kişilerin 
alınması, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda eğitimler vermesi vb. önlemleri alması 
gerekmektedir. Özetle F2 firmasının yönetimsel 
anlamda iyileştirme yapması ve önlemler alması, F3 
firmasının ise sistemi tekrar ele alarak bütüncül 
yaklaşımla iyileştirmede bulunması olası iş 
kazalarının önüne geçilmesini sağlayacaktır. 
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Ülkemizdeki meslek odalarını iki ana gruba ayırmak mümkündür; birinci grup 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı meslek odaları ve ikinci grup üye 
olabilmek için en az lisans seviyesinde diplomaya sahiplik gerektiren akademik 
meslek odaları. Yapılan araştırmalarda birinci gruba giren meslek odalarında 
stratejik planların hazırlandığı görülmüştür. Bununla birlikte akademik meslek 
odaları ve şubelerinin herhangi birine ait bir stratejik plana erişilememiştir. Bu 
çalışmada önce birinci gruptaki üye sayısı itibariyle büyük bazı meslek odalarının 
stratejik planları detaylı olarak incelenmiş ve eksik noktalar tartışılmıştır. 
Sonrasında ikinci gruptaki akademik meslek odaları açısından bir ilk olan TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube 2018-2022 Stratejik Planı hazırlık süreci 
aktarılmış, yayımlanarak yürürlüğe giren bu stratejik plan özetlenmiştir. PEST ve 
GZFT analizleri ile GZFT Stratejileri tablosundan örnek bölümler verilmiştir. 
Stratejik plan örneği, her iki gruptaki meslek odaları tarafından da bir çerçeve 
olarak kullanılabilir. 
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It is possible to classify vocational chambers in our country into two main groups; 
first group the vocational chambers affiliated to Chambers and Commodity 
Exchanges of Turkey and second group academic vocational chambers that require 
at least a bachelor's degree in order to become a member. In our reviews, it is seen 
that strategic plans were prepared in the vocational chambers of the first group. 
However, a strategic plan for any of the academic vocational chambers and 
branches could not be found. In this study, firstly the strategic plans of some big 
chambers in terms of the number of members in the first group are examined in 
detail and the missing points are discussed. Then, the preparation process at the 
İzmir Branch of the UCTEA Chamber of Mechanical Engineers 2018-2022 Strategic 
Plan, which is the first among the academic vocational chambers in the second 
group, is presented and the strategic plan which came into force following its 
publication is summarized. Sample sections from PEST and SWOT analysis and 
SWOT Strategies table are given. The strategic plan example can be used as a 
framework by the vocational chambers in both groups. 
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1. Giriş 

Strateji kelimesinin kökeni bakımından iki kaynağa 
dayandığı düşünülmektedir. Bunlardan birincisi; 
Latince yol, çizgi veya yatak anlamına gelen 
“stratum” kavramıyla, ikincisi ise; eski Yunanlı 
General Strategos’un adıyla ilgilidir. Generalin 
sanatını ve bilgisini belirtmek için kullanılmıştır. 
Yunancada “strategia” komutanlık anlamına 
gelmektedir. Türkçede strateji; sürme, gönderme, 
götürme ve gütme anlamlarında kullanılmaktadır 
(Eren, 2018). 

Chandler stratejiyi “işletmede uzun dönemli amaç ve 
hedefleri belirleme ve bu amaçları gerçekleştirmek 
için ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis ederek uygun 
faaliyet programını hazırlama” olarak tanımlar. 
Anthony ise stratejiyi “işletme amaçlarının 
gerçekleştirilmesinde kullanılacak kaynaklar bu 
kaynakların özelliklerinin belirlenmesi, dağıtımı ve 
kullanılmasıyla ilgili politikalar konusunda karar 
verme” olarak ifade eder. Ansoff’a göre strateji 
“işletmenin bir hareketi ya da belirli hareketler 
dizisidir”. Andrews’e göre ise strateji “işletmenin 
hangi işi yaptığını veya yapmak istediğini, ne tür 
işletme olduğunu veya olmak istediğini tanımlayan 
amaç, hedef ve görevlerin tümüne ve bunları 
gerçekleştirmek için gerekli yöntemlere verilen 
addır” (Eren, 2018; Ülgen ve Mirze, 2018; Güçlü, 
2003). 

Sonuç olarak strateji “işletmeye/kuruma istikamet 
vermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak amacı ile 
işletme/kurum ve çevresini sürekli analiz ederek 
uyum sağlayacak amaçların belirlenmesi, 
faaliyetlerin planlanması ve gerekli araç ve 
kaynakların yeniden düzenlenmesi süreci” olarak 
tanımlanabilir (Eren, 2018; Stratejik Planlama 
Mühendis Yetkilendirme Kurs Notları, 2009). 

Strateji ve stratejik planlama kavramlarına 
bakıldığında stratejinin dört farklı yaklaşımla ele 
alındığı söylenebilir: 

(1) Strateji bir plandır: Strateji bilinçli bir şekilde 
niyet edilen faaliyetler dizisi ve istenilen 
durumu gerçekleştirmek için kullanılan bir 
rehber olarak görülür.  

(2) Strateji bir taktikler bütünüdür: Özel bir durum 
için geliştirilen örgütsel davranışlar bir 
stratejidir.  

(3) Strateji bir modeldir: Strateji ister bir plan 
isterse geliştirilen bir taktik olsun, 
gerçekleştirilmesi gereken bir durumdur. 

Sonuç alan bir davranış, gerçek bir durum ve 
birbirini takip eden faaliyetler modelidir. 

(4) Strateji bir konumdur: Strateji, örgütün kendi 
çevresi içindeki yerini belirleyen bir anlam 
taşır. Planlanmış bir çaba ile ya da örgütsel bir 
davranış sonucu olarak gelinen noktayı, çevre 
içindeki örgüt kaynaklarının odaklandığı yeri, 
mamul/pazar alanını belirtir (Eren, 2018; 
Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme 
Kurs Notları, 2009). 

Stratejik plan, kuruluşun bulunduğu nokta ile 
ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif 
eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara 
ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini 
gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış 
açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya 
konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde 
hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere 
dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna 
rehberlik eder (Kamu İdareleri İçin Stratejik 
Planlama Kılavuzu, 2006; Stratejik Planlama 
Mühendis Yetkilendirme Kurs Notları, 2009). 
Stratejik planlama, bir kuruluşu şu dört temel soruyu 
cevaplandırmasına yardımcı olur. 

(1) Neredeyiz? 

(2) Nereye gitmek istiyoruz? 

(3) Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? 

(4) Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? 

Bu sorulara verilen cevaplar stratejik planlama 
sürecini oluşturur. “Neredeyiz?” sorusu, kuruluşun 
faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı 
bir biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini 
içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır. 
“Nereye gitmek istiyoruz?” sorusunun cevabı ise; 
kuruluşun var oluş nedeninin öz bir biçimde ifade 
edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu 
edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve öz bir ifadesi 
olan vizyon; kuruluşun faaliyetlerine yön veren 
temel ilkeler, değerler ve politikalar; ulaşılması için 
çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal 
sonuçlar olarak tanımlanabilecek amaçlar ve 
amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken 
ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya 
konularak verilir. Amaçlar ve hedeflere ulaşmak için 
takip edilecek yollar ve kullanılacak yöntemler olan 
stratejiler “Gitmek istediğimiz yere nasıl 
ulaşabiliriz?” sorusunu cevaplandırır. Son olarak, 
yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının 
raporlanması anlamındaki izleme ve alınan 
sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, 
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temel ilkeler, değerler, politikalar, amaçlar ve 
hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca 
performansın değerlendirilmesi ve buradan elde 
edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade 
eden değerlendirme süreci ise “Başarımızı nasıl 
takip eder ve değerlendiririz?” sorusunu 
cevaplandırır (Kamu İdareleri İçin Stratejik 
Planlama Kılavuzu, 2006; Stratejik Planlama 
Mühendis Yetkilendirme Kurs Notları, 2009). 

Ülkemizdeki kamu kuruluşları stratejik planlarını 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği 2005 
yılı başından itibaren yapmaktadırlar. Kanunda 
stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli 
amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve 
önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara 
ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak 
dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. 
Aşağıda Türk kamu kuruluşları stratejik planlarına 
odaklanan ve öne çıkan bilimsel yayınlara ilişkin bir 
literatür taraması kronolojik sırada verilmiştir. 

Gürer (2006) stratejik planlama kavramını 
açıkladıktan sonra tarihçesini, gelişimini ve örgüte 
sağlayacağı yararları anlatmıştır. Stratejik 
planlamayı diğer planlamalardan ayıran özellikleri 
incelemiş, ardından toplam kalite yönetimi ile 
ilişkisini tartışmış ve planlama sürecini aktarmıştır. 
Çalışma Türk kamu yönetiminde stratejik planlama 
uygulaması altyapısının tartışılmasıyla 
sonlandırılmıştır. 

Erkan (2007; 2008) Türkiye'de kamuda kuruluş 
düzeyinde stratejik planlamanın başarısını 
etkileyebilecek faktörleri incelemiş ve başarıya 
ulaşabilmek için öneriler geliştirmiştir. Çalışmalar 
çerçevesinde oluşturulan 13 değişken için 
kuruluşların ve bütçe türlerinin birbirlerinden 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, 
değişkenler faktör analizine tabi tutularak durum 
tespitine, kuruluşlar arasında karşılaştırma yapmaya 
ve öneri geliştirmeye uygun bir model geliştirmiştir. 
Elde edilen sonuçlar ışığında, Türk kamu 
yönetiminin geneline ve kamu kuruluşlarına yönelik 
değerlendirmeler yapmış ve önerilerde 
bulunmuştur. 

Sobacı (2008) stratejik yönetimin kamu yönetiminde 
uygulanabilirliği üzerine bir değerlendirme 
yapmıştır. Çalışmada öncelikle stratejik yönetim ile 
ilgili temel kavramlar açıklanmıştır, ardından 
stratejik yönetimin Türk kamu yönetiminde 
uygulamasında karşılaşılabilecek sorunlar ve 
bunların ortadan kaldırılması için yapılması 
gerekenler aktarılmıştır. 

Genç (2009) stratejik planlamanın Türkiye'de 
planlama sistemine yerleştirilme sürecini konuyu 
düzenleyen yasal mevzuat ve uygulama sonuçları 
üzerinden incelemiştir. Çalışmadan elde edilen 
sonuçlara göre; Türk kamu yönetiminde stratejik 
planlamadan beklenen avantaj ve fırsatların ortaya 
çıkmasının önünde bazı güçlükler vardır. Bunlar 
kamu yönetiminin geleneksel yapısından, isleyiş 
süreçlerinden ve uygulamalarından 
kaynaklanmaktadır. 

Elyorgun Akkiraz, Akkavak ve Yalçınkaya (2009) 
stratejik planlama sürecinde kullanılan araç ve 
yöntemlerin endüstri mühendisliği eğitim müfredatı 
içerisinde verilen bilgilerle örtüştüğünü tespit 
ederek, sürece endüstri mühendislerinin katılımının 
amaca uygun bir stratejik planın ortaya çıkmasına 
neden olacağını söylemişlerdir. Yazarlar stratejik 
planlama sürecinde endüstri mühendisliğinin yeri ve 
önemini İzmir Büyükşehir Belediye örneği 
üzerinden açıklamıştır. 

Coşkun (2012) Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü personelinin kurumun 
stratejik plan süreç ve sonuçlarına ilişkin görüşlerini 
ortaya koymayı amaçlamıştır. Yapılan anket 
sonuçlarına göre çalışanların önemli bir kısmının, 
stratejik plan hazırlama ve uygulama sürecinin 
yönetim süreçlerine olumlu katkı sağladığına 
inandığını görmüştür. 

Karasu (2012) yerel yönetimler tarafından 
hazırlanan stratejik planların ne ölçüde 
benimsendiği sorusuna yanıt aramıştır. Çalışma 
kapsamında Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden 
yedi büyükşehir belediyesi (Kayseri, Adana, İzmir, 
Sakarya, Samsun, Erzurum ve Diyarbakır) 
örnekleme yöntemiyle seçilmiş, bu belediyelere ait 
stratejik planlar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Bağdigen ve Avcı (2013) Türkiye’de kamu mali 
yönetiminde yaşanan dönüşüm kapsamında 
uygulanan stratejik planlar hakkında kamu 
idarelerinde çalışanların görüşlerini ortaya koymak 
için anket uygulamıştır. Anket bulgularına göre 
özellikle hazırlık aşaması ve plan bütçe ilişkisi 
açısından stratejik planların eksikliklerinin 
bulunduğu ve stratejik planın kavramsal 
çerçevesinin tam olarak karşılanamadığı sonucuna 
varılmıştır. 

Songür (2015) Türk kamu yönetiminde öngörülen 
stratejik planlama modeli ve gerekçesini 
açıkladıktan sonra, ülkemizde stratejik planlama 
uygulamalarının gelişimi ve sağlanan kazanımları 
aktarmıştır. Stratejik planlama uygulamalarında 
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yaşanan sorunları; sahiplenme, hesap verebilirlik, 
parçalı bürokratik yapı ve koordinasyon sorunu, 
bütçe hazırlama takvimi, iç kontrol, iç denetim, dış 
denetim, üst politika belgeleriyle stratejik plan 
ilişkisi, stratejik plan performans programı bütçe 
ilişkisi ve strateji geliştirme birimleri başlıkları 
altında detaylı olarak tartışmıştır. 

Taş, Çiçek ve Koçar (2016) Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 
stratejik planı detaylı bir şekilde incelemişlerdir. 
Planı; hazırlık süreci kriterleri, durum analizi 
kriterleri, iç ve çevre analizi kriterleri, geleceğe bakış 
kriterleri, maliyetlendirme kriterleri ve 
izleme/değerlendirme kriterleri başlıkları altında 
sınıflandırdıkları çok sayıda kritere göre analiz 
etmişlerdir. Stratejik planın gereksinimleri büyük 
ölçüde karşıladığı sonucuna varmışlardır. 

Çınar ve Tütünsatar (2017) Akdeniz Bölgesi’nde 
farklı zamanlarda kurulmuş üniversitelerin misyon 
ve vizyonları üzerinde bir değerlendirme 
yapmışlardır. Çukurova Üniversitesi’nin varoluş 
sebebi ve hedeflerinin yerinde olduğu, Süleyman 
Demirel Üniversitesi’nin de varoluş sebepleri ile 
hedeflerinin makul olduğu sonucuna varmışlardır. 
Diğer taraftan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 
varoluş sebepleri ile hedeflerinin gerçekçi olmadığı 
kanaatine ulaşmışlardır. 

Dölkeleş (2019) tarama modeli ve anket yöntemiyle 
Zonguldak Belediyesi'nde görev yapan personelin, 
stratejik yönetim ve stratejik planlamaya ilişkin 
düşüncelerini araştırmıştır. Stratejik yönetimin, 
kuruluşa, çevresel etkenleri de değerlendirerek 
geleceğe ilişkin bir yol çizmesi noktasında katkı 
sağladığı sonucuna ulaşmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 135. Maddesine 
göre; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe 
mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, 
meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak 
üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı 
ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri 
tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı 
gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel 
kişilikleridir.” 

Ülkemizde bu Anayasa Maddesine göre kurulan 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını iki 
ana gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Ticaret 

Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları gibi 
meslek kuruluşlarıdır. İkinci grup ise akademik 
meslek odaları olarak bilinen Türk Mimar ve 
Mühendis Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, 
Türkiye Barolar Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk 
Diş Hekimleri Birliği vb. birlikler ve bunlara bağlı 
odalardır. Akademik meslek odalarına üye olabilmek 
için lisans seviyesinde diplomaya sahip olmak 
gerekmektedir. 

Yapılan araştırmalarda Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne bağlı (birinci grup olarak 
sınıflandırdığımız) meslek kuruluşlarının stratejik 
planlarını yaptıkları görülmektedir. Fakat (ikinci 
grup olarak sınıflandırdığımız) akademik meslek 
odaları ve şubelerinin birine ait, kamuoyu ile 
paylaşılan bir stratejik plana (bu çalışmada aktarılan 
plandan önce yapılmış bir plana) rastlanmamıştır. 
Bu çalışmanın ana motivasyon ve katkı noktası 
burasıdır. Bu çalışmada örnek olarak anlatılan 
stratejik plan akademik meslek odaları açısından bir 
ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu örnek her iki 
gruptaki meslek odaları tarafından da bir çerçeve 
olarak kullanılabilecek niteliktedir. 

Bu çalışmanın ikinci bölümünde ülkemizi nüfus 
olarak ilk beş büyük şehirde bulunan, birinci grup 
olarak sınıflandırılan grupta yer alan, üye sayısı 
açısından büyük ve akademik olmayan meslek 
odalarının stratejik planları detaylı olarak 
incelenmiş ve tartışılmıştır. Üçüncü bölümde 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube 
2018-2022 Stratejik Planı hazırlık süreci aktarılmış 
ve stratejik plan özetlenmiştir. Çalışma dördüncü 
bölümle sonlandırılmıştır. 

 

2. Birinci Grup Meslek Odalarından Stratejik 
Plan Örnekleri 

Yapılan araştırmalarda Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne bağlı meslek odalarında stratejik planların 
yapıldığı görülmektedir. Fakat akademik meslek 
odaları ve şubelerinin herhangi birine ait, kamuoyu 
ile paylaşılan bir stratejik plana rastlanmamıştır. Bu 
bölümde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya 
gibi ilk beş büyük şehirde bulunan toplam sekiz 
meslek odasının stratejik planı detaylı olarak 
incelenmiş ve tartışılmıştır.  

İzmir Ticaret Odası 2014-2017 Stratejik Planı üç 
bölümden ve toplam 189 sayfadan oluşmaktadır. 
Planın birinci bölümünde Kurum Tanıtımı başlığı 
altında Oda tarihçesi, organizasyon yapısı ve faaliyet 
alanları aktarılmıştır. Kurum karar alma süreçleri ve 
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kültürü, birimleri, teknik ve teknolojik altyapısı, mali 
yapı ile üye yapısı değerlendirilmiştir. İkinci 
bölümde ise misyon, vizyon ve temel değerler 
bildirilmiştir.  

Misyon; “Nitelikli, alanında uzman, yeniliğe açık 
insan gücü ile İzmirli tüccarlara ticaretin tüm 
alanlarını kapsayacak hizmetler sunmak, kısa ve 
uzun vadeli sorunların çözümünü sağlayarak 
üyelerin ve şehrin ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak 
ve gelişmesini sağlamak, İzmir’i ticaret ve yatırımlar 
açısından cazip, rekabet gücü ve yaşam kalitesi 
yüksek bir şehir haline getirecek çalışmalarda 
bulunmaktır. Bu doğrultuda üye menfaatlerini 
koruyacak lobi, ağ oluşturma ve iş geliştirme, 
araştırma, bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri 
sunmak, İzmir’in kültürel gelişimini sağlayacak 
sosyal içerikli projeler geliştirmek ve izlemek temel 
faaliyet alanlarıdır.” şeklinde bildirilmiştir. 
Kuruluşun var oluş nedenini, kimlere hizmet 
sunduğunu, çalıştığı alanları, karşıladığı ihtiyaçları 
ve yerine getirdiği görevleri içeren bu misyon 
bildirimi uygun görünmekle birlikte çok uzun olması 
nedeniyle özlü ve çarpıcı olmaktan uzaktır. 

Vizyon; “Üyelerimizin rekabetçiliğini güçlendirecek, 
İzmir ticaret hayatının gelişimine liderlik edecek 
girişimci ve yenilikçi hizmet anlayışıyla İzmir’i yerli 
ve yabancı yatırımcıların yaşam bulduğu dünya kenti 
haline getirecek meslek odası olmak.” şeklinde 
bildirilmiştir.  Kuruluşun ideal geleceğini belirten, 
çalışanları ve yararlanıcıları tarafından nasıl 
algılanmak istediğini ortaya koyan, çekici ve iddialı 
bu vizyon bildirimi uygun görünmekle birlikte 
görece uzun olması nedeniyle akılda kalması zordur. 

Temel değerler: “Proaktiflik, Kolaylaştırıcılık, Üye ve 
kent yararını gözetmek, Katılımcılık” şeklinde 
belirlenmiştir. Kuruluşun çalışma felsefesini, 
çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler ve idealleri, 
çalışanlar tarafından benimsenen değerleri içeren 
temel değerlerler uygun tanımlanmıştır. 

Dış çevre, paydaş ve iç çevre analizleri Durum Analizi 
başlığı altında üçüncü bölümde yapılmıştır. Dış çevre 
analizinde politik çevre, ekonomik çevre, sosyal ve 
teknolojik çevre (PEST) analiz edilmiştir. Paydaş 
analizi bölümünde paydaşlar tespit edilmiş ve altı 
ana grup altında toplanmıştır, paydaşlarının 
önceliklendirilmesi ise grup analitik hiyerarşi 
yöntemi (AHP) ile yapılmıştır. İç çevre analizinde 
Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler 
(GZFT) yöntemi kullanılmıştır. 

Geleceğe Bakış başlıklı dördüncü bölümde stratejik 
amaç ve hedefler, projeler, izleme ve 

değerlendirmede kullanılan performans göstergeleri 
ile dengeli sonuç göstergeleri (DSG) tanımlanmıştır. 
Bu bölümde GZFT analizi sonuçlarından yola 
çıkılarak GZFT stratejileri, bu stratejilerden yola 
çıkarak da beş tane stratejik amaç belirlenmiştir. 
Stratejik amaçların altlarında stratejik hedefler 
tanımlanmıştır, fakat hedefler uygun olarak 
tanımlanmamıştır. Hedeflerin altına ise gerekçeler 
yazılmıştır. Örnek olarak aşağıdaki amaç ve hedef 
verilebilir. 

“Stratejik amaç: Bölge Ekonomisini Güçlendirmek. 

Stratejik hedef: Üyelerin ticari başarısını artırıcı 
faaliyetleri desteklemek.” 

Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik 
spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler 
ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış 
bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak 
ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve 
zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekir. Bu 
bilgiler ışığında bakıldığı zaman Stratejik hedefin 
eksik/hatalı tanımlandığı görülmektedir. Bu hedef 
ölçülebilir değildir, zaman çerçevesi belli değildir ve 
yeterince açık tanımlanmamıştır. 

Planın izleme ve değerlendirilmesinde kullanılan 
DSG, örgütsel başarının ölçülmesinde kullanılan ve 
finansal başarının yanı sıra, finansal olmayan 
başarıyı da dikkate alan bütüncül bir yaklaşım ortaya 
koymaktadır. DSG örgütsel performansı dört boyutta 
ele alır: finansal boyut, müşteri boyutu, iç süreçler 
boyutu, öğrenme ve gelişme boyutu. Oluşturulan her 
stratejik hedef, DSG’nin dört alanından en az birisi ile 
ilişkilendirilerek stratejik planın ilgili alanlarındaki 
başarısının hesaplanmasında kullanılmıştır. Bu 
stratejik hedefler ve DSG alanları arasındaki ilişki de 
tablolarla belirtilmiştir. Plan beşinci ve son bölümü 
olan Sonuç kısmıyla tamamlanmıştır. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası 2013-2016 Stratejik 
Planı beş bölümden ve toplam 31 sayfadan 
oluşmaktadır. Planın birinci bölümünde Giriş başlığı 
altında stratejik plan ile ilgili genel bilgilere yer 
verilmiştir. Stratejik planın ikinci bölümünde EBSO 
Hakkında başlığı altında Odanın tarihçesi, yasal 
yükümlülükler ve işlevleri, organizasyon yapısı ve 
faaliyet alanları aktarılmıştır. Üçüncü bölümde 
stratejik planlama süreci ele alınmış Odanın 
stratejileri ve alt stratejileri ile bu stratejilere 
ulaşmak için yapacağı faaliyetler belirlenmiştir. Bu 
bölümde mevcut durum analizi yapılarak misyon, 
vizyon, stratejik amaç ve değerler bildirilmiştir. 
Mevcut durum analizi sonucunda elde edilen güçlü 
ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler göz önüne 
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alınarak kuruluş, paydaş ve hizmetler alanında üç 
adet GZFT analiziyle stratejiler oluşturulmuştur. 
Elde edilen 25 adet stratejinin konsolide edilmesiyle 
altı adet kurum stratejisine ulaşılmıştır. Planda yer 
alan misyon, vizyon ve temel değerler şu şekildedir. 

Misyon; “Misyonumuz, mükemmellik anlayışı ile 
üyelerimize belgelendirme, gözetim, eğitim ve 
bilgilendirme, araştırma ve ticaret geliştirme 
hizmetleri sunarak değer katmak ve paydaşlarımızla 
birlikte sanayinin sürdürülebilirliğine katkıda 
bulunmak.” şeklinde bildirilmiştir. Misyon bildirimi 
uygun görülmektedir, fazla uzun olmayıp anlatılmak 
istenen düşünce özlü, açık ve çarpıcı bir şekilde ifade 
edilmiştir. 

Vizyon: “Hizmetleriyle sanayinin global ölçekte 
üretim ve markalaşmasında ilk çözüm ortağı ve 
Türkiye’nin öncü sanayi odası olmak.” şeklinde 
bildirilmiştir. Vizyon bildirimi de uygun 
görülmektedir. 

Temel Değerler: “Üye odaklılık, Şeffaflık, Hesap 
verebilirlik, Değişime ve gelişime açıklık, 
Güvenilirlik, İşbirliğine açıklık, Ekip çalışması, 
Liderlik ve öncülük, Evrensellik, İnsana saygı ve 
çevreye duyarlılık, Çözüm odaklılık, Çalışanların 
yaratıcılığına fırsat tanıma, Sosyal sorumluluk” 
şeklinde tanımlanmıştır ve uygun görünmektedir. 

Planda tek bir stratejik amaç yer almaktadır: 
“Üyelerimize işbirliği anlayışı içerisinde, yenilikçi ve 
ulusal ölçekte referans alınacak hizmetler sunmak.” 
Fakat amacın altında bir hedef tanımlanmamış, 
sadece üç adet performans ölçüsü belirtilmiştir. 
Bunlar “müşteri memnuniyeti, işbirliği sayısı ve 
işbirliğinden yararlanan müşterilerin memnuniyet 
oranı” dır. Plan bu yönüyle eksiktir, doğru olanı 
amacın altında bu performans göstergeleri ile 
gözlenecek hedefin veya hedeflerin tanımlanması, 
ardından her bir hedef için bir veya daha fazla 
performans ölçüsünün belirtilmesidir. 

Dördüncü bölümde Stratejiler ve Alt Stratejiler 
başlığı altında altı tane strateji ve 26 alt strateji 
tanımlanmıştır. Stratejiler için gerekçe yazılmış 
ardından her bir alt strateji için performans 
göstergeleri belirtilmiş ve yapılacak faaliyetler 
sıralanmıştır. Burada bazı eksik/hatalı tanımlamalar 
söz konusudur. Stratejiler stratejik amaç, alt 
stratejiler ise hedefler şeklinde isimlendirilmelidir. 
Burada stratejiler bilinçli bir şekilde niyet edilen 
faaliyetler dizisi ve istenilen durumu 
gerçekleştirmek için kullanılan bir rehber olarak 
görülmüştür, dolayısıyla stratejiler “strateji bir 
plandır” yaklaşımıyla ele alınmıştır. Hedefler 

ölçülebilir, zaman çerçevesi belli ve yeterince açık 
tanımlanmış olmalıdır. Burada alt strateji ismiyle 
tanımlanan hedefin hem hatalı isimlendirildiği hem 
de eksik/hatalı tanımlandığı görülmektedir. 

Örneğin bir faaliyet “Değişen mevzuata üyelerin 
daha hızlı uyumunu sağlayacak hizmetlerin 
geliştirilmesi.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu 
tanımlama uygun değildir, çok geneldir ve 
maliyetlendirilebilir değildir. Bu faaliyet “Değişen 
mevzuata üyelerin daha hızlı uyumunu sağlamak için 
7/24 ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek bir çağrı 
merkezi kurulacaktır.” şeklinde tanımlanabilirse 
daha uygun bir tanım olacaktır. 

Beşinci bölümde Stratejik Plan İzleme ve 
Değerlendirme Yöntemi başlığı altında 
izleme/değerlendirme sürecinin nasıl ve kimler 
tarafından hangi periyotlarda raporlanacağı ve takip 
edileceği belirtilmiştir. Stratejik planın son bölümü 
olan altıncı bölümde ise 2010-2012 Stratejik Plan 
Değerlendirilmesi başlığı altında önceki stratejik 
planın eksiklikleri eleştirel bir bakış açısıyla 
değerlendirilmiş ve tartışılmıştır.  

İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği 2016-
2018 Stratejik Planı yedi bölüm ve 65 sayfadan 
oluşmaktadır. Planın birinci bölümünde Birliğin 
tanıtımı yapılmakta olup, amacı, bünyesinde 
faaliyetler gösteren birimler ve görevleri, ana 
faaliyet alanları, hizmet anlayışı, hizmet verdiği 
üyeler ve bağlı odalar anlatılmıştır. Bu bölümde 
Hizmet Anlayışı alt başlığı altında misyon ve vizyon 
bildirimi yapılmış, politikalar açıklanmıştır. 

Misyon; “Kurumsallık anlayışı çerçevesinde “Esnaf 
ve Sanatkar” için; 

Uygun ve gerekli her ortamda /oluşumda nitelikli 
olarak temsil görevini yerine getirmek, 

Akıl, bilim ve hukukun ışığında yol göstermek, 
değişen sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel koşullar 
ile teknolojik gelişmelere uyum sağlamalarına 
destek vermek, 

İş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine ve 
geliştirilmesine katkı sağlamak, 

Demokratik karar süreçlerinde onlar adına etkin bir 
şekilde rol almak ve haklarını korumak, 

Evrensel ahlak değerleri ve iyi iş yapma anlayışı ile 
oluşturulan Ahilik geleneğini yaşatmalarına, İzmir ve 
ülke ekonomisine, insanlığa katkılarının artarak 
devam etmesine öncülük etmektir. 

“İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” prensibinden 
hareketle Birlik çalışmalarını yürütmektir.” şeklinde 
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bildirilmiştir. Bu misyon uzun olması sebebiyle özlü 
ve çarpıcı olmaktan uzaktır, akılda kalıcılığı zordur 
ve tekrarlar içermektedir (örneğin temsil görevi ile 
onlar adına rol almak aynı şeyi ifade etmektedir),  
uygun görünmemektedir. 

Vizyon; “Bilgisini çağın teknolojisi ve iletişim 
imkânlarından, tecrübesini sürekli iyileştirme ve 
geliştirme ilkesinden alan, araştırmaya ve sürekli 
öğrenmeye dayalı “Üye Odaklı Fayda Yaratma” 
anlayışı çerçevesinde öncü meslek kuruluşu olarak 
sürdürülebilir biçimde esnaf ve sanatkara yol 
göstermek, böylece toplumsal fayda yaratmaktır.” 
şeklinde bildirilmiştir. Vizyon uygun görünmektedir, 
fakat uzun olması nedeniyle akılda kalması zordur. 
Diğer taraftan ulaşılması arzu edilen gelecek 
anlatılırken görevlerin tekrarının yapılması da 
vizyonu olması gereken biçimden uzaklaştırmıştır.  

Politikalar; “İESOB’a bağlı tüm oda ve üyelere; 
“memnuniyet odaklı” hizmet sunmak, 

Tecrübesi, güvenirliği, hizmet kalitesi ve kalitedeki 
devamlılık prensibiyle üyelerin ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini analiz ederek faydalı çözümler 
üretmek, 

Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yeniliklere 
açık olmak, bağlı odaların/üyelerin sektörel 
yenilikler karşısında sürekli iyileşmesine ve 
gelişmesine katkı sağlamak, 

İESOB’un çalışma sistemine tüm çalışanlarının ortak 
katılımını sağlamak, 

Kurumsal iletişimi ilke edinmek, 

Mevzuatı yorumlamak ve güncel süreçlerle 
ilişkilendirerek uygun hizmet yeterliliği konusunda 
yasal değişikliklerde teklif sunmak, 

Sicil işlemlerinde çözüm odaklı süreçler planlamak, 

Esnaf ve sanatkara yönelik iyileştirmeler yapmak ve 
kamuoyunda farkındalık yaratmak.” olarak 
belirtilmiştir. 

Planın ikinci bölümünde Mevcut Durum Analizi 
başlığı altında stratejik planlama yaklaşımı 
tasarlanarak gerekli süreç adımları hazırlanmıştır. 
Birliğin içsel ve dışsal dinamikleri analiz edilerek 
ihtiyaçlar, iç ve dış çevre analizi yapılarak da Birliğin 
mevcut durumu ortaya çıkartılmıştır. İç ve dış çevre 
analizinde GZFT yöntemi kullanılmıştır. Bu bölümde 
Esnaf ve Sanatkarların Sorunları ve Çözüm Önerileri 
alt başlığı altında sorunlar ve çözüm önerileri tablo 
şeklinde verilmiştir. Bu bilgiler daha sonra stratejik 
hedeflerin oluşturulmasında rol oynamıştır. Üçüncü 
bölümde Ana Hedefler ve Stratejiler başlığı altında 

kurumsal hedefler ve stratejiler ortaya koyulmuştur. 
Tanımlanan ana hedefler ve stratejilerin bazıları şu 
şekildedir: 

 “Güçlü ve nitelikli yönetim ve çalışan yapısı ile 
Türkiye’de öncü Birlik olmayı sürdürmek ve iyi 
uygulamalar ile tüm Türkiye’ye örnek olmak. 

Esnaf ve Sanatkarların rekabet gücünün artmasına 
ve yeniliklere adapte olmasına destek olmak. 

Esnaf ve sanatkara katma değer sağlayacak projeler 
yazılması konusunda danışmanlık hizmeti sunmak.” 

Bu tanımlamaların hedef olarak isimlendirilmesi 
eksik/hatalı olmuştur, sadece stratejiler olarak 
tanımlanması daha uygun olacaktır. Burada 
stratejiler, örgütün kendi çevresi içindeki yerini 
belirleyen bir anlam taşımaktadır, dolayısıyla 
stratejiler “strateji bir konumdur” yaklaşımıyla ele 
alınmıştır. 

Planın dördüncü bölümünde Dönemsel Planlar 
başlığı altında yedi adet amaç, her amaç için hedefler, 
hedeflere ulaşmak için planlanan faaliyetler ve 
ölçüm için gerekli performans göstergeleri ortaya 
koyulmuştur. Örnek olarak aşağıdaki amaç, hedef, 
faaliyet ve performans göstergeleri verilebilir. 

“Stratejik amaç: Güçlü ve Öncü Birlik Olmak. 

Hedef: Birliğin fiziki, teknolojik, bilişim ve insan 
kaynakları kapasitesini arttırarak odalara/üyelere 
daha iyi hizmet sunmak. 

Faaliyet: İzmir halkının esnaf ile etkileşimini 
sağlayan bilgi yönetim yapısını kurmak ve etkin bir 
şekilde sürdürmek (Alo Esnaf). 

Performans göstergeleri: Yayınlanan Esnaf 
Panorama sayısı, Kurumsal yönetim şekli” 

Örnekteki hedefin eksik/hatalı tanımlandığı 
görülmektedir. Bu hedef ölçülebilir değildir ve 
zaman çerçevesi de belli değildir. Çok genel bir 
şekilde ifade edilmiş olması, maliyetlendirilebilir ve 
ölçülebilir özelliğinin olmaması yönüyle belirtilen 
faaliyet de eksik/hatalıdır. Performans göstergeleri 
ölçülebilir olmalıdır. “Kurumsal yönetim şekli” 
objektif olarak ölçülebilir bir gösterge gibi 
görünmemektedir. 

Planın beşinci bölümünde İzleme ve Değerlendirme 
başlığı altında izleme ve değerlendirme prosedürleri 
belirtilmiştir. Altıncı bölümde Sonuç ve 
Değerlendirme başlığı altında stratejik plan 
değerlendirilerek varsayımlar ve hedeflenen 
durumlar ortaya konulmuştur. Stratejik planın her 
yıl gözden geçirilerek revize edileceği ve her dört 
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yılda bir yeniden hazırlanacağı öngörülmüştür. 
Planın yedinci ve son bölümü olan Fotoğraflar başlığı 
altında Birlikle ilgili bazı fotoğraflar paylaşılarak 
plan tamamlanmıştır. 

İstanbul Sanayi Odası 2014-2016 Stratejik Planı 
altı bölüm ve 21 sayfadan oluşmaktadır. Planın 
birinci bölümü olan Giriş kısmında planla ilgili genel 
bilgilere yer verilmiştir. Planın ikinci bölümünde 
Stratejik Planlama Yaklaşımı’ndan bahsedilmiştir. 
Planın üçüncü bölümünde Durum Analizi başlığı 
altında “neredeyiz?” sorusuna cevap aranmıştır. 
Çevre analizi kısmında Dünyadaki ve Türkiye’deki 
Durum ve Beklentiler alt başlığında sanayi açısından 
Dünyadaki durumlar incelenmiş ve Odaya olan etkisi 
araştırılmıştır. İçsel analiz kapsamında; öncelikle 
kurumun içyapısı analiz edilmiştir. Burada Odanın 
sahip olduğu en önemli kaynak olarak görülen insan 
kaynağına, organizasyon yapısına ve yetkinliklere 
yer verilmiştir. Çevre analizi ve içsel analiz 
çalışmalarından elde edilen bulgular ışığında Odanın 
GZFT analizi yapılmıştır. Planın dördüncü 
bölümünde Geleceğe Bakış başlığı altında misyon, 
vizyon, temel değerler, stratejik amaçlar ve alt 
amaçlar bildirilmiştir. 

Misyon; “İç ve dış paydaşları ile ulusal ve uluslararası 
kıyaslamalar, araştırmalar ışığında, bilgi, politika ve 
sistemler oluşturarak;  

Sanayi şirketlerine yüksek değer katan yenilikçi 
hizmetler sunarak, sanayimizin sürdürülebilir 
gelişmesini desteklemek;  

Sanayici imajını yücelterek, karar vericilere mevzuat 
oluşumu ve uygulamalarında katkıda bulunarak 
sanayi altyapısı ve iklimini pozitif yönlendirmektir.” 
şeklinde bildirilmiştir. Bu bildirim uzun olması 
nedeniyle özlü ve çarpıcı olmaktan uzaktır. Misyon 
hizmetin yerine getirilme sürecini değil amacını 
tanımlamalıdır. Süreci anlatan kısımlar elimine 
edilerek kısaltılırsa daha uygun bir bildirim 
olacaktır. 

Vizyon; “Sanayi iklimini yönlendiren etkili bir paydaş 
olarak, sanayi şirketlerimizin sürdürülebilir rekabet 
gücü ve yetkinliklerini artırarak Türk sanayini dünya 
ölçeğinde geliştiren bir kuruluş olmaktır.” şeklinde 
bildirilmiştir, uygun görünmektedir.  

Temel Değerler; “İstanbul Sanayi Odası; tüm 
çalışmalarında evrensel etik değerleri, sosyal 
sorumluluğu ve çevre duyarlılığını gözeten şeffaf, 
katılımcı, tutarlı, güvenilir, kararlı, gerçekçi ve 
yenilikçi bir kuruluştur.” şeklinde tanımlanmıştır, 
uygundur görünmektedir. 

Stratejik alanlar ve konularla ilgili olarak 
gerçekleşen strateji belirleme çalışmalarına, yapılan 
iç ve dış paydaş toplantıları, analizler ve GZFT 
analizinden çıkan sonuçlar kaynak teşkil etmiştir. 
Analizler sonucunda stratejik amaçlar ve bu 
amaçlara ulaşılmasını sağlayacak alt amaçlar tespit 
edilmiştir. Stratejik amaçlar ve alt amaçlar ile bu 
amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetler 
yıllık olarak planlanmış ve planın ekinde verilmiştir. 
Burada bazı eksik/hatalı tanımlamalar söz 
konusudur. Örnek olarak aşağıdaki alt amaçlar, 
faaliyetler ve performans göstergeleri verilebilir. 

“Alt amaçlar: Medya ve kamuoyu ile iletişimi 
geliştirmek  

Faaliyetler: Kamuoyu ile iletişimi güçlendirecek 
projeler üretilmesi 

Performans göstergeleri: İSO’nun sosyal medyada 
görünürlüğünün sağlanması” 

Alt amaç diye belirtilen kavram hatalı 
tanımlanmıştır. Stratejik amaçlara yönelik olarak 
hedefler belirlenir. Buradaki alt amaç kavramı hedef 
şeklinde isimlendirilmelidir ve bu hedeflerin miktar, 
maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir 
olması gerekir. Burada alt amaç ismiyle tanımlanan 
hedefin hatalı isimlendirildiği ve hatalı tanımlandığı 
görünmektedir. Faaliyet de çok genel olarak 
tanımlanmıştır, maliyetlendirilebilir değildir. Ayrıca 
hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı 
tanımlanmamıştır. Bu yüzden hedeflere yönelik 
olarak belirlenen faaliyetler uygun değildir. Diğer 
yandan performans göstergeleri ölçülebilir, 
ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır. 
Fakat belirtilen performans göstergesi ölçülebilir 
veri sunacak nitelikte görünmemektedir. 

Planın beşinci bölümünde Maliyetlendirme başlığı 
altında stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda 
gerçekleştirilecek faaliyetlerin kaynak ihtiyacı 
şubeler bazında tanımlanmıştır. Maliyetler de yıllık 
faaliyet planları ve hedefleri ile aynı tabloda 
gösterilmiş ve planın ekinde verilmiştir. Planın 
altıncı ve son bölümü olan İzleme ve Değerlendirme 
kısmında; “performans göstergeleri, 
hedef/gerçekleşme değerleri ve sorumlularının yer 
aldığı “Stratejik Hedef İzleme Tablosu” aracılığıyla, 
üçer aylık ara dönemlerde izlenmekte, yıllık bazda 
raporlanmaktadır.” şeklinde açıklama yapılarak plan 
tamamlanmıştır. 

Ankara Sanayi Odası 2012-2016 Stratejik Planı 
toplam beş sayfadan oluşmaktadır. Planın içeriği 
tablolar halinde belirtilmiştir. Beş ana strateji 
belirlenmiş ve bunların stratejik hedefleri, 
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faaliyetleri, sorumluları, koordinatörleri, 
performans göstergeleri tablo şeklinde bildirilmiştir. 
Planda yer alan misyon ve vizyon bildirimi aşağıdaki 
gibidir. 

Misyon; “Ankara sanayisinin yüksek katma değer 
üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı 
sağlamak ve başta ilimiz olmak üzere ülkemizin 
ekonomik, teknolojik, sosyal gelişiminde yol 
gösterici olmak.” şeklinde bildirilmiştir ve uygun 
görünmektedir. 

Vizyon: “Başkenti sanayi ve teknolojide lider 
yapmak.” şeklinde bildirilmiştir, uygun 
görünmektedir. 

Tablolarda belirtilen planın beşinci ana stratejisi 
olan Kaynak Yönetimi’ne göre belirlenen  

“Stratejik hedef: Bina, donanım ve malzeme 
yönetilmesi  

Faaliyetler: Uygulama esaslarının belirlenmesi 

Performans Göstergeleri: Sürecin tanımlanarak 
yürürlüğe alınması” şeklindedir.  

Burada hedef ölçülebilir değildir, zaman çerçevesi 
belli değildir ve yeterince açık tanımlanmamıştır, 
dolayısıyla eksik/yanlış tanımlandığı görülmektedir. 
Faaliyet tanımlaması da uygun değildir. Çok genel bir 
tanımlama yapılmıştır, maliyetlendirilebilir değildir. 
Performans göstergeleri de veri sunacak nitelikte 
görünmemektedir. 

Değerlendirme kısmında; “Stratejik plan gözden 
geçirme üç aylık periyotta Yönetim Kurulu 
tarafından, Stratejik plan izleme ise aylık periyotta 
Genel Sekreterlik ve birim yöneticilerinden oluşan 
Stratejik Plan Kurulu tarafından yapılır.” şeklinde 
açıklama yapılarak plan tamamlanmıştır. 

Plan genel olarak incelendiğinde bir stratejik planda 
yer alması gereken temel unsurların eksik olduğu 
görülmektedir. Planda durum analizi (GZFT analizi 
vb.), katılımcılığın nasıl sağlandığına ilişkin açıklama, 
ana stratejilere ait en az bir amaç bildirimi, belirtilen 
hedefler ölçülebilir bir şekilde ifade edilmediğinden 
ölçüm kriterleri bulunmamaktadır. Hazırlanan 
stratejik plan uygun görünmemektedir. 

Ankara Ticaret Odası 2016-2019 Stratejik Planı 
beş bölüm ve 87 sayfadan oluşmaktadır. Planın 
birinci bölümünde Giriş başlığı altında Ankara’nın 
ekonomisi, sanayisi, teknolojik ve bilimsel 
üretiminden bahsedilmiştir. Ayrıca Odanın 
tarihçesine de değinilmiştir. İkinci bölümde Yönetici 
Özeti başlığı altında stratejik planlama sürecine 
genel bir bakış yapılmış, planda beş temel amacın 

olduğu belirtilmiş, bu amaçlara ilişkinin kurgulanan 
hedeflere değinilmiş ve planlama sürecindeki 
aşamalardan sorumlu kişiler belirtilmiştir. Planın 
üçüncü bölümü Mevcut Durum Analizi başlığı altında 
oluşturulmuştur. Bu bölümde Odanın mali 
kaynakları, insan kaynakları, fiziksel kaynakları ve 
teknolojik kaynaklarının analizi yapılmıştır. Ticari 
iştirakleri ve organizasyon şeması tanımlanmıştır. 
Hizmetler ve destek faaliyetleri olarak iki ana 
başlıkta yer alan süreçlerin analizleri yapılmıştır. 
Paydaş analizi çalışması ile paydaşlar önem sırasına 
konmuştur. PEST ve GZFT analizleri yapılmıştır. 
Planın dördüncü bölümü olan Geleceğin Planlaması 
başlığı altında misyon, vizyon ve temel değerler 
bildirilmiştir. 

Misyon; “ATO, iş ilişkilerinde dürüstlüğü, güveni, 
disiplini, mesleki ahlak ve dayanışmayı hakim kılmak 
üzere yasal görevlerinin yanında girişimci bireylere; 
ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel sorunları 
karşında “biz duygusu”ndan hareketle “Sen kazan 
Ülken kazansın” anlayışının kazandırılmasını misyon 
olarak seçmiş bulunmaktadır.” şeklinde 
bildirilmiştir. Uygun görünmekle birlikte uzun 
olması nedeniyle özlü ve çarpıcı olmaktan uzaktır. 

Vizyon; “Türkiye’nin ekonomisinin ticaret-bilgi-iş 
ahlakı etkileşimine dayalı olarak büyüme, kalkınma 
ve dönüşümünün sağlanması konusunda katalizör 
olan güçlü bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.” 
şeklinde bildirilmiştir ve uygun görünmektedir. 

Temel Değerler; “Üyelerini daima hoş karşılamak ve 
onların memnuniyeti için çaba göstermek, 
Üyelerinin iyi bir dinleyicisi olmak ve onların 
meselelerine, ihtiyaç ve beklentilerine odaklanmak, 
Zamanı, yetenekleri ve kaynakları etkin olarak 
kullanmak, Geliştirici, destekleyici ve ilerici olmak. ” 
şeklinde tanımlanmıştır. 

Planın beşinci bölümü olan İzleme ve Değerlendirme 
kısmında stratejik planın izlenmesi ve 
değerlendirilmesi sürecine değinilmiştir; “Hedefler 
bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, 
bunların ne zaman gerçekleştirileceği, hangi 
kaynakların kullanılacağı gibi hususlar 
belirlenmiştir. Faaliyetler, üç ayda bir 
gerçekleştirilen “Akreditasyon İzleme Komitesi” 
tarafından gözden geçirilmekte, ilerlemeyen 
faaliyetlere ilişkin önlemler ve yapılması gereken 
faaliyetler kararlaştırılmaktadır. Stratejik Plan’ın 
genel durumu ile ilgili Yönetim Kurulu’na aylık 
olarak bilgi verilmektedir” şeklinde açıklanarak bu 
bölüm tamamlanmıştır. 
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Ayrıca planda üç ek yer almaktadır. Ek1’de stratejik 
plan amaç-hedef-faaliyet, maliyet-bütçe kalemleri, 
performans kriterleri ve hedef sorumluları tabloları 
yer almaktadır. Bu tablolarda beş temel amaç ve 
bunlara ilişkin kurgulanan hedefler belirtilmiştir. 
Örnek amaç, hedef ve faaliyetler aşağıdaki gibidir. 

“Amaç: Kurumsal yapının güçlendirilmesi 

Hedef: Oda birimlerinde reorganizasyon çalışmaları 
yürütülecektir. 

Faaliyet: Durum analizi yapılması 

Performans göstergesi: Rapor”   

Burada verilen hedef ölçülebilir değildir, zaman 
çerçevesi belli değildir ve yeterince açık 
tanımlanmamıştır, dolayısıyla eksik/yanlış 
tanımlandığı görülmektedir. Faaliyet için ise çok 
genel bir tanımlama yapılmıştır, maliyetlendirilebilir 
değildir. Ayrıca hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde 
katkı sağlayacağı tanımlanmamıştır. Bu yüzden 
hedefe yönelik olarak tanımlanan faaliyet uygun 
belirlenmemiştir. Performans göstergesinin bir 
birimden oluştuğu da belirtilmiştir, bu gösterge 
ölçülebilir veri sunacak nitelikte görünmemektedir 
ve açık bir şekilde belirtilmemiştir, uygun değildir. 
Ek2’de mevzuatla ilgili bilgiler verildikten sonra 
Ek3’te Odacılık kavramından bahsedilerek plan 
tamamlanmıştır. 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 2015-2018 
Stratejik Planı beş bölüm ve 91 sayfadan 
oluşmaktadır. Planın birinci bölümünde Giriş başlığı 
altında Bursa ekonomisine genel bakış, Bursa’da 
istihdam ve Odanın tarihçesi ile ilgili bilgilere yer 
verilmiştir. Planın ikinci bölümünde Yönetici Özeti 
başlığı altında 2015-2018 dönemi için yapılan 
stratejik planlama süreci ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
Planın üçüncü bölümünde Mevcut Durum Analizi 
başlığı altında kaynakların analizi, organizasyon 
şeması, Odanın hizmetlerinin ve kurumsal 
kapasitesinin değerlendirilmesi, süreçlerin analizi, 
paydaşların belirlenmesi ve GZFT analizi ile ilgili 
bilgilere yer verilmiştir. Planın dördüncü bölümü 
olan Gelecek Planlaması başlığı atında misyon, 
vizyon ve değerler bildirilmiştir. 

Misyon; “Bursa iş dünyasının ve üyelerinin 
ihtiyaçlarına kaliteli çözümler sunan, üyelerinin 
rekabetçiliğini arttıracak projeleri hayata geçiren, 
hizmette üye memnuniyetini temel alan, üyeler arası 
ilişkilerde ticari ahlakın öne çıkmasına önem veren, 
yurt içi ve yurt dışı eğitim, iş gezisi, etkinlikler 
yoluyla üyelerimizin iş potansiyellerinin gelişmesine 
ve tanıtılmasına maddi ve organizasyonel destek 

veren, üyelerimizin kendi aralarındaki ihtilafları ve 
devlet ile arasındaki ilişkileri 5174 sayılı Kanun 
çerçevesinde hukukun üstünlüğüne ve tarafsızlığa 
dayanarak çözmeyi hedefleyen bir kuruluş olmak.” 
şeklinde bildirilmiştir. Misyon bildiriminde 
kurumun var oluş nedeninin öz bir biçimde ifade 
edilmesi gerekir. Bu bildirim uzun olması nedeniyle 
özlü ve çarpıcı olmaktan uzaktır ve içerisinde temel 
değerleri tanımlayan ifadeler mevcuttur. Değerleri 
anlatan kısımlar elimine edilerek kısaltılırsa daha 
uygun bir bildirim olacaktır. 

Vizyon; “Bursa’nın ekonomik, sosyal ve kültürel 
dönüşüm ve gelişiminde aktif rol alarak, Türkiye'nin 
tasarım, inovasyon, Ar-Ge, çevreye duyarlı yüksek 
teknoloji, katma değeri yüksek ürün ve 
markalaşmaya dayalı büyüme hedeflerinde Bursa’yı 
merkez konumuna getirecek projeleri hayata 
geçirerek Türkiye’de ve dünyada örnek gösterilen 
öncü bir kurum olmak.” şeklinde bildirilmiştir. 
Vizyon ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, 
gerçekçi ve öz bir ifadesi olmalıdır. Buradaki 
bildirimin uzun olması nedeniyle akılda kalması 
zordur. Ulaşmak istenen noktaya nasıl 
ulaşılabileceğini anlatan kısımlar elimine edilerek 
kısaltılırsa daha uygun bir bildirim olacaktır. 

Değerler; “Tasarrufa önem vermek, Ekip çalışmasını 
teşvik etmek, İş sağlığı ve iş güvenliğine önem 
vermek, Müşteri odaklılık,  Sürekli iyileştirmek ve 
yenilikçilik,  Tarafların beklentilerini önemsemek, 
Çevreyi korumak,  İnsana önem vermek, Güvenilirlik,  
Araştırıcılık, Verimlilik, Dinamizm” şeklinde 
tanımlanmıştır. 

Planın beşinci ve son bölümü olan İzleme ve 
Değerlendirme kısmında planın etkin bir şekilde 
takip edilmesi amacıyla “Stratejik Plan İzleme ve 
Takip Yazılımı” kullanıldığı belirtilmiştir. Yazılım 
kapsamında, hedefler bazında sorumlular, 
kullanılacak kaynaklar ve takvimlendirme 
yapılmıştır. Buna ek olarak yazılım bünyesinde 
bulunan yıllık iş planları ile aylık bazda yapılacak 
faaliyetler takip edilmekte, yazılım vasıtasıyla 
hedeflerden sorumlu kişilere, faaliyet öncesi ve 
sonrasında e-posta ile bilgilendirmeler 
yapılmaktadır. Faaliyetler, üç ayda bir 
gerçekleştirilen “Akreditasyon İzleme Komitesi” 
tarafından gözden geçirilmekte, ilerlemeyen 
faaliyetlere ilişkin önlemler ve yapılması gereken 
faaliyetler kararlaştırılmaktadır. 

Stratejik planda amaç-hedef-faaliyet, maliyet-bütçe 
kalemleri, performans kriterleri ve hedef 
sorumluları bilgileri tablolar halinde belirtilmiştir. 
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Amaçlar, hedefler ve faaliyetlerden örnekler 
aşağıdaki gibidir. 

“Amaç: Kurumsal yapının etkinleştirilmesi 

Hedef: Örgütsel yapı (organizasyonel yapı) etkin hale 
getirilecektir. 

Faaliyet: Çalışma ekibinin kurulması 

Performans göstergeleri: Eğitim sayısı”  

Buradaki hedef ölçülebilir değildir, zaman çerçevesi 
belli değildir ve yeterince açık tanımlanmamıştır, 
eksik/yanlış tanımlandığı görülmektedir. Faaliyet 
için ise çok genel bir tanımlama yapılmıştır ve 
maliyetlendirilebilir değildir. Ayrıca hedefin 
gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı da 
tanımlanmamıştır. Bu yüzden uygun değildir. Planda 
faaliyetlere ilişkin performans göstergeleri ayrı bir 
tablo şeklinde belirtilmiştir. Örnek performans 
göstergesi ölçülebilir niteliktedir ve uygundur. Ekte 
amaç, hedef ve faaliyetlerin açıklamaları, mevzuat ve 
Oda ile ilgili bilgiler verilerek plan tamamlanmıştır. 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 2013-2016 
Stratejik Planı beş bölüm ve 47 sayfadan 
oluşmaktadır. Birinci bölümde Önsöz vardır. İkinci 
bölümünde Stratejik Planlama Çalışmaları başlığı 
altında plan çalışmaları hakkında genel bilgiler 
verilip, GZFT analizi yapılmıştır. Planın üçüncü 
bölümünde Mevcut Durum Analizi başlığı altında 
Odanın içinde bulunduğu durum analiz edilmiştir, 
Ticaret ve Sanayi Odalarının işlevleri ve Türkiye’deki 
durumu incelenmiştir. Bu bölümün devamın da 
Odanın misyon, vizyon ve ilkeleri bildirilmiştir. 
Bunlar aşağıdaki gibidir. 

Misyon: “Üyelerimizin müşterek ihtiyaçlarını 
karşılayarak ekonomik faaliyetleri genel menfaatlere 
uygun olarak geliştirmek, üyelerin birbiri ve halk ile 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak 
üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak.” 
şeklinde bildirilmiştir, uygun görünmektedir. 

Vizyon: “Antalya’nın ve bölgemiz iş aleminin 
gelişiminde öncü kurum olmak.” şeklinde 
bildirilmiştir ve uygun görülmektedir. 

İlkeler: “Etkin, hızlı, kaliteli hizmet vermek, 
Üyelerimizle sağlıklı iletişim kurarak oda-üye 
bütünleşmesini sağlamak.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Planın dördüncü bölümünde Odanın 2013-2016 
Dönemi Stratejik Vizyonu ve Öncelikleri başlığı 
altında bildirilen vizyonda iyileştirmeler yapılarak 
revize edileceği belirtilmiştir. Ayrıca üye 
hizmetlerini geliştirmek, ticaret ahlakını geliştirmek 
gibi Odanın öncelikleri de tanımlanmıştır. Beşinci 

bölümde stratejik plan çalışmaları kapsamında 
yapılan, paydaşların memnuniyet düzeylerini 
ölçmeyi amaçlayan, dış paydaş anket raporu 
verilmiştir. Plan araştırma sonuçları ile ilgili genel 
bilgilere yer verilerek tamamlanmıştır. 

Ülkemizin ilk beş büyük şehrinde bulunan, toplam 
sekiz meslek odasının stratejik planları 
incelendiğinde benzer önemli eksiklikler göze 
çarpmaktadır. Durum analizi kapsamında yapılması 
oldukça faydalı olan PEST analizi sadece iki oda 
tarafından yapılmıştır. Misyon bildirimleri genellikle 
çok uzundur, özlü ve çarpıcı olmaktan uzaktır. 
Genelde uzun bir şekilde bildirilen vizyonların da 
akılda kalması zordur ve eksiklikler içermektedir. 
Hedef belirleme kuralları dikkate alınmamış, 
ölçülemeyen ve zaman çerçevesi belli olmayan 
hedefler tanımlanmıştır. Hedeflere ulaşmak için 
tanımlanan bazı faaliyetler de maliyetlendirilebilir 
değildir. Yine tanımlanan bazı performans 
göstergeleri ölçülebilir değildir. Planlar 
yenilendiğinde Kamu İdareleri İçin Stratejik 
Planlama Kılavuzu’nun dikkate alınması ve 
uygulanması, temel eksiklikler tamamlanması ve 
hataların düzeltilmesi için gerekli ve yeterli 
olacaktır. 

 

3. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir 
Şube 2018-2022 Stratejik Planı 

3.1. Hazırlık Çalışmaları 

Makina Mühendisleri Odası’na yurt içinde ve yurt 
dışında Makina, Endüstri, İşletme, Uçak, Havacılık, 
Uzay, Mekatronik, Sistem, İmalat, Üretim, Üretim 
Tekniği, Üretim Sistemleri, Otomotiv, Endüstriyel 
Tasarım, Enerji Sistemleri, Makina ve İmalat ile Raylı 
Sistemler Mühendisliği öğretimi yapan 
üniversitelerden (ya da TMMOB Genel Kurul ve 
Yönetim Kurulu kararlarıyla TMMOB Makina 
Mühendisleri Odasına girmeleri kabul edilen diğer 
mühendislik disiplinlerinde) mezun olarak diploma 
almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını 
uygulamaya yasal yetkili mühendisler üye olabilir. 

1969 yılında Oda Genel Kurulunda verilen önerge 
üzerine 159 üye ile kurulan İzmir Şubenin üye sayısı 
2019 yılı itibarıyla 11 bini aşmıştır. İzmir Şube üç 
ayrı mekânda amaçları doğrultusunda çalışmalarını 
sürdürmektedir.  

2018-2022 yıllarını kapsayacak stratejik planın 
hazırlanma sürecine girildiği 28. Dönem Şube 
Yönetim Kurulu tarafından karar altına alınmıştır. Bu 
bağlamda yapılacak çalışmaların koordinasyonunun 



Endüstri Mühendisliği 30(3), 220-238, 2019 Journal of Industrial Engineering 30(3), 220-238, 2019 

 

231 

Stratejik Plan Çalışma Grubu tarafından yapılacağı 
bildirilmiş ve tüm çalışanlardan çalışma grubunun 
yapacağı bilgilendirmelerin önemle takip edilmesi 
istenmiştir. Çalışma grubu, stratejik planlama 
çalışmalarını doğrudan yürüten ve Şube Yönetim 
Kuruluna belirli dönemlerde raporlar sunarak, 
yönetimin önerileri doğrultusunda çalışmalarına 
devam eden ekiptir ve Yönetim Kurulu ile Şube 
çalışanlarından seçilen toplam yedi kişiden 
oluşmuştur. Çalışma grubu üyelerinin belirli bir 
düzeyde stratejik planlama kavramlarına hâkim 

olmaları beklenmektedir, bu nedenle verilen 
eğitimlerle gerekli kavramlar özümsetilmiş ve 
teknikler öğretilmiştir. 

MMO İzmir Şube Stratejik Planlama Modeli Şekil 1’de 
gösterilmiştir. Modele uygun stratejik planlama 
çalışmaları Şekil 2’de verilen iş takviminde 
gerçekleştirilmiştir. Stratejik plan, Kamu İdareleri 
İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Stratejik 
Planlama Mühendis Yetkilendirme Kurs Notları 
dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

 

 
 
 

HAZIRLIK PROGRAMI 

Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı 

Stratejik Plan Çalışma Grubu ve Danışmanlar 

Stratejik Planlama İş Takvimi 

DURUM ANALİZİ 

Tarihsel 

Gelişim 

Mevzuat 

Analizi 

Faaliyet Alanları ile 

Hizmetlerin Belirlenmesi 

Paydaş 

Analizi 

Kurum İçi ve  

Dışı Analizi 

PEST Analizi 

GZFT Analizi 

GELECEĞE YÖNELİM 

Vizyonun Belirlenmesi Misyonun Belirlenmesi Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi 

Temaların Belirlenmesi 

Stratejik Amaçların Belirlenmesi 

Hedeflerin Belirlenmesi 

Stratejiler 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME  

Şekil 1. MMO İzmir Şube Stratejik Planlama Modeli 
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STRATEJİK PLANLAMA ADIMLARI 

2017 

O
ca

k
 

Ş
u

b
a

t 

M
a

rt
 

N
is

a
n

 

M
a

y
ıs

 

H
a

zi
ra

n
 

E
k

im
 

A
ra

lı
k

 

A-HAZIRLIK PROGRAMI 

A.1. İş Adımlarının Belirlenmesi X        

A.2. İş Takvimi Hazırlanması X        

A.3. Hazırlık Programının Yayım Süreci X        

B-DURUM ANALİZİ 

B.1. Tarihsel Gelişim  X       

B.2. Mevzuat Analizi  X       

B.3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler   X       

B.4. Paydaş Analizi  

   B.4.1. Paydaş Belirleme Çalışmaları   X      

   B.4.2. Paydaş Faaliyet Alanları Matrisi   X      

   B.4.3. Paydaş Etki-Önem Matrisi   X      

B.4.4. Paydaş Görüşlerinin Alınması     X     

   B.4.5. Paydaş Görüşlerinin Değerlendirilmesi    X     

B.5. Kurum içi ve kurum dışı analiz  

    B.5.1. Organizasyon Yapısının Belirlenmesi   X      

    B.5.2. İstatistiki veriler   X      

    B.5.3. PEST Analizi   X      

    B.5.4. GZFT Analizi   X      

B.6. Durum Analizi Raporunun Hazırlanması     X     

C-GELECEĞE YÖNELİM 

C.1. Misyon, Vizyon, Temel İlke ve Değerler    X     

C.2. Temalar    X     

C.3. Stratejik Amaçlar     X    

C.4. Stratejik Hedefler     X    

C.2. Stratejiler    X     

D- İZLEME VE DEĞERLENDİRME      X   

E- TASLAĞIN YÖNETİM KURULUNA SUNULMASI       X  

F- DÜZELTME, ONAY VE YAYIM        X 

Şekil 2. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Stratejik Plan İş Takvimi 
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3.2. Stratejik Plan 

Stratejik plan 28. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Stratejik Plan Çalışma Grubu üyeleri ve çalışanların 
katılımıyla hazırlanmıştır. Süreçle ilgili danışmanlık 
hizmeti yazarlar tarafından gönüllülük esasıyla 
yürütülmüştür. Dört bölüm ve 34 sayfadan oluşan 
planın birinci bölümünde Stratejik Plan Hazırlık 
Çalışmaları başlığı altında hazırlık programı 
aktarılmış, Stratejik Planlama Modeli ve Stratejik 
Plan İş Takvimi verilmiştir. 

İkinci bölümde Durum Analizi başlığı altında tarihsel 
gelişim anlatılmış, mevzuat analizi özetlenmiş, 
Şubenin yürüttüğü hizmet ve faaliyetler 15 ana 
başlık altında listelenmiştir. 

Şubenin faaliyetleriyle ilgisi olan, Şubeden doğrudan 
veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen 
veya Şubeyi etkileyen kişi, grup veya kurumlar 

olarak tanımlanan toplam 66 paydaş, neden paydaş 
oldukları sorusu da cevaplanarak belirlenmiştir. 
Paydaşlar ile faaliyetler arasındaki ilişkiler Paydaş 
Faaliyet Alanları Matrisinde gösterilmiştir. Bu matris 
paydaşların ve faaliyetlerin doğru belirlenip 
belirlenmediğinin sağlamasının yapılması açısında 
da önemlidir. Her paydaşın en az bir faaliyetle, her 
faaliyetin de en az bir paydaşla ilgili olması 
gerekmektedir. Ardından, paydaşlar 
değerlendirilerek örnek bir bölümü Tablo 1’de 
gösterilen Paydaş Etki-Önem Matrisi 
oluşturulmuştur. Bu matriste etki, paydaşın Şubenin 
faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme 
veya olumsuz etkileme gücünü, önem ise Şubenin 
paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması 
konusuna verdiği önceliği ifade etmektedir. 
Paydaşların bazılarıyla yapılan toplantılar 
aracılığıyla görüşleri alınmıştır.  

 

 

Tablo 1 
Paydaş Etki-Önem Matrisi 

 ETKİ 

ZAYIF GÜÇLÜ 

Ö
N

E
M

 

Ö
N

E
M

S
İZ

 

ESSİAD 

Asansör Sektör Dernekleri 

Kiracı (SGB) 

Ürün ve Hizmet Satın Aldığımız Firmalar 

Akademik Meslek Odaları 

Sendikalar 

EBSO 

İTO 

İZMİRGAZ 

TTMD İzmir Şube 

LPG Montaj Firmaları 

Fuar Firmaları 

Kongre Merkezi Hizmet Satın Alanlar 

SGK 

TÜV Türk 

Ö
N

E
M

L
İ 

TMMOB İzmir İKK 

Oda Organlarında Görev Alan Üyelerimiz 

Şube MİEM Eğiticileri 

İşsiz Üyeler 

Şube SMM Üyeleri  

MMO Şubeleri 

Tez-Koop-İş Sendikası 

Oda Onur Kurulu 

TMMOB 

TMMOB’a Bağlı Diğer Odalar 

Şube Yönetim Kurulu 

Şube Üyesi Oda Delegeleri 

Şube Üyeleri 

MMO Genel Merkezi 

Şube Temsilcilikleri 

Şube Teknik Görevlileri 

Şube TİSli Çalışanları 

Şube İşyeri Temsilcileri 

Şube Komisyon Üyeleri 

Şube Öğrenci Üyeleri 

Oda Denetleme Kurulu 
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Kurum İçi ve Kurum Dışı Analiz başlığı altında 
öncelikle Şubenin organizasyon yapısı aktarılmış ve 
istatistiksel veriler ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. 
Sonrasında PEST Analiz ile Şubeyi etkileyebilecek 

dışsal değişimler değerlendirilmeye ve politik, 
ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörler 
belirlenmeye çalışılmıştır. PEST Analizinin örnek bir 
bölümü Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 2 
PEST Analizi 

POLİTİK  

(SİYASİ) 

FAKTÖRLER 

 Çalışma alanlarımızı ve faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda mevcut hükümetin 

uyguladığı politikalar ve politikalara bağlı olarak yayınladığı yasa, yönetmelik ve 

diğer düzenlemeler 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının aldığı kararlar 

EKONOMİK 

FAKTÖRLER 

 Uluslararası ekonomik krizler 

 Merkez Bankasının faiz kararları 

 Mal ve hizmet üretim sektörlerinde kapasite kullanım oranlarındaki küçülme 

SOSYAL 

(TOPLUMSAL) 

FAKTÖRLER 

 Her alanda örgütsüzleşme 

 Göçler sebebiyle oluşan kültürel çatışmalar 

 Hızlı ve plansız şehirleşme 

 Ülke genelinde artan işsizlik 

TEKNOLOJİK 

FAKTÖRLER 

 Dördüncü sanayi devrimi (Endüstri 4.0) 

 Bilişim teknolojisi kullanımında artış 

 Ar-Ge çalışmalarındaki artış eğilimi 

 

Bu bölümde son olarak GZFT Analizi ile Şubenin 
güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevreden kaynaklanan 
fırsat ve tehditler tespit edilmiştir. GZFT Analizinin 
örnek bir bölümü aşağıda verilmiştir. 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 

1. Varlığı Anayasa ile güvence altına alınmış kamu 
kurumu niteliğinde bir mesleki demokratik kitle 
örgütü olması 

2. Akreditasyon sistemine sahip olması 

3. Uzmanlaşmış çalışanların varlığı 

4. Mesleğe yönelik ulusal çapta önemli etkinlikleri 
organize etmesi 

5. Muhatapları tarafından güven ve saygı duyulan 
bir kurum olması 

 

ZAYIF YÖNLER 

1. Çalışmalarında kamu yararını gözettiği için bazı 
önerilerinin rantçı siyasi odaklar tarafından 
dikkate alınmaması 

2. Basın, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin 
yetersizliği 

3. İş geliştirme faaliyetlerinin yetersiz olması 

4. Örgütlenme çalışmalarının ve üyeyle etkileşimin 
istenilen düzeyde olmaması 

5. Bütçe kısıtları, ücret politikası vb. nedenlerle 
sektörde daha yüksek ücretlerle iş bulabilen 
uzmanlaşmış çalışanların istihdamını 
sürdürememesi 

 

FIRSATLAR 

1. Çalışma alanının ekonomik ve kültürel açıdan 
yatırıma elverişli olması 

2. Çalışma alanında gelişime açık organize sanayi 
ve serbest bölgelerin bulunması 

3. Çalışma alanında köklü ve güçlü üniversitelerin 
varlığı 

4. İletişim teknolojilerindeki gelişme 

5. Dördüncü sanayi devrimi (Endüstri 4.0) 
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TEHDİTLER 

1. İktidarlar tarafından yapılan yasal 
düzenlemelerle yetki alanlarının daraltılması 

2. Lokasyondaki artan yapılaşmaya rağmen yol vb. 
altyapıların iyileştirilmemesi 

3. Hükümetler ve yerel yönetimler arasındaki 
siyasi çekişmeler nedeniyle bölgemizdeki kamu 
yatırımlarının azlığı 

4. Her alanda örgütsüzleşme 

5. Dördüncü sanayi devrimi (Endüstri 4.0) ile 
oluşabilecek işsizlik 

Geleceğe Yönelim başlıklı üçüncü bölümde misyon, 
vizyon ve temel değerler bildirilmiştir. 

Misyon; “MMO İzmir Şubesi; Anayasaya ve Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa 
dayanan, kamu kurumu niteliğinde bir mesleki 
demokratik kitle örgütü olan Makina Mühendisleri 
Odası’nın Ana Yönetmelik ve diğer yönetmeliklerde 
tanımlı görevlerini, üye, ülke ve toplum yararları 
doğrultusunda İzmir ve Manisa illerindeki 
yürütücüsüdür.” şeklinde bildirilmiştir.  

Vizyon; “Çağdaş, demokratik ve sürdürülebilir 
sanayileşen bir ülke, planlı, sağlıklı, temiz ve güvenli 
bir kentleşme için; daha güçlü, daha örgütlü ve daha 
etkin bir meslek odası olmak.” şeklinde bildirilmiştir.   

“Şube çalışmaları; odağına insanı alarak emekten, 
barıştan, eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden yana, 
toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan ve her türlü 
gericiliğe, ırkçılığa, ayrımcılığa karşı birarada yaşamı 
savunan bir anlayışla yürütülür.” girişiyle başlanarak 
temel değerler toplamda 21 maddede aktarılmıştır. 

Şubenin stratejik amaçları üç tema başlığı altında 
gruplandırılmıştır. Bunlar; 

“1. TEMA: Şube Örgütsel/Kurumsal Yapısı 

2. TEMA: Bilim, Teknoloji ve Sanayileşme 

3. TEMA: Yerel Yönetimler İle İlişkiler” şeklindedir.  

Her temanın altında stratejik amaçlar ve amaçlar için 
ölçülebilir hedefler tanımlanmıştır. Aşağıda örnek 
olarak ilk temaya ilişkin bir amaç ve amaca yönelik 
bir hedef verilmektedir. 

“1. TEMA: Şube Örgütsel/Kurumsal Yapısı 

Stratejik Amaç: Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlardaki evrensel gelişmelerin yerelimize 
yansımalarını üyelerimizle birlikte tartışma 
olanaklarını sağlayacak ortamlar (söyleşi, konferans, 
arama toplantıları vb.) yaratılacaktır. 

Hedef: Üyelerin aidiyet duygularının geliştirilmesi, 
oda çalışmalarına katılımın artırılması amacıyla her 
çalışma döneminde 1 kez örgütlenme konusunda bir 
çalıştay düzenlenecektir.” 

Bu bölüm PEST Analizi dikkate alınarak ve GZFT 
Analizinden yola çıkılarak belirlenen 12 adet 
stratejiyi gösteren GZFT Stratejileri tablosu ile sona 
ermiştir. GZFT Stratejileri tablosunun örnek bir 
bölümü Tablo 3’de verilmiştir. Belirlenen stratejiler 
şu şekildedir: 

1. İzmir ve Manisa merkezli bilimsel/kültürel/ 
sektörel/toplumsal etkinliklerin büyük 
çoğunluğunun Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde yapılmasını sağlamak. 

2.  Yeni üyeler kazanmak. 

3.  İşsiz üye sayısını azaltmak. 

4.  Mevcut hizmet ve faaliyetlerimizi 
yaygınlaştırmak. 

5.  Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını 
yaygınlaştırmak. 

6.  Oda merkezli Üniversite-Oda-Sanayi ortak 
projeleri geliştirmek. 

7.  Erişilebilirliği arttırmak. 

8.  Üye ve toplumla etkileşimi arttırmak. 

9.  Üyelerimizi dördüncü sanayi devrimine 
(Endüstri 4.0) hazırlamak. 

10.  Çalışanları uzmanlaştırmak ve uzman çalışan 
istihdamını sürdürülebilir kılmak. 

11.  Kurum içi etkileşimi arttırmak. 

12. Kurul toplantılarına katılımı arttırmak. 
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Tablo 3 

GZFT Stratejileri 

Kurum içi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dış Çevre  

Güçlü Yönler 

1) Varlığı Anayasa ile güvence altına 

alınmış kamu kurumu niteliğinde bir 

mesleki demokratik kitle örgütü 

olması 

2) Akreditasyon sistemine sahip 

olması 

3) Uzmanlaşmış çalışanların varlığı 

4) Mesleğe yönelik ulusal çapta önemli 

etkinlikleri organize etmesi 

5) Muhatapları tarafından güven ve 

saygı duyulan bir kurum olması 

Zayıf Yönler 

1) Çalışmalarında kamu yararını 

gözettiği için bazı önerilerinin rantçı 

siyasi odaklar tarafından dikkate 

alınmaması 

2) Basın, halkla ilişkiler ve tanıtım 

faaliyetlerinin yetersizliği 

3) İş geliştirme faaliyetlerinin yetersiz 

olması 

4) Örgütlenme çalışmalarının ve 

üyeyle etkileşimin istenilen düzeyde 

olmaması 

5) Bütçe kısıtları, ücret politikası vb. 

nedenlerle sektörde daha yüksek 

ücretlerle iş bulabilen uzmanlaşmış 

çalışanların istihdamını 

sürdürememesi 

Fırsatlar 

1) Çalışma alanının ekonomik 

ve kültürel açıdan yatırıma 

elverişli olması 

2) Çalışma alanında gelişime 

açık organize sanayi ve 

serbest bölgelerin bulunması 

3) Çalışma alanında köklü ve 

güçlü üniversitelerin varlığı 

4) İletişim teknolojilerindeki 

gelişme 

5) Dördüncü sanayi devrimi 

(Endüstri 4.0) 

GF Stratejileri 

- İzmir ve Manisa merkezli 

bilimsel/kültürel/sektörel/toplumsal 

etkinliklerin büyük çoğunluğunun 

Tepekule Kongre ve Sergi 

Merkezi’nde yapılmasını sağlamak. 

(F:1,4,5-G:3,4,5) 

- Yeni üyeler kazanmak. (F:1,2,3,4,5-

G:1,3,4,5) 

- İşsiz üye sayısını azaltmak. 

(F:1,2,4,5-G:4,5) 

- Üyelerimizi dördüncü sanayi 

devrimine (Endüstri 4.0) hazırlamak. 

(F:2,3,4,5-G:3,4,5) 

ZF Stratejileri 

- İzmir ve Manisa merkezli 

bilimsel/kültürel/sektörel/toplumsal 

etkinliklerin büyük çoğunluğunun 

Tepekule Kongre ve Sergi 

Merkezi’nde yapılmasını sağlamak. 

(F:1,4,5-Z:3) 

- Yeni üyeler kazanmak. (F:1,2,3,4,5-

Z:2,4) 

- İşsiz üye sayısını azaltmak. 

(F:1,2,4,5-Z:5) 

Tehditler  

1) İktidarlar tarafından 

yapılan yasal düzenlemelerle 

yetki alanlarının daraltılması 

2) Lokasyondaki artan 

yapılaşmaya rağmen yol vb. 

altyapıların iyileştirilmemesi 

3) Hükümetler ve yerel 

yönetimler arasındaki siyasi 

çekişmeler nedeniyle 

bölgemizdeki kamu 

yatırımlarının azlığı 

4) Her alanda örgütsüzleşme 

5) Dördüncü sanayi devrimi 

(Endüstri 4.0) ile oluşabilecek 

işsizlik 

GT Stratejileri 

- İzmir ve Manisa merkezli 

bilimsel/kültürel/sektörel/toplumsal 

etkinliklerin büyük çoğunluğunun 

Tepekule Kongre ve Sergi 

Merkezi’nde yapılmasını sağlamak. 

(T:1,4-G:3,4,5) 

- Yeni üyeler kazanmak. (T:4-G:1, 

3,4,5) 

- Üyelerimizi dördüncü sanayi 

devrimine (Endüstri 4.0) hazırlamak. 

(T:1,5-G:3,4,5) 

ZT Stratejileri 

- İzmir ve Manisa merkezli 

bilimsel/kültürel/sektörel/toplumsal 

etkinliklerin büyük çoğunluğunun 

Tepekule Kongre ve Sergi 

Merkezi’nde yapılmasını sağlamak. 

(T:1,4-Z:3) 

- Yeni üyeler kazanmak. (T:4-Z:2,4) 
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Burada stratejiler bilinçli bir şekilde niyet edilen 
faaliyetler dizisi olarak görülmüştür, dolayısıyla 
stratejiler “strateji bir plandır” yaklaşımıyla ele 
alınmıştır. Stratejik planın dördüncü ve son 
bölümünde İzleme ve Değerlendirme başlığı altında 
izleme/değerlendirme mekanizmaları aktarılmıştır. 

Stratejik plan yapılırken Kamu İdareleri İçin Stratejik 
Planlama Kılavuzu dikkate alınmış ve uygulanmıştır. 
PEST ve GZFT analizleri yapılmış, misyon ve vizyon 
tanımlarına uygun şekilde bildirilmiştir. Hedef 
belirleme kuralları dikkate alınmış, ölçülebilen ve 
zaman çerçevesi belli olan hedefler tanımlanmıştır. 
GZFT Analizinden yola çıkılarak GZFT Stratejileri 
belirlenmiştir. 

 

4. Sonuç 

Ülkemizdeki meslek kuruluşlarını iki ana gruba 
ayırmak mümkündür; ticaret ve sanayi odaları 
şeklinde örgütlenmiş meslek odaları ve akademik 
meslek odaları. Yapılan araştırmalarda birinci gruba 
giren meslek odalarında stratejik planların 
hazırlandığı görülmektedir. Bu planlar incelendiği 
zaman planların bazı eksiklikler ve hatalar 
barındırdığı da görülmektedir. Çoğunlukla durum 
analizi kapsamında yapılması oldukça faydalı olan 
PEST analizi yapılmamıştır. Misyon bildirimleri 
genellikle çok uzundur, özlü ve çarpıcı olmaktan 
uzaktır. Uzun bir şekilde bildirilen vizyonların da 
akılda kalması zordur ve eksiklikler içermektedir. 
Hedef belirleme kuralları dikkate alınmamış, 
ölçülemeyen ve zaman çerçevesi belli olmayan 
hedefler tanımlanmıştır. Hedeflere ulaşmak için 
tanımlanan bazı faaliyetler de maliyetlendirilebilir 
değildir. Yine tanımlanan bazı performans 
göstergeleri ölçülebilir değildir. Kamu İdareleri İçin 
Stratejik Planlama Kılavuzu’nun dikkate alınması ve 
uygulanması, eksiklikler ve hatalardan kaçınmayı 
kolaylaştıracaktır. 

Diğer yandan ikinci grupta yer alan akademik meslek 
odaları veya şubelerinin herhangi birine ait bir 
stratejik plana erişilememiştir. Bu çalışmada 
akademik meslek odaları tarafından yapılacak 
planların hazırlık süreçlerinde izlenmesi gereken 
adımlar ve planın içermesinin uygun olacağı bilgiler 
bir örnek ile anlatılmıştır. Stratejik plan örneği, her 
iki gruptaki meslek odaları tarafından da bir çerçeve 
olarak kullanılabilir. Planlama sürecinde PEST ve 
GZFT analizleri yapılmış, misyon ve vizyon 
bildirimleri ve hedeflerin tanımlanması kurallara 
uygun şekilde yürütülmüştür. 

Stratejik planlamanın sağladığı önemli bir yarar, 
yöneticiye uzun vadeli düşünme ve görme ufku 
kazandırmasıdır. Stratejik açıdan önemli olan 
konulara odaklanma imkânı yaratır. İlaveten tüm 
kadrolarının sürece katılmalarını, sorumluk 
hissetmelerini, ortak vizyon, misyon, amaçlar ve 
stratejiler doğrultusunda çalışmalar yürütmelerini 
ve topyekun kurumun geleceğine sahip çıkmalarını 
sağlar. Bu çalışmada örnek olarak anlatılan stratejik 
planın kurumsal ve örgütsel yapının 
güçlendirilmesine destek olması umulmaktadır. 
Önemle belirtilmesi gereken bir nokta da şudur, bir 
stratejik planın uygulanmasındaki başarı tüm 
paydaşların planı sahiplenmesi ile mümkün 
olacaktır. 
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