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TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, TAM ZAMANINDA ÜRETİM ve TOPLAM
ÜRETKEN BAKIM YÖNETİM YAKLAŞIMLARININ ENTEGRASYONUN
TÜRK PREFABRİKASYON SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİ
ÖZET
Yapılan literatür araştırmaları sonucu, Toplam Kalite Yönetimi(TKY), Tam
Zamanında Üretim(TZÜ) ve Toplam Üretken Bakım(TÜB) Yönetim
Yaklaşımları’nın birlikte uygulamalarının, ayrı ayrı uygulanmalarına oranla imalat
endüstrisinde verimliliğin artırımına çok daha fazla katkı sağladıkları görülmüştür.
Bu önemli noktadan yola çıkılarak, bu üç yönetim yaklaşımının birlikte
uygulanmalarının, gelişmeye asıl ihtiyaç duyulan inşaat sektörü imalat alanında da
verimliliği arttıracağı varsayımı geliştirilmiştir. Bu amaçla, inşaat sektörü imalat
alanı olarak, özellikle yeniliklere açık, ileri bir yapım teknolojisi olan prefabrikasyon
ve buna bağlı olarak prefabrike yapı elemanları üretim süreci çalışma kapsamı olarak
belirlenmiştir. Prefabrike yapı elemanları üretim sürecinde bu üç yönetim
yaklaşımının entegrasyonun uygulanabilirliğini belirlemek ve bunun sonucunda
üretim verimliliğindeki olası artışları analiz etmek bu çalışmanın asıl hedefidir.
Çalışmanın giriş bölümünde, tezin konusu, amacı ve kapsamı hakkındaki bilgiler yer
almaktadır.
İkinci bölümde, TKY Yaklaşımı’na ilişkin kavramların tanımlamaları, kalite
kavramının ve TKY Yaklaşımı’nın gelişim süreci ve TKY Yaklaşımı’nın
uygulanması sırasında yerine getirilmesi gereken ilkeler anlatılmıştır. Bu ilkeler
doğrultusunda da TKY Yaklaşımı incelenmiştir.
Üçüncü bölümde, TZÜ kavramının tanımı, TZÜ Yönetim Yaklaşımı’nın gelişim
süreci ve bu yönetim yaklaşımının uygulanması sırasında yerine getirilmesi gereken
ilkeleri anlatılmıştır. Bu ilkeler doğrultusunda da TZÜ Yönetim Yaklaşımı
incelenmiştir.
Dördüncü bölümde, TÜB kavramının tanımı, TÜB Yönetim Yaklaşımı’nın gelişim
süreci ve bu yönetim yaklaşımının uygulanması sırasında yerine getirilmesi gereken
ilkeleri anlatılmıştır. Bu ilkeler doğrultusunda da TÜB Yönetim Yaklaşımı
incelenmiştir.
Beşinci bölümde, TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim Yaklaşımları’nın, daha önceki
bölümler çerçevesinde, ortak ve temel teknik ilkeleri belirlenmiş ve bir arada
uygulanmalarına olanak tanıyacak entegre bir sistem oluşturulmuştur. Daha sonra bu
entegre sistemin üretim verimliliği üzerindeki etkilerinin, ne şekilde ve hangi
kriterlere bağlı olarak inceleneceğini gösteren bir teorik kalıp hazırlanmıştır.
Altıncı bölümde, beşinci bölümde oluşturulan teorik kalıbın uygulanacağı imalat
alanı olan prefabrikasyon hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Prefabrikasyon ve ilişkili
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kavramlar tanımlanmış ve prefabrikasyonun Türkiye’de ve dünyadaki gelişim
sürecinden bahsedilmiştir. Yine özellikle çalışma ile birebir ilişkili olan
prefabrikasyon yapım sistemine ilişkin süreçler tanımlanmıştır. Son olarak ise,
prefabrikasyonun bugünkü durumu ortaya konulmuş ve sorunları tartışılmıştır.
Yedinci bölümde, tez konusu kapsamında yapılacak olan ve Türk Prefabrikasyon
Sektörü’nün yönetim anlayışını ortaya koyacak olan anket çalışmasının yöntemi,
amaçları ve soruları aktarılmıştır.
Sonuçlar ve öneriler bölümünde ise, anket sonuçlarından elde edilen bulgular
tanımlayıcı çözümleme ve ilişkisel çözümleme olmak üzere iki farklı yöntemle
değerlendirilmiştir. Ayrıca belirtilen üç yönetim yaklaşımına bağlı olarak, üretim
verimliliğinin artırımı ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.
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APPLICABILITY
OF
INTEGRATION
OF
TOTAL
QUALITY
MANAGEMENT, JUST IN TIME AND TOTAL PRODUCTIVE
MAINTENANCE
MANAGEMENT
APPROACHES
IN
TURKISH
PREFABRICATION SECTOR
SUMMARY
The results of literature researches show that, in company application of Total
Quality Management (TQM), Just In Time Management (JIT) and Total Productive
Maintenance (TPM) Management Approaches, has much more utility on
productivity of manufacturing industry than their one by one application. Because of
this important point, the hypothesis, the in company application of these three
management approaches can increase the productivity of construction sector
manufacturing area that is really in need of developing, has been improved. By this
aim, in construction sector manufacturing area, prefabrication which is an advanced
construction technology and open to innovations and related to this prefabricated
building elements production process, have been determined as the scope of the
study. The real aim of this study is, to determine the applicability of the integration
of these three management approaches during the prefabricated building elements
production process.
In the introduction part of this study, there is knowledge about the subject, aim and
scope of the thesis.
In the second part, the definitions of concepts which are related to TQM Approach,
the development of quality concept and TQM Approach and the principles of TQM
that must be carried out during the application of TQM, have been told. In the
direction of these principles, TQM Approach has been examined.
In the third part, the definition of JIT, the development of JIT Management Approach
and the principles of JIT that must be carried out during the application of JIT, have
been told. In the direction of these principles, JIT Management Approach has been
examined.
In the fourth part, the definition of TPM, the development of TPM Management
Approach and the principles of TPM that must be carried out during the application
of TPM, have been told. In the direction of these principles, TPM Management
Approach has been examined.
In the fifth part, by the limitation of the previous parts, the common and basic
technical principles of TQM, JIT and TPM Management Approaches have been
determined and an integrated system has been formed that allows these three
management approaches to apply together. Later, a theoretical framework has been
prepared which shows the ways and criteria that will help to examine the effects of
this integrated system on production productivity.
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In the sixth part, detailed information has been given about the manufacturing area
prefabrication that is the theoretical framework formed in the fifth part will be
applied on. Prefabrication and related concepts have been defined and the
development of prefabrication in Turkey and around the world has been told. Also,
the processes of prefabrication construction system which is especially related with
the study have been defined. In conclusion, the position of prefabrication in
nowadays has been exposed and its problems have been argued.
In the seventh part, the questionnaire’s method, aims and questions that will be in the
scope of this thesis and will expose the management understanding of Turkish
Prefabrication Sector, have been quoted.
In the conclusion and suggestions part, the inventions that are found from the
questionnaire results have been analyzed in two different ways; descriptive anlyzes
and relation . Furthermore, connected to these three management approaches,
suggestions about economy of production productivity have been made.
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1.GİRİŞ

Bilimsel Yönetim Modellerinin temelinin, F.W.Taylor tarafından oluşturulduğu
dönemlerden bugüne kadar, pek çok yeni yönetim modelleri geliştirilmiş ve bu
modellerin devlet yönetiminden, küçük ölçekli işletmelerin yönetimine kadar birçok
alanda uygulanabilirliği incelenmiştir. Geliştirilen bu yeni yönetim modellerinden
süreç odaklı olan yeni yönetim yaklaşımları, küreselleşme ile artan rekabet
ortamında, mevcut işletmeler tarafından, rekabet avantajı kazanmak amacıyla
araştırılmaya ve kendi işletmelerine uyarlanmaya başlanmıştır (Kovancı, 2003).
Söz konusu olan yeni yönetim yaklaşımları, bugün Proje ve Yapım Yönetimi
alanında da kullanılmaktadırlar. Bu kapsamda, Proje ve Yapım Yönetimi alanında
yapılan araştırmaların özellikle üzerinde durduğu konulardan bir tanesi, imalat
endüstrisinde yaygın olarak uygulanan bu yeni yönetim yaklaşımlarının ve ilkelerinin
inşaat sektöründe de uygulanabilirliği ve uygulanması durumunda sonuçlarının neler
olduğudur. İlginin bu yöne çevrilmesinin en önemli sebebi ise, imalat endüstrisinde
sürekli gelişmenin sağlanmasında ve verimlilik artırımında çok büyük katkıları olan
bu yeni yönetim yaklaşımlarının, gelişmeye asıl ihtiyaç duyulan inşaat sektörü imalat
alanında sonuçlarının merak edilmesi olmuştur (Mıstıkoğlu, 2003/2004).
1980’lerin başlarından itibaren, inşaat sektöründe imalat alanında, özellikle yeni
yönetim yaklaşımlarından Toplam Kalite Yönetimi (TKY), Tam Zamanında Üretim
(TZÜ) ve Toplam Üretken Bakım (TÜB) yönetim yaklaşımlarının ayrı ayrı ve
birlikte uygulanmalarına nadir de olsa rastlanmaktadır. TKY, TZÜ ve TÜB, ‘sürekli
gelişme’ ve ‘israfı azaltma’ gibi önemli konularda, benzer birtakım ilkeler
içermektedirler. Bu sebeple, birlikte uygulandıklarında, verimliliği arttıran ve
dolayısıyla rekabet avantajı sağlayan bir yönetim yaklaşımları entegrasyonunun
ortaya çıkması kaçınılmazdır. Verimlilik artırımı ve rekabet avantajı göz önünde
bulundurulduğunda, bu üç yönetim yaklaşımının birlikte uygulanmasının inşaat
sektöründe imalat alanı için önemi ve gerekliliği anlaşılmaktadır.
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İnşaat sektöründe imalat alanının en önemlileri olarak, ‘inşaat malzemeleri üretimi’
ve ‘prefabrike yapı elemanları üretimi’ gösterilebilmektedir. Bu çalışma kapsamında,
belirtilen imalat alanlarından, ileri bir yapım yöntemi olan prefabrikasyonun,
teknolojik ve yenilikçi bir sistem olması nedeniyle, yeni yönetim yaklaşımlarının
uygulanabilirliği yönünden değerlendirilmesi uygun görülmüştür (Cua and the
others, 2001).
Bu bilgiler ışığında, bu araştırma çalışması kapsamında, öncelikle sırasıyla TKY,
TZÜ ve TÜB yönetim yaklaşımları ve ilkeleri ayrı ayrı incelenmekte ve daha sonra
bu yönetim yaklaşımlarının birlikte uygulanmalarına yönelik entegre bir sistem
oluşturulmaktadır. Oluşturulan entegre sistemin prefabrike yapı elemanları üretim
sürecinde uygulanabilirliği ve üretim verimliliği üzerindeki etkileri hazırlanan anket
çalışması ile belirlenmeye çalışılmakta ve sonuçları analiz edilmektedir.
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2. TOPLAM KALİTE YÖNETİM YAKLAŞIMI

Son yıllarda, üretimden tüketime kadar her aĢamada meydana gelen değiĢimler,
kalitenin önemini arttırmıĢ ve çok sayıda kalite sorununu da beraberinde getirmiĢtir.
MüĢterileri talebi ve kaliteye verilen önemin artması beraberinde kalitenin
geliĢtirilmesi olgusunu getirmiĢtir. Bu geliĢim sürecinin katılımcıları olan
tasarımcıların, uygulamacıların, giriĢimcilerin ve yöneticilerin sürece iliĢkin
yaptırımları ön plana çıkmıĢtır ve dolayısıyla söz konusu kiĢilerin konuya olan
duyarlılıkları artmıĢtır.
Kalite kavramı çok farklı anlamlarda kullanılmaktadır ve bu da anlam karmaĢalarına
sebep olmaktadır. Bu sebeple, „toplam kalite yönetimi‟ ile iliĢkili kavramlara ve bu
kavramların geliĢim süreçlerine açıklık getirmekte fayda vardır.
2.1. Toplam Kalite Yönetim Yaklaşımı İle İlişkili Kavramlar
Son yıllarda, TKY, endüstri dünyasını, oldukça meĢgul eden bir yönetim yaklaĢımı
haline gelmiĢtir. TKY, hataları belirlemek ve kusurlu parçaları ayıklamak yerine,
hatanın kaynağını bularak ortadan kaldırmakta ve böylece yapılan iĢleri daha anlamlı
hale getirmektedir (Şimşek ve Nursoy, 2002).
TKY, mevcut tüm kaynakların ve imkanların en iyi Ģekilde kullanılmasıyla, sürekli
bir geliĢme sağlamaya çalıĢan bir yönetim yaklaĢımıdır. TKY, geleceğin en önemli iĢ
geliĢtirme stratejisi ve yönetim konusudur, çünkü verimlilik ve rekabet için en
önemli konu kalitedir. TKY‟ni açıklamadan önce Toplam Kalite (TK) ve Toplam
Kalite Kontrol (TKK) kavramlarına açıklık getirmekte fayda vardır (Şimşek ve
Nursoy, 2002).
2.1.1. Kalite Nedir?
Toplam kaliteyi anlayabilmek için ilk olarak kalite kavramına açıklık getirmek
gerekmektedir. Kalite, ekonomik geliĢme için gerekli olan en önemli disiplin ve
stratejilerden birisidir. Küresel rekabetin çok yoğun olduğu çağımızda, ülkeler,
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rekabet güçlerini devam ettirmek veya arttırmak için kalite metodolojilerini, stratejik
kalite yönetimi, kalite sistemleri, kalite güvencesi ve toplam kalite yönetimi gibi
formlarda uygulamaktadırlar (Şimşek ve Nursoy, 2002).
Günlük yaĢamımızda çok sık rastladığımız ve kullandığımız „kalite‟ kavramı,
kullanım amacına göre değiĢik anlamlar ifade edebilmektedir. ĠĢletmelerde kalite
kelimesi, her alanda ve oldukça sık olarak kullanılmaktadır. Kaliteyi sağlayabilmek
ve kaliteli ürün elde edebilmek için, bir iĢletmede herkesin aynı görüĢü paylaĢtığı tek
ve objektif bir kalite tanımı olmalıdır. Çünkü kalite, geçmiĢten günümüze her zaman
ürünün görünen ve müĢteri tarafından aranan unsuru olmuĢtur (Şimşek ve Nursoy,
2002), (Kovancı, 2003).
Kalite kelimesi dilimize Fransızca‟dan girmiĢtir. Türk Dil Kurumu‟nun Türkçe
sözlüğünde kalite sözcüğünün iki anlamı verilmektedir: 1. Bir Ģeyin iyi ve kötü olma
özelliği, nitelik; 2. Üstün nitelikli (bu son anlamı Fransızca‟da kullanılmamaktadır)
(Altaş, 1994).
Kalite, bir projenin yasal, estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlarının karĢılanması olarak
tanımlanabilir. Ġhtiyaçlar, basit veya karmaĢık olabilir ancak, eğer belirtilen ihtiyaçlar
uygunsa ve eğer tamamlanan proje, ihtiyaçları karĢılıyorsa kalite sağlanmıĢ demektir
(Arditi and Günaydın, 1997).
Avrupa Kalite Kontrol Birliği‟ne (EOQC) göre kalite; bir mal veya hizmetin belirli
bir ihtiyacı karĢılayabilme yeterliliklerini ortaya koyan özelliklerin tümüdür. Bu
özelliklerden bazıları boyut,

biçim,

kimyasal-fiziksel

özellikler, ömür ve

güvenilirliktir. Joseph M. Juran ise kaliteyi, “kullanıma uygunluk” olarak
tanımlamaktadır. Burada ürünün kalitesi, müĢterilerin gereksinimlerine ve ödeme
olanaklarına göre belirlenir. Joseph M. Juran‟ın kalite politikasına göre bir ürünün
kalitesinden söz edebilmek için ilk olarak o ürünün fonksiyonu veya kullanılıĢ amacı
ve fiyatı göz önünde bulundurulmalıdır (Kovancı, 2003).
Kalite kavramı ile ilgili yapılan tanımlamalardan bazıları Ģöyledir (Şimşek ve
Nursoy, 2002):


Kalite; bir ürün veya hizmetin, düĢük maliyetle ve müĢteri ihtiyaçlarını
karĢılayacak üniform ve güvenilirlikte üretilmesidir (Deming).



Kalite, bir ürünün gerekliliklerine uygunluk derecesidir (P. Crosby).



Kalite, amaca ve kullanıma uygunluktur (Juran).
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Kalite, bir ürünün kullanıma sunulmasından sonra, karĢılaĢılan hataların
azlığıdır (Taguchi).



Kalite, öz olarak organizasyonun yönetim Ģeklidir (Feigenbaum).



Kalite, kusurlarla yaĢamak değil, kusurları düzeltmek ve önlemektir (Hoshin).



Kalite, bir ürün veya hizmetin değeridir.



Kalite, bir ürün veya hizmetin, tüketicilerin isteklerine uygunluk derecesidir.



Kalite, bir ürün veya hizmetin, belirlenen ihtiyaçları karĢılama kabiliyetine
dayanan özelliklerinin tümüdür (ISO 9000).



Kalite, bir ürün, hizmet veya sürecin, müĢteri tarafından belirlenen ihtiyaçları
karĢılama ile ilgili özellik ve karakteristiklerinin bütünlüğüdür (BS 4778).

Dikkat

edildiğinde

görülecektir

ki,

bireyler

kaliteyi

ürüne

bağlı

olarak

tanımlamaktadırlar. Bunun anlamı, toplum içinde kalite, dar anlamda ürünün kalitesi
olarak algılanmaktadır. Oysaki günümüzde bu tanım yetersizdir ve kalite; baĢta insan
kalitesi olmak üzere, iletiĢim kalitesi, sistem kalitesi, stratejik ve taktik seviyedeki
hedeflerin kalitesi, yapılan iĢin kalitesi, her türlü girdinin kalitesi ve bütün bunlardan
direkt olarak etkilenen ürün kalitesi vb. olmak üzere oldukça geniĢ bir çerçeve
çizerek tanımlanmalıdır. Bu bilgilerin ıĢığında kaliteyi Ģöyle tanımlayabiliriz: Kalite,
müĢterilerin ihtiyaçlarını ve mantıklı beklentilerini tam ve sürekli olarak
karĢılayabilecek ürün ve hizmetleri en ekonomik bir Ģekilde üretmektir (Kovancı,
2003).
2.1.2. Toplam Kalite Nedir?
TK, bir iĢletmede yapılan bütün iĢlerde, müĢteri isteklerini karĢılayabilmek için Ģart
olan yönetim, insan, yapılan iĢ, ürün ve hizmet kalitelerinin bir sistem yaklaĢımı
içerisinde, tüm çalıĢanların katılımı, hedef ve fikir birlikteliği sağlanarak ele alınması
ve geliĢtirilmesidir. TK yaklaĢımına göre kalite, bir yaĢam tarzı ve bir bakıĢ açısı
olmalıdır. KiĢinin; çalıĢmasıyla, iĢletmesiyle, kısaca yaĢamla bütünleĢmesidir
(Şimşek ve Nursoy, 2002).
2.1.3. Toplam Kalite Kontrol Nedir?
Kalite anlayıĢının bir iĢletmede yerleĢtirilebilmesi için, kalitenin o iĢletme için
ulaĢılabilir bir amaç olması ve dolayısıyla onun üzerinde yoğunlaĢması, ayrıca iyi bir
kalite kontrol sisteminin kurulması gerekmektedir. Ancak, buradaki kalite kontrol
faaliyeti, üretim sonrasında yapılan hatalı iĢi ortaya çıkaran bir kontrol faaliyeti
5

olmamalı, daha geniĢ kapsamlı olmalı, iĢletme çapında ele alınmalı ve kalite
özelliklerinin hedeflenen Ģekilde baĢarılmasına, yani kalite güvenliğine yönelik
olmalıdır. Çünkü kalite kontrol, herkesin aynı kuralları ve prensipleri izlediği
demokratik bir süreçtir (Kovancı, 2003).
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) kalite kontrolü; „kaliteyi oluĢturmak,
korumak, geliĢtirmek ve üretimi, müĢteriyi tatmin edecek en ekonomik seviyede
sürdürmek

için

üretici

tarafından

uygulanan

iĢlemler

dizisidir‟

Ģeklinde

tanımlamaktadır (Kovancı, 2003).
TKK, tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde karĢılamak amacıyla, iĢletme
içerisindeki pazarlama, mühendislik, imalat ve müĢteri hizmetleri gibi çeĢitli
ünitelerin, kalitenin oluĢturulması, yaĢatılması ve geliĢtirilmesi yolundaki çabalarını
birleĢtirip, koordine eden etkin bir sistemdir. TKK, müĢterilerin memnunluk duyarak
satın alacakları ürün ve hizmetlerin geliĢtirilmesi, tasarımı, üretimi, pazarlanması ve
satıĢ sonrası hizmetinin maliyet düĢürülerek yapılmasıdır (Şimşek ve Nursoy, 2002).
Bu tanımlamaların ıĢığında görülmektedir ki, kalite ve kalite kontrol faaliyetlerinin
iĢletmenin bir-iki bölümünün üstüne yüklenmemesi ve iĢletmedeki tüm çalıĢanların
aynı duyguyu taĢımaları için kalite bilincinin yaratılmasına çalıĢılmalıdır.
2.2. Toplam Kalite Yönetim Yaklaşımı’nın Gelişim Süreci
TKY akımının kökeni, bugün „bilimsel yönetimin babası‟ olarak bilinen Frederick
Taylor‟ın, 1920‟lerde yaptığı atılımlarla iliĢkilidir. Tablo 2.1., F. Taylor‟dan
günümüze, TKY‟nin evriminde etken olan önemli olayları göstermektedir (Goetsch
and Davis, 2001).
TKY, W.Edward Deming, Joseph M.Juran ve Philip Crosby‟nin, 1950‟lerde ABD‟de
baĢlattıkları çalıĢmalara dayanmaktadır. Bu çalıĢmalar sonucunda, W. Edward
Deming ve Joseph M. Juran, Japonya‟da ürün kalitesinin arttırılmasında büyük katkı
sağlamıĢlardır. W. Edward Deming ve Joseph M. Juran‟a göre kendi kalite
kavramlarını benimseyen Japonlar, II.Dünya SavaĢı‟nda yaĢadıkları bozguna ve ucuz
ürünler üretmelerine rağmen uluslararası alanda rekabet edebilmiĢ ve piyasalarda
sadece kazanmamıĢ aynı zamanda baskın olmayı baĢarmıĢlardır (Seyman, 2003).
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Tablo 2.1. BirleĢmiĢ Milletler‟de Kalite Eylemlerinden SeçilmiĢ Önemli Olaylar
(Goetsch and Davis, 2001).
Yıl
1911
1931
1940
1941
1950
1951
1961
1970
1979
1980

1981

1982
1984
1987
1988
1989
1993

Önemli Olay
Frederick W. Taylor, zaman içinde yaptığı çalıĢmalarla benzer tekniklere
hayat veren „Bilimsel Yönetimin İlkeleri’ni yayımlamıĢtır.
Bell Laboratuarları‟ndan Walter A.Shewhart, „Ürün Kalitesinin
Ekonomik Kontrolü’ adlı kitabında, istatiksel kalite kontrolünü tanıtmıĢtır.
W. Edwards Deming, istatiksel örneklem tekniklerinin uygulanmasında,
BirleĢmiĢ Milletler Census Bürosu‟na yardım etmiĢtir.
W. Edwards Deming, kalite kontrol tekniklerini öğretmek için BirleĢmiĢ
Milletler SavaĢım Bölümü‟ne katılmıĢtır.
W.Edwards Deming, kalite konusunda Japon bilimcilerini, mühendislerini
ve yöneticilerini bilgilendirmiĢtir.
Joseph M. Juran, „Kalite Kontrol Elkitabı’nı yayımlamıĢtır.
Martin ġirketi (daha sonra Martin-Marietta olmuĢtur), sıfır hata içeren bir
Pershing füzesi inĢa etmiĢtir.
Philip Crosby, „sıfır hata’ konseptini tanıtmıĢtır.
Philip Crosby, „Kalite Özgürdür’ ü yayımlamıĢtır.
Televizyon belgeseli, ‘Eğer Japonlar Yapabiliyorsa…..Neden Biz
Yapamayalım?’, BirleĢmiĢ Milletler‟de W.Edwards Deming‟in
yenilenmiĢ tanıtımını vermiĢtir.
Ford Motor ġirketi, W.Edwards Deming‟i üst düzey yöneticilerine, sert
ama üretken bir iliĢki baĢlatacak olan bir konuĢma yapması için davet
etmiĢtir.
W.Edwards Deming, „Kalite, Verimlilik ve Rekabet Durumu’nu
yayımlamıĢtır.
Philip Crosby, „Gözyaşı Olmadan Kalite: Mücadele olmadan Yönetim
Sanatı’nı yayımlamıĢtır.
BirleĢmiĢ Milletler Kurultayı, Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü‟nü
yaratmıĢtır.
Savunma sekreteri Frank Carlucci, toplam kaliteyi uyarlamak için
BirleĢmiĢ Milletler Savunma Departmanı‟nı yönetmiĢtir.
Florida Power ve Light, Japonya dıĢından bunu baĢaran ilk firma olarak,
Japonların göz diktiği Deming Ödülü‟nü kazanmıĢtır.
Toplam Kalite YaklaĢımı, yaygın olarak BirleĢmiĢ Milletler kolejlerinde
ve üniversitelerinde öğretilmeye baĢlanmıĢtır.

W.Edward Deming, birçok kez Japonya‟ya giderek üretim sürecinin istatiksel
kontrolü ve üretim sürecinde kalitenin oluĢturulması konularında seminerler
düzenlemiĢtir. W.Edward Deming, üretimde çıkan pek çok sorunun süreçten
kaynaklandığını ve bunun da istatiksel yöntemler kullanılarak kontrol edilebileceği
üzerinde durmuĢtur. Joseph M.Juran ise kalitenin kontrolü için yönetimsel bir
yaklaĢım ortaya koymuĢ ve proje bazında takım çalıĢması ile müĢterinin tatmini
üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Ayrıca Joseph M.Juran, iĢçiden üst düzey yöneticiye kadar
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bir iĢletmedeki her düzeyde eğitimin önemini vurgulamıĢtır. Philip Crosby ise „sıfır
hata (zero defect)‟ kavramı üzerinde durmuĢtur (Günaydın, 2004).
1980‟li yılların baĢında ABD‟de, 1980‟lerin ikinci yarısında Avrupa ülkelerinde ve
1990‟lı yılların hemen baĢında da Türkiye‟deki iĢletmelerin büyük bir kısmı Toplam
Kalite Yönetim YaklaĢımı‟na ilgi duymuĢtur. Çünkü günümüz iĢletmelerindeki her
düzeydeki

yönetici,

iĢletmelerinde

uluslararası

kalite

düzeyinde

üretim

yapamadıkları takdirde ihracata izin verilmeyeceğini, en az rakiplerinin sahip olduğu
kalite düzeyinde ürün ve hizmetler sunamadıkları takdirde de yerli pazar kapılarının
kapanacağını değerlendirilebilmektedirler (Kovancı, 2003).
2.3. Toplam Kalite Yönetim Yaklaşımı’nın İlkeleri
TKY‟ne teorik ve pratik düzeyde verilen önem son yıllarda oldukça artmıĢtır.
ĠĢletmelerde büyük bir rekabet avantajı ve üstünlük sağlayan TKY, ancak bütün
ilkeleri benimsenip uygulanırsa baĢarılı olmaktadır. TKY, özünde liderlik, kalite
planlama, insan kaynakları yönetimi (eğitim, ekip çalıĢması, iĢçi katılımı, vb.), süreç
yönetimi, müĢteri ve tedarikçi ile iĢbirliği ve sürekli geliĢme gibi ilkeler
içermektedir. TKY ilkeleri, her araĢtırmacı tarafından farklı olarak algılansa da genel
olarak herkesin hemfikir olduğu ilkeler Ģunlardır (Şimşek ve Nursoy, 2002), (Tarí
and Sabater, 2003):


Yönetimin Katılımı ve Liderlik (Management Commitment and Leadership)



Stratejik Planlama (Strategic Planning)



Çapraz Fonksiyonel Eğitim (Cross-Functional Training)



Tüm ÇalıĢanların Katılımı (Employee Involvement)



Takım ÇalıĢması (Teamwork)



Süreç Yönetimi (Process Management)



Sürekli GeliĢme (Continuous Improvement)



MüĢteri Memnuniyeti (Customer Satisfaction)



Tedarikçi Kalite Yönetimi (Supplier Quality Management)

Yönetimin Katılımı ve Liderlik (Management Commitment and Leadership)
Bir iĢletmede, TKY yaklaĢımının baĢarıya ulaĢması, ilk olarak yönetimin davranıĢ
biçimine bağlıdır. Çünkü, iĢletme içindeki politikaları, prosedürleri, ücretleri,
ürünleri, pazarları, pazar stratejilerini ve fiyatları üst düzey belirlemekte ve
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onaylamaktadır. ĠĢletmede üst yönetim, organizasyonun bütünlüğünden sorumludur.
Bu sebeple, çalıĢanların davranıĢlarını ve bu davranıĢlar sonucu doğacak sonuçları
üst yönetim belirlemektedir (Kovancı, 2003).
TKY, bir iĢletmeye yönetim Ģekli olarak nüfuz etmesi gereken, bir kültür ve yaĢam
felsefesidir. Bu kültürün yerleĢmesi ise, iĢletmenin uzun dönem performansı ile
ilgilenen ve TKY‟ni öncelikle hedef alan bir üst yönetimin mevcudiyetine bağlıdır.
TKY, ancak üst yönetim tarafından öneminin anlaĢılmasıyla ve sorumluluk
alınmasıyla baĢarılabilir. Bu sorumluluk, TKY‟nin tam ve eksiksiz bir Ģekilde
anlaĢılmasıyla pekiĢtirilmelidir (Arditi and Günaydın, 1997).
TKY‟nin uygulamaya konması, iĢletmenin üst yönetimine düĢen stratejik bir
karardır. Çünkü uygulamaya geçiĢ kararı, iĢletme bünyesinde gerçek ve köklü bir
değiĢimi gerektirmektedir. Bir diğer önemli nokta ise, TKY uygulamalarının, iĢletme
kültüründe zorunlu bir değiĢimi beraberinde getirmesidir. ĠĢletme kültürünün
değiĢimi ise bazı riskleri doğurmaktadır. ÇalıĢanlar yapılacak olan değiĢimlere kuĢku
ile bakmaktadırlar ve bu nedenle düzenin değiĢmesine karĢın direnç gösterirler. Bu
sebeple, üst yönetim, iĢletmede TKY uygulamasına geçiĢ kararı verdikten sonra,
çalıĢanların psikolojik olarak bu değiĢikliklere hazır olmalarını sağlayan bir ortam
oluĢturmalıdır. Bunu gerçekleĢtirebilmek için ise, bir reklam kampanyasını
anımsatan uygulamalar ile çalıĢanları meraklandırmak ve iĢletmeyi daha iyiye
götürecek olan bu uygulamanın heyecanına sokmak gerekmektedir. ÇalıĢanların
ilgisi çekildikten sonra da, bu yeni yönetim yaklaĢımı hakkında firma içinde
seminerler düzenlenmeli ve eğitim verilmelidir. Üst yönetimin, yönetim anlayıĢını
değiĢtirmesinden sonra, geliĢtirilen bu yeni kalite anlayıĢının alt kademelere
benimsettirilmesinde ve alt kademelerde yapılan kaliteye iliĢkin çalıĢmalardan da üst
kademenin haberdar edilmesinde orta kademeye önemli görevler düĢmektedir
(Şimşek ve Nursoy, 2002).
Stratejik Planlama (Strategic Planning)
TKY yaklaĢımı, uzun vadeli ve sürekli geliĢmeye açık bir stratejik planlamaya
dayandırılmalıdır. Stratejik planlama, iĢletmenin geniĢ çaplı ve uzun vadeli
durumunun

ve

geliĢen

rekabet

ortamındaki

potansiyelinin

görülebilmesini

sağlamaktadır. Genellikle TKY uygulamalarının baĢarısızlık nedeni, yönetimin
anlaĢılır stratejik bir plan yapmamıĢ olmasıdır (Kovancı, 2003).
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TKY, müĢterinin ihtiyaçlarını ve mantıklı beklentilerini tam ve sürekli sağlamayı
amaçlayan yöntemlerden oluĢtuğu için, kalite faaliyetlerinin, her türlü zaman dilimini
kapsayacak Ģekilde planlanması, planlandığı Ģekilde uygulanması ve geliĢtirilmesi
süreci daima aktif olmalıdır. Sadece kar amaçlı planlar, hayatta kalmayı sağlayacak
kaliteli ürün ve hizmetleri sağlayamamaktadırlar. TKY uygulama sürecinde
yapılacak stratejik planlama üç önemli noktayı temel almalıdır (Kovancı, 2003):


MüĢteri odaklılık,



ÇalıĢanların iĢi sahiplenmesi,



ÇalıĢma ortamında kaliteyi sağlayacak kalite araçlarının uygun kullanımı.

TKY planı, TKY süreci için bir denetleme unsuru oluĢturmaktadır. Bunu yaparken;


Ġleriye dönük, sistematik düĢünmeyi özendirir,



Kalite faaliyetleri için bir taslak sağlar ve kalite çalıĢmalarını koordine eder,



Bütçe, iĢletme, pazarlama, eğitim, vb. planlar arası koordinasyonu sağlayarak
organizasyonun kalitesini destekler,



MüĢteri ihtiyaç ve beklentilerini bu ihtiyaçları giderecek ürün planlarına
aktarır,



Kaliteye dayalı performans değerlendirmelerini öngörür. Bunu baĢarmak için
kaliteli süreçler planlanır; böylece kalite denetlenmez, üretilen ürünlerde
biçimlenir.



Hedef değerlerle elde edilen sonuçların karĢılaĢtırılmasını sağlar.



TKY süreci için sürekli bir etki ve ilgi sağlar.



Kalite el kitabını destekler ve güncelleĢtirilmesine yardımcı olur.



Kalite kavramının sürekli gündemde kalması ile, geliĢtirilen ürünler
sayesinde ortaya çıkan fırsatlardan yararlanması için organizasyonu hazırlar
(Kovancı, 2003).

Stratejik bir kalite planının olmaması, faaliyetlerin sonuca ulaĢmasının uzun zaman
almasına, zaman ve enerji kaybına, dolayısıyla istenmeyen sonuçlara sebep olacaktır.
Uzun vadeli ve yıllık kalite planına göre çalıĢan iĢletmeler, plansız çalıĢan
iĢletmelerden

daha

iyi

performans

göstermektedirler

ve

yaptıkları

iĢleri

değerlendirebilecekleri bir dokümana sahip oldukları için, geleceğe dair daha isabetli
kararlar alabilmektedirler (Kovancı, 2003).
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Çapraz Fonksiyonel Eğitim (Cross-Functional Training)
Hiçbir iĢletme, eğitim ve öğretim yatırımı yapmadan, çalıĢanlarını gerekli malzeme
ve bilgiyle donatmadan baĢarılı bir kalite iyileĢtirme süreci elde edemez. BaĢarı için
iki temel faktör; bilinç ve eğitim-öğretimdir. Bilinç, TKY uygulamalarını harekete
geçirmenin, eğitim ve öğretim ise onu hızlandırmanın yoludur. Birçok iĢletme,
sadece yönetimin yada süreçlerin kapasitesini ve kalitesini artırmaya çalıĢırken,
dünya çapında baĢarılı olan iĢletmeler, bunların yanında çalıĢanlarının yeteneklerini
ve kapasitelerini geliĢtirmeye de çalıĢmaktadırlar. Çünkü onlar, çalıĢanların
yeteneklerini geliĢtirmenin aynı zamanda yöntemlerin ve kalitenin geliĢtirilmesi
anlamına geldiğini anlamıĢlardır (Kovancı, 2003).
TKY‟nin uygulanmasında eğitimin önemi bütün uzmanlar tarafından kabul
edilmiĢtir. TKY kapsamında kalite herkesin sorumluluğu olmaktadır ve eğitimde,
firmanın her düzeyde çalıĢanını hedef almak gerekmektedir. Eğitim çabası TKY‟nin
temel taĢlarını içermelidir. Sistem anlayıĢına ve sistemsel geliĢime önem
verilmelidir. Bu kapsamda sebep-etki analizleri, takım çalıĢması, kiĢiler arası iletiĢim
ve iliĢkiler, istatiksel metotlar ve kalite maliyetinin ölçümü gibi konular ele
alınmalıdır. Bunların anlaĢılması çalıĢanlara, kendi alanlarında sorunları tespit etme
ve çözüm önerme imkanını sağlayacaktır (Arditi and Günaydın, 1997).
Scholtes‟e göre, “TKY‟nin uygulandığı bir organizasyonda herkes kararlı bir Ģekilde
eğitim almaktadır. Yönetim, çalıĢanlarını teknik yeteneklerini ve mesleki
uzmanlıklarını yükseltmeleri yönünde desteklemektedir. KiĢiler, mesleklerinin en
yüksek uzmanlık mertebesine ulaĢmaktadırlar ve kapasitelerini geniĢletmeyi
öğrenmektedirler” (Goetsch and Davis, 2001).
McGregor‟un

“X”

teorisinde

belirtildiği

gibi,

çalıĢanların

iĢlerine

karĢı

kayıtsızlıklarının, çalıĢma Ģevkine dönüĢtürülmesinde en önemli faktörlerin baĢında,
onların eğitilmeleri gelmektedir. Çünkü, iĢbaĢı eğitimine alınan bir personel,
iĢletmenin kendisine yatırım yaptığını görecek ve o ana kadar ki performansından
memnun olduğu ve gelecekte daha iyi görevlere atanacağı için eğitim verildiği gibi
düĢüncelerle, daha verimli ve kaliteli çalıĢmaya yönelecektir (Kovancı, 2003).
Japonların kalite üstadı Ishikawa, “kalite kontrol eğitimle baĢlar, eğitimle biter”
demiĢtir. ĠĢte bu mantıkla hareket eden bir iĢletmenin, TKY‟ni tam anlamıyla

11

uygulayabilmesi için gerçekleĢtireceği baĢarılı bir eğitim çalıĢması, Ģunları temel
teĢkil etmelidir (Günaydın,2004):


Eğitim sadece teknik konuları değil insan ve insan iliĢkilerini de ele almalıdır.



Eğitim çabasına yöneticiler de dahil edilmelidir.



Eğitim çalıĢmaları gruplara göre özel hazırlanmalı, verilen örneklerde yapılan
iĢe uygunluk göz önünde bulundurulmalıdır.



ÇalıĢanların eğitime devamlılığı gereklidir ve bu herkes için bir iĢ Ģartıdır.



Yönetim aktif katılımı ve desteği ile eğitim için gerekli kararlılığı ve desteği
göstermelidir.



Kriz durumlarında eğitim çalıĢmaları azaltılmamalıdır.



Eğitimde öğrenilen metot ve teknikler bir an önce iĢ baĢında uygulanmalıdır.



Eğitim çalıĢması bir plan kapsamında yapılmalı ve uygulaması ve etkileri
dikkatlice talip edilmelidir. Bu çalıĢmalar ilk önce planlama grubu tarafından
seçilmiĢ pilot takımlarda uygulanmalı ve bunların baĢarıları ile eğitim
çabaları desteklenmelidir.

Tüm Çalışanların Katılımı (Employee Involvement)
TKY yaklaĢımının temelinde insan faktörü yer almaktadır. Ġstenilen kalite düzeyine
ulaĢılması, tüm Ģirket çalıĢanlarının ortak amaç, hedef ve stratejiler üzerinde
birleĢmesi ile gerçekleĢebilir.
Günümüzde

çalıĢanlar,

sadece

maddi

ihtiyaçlarını

karĢılayarak

tatmin

olmamaktadırlar. Toplumun genel refah düzeyi, entelektüel seviye, bilime ve sanata
duyulan ilgi ile yönetime katılım baskısı arasında yüksek bir korelasyon vardır.
Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarĢisinde önemli bir yer tutan, insanın baĢarma, baĢka
insanlar tarafından beğenilme, takdir edilme ve toplumda önemsenen bir konuma
sahip olma ihtiyacı „tam katılım‟ın oluĢmasında ve geliĢmesinde en önemli
etkenlerdendir (Akdere ve diğerleri, 1994).
ĠĢletmelerde, kamu kuruluĢlarında, sendikalar ve meslek kuruluĢlarındaki çalıĢanlar,
basit birer iĢ gören olmak yerine çalıĢtıkları organizasyonun yönetimine katılmak
istemektedirler. Kendilerini ilgilendiren her türlü kararın görüĢülmesinde ve
sonuçlandırılmasında aktif olarak yer alıp, fikirlerinin sorulmasını arzu etmektedirler.
Diğer bir deyiĢle, kültür düzeyi ve bilgi seviyesi her geçen gün biraz daha artan
çalıĢanlar,

baĢkaları

tarafından

yönetilen
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bir

araç

durumunda

olmak

istememektedirler. Bu durumda, “yönetime katılım; karar verme ve uygulama
yetkisini belirli ölçüde uygulayıcılara da tanıyarak, geniĢletme ve anonimleĢtirme
iĢlemidir” Ģeklinde tanımlanabilir (Kovancı, 2003).
Yapılan

araĢtırmalarda;

baĢarısızlıkla

sonuçlanan

TKY

uygulamalarındaki

baĢarısızlık nedenlerinin, pek çok durumda birimler arası iletiĢim eksikliği, kalite
geliĢtirme ekip çalıĢmalarının aksaması ve tüm çalıĢanların aynı Ģevk içerisinde
çalıĢmaması Ģeklinde olduğu görülmektedir (Şimşek ve Nursoy, 2002).
TKY‟nde tam katılımın hedefi, üst düzeyin düĢünüp, alt düzeylerin bu düĢüncelere
katkıda bulunarak uygulaması değildir. Hedef, örgütteki her birey için, hem
„düĢünmenin‟ hem de „uygulamanın‟ birleĢtirilmesidir. TKY‟ de, „tam katılım‟
olarak ifade edilen anlayıĢta iki önemli nokta söz konusudur: 1. Tüm TKY
çalıĢmalarında üst yönetimin liderliği, 2. Takım çalıĢması ve takım ruhunun
oluĢturulması (Akdere ve diğerleri, 1994).
Takım Çalışması (Teamwork)
TKY‟nin en belirgin özelliklerinden bir tanesi, grup çalıĢmalarının yaygınlığıdır. Bu
tür çalıĢmalar, insanların sık sık toplanması, birlikte bir iĢi yapmaları veya dostane
iliĢkiler içinde bulunmaları gibi, hemen hemen her iĢletmede sıkça rastlanan
davranıĢlarla karıĢtırılmamalıdır. TKY‟inde takım çalıĢmasının çok spesifik
amaçları, belirli yöntemleri ve mutlaka uyulması gereken sıkı bir disiplini vardır
(Kavrakoğlu, 1994).
Geleneksel yaklaĢımla yönetilen iĢletmelerde, en çok rekabet departmanlar arasında
görülmektedir. OluĢan bu Ģirket içi rekabet, kaliteyi geliĢtirmeye ve dıĢ rekabet
avantajını arttırmaya yönelik kullanılması gereken enerjiyi yok etmeye eğilimlidir
(Goetsch and Davis, 2001). TKY uygulanan bir organizasyonda ise, pazarda rekabet
avantajı kazanmak bütün düzeylerde ortak amaçtır ve bu amaç doğrultusunda
takımlar oluĢturulur. Yönetim ve çalıĢanlar tarafından oluĢturulan takımların karar
verme ve uygulama yetkileri vardır.
ÇalıĢma gruplarının asıl amacı iĢin yapılma Ģeklini irdelemek ve geliĢtirmektir. Bu
kalite gruplarının fonksiyonları ve getirdikleri faydalar aĢağıdaki gibi
edilebilmektedir (Kavrakoğlu, 1994):
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ifade



“ĠĢletme körlüğü”nü aĢmada en etkili yöntem takım çalıĢmasıdır. Sistemdeki
aksaklıkları bireyler kolayca keĢfedemezler, fakat gruplar bunları kolayca
bulurlar.



Bu tür çalıĢmalar kiĢinin teknik bilgisini geliĢtirir, iĢini daha iyi anlamasına
ve konuya bütünsel bakmasına yardımcı olur.



ÇalıĢanların sorun çözme yeteneklerini geliĢtirir, iletiĢim alıĢkanlıklarını
yerleĢtirir.



Yaratıcılığı geliĢtirir ve teĢvik eder.



Takım oyunu anlayıĢını yerleĢtirir; kiĢisel iliĢkileri ve etkileĢimi güçlendirir.



Ekonomik analiz, çağdaĢ yönetim ve katılımcı karar verme anlayıĢını getirir.



KiĢilerin iĢlerini seven, baĢardıkları ile gurur duyan insanlar olmalarına
yardımcı olur.

Süreç Yönetimi (Process Management)
Eylemler ve ilgili kaynaklar bir süreç olarak yönetildiklerinde istenen sonuçlara daha
etkin bir Ģekilde ulaĢılmaktadır. Kaynakların daha etkin kullanımı ile, daha kısa
döngü süresi ve daha düĢük maliyetler oluĢmakta, iyileĢen ve tahmin edilen
sonuçlara ulaĢılmakta, iyileĢtirme fırsatlarına odaklanılmaktadır. TKY felsefesinin
uygulanmasında süreç yönetiminin getirileri Ģöyle ifade edilebilir (Seyman, 2003):


Arzulanan sonuçlara ulaĢmak için gerekli eylemlerin sistematik bir Ģekilde
belirlenmesi,



Kilit eylemlerin yönetilmesi için açık ve net olarak sorumlulukların ortaya
konulması,



Kilit eylemlerin incelenmesi ve ölçülmesi,



Organizasyon

fonksiyonlarındaki

kilit

eylemlerin

ara

yüzlerinin

tanımlanması,


Kaynaklar, yöntemler ve malzemeler gibi kilit eylemleri iyileĢtiren faktörlere
odaklanılması,



Eylemlerin müĢteri, tedarikçi ve diğer ilgili taraflar üzerindeki etkilerinin,
sonuçlarının ve risklerinin değerlendirilmesi.

Sürekli Gelişme (Kaizen) (Continuous Improvement)
Sürekli geliĢme çevrimini ilk olarak ortaya atan Dr.W.A. Shewhart‟tır. Bu çevrimi
doğru biçimde özümseyerek 1950 yılında Japonlara aktaran ise Dr.W.E. Deming
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olmuĢtur. Günümüzde, en yüksek rekabet gücüne sahip Ģirketlerde kalite yönetiminin
temeli, “sürekli geliĢme”ye dayanmaktadır. En alt düzeydeki prosesten, tüm Ģirketi
içine alan hedeflerle yönetim sistemine kadar bütün ileriye dönük planlama ve
uygulama çalıĢmaları bu anlayıĢa göre düzenlenmiĢtir. Hedef belli bir standardı
tutturmak değil, seviyeyi sürekli ve hızlı bir tempoda geliĢtirmektir (Kavrakoğlu,
1994).
Büyük hedeflere ulaĢmak, ancak ve ancak, performanstaki sürekli geliĢme ile
mümkündür. Japon endüstrisinin hayranlıkla bakılan Ģu andaki durumu, sürekli
geliĢme stratejisini, hemen hemen 50 yıldan beri uygulamıĢ olmalarından
kaynaklanmaktadır. Japonca KAIZEN olarak ifade edilen; sürekli geliĢme ve
iyileĢtirme faaliyetleri, küçük iĢleri daha iyi yapmak, standartları sürekli geliĢtirmek
ve geliĢtirilen standardı her defasında aĢmak demektir (Şimşek ve Nursoy, 2002).
Tasarım, ürün geliĢtirme, süreç geliĢtirme, imalat paketleme, sevkiyat, vb. gibi
eylemlerin bilinçli ve yaygın uygulanması ile gerçekleĢtirilen “iyileĢtirme” projesi ile
iĢletme, Japonların Kaizen sözcüğü ile ifade ettikleri sürekli geliĢmeyi baĢarmıĢ
olmaktadır. Bunun sonucunda da iĢletme, ġekil 2.3‟de görüldüğü gibi “yüksek
kalite”, “düĢük maliyet” sonucuna ulaĢmıĢ olmaktadır (Kavrakoğlu, 1994).
Kaizen‟i gerçekleĢtirmek için üç temel Ģartı yerine getirmek gerekmektedir:
1. Mevcut durumu yetersiz bulmak
2. Ġnsan faktörünü geliĢtirmek
3. Problem çözme tekniklerini yaygın biçimde kullanmak.
“Sürekli GeliĢme”nin yararları hakkında ise çok Ģey söylenebilir (Kavrakoğlu,
1994):


ĠĢletmenin bütün faaliyetlerinde canlılık meydana gelir



ÇalıĢanların aynı amaç ve hedef doğrultusunda çalıĢması sağlanır



Departmanlar görevlerini daha etkin ve verimli biçimde yürütürler



EtkileĢim içinde olan departmanların ortak sorunları en kısa yoldan ve kalıcı
biçimde çözümlenir



ÇalıĢanların bilgi ve beceri düzeyi yükselir, motivasyonu artar



Verimlilik ve diğer temel rekabet unsurları daha hızlı bir geliĢme gösterir
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TÜM ÇALIġANLARIN
MOTĠVASYONU,
KATILIMI
+
EĞĠTĠM

TOPLAM
KALĠTE
FELSEFESĠ,AN
LAYIġI

PLANLI, SĠSTEMATĠK
YAKLAġIM
+
KAPSAMLI, YAYGIN
FAALĠYETLER

SÜREKLĠ GELĠġME,
ĠYĠLEġTĠRME

HATALARIN ÖNLENMESĠ
+
YÜKSEK PRODÜKTĠVE
+
ÜRÜN, PAZAR ÇEġĠTLEMESĠ

YÜKSEK
KALĠTE
+
DÜġÜK
MALĠYET

YÜKSEK REKABET GÜCÜ

ġekil 2.1. Toplam Kalite‟nin Rekabet Gücüne Etkisi (Kavrakoğlu, 1994).
“Sürekli geliĢme” süreci içindeki bir iĢletme hem kısa hem uzun vadede,
performansını yükseltir. Hızlı verimlilik artıĢı ve yüksek rekabet gücü ile sağlanan
pazar payı artıĢı iĢletmenin gelirlerini artırır ve yeni yatırım imkanları yaratır. Artan
kapasite ve üretimin sağladığı ek mali avantaj (birim maliyetlerdeki azalma) rekabet
gücünü daha da arttırır (Kavrakoğlu, 1994).
Ġlerleme konusunda iki karĢıt yaklaĢım vardır: Kademeli ilerleme yaklaĢımı (Kaizen)
ve tek büyük adımda ilerleme yaklaĢımı (Yenilik). ġekil 2.4 ve Ģekil 2.5‟de bu
kavramlar izah edilmektedirler. Japon Ģirketleri genellikle kademeli yaklaĢımı, batılı
Ģirketler ise tek büyük adım yaklaĢımını tercih etmektedirler.
„Yenilik‟, teknolojik atılımları yakından izleyen ana değiĢiklikler veya en son
yönetim kavramlarının yada üretim tekniklerinin uygulanması olarak ortaya
çıkmaktadır. „Yenilik‟ etkileyicidir ve gerçek bir ilgi odağıdır.
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GeliĢme Düzeyi

GeliĢme Düzeyi

TKY

Zaman

Zaman

ġekil 2.2. Ġdeal Yenilik Modeli

ġekil 2.3. Kaizen Modeli

Diğer yandan, „Kaizen‟ ilk bakıĢta çarpıcı değildir, etkisini yavaĢ yavaĢ gösterir ve
sonuçları çoğu kez hemen fark edilmeyebilir. „Kaizen‟ sürekli bir proses iken,
„Yenilik‟ genellikle bir defalık bir olgudur. Japonlar, „Kaizen‟i batının „Yenilik‟
anlayıĢının yerine değil, bunu tamamlayan bir yöntem olarak kullanmıĢlardır
(Şimşek ve Nursoy, 2002).
Müşteri Memnuniyeti (Customer Satisfaction)
TKY, kaliteyi tüm çalıĢanların ilgi ve sorumluluk alanına alarak, müĢteri
memnuniyetine ulaĢmak için, ürün ve süreçlerin kalitesini sürekli olarak geliĢtirmeyi
hedefleyen bir yönetim yaklaĢımıdır. MüĢteri odaklı yaklaĢımın özünü “sunulan ürün
ve hizmetten müĢterinin memnun olması” anlayıĢı oluĢturmaktadır. Günümüz
pazarında, giderek artan rekabetin baskısı, Ģirketleri “yaptığını satan” olmaktan
çıkarıp “satılabileni yapan” haline getirmektedir. Satılan ürünlerin teknolojik
geliĢmiĢliği ve çeĢitliliği karĢısında müĢteri, eskisinden çok daha fazla seçici olmaya
baĢlamıĢtır. Bunun için, müĢteri odaklı olma ilkesi, “kaliteyi müĢteri belirler”
deyimiyle özdeĢ olarak ifade edilmektedir (Şimşek ve Nursoy, 2002).
MüĢteri kimdir? MüĢteri, bir iĢletmenin ürettiği mal veya hizmetlerden haberi olan,
bunları satın alma olasılığı bulunan ve satın almıĢ olan herkestir. TKY‟nde söz
konusu olan müĢteri kavramı, yalnız iĢletmenin ürettiği mal ve hizmetleri satın alan
kiĢi değildir. TKY, sadece üretilen mal ve hizmetleri satın alan kiĢileri müĢteri olarak
değerlendirmemekte, iĢletme içinde çalıĢanları da bu kavrama dahil etmektedir. Bu
amaç doğrultusunda, TKY‟inde müĢteri kavramı iki Ģekilde ifade edilmektedir:
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İç Müşteri Kavramı: bu kavramla anlatılmak istenen iĢletme içindeki
çalıĢanlar ve iĢletme departmanlarıdır. ĠĢletme içinde çalıĢanlar, sürecin
planlanması ve geliĢtirilmesinde çok önemlidirler. ÇalıĢanlar, yaptıkları iĢleri
devrettikleri kiĢi veya departmanları müĢteri olarak görmelidirler.



Dış Müşteri Kavramı: dıĢ müĢteriler, talip oldukları mal veya hizmetten
maksimum verim elde etmeyi isteyen kiĢilerdir. DıĢ müĢterilerle iliĢki
kurmak için, onları dinlemek, ihtiyaçlarını eksiksiz anlayabilmek, anlaĢmaya
varabilmek için gerekli esnekliği sağlayabilmek, yani koĢulsuz müĢteri
memnuniyeti gerçekleĢtirmek gerekmektedir.

Tedarikçi Kalite Yönetimi (Supplier Quality Management)
Bir iĢletmede, TKY‟ni uygulamaya koyarken dikkat edilecek bir diğer önemli nokta,
tedarikçilerdir. Tedarikçi seçimi ve iĢletme-tedarikçi iliĢkilerinin oluĢturulması,
zaman ve yatırım gerektirmektedir. Alanında uzman olan iyi bir tedarikçi ile
çalıĢmak,

iĢletmenin

baĢarı

oranını

arttırmaktadır.

Bazı

Japon

firmaları,

tedarikçilerini bir yıldan daha uzun bir sürede seçmektedirler. Hatta bu seçimi
yapmadan önce danıĢmanlık hizmeti almaktadırlar.
Kamu ve özel sektörde, tedarikçi seçiminde fiyat önemli bir rol oynamaktadır.
Oysaki düĢük fiyat veren bir tedarikçi çoğu zaman uzun vadeli bir iĢ ortağı
olmayabilir. Bu durumu ortadan kaldırmak için Deming‟in yönetim ilkelerinden, “iĢi
etiket fiyatına göre değerlendirmekten vazgeç; onun yerine toplam maliyeti en aza
indir. Bir ürün için, sadakat ve güven dolu uzun dönemli bir iliĢki altında tek bir
tedarikçi ile çalıĢ” ifadesi kullanılmaktadır (Kovancı, 2003).
Bir iĢletmenin, üretim verimliliğini artırması için, TKY yaklaĢımının, yukarıda
tanımlanan bütün ilkelerini, yapısal ve operasyonel özellikleri ile örtüĢecek Ģekilde
iĢletmeye uyarlaması gerekmektedir. Ancak bunu sağlamıĢ bir iĢletmede, TKY
yaklaĢımı tam anlamıyla benimsenmiĢ demektir. Peki üzerinde önemle durulan bu
ilkelerin bir araya gelerek oluĢturduğu TKY yaklaĢımı nasıl tanımlanabilir, uygulama
öncesinde ve uygulama sırasında nelere dikkat edilmelidir?
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2.4. Toplam Kalite Yönetim Yaklaşımı
Kalitenin birçok farklı tanımlamaları olduğu gibi TKY‟nin de farklı tanımları vardır.
TKY, klasik anlamda kullanılan yönetim anlayıĢının alternatifi olarak doğan, geliĢen
ve geliĢimini devam ettiren bir anlayıĢın adıdır (Şimşek ve Nursoy, 2002).
TKY, bir organizasyonun her seviyesinde takım çalıĢmasını ön plana alarak proje
kalitesini arttırmaya ve müĢteriyi maksimum düzeyde tatmin etmeye yönelik bir
kavram olarak tanımlanabilmektedir. TKY, imalat sürecinin sürekli geliĢtirilmesi,
müĢteri, tedarikçi, çalıĢan ve yönetim katılımı, takım çalıĢması, müĢteriyi tatmin
etmeye yönelik eğitim, maliyette düĢüĢ ve hatadan arınmıĢ kaliteli imalat süreci
üzerinde yoğunlaĢmaktadır (Günaydın, 2004).
ISO 9000 standartlarındaki Kalite Yönetimi tanımı: “Kalite Yönetimi, genel yönetim
fonksiyonunun kalite politikasını tespit eden ve uygulayan bölümüdür. Hedeflenen
kalitenin gerçekleĢtirilmesi için, kuruluĢun bütün üyelerinin, sorumluluğu üst
yönetime ait olan kalite yönetimine katılımı gereklidir. Kalite Yönetimi, stratejik
planlama, kaynakların tahsisi, kalite planlaması, iĢletilmesi ve değerlendirilmesi gibi
kalite için yapılan diğer sistematik faaliyetleri de kapsar” Ģeklindedir (Şimşek ve
Nursoy, 2002).
BS 4778, Part 2‟de yapılan tanıma göre ise TKY; “MüĢterilerin ve toplumun ihtiyaç
ve beklentileri ile örgütün amaçlarının, en etkili ve verimli Ģekilde uyuĢması ve
böylece tüm çalıĢanların potansiyelinin, sürekli bir geliĢme ile maksimize edilmesi
için gerekli tüm faaliyetleri kapsayan bir yönetim felsefesidir” (Şimşek ve Nursoy,
2002).
Toplam Kalite Yönetim yaklaĢımı, kalite ve kaliteli kavramlarına çok geniĢ boyutlar
kazandırmıĢtır. Ancak, TKY‟ni teknik bir kavram olarak değerlendirmekten öte, bir
yaĢam felsefesi olarak benimsemek gerekmektedir (Kovancı, 2003).
TKY, sürekli geliĢmeyi ve rekabet avantajını sağlamak için bütünleĢik bir yaklaĢımı
kullanan, topyekün bir kültürün içine yayılan bir felsefedir. Çünkü, TKY‟nin
ilgilendiği nokta, hem geniĢ tabanlı hem de uzun vadeli bir perspektiftir. Yani, düzey
farkı

gözetmeksizin

tüm

çalıĢanların,

fikrini

ve

önerilerini

çekinmeden

söyleyebileceği, yönetime ve yönetimin alacağı kararlara katılabileceği bir ortam
yaratmaktır. TKY, temel amaç edindiği sürekli geliĢmeye, stratejiyi, teknolojiyi,
iletiĢimi, insan kaynaklarını ve diğer kaynaklar ile bunlara yön veren yönetim
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fonksiyonlarını etkin bir Ģekilde kullanarak ulaĢmayı öngörmektedir. TKY, değiĢim
için tasarlanmıĢtır. TKY, kurallar ve araçlardan oluĢan statik bir sistem değil, iĢin
yapılması ile ilgili bir düĢünce Ģekli ve yönetim felsefesidir (Kovancı, 2003).
TKY, ürün kalitesinin kontrol edilmesinden daha çok ürünün ortaya çıkarıldığı
imalat süreci ve bu sürecin geliĢimi ile ilgilenmektedir. TKY, kalitenin yönetimi ile
değil iĢletmedeki yönetim sisteminin kalitesi ile uğraĢmaktadır. ĠĢletmenin bütün
düzeylerindeki

bütün

birimlerin

katılımını

ve

bu

düzeylerdeki

yönetim

fonksiyonlarının bir bütün halinde iĢlevlerini yerine getirmelerini esas alan TKY,
kalite artırımının yanı sıra verimliliğin de yükselmesini sağlamaktadır. TKY‟inde
müĢteri memnuniyeti esastır. Ancak müĢteri beklentilerinin karĢılanması ilke olarak
benimsenirken ve bütün çalıĢmalar bu amaçla yapılırken, çalıĢanın beklentileri de
karĢılanmalıdır. Kısacası çalıĢanın tatmini gözardı edilmemelidir.
TKY, sadece ürün ve hizmet kalitesi ile ilgili olmayıp günümüzün çağdaĢ bir
yönetim anlayıĢıdır. TKY‟nin rekabet gücünü yükseltmesinin çok temel bir nedeni
vardır: ġekil 2.2‟de de görüldüğü gibi, TKY bir taraftan “kalite”yi yükseltirken, diğer
taraftan verimliliği de artırmaktadır. Oysaki, TKY uygulamayan bir kuruluĢta
kaliteyi yükseltmek maliyetleri artırmakta, bu da rekabet gücünü azaltmaktadır
(Kavrakoğlu, 1994).
TKY, bir yönetim sistemidir, bir programlar serisi değildir. TKY‟nin parçası olarak
sunulan araçlardan pek çoğu, her organizasyonda baĢarı ile uygulanabilmektedir.
TKY‟nin baĢarılı uygulamalarının gerçekleĢtirilebilmesi için tüm organizasyon
tarafından benimsenmesi ve yukarıdan aĢağıya doğru tam bir kararlılıkla
uygulanması gerekmektedir. (Şimşek ve Nursoy, 2002).
Maliyet

Klasik Yönetim

TKY Yönetimi

0 Hata

Hatalar

ġekil 2.4. Yönetim Modellerinin KarĢılaĢtırılması (Kavrakoğlu, 1994).
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TKY, genel bir yönetim felsefesidir ve özel bir ortam için uyarlanabilmektedir.
TKY‟ni uygulamak için onu benimseyen iĢletmelerin sayısı kadar değiĢik yöntemler
vardır. Sonuçta bu yöntemlerin hepsi aynı hedefe kilitlenmiĢlerdir. Organizasyondaki
herkes, ürün veya hizmetlerin müĢteri beklentilerini karĢılaması için çalıĢmaktadırlar.
Bu durumun sağlanabilmesi için de, iyi tanımlanmıĢ süreçler oluĢturulmaktadır
(Şimşek ve Nursoy, 2002).
ISO 9000 standartlar ailesinde açıklanan süreç esaslı kalite yönetim sistemi ġekil
2.1‟de görülmektedir. Bu gösterim, Ģartların girdi olarak tanımlanmasında müĢterinin
önemli bir rol oynadığını göstermektedir. MüĢteri tatmininin izlenmesi, müĢterinin,
kendi ihtiyaç ve beklentilerinin ne dereceye kadar yerine getirildiği hususundaki
algılamalarıyla ilgili bilgilerin, kuruluĢun müĢteri isteklerini karĢılayıp karĢılamadığı
açısından değerlendirilmesini gerektirmektedir. ġekil 2.1‟de verilen model, bu
standardın tüm Ģartlarını kapsamakta ancak, süreci ayrıntılı olarak göstermemektedir
(TSE, 2001).

Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli ĠyileĢtirilmesi

Yönetimin
Sorumluluğu
MüĢteri

MüĢteri
Ölçme Analizi ve
ĠyileĢtirme

Kaynak
Yönetimi

ġartlar

Girdi

Ürün
GerçekleĢtirme

Memnuniyet

Ürün Çıktı

Anahtar
Değer Katma Faaliyetleri
Bilgi AkıĢı
ġekil 2.5. Süreç Temeline Dayanan Kalite Yönetim Sistemi Modeli (TSE, 2001).
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TKY‟inde ilk seferde doğruyu yapmak amaç olmalıdır. Bu sebeple, müĢteri
beklentilerinin karĢılanması için yapılacak çalıĢmalar ürünün tasarım aĢamasından
baĢlamaktadır ve sürekli geliĢme sağlanarak üretim, pazarlama ve sonrası
hizmetlerde de devam etmektedir. UlaĢılan kalite düzeyinin korunması ve
geliĢtirilebilmesi için daha yeni ve geliĢtirilmiĢ kalite arayıĢı içinde olunmalıdır.
Sürekli geliĢme uğraĢı içinde olmak bu sebepledir.
TKY‟inde hedeflenen baĢarıya ulaĢabilmek için, uygulanan kalite politikasına
organizasyonda yer alan herkesin katılımının sağlanması gerekmektedir. En alt
düzeyden en üst düzeye, tedarikçilerden müĢteriye ve imalat sürecinde görev alan
tüm çalıĢanlara kadar herkesin, amaç edinilen hatasız üretim için ve kaliteli ürün elde
etmek için yoğun çaba göstermesi gerekmektedir. TKY, yalnız baĢına zaten entegre
bir sistemdir. Bunun gibi bir yönetim felsefesinde baĢarıyı yakalayabilmek için
gerçekleĢtirilecek bütün çalıĢmaların sinerjiyi bozmayacak Ģekilde yönlendirilmesi
gerekmektedir.
TKY‟ni çok daha önce deneyen, ancak istenilen baĢarıyı yakalayamayan
iĢletmelerden edinilen izlenimlere göre, beklenen baĢarının elde edilememesi veya
gecikmesinde asıl etkenin, TKY felsefesinin gerekliliklerinin yeterince ciddi bir
Ģekilde algılanmadan ve yüzeysel öğrenimlerin ardından hemen uygulamaya
geçilmesinden kaynaklandığı gözlenmiĢtir (Kovancı, 2003).
Toplam Kalite Yönetimi, kendi içinde sürekli değiĢen ve yenilenen bir yönetim
yaklaĢımı olması sebebiyle, iĢletmelerdeki altyapı farklılıklarından dolayı, olduğu
gibi uygulanamamaktadır. Bu noktada, iĢletmelerin yapması gereken, TKY‟ni olduğu
gibi uygulamak değil, bu felsefeyi özümsedikten sonra kendi organizasyon yapılarına
uygun bir Ģekilde gerekli değiĢiklikleri yapıp daha sonra uygulamalarıdır (Kovancı,
2003).
Bu çalıĢmanın konu alanı olan inĢaat sektörünün özelliklerinin de, bu amaç
doğrultusunda iyi tanımlanması gerekmekte ve TKY yaklaĢımının bir inĢaat Ģirketine
uyarlanmasında nelere dikkat edilmesi gerektiği tam olarak tespit edilmelidir. TKY
uygulamalarının

sağlıklı

bir

Ģekilde

gerçekleĢtirilebilmesi

için

sektörün

katılımcılarının ve bu katılımcıların her birinin rollerinin ve beklentilerinin,
süreçlerin eksiksiz olarak tanımlanması gerekmektedir. Bu noktada, inĢaat
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sektörünün katılımcılarının, TKY yaklaĢımı çerçevesinde, kalitenin sağlanmasından
beklentileri Ģunlardır (Arditi and Günaydın, 1997):


Mal sahibinin, fonksiyonel yeterlilik, zamanında teslim, belirli bütçe, bakım
ve onarım maliyetleri gibi ihtiyaçlarını karĢılamak,



Tasarım uzmanının, iĢin iyi tanımlanmıĢ içeriğinin tedarik edilmesi, kalifiye,
eğitimli ve tecrübeli iĢçinin toplanması için gerekli bütçenin tedarik edilmesi,
tasarım için öncelikli arazi etüdünün yapılabilmesi için gerekli bütçenin
tedarik edilmesi, mal sahibi ve tasarımcının tam vaktinde karar alabilmesinin
sağlanması ve yapılacak iĢin adil bir fiyatla ve yeterli zaman verilerek
yapılacak Ģekilde sözleĢmenin hazırlanması gibi ihtiyaçlarını karĢılamak,



Yüklenicinin, teklifini hazırlaması için, yeterli ayrıntıya sahip gerekli
sözleĢme planlarının, Ģartnamelerin ve diğer dokümanların tedarik edilmesi,
mal sahibinin ve tasarımcının yapılacak değiĢiklikler ve yetkilendirme gibi
konularda zamanında karar alması, arsa tanzimi ve iĢçilerin denetimi gibi
sözleĢme gerekliliklerinin zamanında açıklanması ve iyi kar getiren, iĢin
performansını değerlendirmeye yarayan iyi planlanmıĢ bir iĢ programının
sözleĢmeye eklenmesi gibi ihtiyaçlarını karĢılamak,



Halkın, kendi sağlığı ve güvenliği için, çevresel önlemlerin alınması, halkın
yararına mülkiyetin korunması, kanunlara, düzene, kurallara ve politikaya
uyulması gibi ihtiyaçlarını karĢılamak.

Yukarıda belirtilenlerden de anlaĢıldığı gibi TKY, inĢaat sektörü gibi kendine has
özellikleri olan ve birçok ayrıntıyı içinde bulunduran bir alanda, ancak uzun ve
detaycı bir çalıĢmanın sonucunda uyarlanabilir. TKY yaklaĢımının inĢaat sektöründe
sağlıklı uygulamaları ve bunun sonucunda üretim verimliliğinde ve performansta
artıĢ sağlanması, ilkelerinin doğru anlaĢılması ve tam olarak uygulanması ile
gerçekleĢtirilebilir.
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3. TAM ZAMANINDA ÜRETİM YÖNETİM YAKLAŞIMI
Yeni yönetim yaklaşımları hiçbir zaman, tamamen olgunlaşmış olarak ve birdenbire
ortaya çıkmamaktadırlar. Genelde, kullanılmakta olan yönetim sistemlerin artık
çalışamaz olduğu yada gereksinmelere cevap veremediği noktalarda, yeni yönetim
yaklaşımlarının ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bugün, tüm dünyada gözlenen
değişim, bir anda yada bir ülkede ortaya çıkmamıştır. Bununla beraber, farklı
ortamlarda yaratılan kavramların sonunda bir bütün halinde tek bir modele entegre
edilmesi ve tek bir yönetim yaklaşımı olarak algılanması dikkat çekicidir (Acar ve
Çapçı, 1996).
Endüstrideki değişimi ve bu değişim sonucunda oluşan yeni yönetim yaklaşımlarını
anlayabilmek için, ilk olarak bu yönetim yaklaşımlarının ne ifade ettiklerini
tanımlamak ve gelişim sürecine bakmak gereklidir. Bu sebepten, bu bölümde,
çalışmanın bir parçası olan TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın tanımı, gelişimi, ilkeleri ve
nasıl bir yönetim yaklaşımı olduğu açıklanmaktadır.
3.1. Tam Zamanında Üretim Kavramı
Tam Zamanında Üretim, son yıllarda oldukça önem kazanan bir üretim tekniği
olmuştur. TZÜ, farklı kişiler için farklı anlamlar ifade edebilmektedir. Bazı
işadamları için bir yönetim yaklaşımı iken, diğerleri için bir metodolojidir. Kimileri
için bir felsefe, yaşam biçimi veya bir stratejidir. TZÜ kavramı, batılı imalatçılar
tarafından 1980‟lerde kullanılmaya başlanmış olsa da, günümüzde halen bu
kavramın ne ifade ettiğini bilmeyenler bulunmaktadır. TZÜ, aslında, bir sistem,
envanter azaltmak için bir yöntem, sorumluluğu tedarikçiye yükleme veya yetersiz
üretim için hızlı bir tamamlama gibi ifadelerden çok daha fazlasıdır (Hay, 1988).
Tam Zamanında Üretim Nedir?
Estetik bir ideali ve basitliğin doğal durumunu simgeleyen TZÜ, Japonlar tarafından
geliştirilmiş bir üretim felsefesidir. TZÜ ile ilgili kafa karıştırıcı tanımlamalar halen
yapılmasına rağmen, genellikle TZÜ, verimliliğin sürekli geliştirilmesi ve israfın yok
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edilmesi sağlanarak mükemmelin yakalanmaya çalışıldığı bir imalat sistemidir
(Fullerton and McWatters, 2001).
İlk TZÜ tanımları, ideal üretim sistemlerinin tanımlarından çıkarılmıştır. 1981‟de
Monden şöyle bir tanım yapmıştır: “TZÜ, kısa dönemde, gerekli zamanda, gerekli
miktarda, gerekli ürünleri üretmektir”. 1983‟te Hall ise, bir üretim sistemi ve
felsefesi olarak TZÜ‟in tanımını şöyle yapmıştır: “Dar anlamıyla TZÜ; gerekli
zamanda, gerekli yerde, yalnızca gerekli malzemeyi bulundurmayı amaç edinen
malzeme hareketi ve iletimidir. Geniş anlamıyla TZÜ; gerekli malzeme hareketini
tam zamanında yapan bütün imalat faaliyetlerini kapsar” (Emre, 1995).
TZÜ, en az stok ile üretimin tüm aşamalarında fire ve verimsizliği önlemek ve
kaliteyi arttırmak amacı ile sürekli gelişim amaçlayan, tedarikçinin istenilen
malzemeyi/ürünü müşteriye gerektiği anda kullanıma hazır şekilde temin ettiği
entegre bir sistem içerisinde üretim işlemlerinin tam zamanında gerçekleştirilmesini
hedefleyen felsefe ve teknikler bütünüdür (Mıstıkoğlu, 2004). TZÜ, aynı zamanda,
genel bir tanımlama ile, imalatta mükemmelliği amaç edinmiş bir strateji veya yol
gösterici felsefe olarak ifade edilebilmektedir (Schniederjans, 1993). Calvasina‟nın
daha belirleyici bir tanımlamasıyla TZÜ, acemilikleri ve gereksiz envanteri
azaltmayı, hataları kontrol altında tutmayı, üretimi dengede tutmayı, sürekli olarak
üretim sürecini basite indirgemeyi ve esnek ve çapraz fonksiyonel işgücü yaratmayı
başaran bir üretim kontrol sistemidir. Schonberger‟e göre ise, TZÜ, yüzyıl
dönümünde, en önemli verimlilik arttırıcı yönetim buluşudur. Gleckman de, TZÜ‟i,
en mantıklı yönetim felsefesi olarak tanımlamaktadır. TZÜ konsepti, imalatçılara,
global pazarda rekabet avantajı kazandıracak bir imalat tekniğinden daha yaygın bir
gelişim felsefesine dönüşerek evrimini tamamlamıştır (Fullerton and McWatters,
2001).
3.2. Tam Zamanında Üretim Yönetim Yaklaşımı’nın Gelişim Süreci
Japonlar üretim yönetim tekniklerini, 19.yy. sonlarına kadar batı uluslarından
öğrenmişlerdir. II. Dünya Savaşı‟ndan sonra, Toyota Motor İşletmesi, kamyon ve
otomobil üretmekteydi. Ancak, kullanılan makineler savaş zamanından kalmaydı ve
verimlilik çok düşüktü. Bunun yanı sıra satışlar da çok iyi değildi. Tek tip araç
üretimi ile satışların arttırılamayacağı anlaşılınca, çeşitli modellerin az miktarda
üretilmesine karar verildi. Verimliliğin arttırılabilmesi, düşük maliyetli ve yüksek
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kaliteli araç üretiminin yapılabilmesi için ve işletmenin pazardaki yerini
koruyabilmesi için, işletmenin kendine özgü bir üretim sistemi geliştirmesi
gerekmekteydi. 1945-1950 yılları arasında, az sayıda çeşitli model üretebilmekteki
en büyük engel verimin düşük olmasıydı. Bu noktada, işçilerin eğitimine önem
verildi, makine parkı yenilendi, otomasyona geçildi ve fabrika yerleşimi yeniden
düzenlendi. Bu sayede, verim ve üretim miktarları arttı. Dolayısıyla, ürün çeşidi
artmış oldu. Zaman içerisinde, üretim miktarının artışı ile ürün çeşitliliğinin daha da
artması, stok kavramını gündeme getirdi. Stokların artması verimlilikteki gelişmenin
önünde engel oluşturmaktaydı. Bu nedenle, eski geleneksel sistemin yerine
bütünüyle yeni bir sistem oluşturulmasına karar verilmiştir. Eski üretim yöntemleri
ve stok politikaları terk edilmiş ve 1940‟lı yıllarda, ilk olarak, kendinden TZÜ‟in
babası olarak bahsedilen Taiichi Ohno tarafından, minimum gecikme ile müşteri
ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı olarak, Toyota imalathanelerinde geliştirilmiştir
(Emre, 1995), (Cheng and Podolsky, 1993).
TZÜ, 1970‟lerin başlarından itibaren, birçok Japon işletmesinde uygulamaya
konulmuş bir Japon yönetim felsefesidir. 1973‟teki petrol krizinden sonra, TZÜ,
oldukça yaygın bir çevrede destek görmüş ve daha sonra bir işletme tarafından
uygulamaya konulmuştur. Petrol krizi ve diğer doğal kaynaklarının azalma
oranındaki artış, TZÜ‟in uyarlanmasındaki en büyük etken olarak görülmektedir.
Toyota, hayatta kalabilme mücadelesinin üstesinden gelebilmenin, ancak yönetim
anlayışının değiştirilmesiyle mümkün olabileceğini anlayan ve bu yönde adım
atabilen tek işletme olmuştur. Bu yeni yaklaşım, insana, işletmeye ve sisteme
odaklanmalıdır. Toyota, TZÜ‟in ancak, eğer işletmedeki herkesin katılımı sağlanırsa,
eğer işletme ve süreç maksimum ürün alınacak şekilde geliştirilirse ve eğer kalite ve
üretim

programları

ihtiyaçları

karşılayacak

şekilde

programlanırsa

başarılı

olabileceğini algılamıştır (Cheng and Podolsky, 1993). TZÜ‟in üstünlüğü, iki petrol
krizi (1973 ve 1979 yıllarında) sonrasında, dünya çapındaki zayıf ekonomik gelişme
sırasında, verimlilikte ve uluslararası rekabette Japonya‟nın çarpıcı gelişmesi ile
kanıtlanmıştır (Emre, 1995).
3.3. Tam Zamanında Üretim Yönetim Yaklaşımı’nın İlkeleri
TZÜ‟in asıl amacı, üretim sürecinde, hata ve israf olmadan, sürekli kaliteyi sağlamak
ve verimliliği arttırmaktır. Başarılı bir TZÜ uygulaması, üst düzeyin desteği, temel

26

üretim problemlerinin saptanması, işçilerin karar aşamasına katılımı ve uygun iş akışı
ve envanter sisteminin kullanımı gibi birçok organizasyonel faktörün tatmin etme
derecesi ile sağlanabilmektedir. Bütün bu organizasyonel faktörlerin yerine
getirilmesi, tedarikçiler ve müşteriler arasındaki ilişkiler, kültür yapısı, kanunlar ve
ülkenin ekonomik ve politik durumu gibi çeşitli çevresel şartlara bağlıdır. Bu
şartların bazıları, birçok gelişmekte olan ülkelerdeki imalat sektörlerinde ortaktır
(Oral ve diğerleri, 2003).
TZÜ, başarılı bir uygulama gerçekleştirilebilmesi için entegre edilmesi gereken
birçok bileşenden ve elemandan oluşmaktadır. Bu elemanlar, insan kaynakları ve
üretim, satın alma, imalat, planlama ve işletme fonksiyonlarının organizasyonu gibi,
insan, işletme ve sistem öğelerini kapsamaktadır (Cheng and Podolsky, 1993).
TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nda en sık araştırılan konulardan birisi, bu sistemin hangi
unsurların yada yönetim tekniklerinin bileşiminden oluştuğunun belirlenmesidir.
TZÜ

Yönetim

Yaklaşımı‟nda,

işletmeler,

üretim

sürecindeki

katma-değer

yaratmayan zamanı azaltmak amacıyla, istedikleri sayıda yönetim tekniğini
sistematik bir bütünsellik içinde devreye sokabilmektedirler. Gerçekte, yapılan
araştırmalar TZÜ Yönetim Yaklaşımı kompozisyonunun büyük ölçüde işletmenin
ihtiyaçları ve özellikleri (büyüklük, üretim tipi, sektör, vb.) tarafından belirlendiğini
ortaya koymuşlardır (Acar ve Çapçı, 1996).
Tablo 3.1, farklı araştırmacılar tarafından tanımlanan TZÜ ilkelerini karşılaştırmalı
bir biçimde özetlemektedir. İlk sınıflandırma, 1983 yılında Yasuhiro Monden
tarafından, TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın başladığı yer olan Toyota Üretim Sistemi
esas alınarak hazırlandığından sistemin en özgün halini yansıtmaktadır. Daha
sonraları, Japonya dışı uygulamalar yaygınlaştıkça, Avrupalı ve Amerikalı
araştırmacılar da TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın özünü oluşturan ilkeleri belirlemeye
yönelik çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar incelendiğinde, sınıflandırmalar
arasında önemli farklar olmadığı görülmektedir. Genelde en önemli farklılık, benzer
yaklaşımların farklı isimler altında ve değişik biçimlerde gruplandırılmasından
kaynaklanmaktadır (Acar ve Çapçı, 1996).
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Tablo 3.1. TZÜ Unsurları (Acar ve Çapçı, 1996).
Monden 1983
(Toyota)

White 1993

Mehra 1992

Crawford 1991

Bartezzaghl 1992

Dengeli iş
çizelgesi
(dengeli iş
yükü)
Parti
büyüklüklerinin
azaltılması
Yönetimin
katılımı

Ürün tasarımı
(standardizasyon/
kalite tasarım
ilişkisi)
Hazırlık
zamanlarının
azaltılması
Yerleşim planının
geliştirilmesi

Çok
fonksiyonlu
işgücü
Koruyucu
bakım

Süreç kalite
kontrolü

Kanban sistemi

Kalite
çemberleri

Öneri sistemleri

Üretim dengeleme
yöntemleri

Toplam kalite
kontrolü

Hazırlık
zamanlarının
azaltılması
Operasyonların
standardizasyonu

Odaklanmış
fabrika

Üretimi
durdurma yetkisi
(otonomasyon)
Tedarikçilerin
belgelendirilmesi

Yerleşim
planlaması (U-form
hatlar/grup
teknolojisi)
Çok fonksiyonlu
işgücü
Sorun çözme
grupları ve öneri
sistemleri
OtonomasyonJidoka (görsel
kontrol sistemleri)
İşlevsel yönetim

Hazırlık
zamanlarının
azaltılması

Tedarikçi ön
sürelerinin
azaltılması
Parti
büyüklüklerinin
azaltılması

Grup
teknolojisi
Dengeli işyükü

Çekme esaslı
üetim
Tek kaynaklılık

Çekme esaslı
üretim
Kalite
iyileştirme

Çekme esaslı akış

Çok
fonksiyonlu
işgücü
Kanban

Hazırlık
zamanlarının
azaltılması
Koruyucu bakım

Geliştirilmiş
yerleşim planı

İş genişletme/
zenginleştirme
Esnek çalışma
saatleri

Tam
zamanında
satınalma

Grup teknolojisi

Hazırlık
zamanının
azaltılması
Ufak gruplu
iyileştirme
etkinlikleri
Tedarikçinin
katılımı
İş yerinin
organizasyonu

Toplam
üretken bakım

Kalite çemberleri
İşgücünün
çapraz eğitimi
(çok
fonksiyonluluk)

Koruyucu bakım

Dengelenmiş
üretim planı

Etkenlik
geliştirilmesi
Ürün esaslı
örgütlenme
Tedarikçilerin
katılımı
(belgelendirme/uzu
n-dönemli
sözleşmeler/çekme
esaslı teslimatlar)

TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın elemanlarını şu şekilde özetleyebiliriz:


Yönetimin Katılımı ve Liderlik (Management Commitment and Leadership)



Stratejik Planlama (Strategic Planning)



Çapraz Fonksiyonel Eğitim (Cross-Functional Training)



Tüm Çalışanların Katılımı (Employee Involvement)



Takım Çalışması (Teamwork)



Süreç Yönetimi (Process Management)
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Sürekli Gelişme (Continuous Improvement)



Müşteri Memnuniyeti (Customer Satisfaction)



Hazırlık Zamanının Azaltılması (Set-up Time Reduction)



Kanban Sistemi (Kanban System)



Çekme Sistem Üretim (Pull System Production)



Tedarikçilerin Tam Zamanında Teslimatı (JIT Delivery By Suppliers)



Fonksiyonel Ekipman Dağılımı (Functional Equipment Layout)



Günlük Programa Uygunluk (Adherence To Daily Schedule)

Yönetimin Katılımı ve Liderlik (Management Commitment and Leadership)
TZÜ‟in bir işletmede, yönetim anlayışı olarak benimsenebilmesi ve uyarlanabilmesi
için, işletmenin her düzeydeki yönetiminin desteği gerekmektedir. Yönetim,
çalışanlar için örnek uygulamalar oluşturmak ve bu yeni yönetim yaklaşımı
karşısında çalışanların tutumunu değiştirebilmek için süreci başlatmak zorundadır.
Sürekli gelişme çabalarında, bir işletmede, sadece alt düzeyin yani çalışanların
katılımı değil, aynı zamanda yönetimin tutumu da önemlidir (Cheng and Podolsky,
1993).
Yönetimin katılımı ilkesi, TZÜ Yönetim Yaklaşımı oryantasyonu sürecinde,
çalışanların yeni sisteme olan inancının kazanımında ve motive edilmesinde aracı
olmaktadır. TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın başarısının, sürecin koordine bir sistem
şeklinde ilerleyebilmesinde etken olan çalışanların, motivasyonunun ve katılımının
ne derecede olduğuna bağlı olmasından dolayı çok önemlidir. Belirli bir dereceye
kadar, organizasyonel davranışlar ve kültür, TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın başarısı
için gerekli olan inancı yansıtmak için değiştirilmek zorunda kalınabilir (Cheng and
Podolsky, 1993).
Stratejik Planlama (Strategic Planning)
TZÜ

Yönetim

Yaklaşımı‟nın

uygulanması

sürecinde,

bir

stratejik

planın

geliştirilmesi ve uygulamaya konması, işletmenin değişimi en etkin şekilde
yönetmesi için en uygun araçtır. Strateji, mevcut organizasyonel statü ile
organizasyonun misyonunda belirttiği gibi olmak istediği yer arasındaki mesafeyi
kapatacak olan stratejik planlama sürecinin bir sonucudur. Stratejik planlama,
işletmenin ihtiyacı olan kaynakları kazanma ve tahsis etme potansiyel alanlarını
belirlemesine, belirli zaman dilimlerine göre olayları gerçekleştirebilmesine ve
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olasılıkları düşünerek plan yapmasına olanak tanımaktadır. Strateji, bir işletmenin
bütün departmanları ve düzeylerindeki değişimin etkilerine göre planlanmalı ve
gerçekleştirilmelidir. Stratejinin gelişimi, sistemin yaklaşımı ile tutarlı olarak, TZÜ
Yönetim Yaklaşımı hakkında eğitilmiş çok disiplinli bir takımın çabası sonucu
olmalıdır (Cheng and Podolsky, 1993). Ancak hiçbir stratejik plan, yönetimin
katılımı ve liderliği olmadan başarıya ulaşamaz. Çünkü işletmenin zayıf ve güçlü
yanlarını belirleyip çalışanları yönlendirecek olan yönetimdir.
Çapraz Fonksiyonel Eğitim (Cross-Functional Training)
Çalışanların öğrenimi ve eğitimi, işgücünün yetkilendirilmesinde önemli bir parça
olarak tanımlanmaktadır. Organizasyonel ilkelerin başarılmasında merkezi rol
oynamasına rağmen, çalışanın katılımından, eğitimin rolü fazla önemsenmediği için,
genellikle tam olarak faydalanılamamaktadır. Etkin öğrenim ve eğitim programları,
bir organizasyonda, işgücünde maksimum potansiyelin başarılabilmesine yardım
etmektedir. Hazırlanan eğitim programları, değişim kavramını, TZÜ Yönetim
Yaklaşımı‟nın bütün içeriğini, belirli becerilerin kazandırılması için eğitimi ve kişiler
arası iletişimi sağlamayı hedeflemelidir (Cheng and Podolsky, 1993).
TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın işletmeye uyarlanması sürecinde, çalışanlara bu yeni
sistem ile ilgili eğitim verilmesi, onların üretime katılım isteğini arttırmakta ve
yaptıkları işi zorunluluk olarak görmelerini engellemektedir. Burada bir diğer önemli
nokta, çalışanların sadece kendi alanları ile ilgili değil, farklı alanlara ilişkin
bilgilendirilmelerinin de önemidir. Çalışanların kendi alanları dışında, başka
departmanlara ilişkin eğitim almaları, mecburi müdahale gerektiren durumlarda işin
aksamasını engellemekte ve günlük programa uygunluğun devamını sağlamaktadır.
Böylece

imalat

performansının

düşmesi

engellenmiş

olmakta

ve

üretim

verimliliğinin sürekliliği sağlanmış olmaktadır. Bu noktada çapraz-fonksiyonel
eğitimin önemi açıktır.
Değişim nedeniyle eğitim vermek, kritik bir faktör olarak belirtilmektedir. Çünkü,
diğer faktörlere göre eğitim insanlar üzerinde daha doğrudan bir etkiye sahiptir.
Hanson‟a göre eğitim üç farklı kategoriyi içermelidir (Cheng and Podolsky, 1993):


Genel eğitim; çalışanlara temel konsepti ve ilkeleri tanıtan bir eğitimdir,



Uygulama eğitimi; çalışanların katılımında „nasıl‟lar üzerinde duran
eğitimdir,
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Teknik eğitim; belirli süreçlere ilişkin bilgilerle çalışanları bilgilendirme
hizmetidir.

Tüm Çalışanların Katılımı (Employee Involvement)
Çalışanların iş ahlakı, işin yapısından, sosyal ve kültürel faktörlerden ve motive edici
faktörlerden oldukça etkilenmektedir. Etkin bir şekilde faaliyet göstermesi, yüksek
motivasyonlu ve katılımcı bireyleri çalıştırması mümkün olan organizasyonlar, %100
çalışma performansı sağlamayı istemektedirler. Bütün organizasyonlar, bu şekilde bir
işgücüne sahip olmayı isterler, buna rağmen, yüksek devamsızlık ve yeni işçi alma
oranı, bir çok şirket için ortak problemlerdir. Bu durum, iş ahlakındaki gerilemenin
bir sonucudur. Birtakım kuşkucu kişilerin, TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın çalışanların
performansında stres ve tansiyon artışına sebep olduğunu tartışmalarına rağmen,
TZÜ Yönetim Yaklaşımı, çalışanlara işyeri ile ilgili beklentilerini karşılayabilecek
bir ortam sağlamaktadır (Cheng and Podolsky, 1993).
TZÜ Yönetim Yaklaşımı, çalışanların beklentileri ile işyerinin mevcut durumu
arasındaki uçurumu kapatmak için uygulamaya konmaktadır. Buradaki odak noktası,
işyerini daha çekici bir hale getirmek ve çalışma şevkini arttırmaktır. Bu koşulu
sağlamak için atılan en önemli adım, paylaşımcı yönetim oluşturulması, çalışanların
geliştirilmesi, sosyal entegrasyon, büyümüş ve güvenilir bir şirket temin edilmesi ile
çalışanların iş hayatlarının kalitesini geliştirmektir. TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın
getirisi olan organizasyonel değişim (Cheng and Podolsky, 1993);


Karar aşamasında, çalışanların katılımının artmasını,



İşgücünün gelişmesini,



Takım çalışmalarının artmasını,



Organizasyonun büyümesini ve güvenilirliğinin artmasını sağlamaktadır.

İnsanların

yeteneklerini

tümüyle

kullanmasını

sağlamak,

TZÜ

Yönetim

Yaklaşımı‟nın önemli bir parçasıdır. Şekil 3.1‟de görüldüğü gibi çalışanların
katılımı, disiplin, esneklik, eşitlik, özerklik, personel geliştirme, çalışma yaşamının
kalitesi ve yaratıcılık gibi kavramlar içermektedir.
TZÜ Yönetim Yaklaşımı iş prosedürleri, çalışanların işlerini yaparken izleyecekleri
yolları içermektedir. TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın uygulandığı bir ortamda,
davranışlarda önemli değişiklikler olmakta, geleneksel sisteme karşıt etkin eylemler
yer almakta ve üretim metotlarından çalışanların ilişkilerine kadar her şey
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etkilenmektedir. Çalışanlar, yönetim tarafından desteklenen yeni, tasarlanan
tutumları öğrenmek zorundadır. Yönetim desteğini, çalışanların hataları ve
davranışları ile ilgilenerek göstermelidir (Cheng and Podolsky, 1993).

Esneklik

Eşitlik

Disiplin

Çalışanların
Katılımı
Yaratıcılık

Özerklik

Çalışma Yaşamının
Kalitesi

Personel
Geliştirme

Şekil 3.1. Çalışanların Katılımı (Emre, 1995).
İş standartları, işletmede çalışanlar ve işletme çevresinin güvenliği, ürün kalitesi için
oldukça önemlidir. Bu standartlara herkes tarafından uyulması şarttır. Gereksiz
kurallar kaldırılmalıdır. Böylece çalışana aşırı yüklenme engellenmeli ve mevcut
sürekli kurallara da kayıtsız şartsız saygı duyulması sağlanmalıdır. Disiplin, bir
işletmede oluşturulması gereken önemli bir olgudur (Emre, 1995).
Bir işletmede, çalışanların yetenekleri, sorumluluklar verilerek ortaya çıkarılmalıdır.
Bu durum, sadece alt düzey için değil yönetim içinde geçerlidir. Gerçek esneklik,
yalnız insanlara yeni beceriler kazandırmak için sürekli ve uzun dönemli eğitimler
verilerek gerçekleştirilebilir (Emre, 1995).
İşletme içinde, haksız yere ve bölünmelere sebep olabilecek personel politikaları terk
edilmelidir. Eşitliği bozacak eylemler, farklı düzeyler için farklı ikramiyeler, vb.,
minimumda tutulmalıdır. Ayrıca, işletmede gerçekleşen faaliyetlere çalışanların
katılımını sağlayabilmek için sorumluluklar delege edilmelidir. Yani, yönetim alt
seviyede çalışanları desteklemeli ve herhangi bir problem karşısında üretimi
durdurma, malzeme çizelgeleme, veri toplama ve problem çözme gibi konularda
çalışana güvenmeli ve yetki vermelidir (Emre, 1995).
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Etkin çalışan performansı ancak, çalışanların yetenekleri ile motivasyonun
birleştirilmesi ile gerçekleştirilebilir. TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın uygulanmasında,
önemli olan kaynakları ayırmak ve yerlerine oturtmak, yapılması gerekenin sadece
yarısıdır. Bununla birlikte, motive edilmiş çalışanların yokluğunda, bütün eğitim,
öğrenim, finansal kaynaklar ve uzmanlıklar, motive olmuş işgücünün sağladığı
sonuçların yerine geçememektedir (Cheng and Podolsky, 1993).
İşletmede, uzun dönem personel geliştirme programları oluşturulmalıdır. Çalışanların
karar verme sürecine dahil edilmesi sağlanmalı ve böylece yönetimde fikir birliği
oluşturulmalıdır. Yine çalışanlara iş güvencesi sağlanmalıdır. Bu yapılırken, hizmet
süresi ve kıdem göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışanların yaptıkları işten zevk
alabilmeleri için iş zenginleştirmesi ve basitleştirmesi gibi kurallar getirilmelidir.
Ayrıca iş yapılan mekanın aydınlatma, temizlik, gürültü gibi olumsuz koşulları
iyileştirilmelidir. İşletmede, personelin uzmanlık alanları ile ilgili olarak yeni fikirler
geliştirmelerine ve bunları uygulamaya koymalarına izin verilmelidir. Kişilerin
yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak tanınması motivasyonları açısından çok
önemlidir (Emre, 1995).
Takım Çalışması (Teamwork)
TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nda da, işletmedeki yeni metotları ve rolleri öğrenmeye
çalışan personel için takım çalışması yine kritik bir başarı faktörüdür. Çünkü takım
çalışması, kurulmaya çalışılan bu yeni sisteme tüm çalışanların katılımını sağlayan
en etkin yöntemdir. Takım çalışmasının, yeni sisteme ve işletmeye kazandırdığı
avantajlar şöyledir (Cheng and Podolsky, 1993):


Çalışanlar yeni görüşü öğrenmekte, yeni beceriler kazanmakta ve kendi
kişisel etkililiğini geliştirmektedirler.



İşletmedeki eğitmenlerin yetenekleri ve bilgileri, bu yeni anlayışla ilgili ve
çok değerlidir.



Takım oluşturma, işletmenin hedefleri ile doğrudan ilişkili, hızlı, uzun süre
etkili bir süreçtir.



Çalışanlar takım oluşturmaya değer vermeyi öğrenmekte ve süreçten faydalar
kazanmaktadırlar.



Bir bireyin öğrenimi, diğer takım elemanları tarafından desteklenmektedir.
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Süreç Yönetimi (Process Management)
Günümüzde, bir işletmenin ürün ve süreç kalitesini garantiye almaktan daha önemli
bir eylem yoktur. Sürecin kalitesinin kontrolü ve süreç yönetimi, işletmede izlenecek
birtakım stratejilere bağlıdır (Schniederjans, 1993):


Süreç kontrolünün sağlanması ve kalitenin herkesin sorumluluğu olduğu
fikrini çalışanlara aşılamak,



Kalite üzerinde, yönetimin yüksek görüş açısına sahip olmasını sağlamak,



Sıkı ürün kalite kontrolüne uyulmasını sağlamak,



Ürün kalite kontrolünün yapılmasında çalışanlara sorumluluk vermek,



Çalışanlardan

kaynaklanan

hataların

düzeltilmesini

yine

kendilerine

bırakmak,


%100 ürünlerin kalite denetimini sağlamak,



Çalışanların, günlük bakım ve temizlik işlerini yapmalarını sağlamak,



Sürekli süreç kalitesinin gelişimini sağlamak,



Sürece ilişkin kalite kontrol çabalarına uzun süreli katılımı sağlamak.

Bugün TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nı uygulayan işletmeler, süreç kontrolünde, daha
farklı ve dinamik bir davranış şekli ile “süreç kontrol grafikleri”ni kullanmaktadırlar.
Süreç kontrol grafikleri, sürekli olarak sapmaları belirlemekte ve yönetimin düzeltici
hareketini beklemektedir. Kalite standartlarından en ufak bir sapma kabul
edilmemekte ve ürün mükemmeliyetinin hedef olduğu bir TZÜ ortamında, yönetimin
dikkati çekilmeye çalışılmaktadır. Sürece ilişkin kalite problemlerinin çözümünde
ise,

kalite

çemberi

elemanlarının

kullandığı,

problem

çözme

teknikleri

kullanılmaktadır (Schniederjans, 1993).
Sürekli Gelişme (Continuous Improvement)
Sürekli gelişme, organizasyonun etkinliğine karşı olan tutumlarda değişimi
içermektedir. Sürekli gelişme, TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın önemli bir kısmıdır ve
etkili olabilmesi için, sadece üretim sürecinde çalışanlar tarafından değil,
organizasyondaki

bütün

elemanlar

tarafından

benimsenmelidir.

Başarı

ile

gerçekleştirilen her hedef ve standart, sürekli gelişme ile mantık çerçevesinde ve
başarı ile belirli bir oranda arttırılmalıdır. Bu gelişme, şirketin çalışmalarını, ürün ve
müşteri tatminini düzenli olarak geliştirmesine olanak tanıyacaktır (Cheng and
Podolsky, 1993).
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Bu faktör, TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın hedeflerinden birisidir. İşletme bir “gelişme
alışkanlığı” geliştirmektedir. Her yıl belirlenen hedefler, diğer yıllar aşılmaya
çalışılmaktadır. Başlangıçta %10 mertebesinde ölçülen hatalar, daha sonraları binde
veya milyonda birler mertebesine düşürülmeye çalışılmaktadır. En son hedef sıfır
hata olmalıdır ve böylece tüm prosesler kontrol altına alınmalıdır. Mükemmellik her
zaman peşinde koşulmaya değerdir (Emre, 1995).
Müşteri Memnuniyeti (Customer Satisfaction)
Bütün

yönetim

sistemlerinde

olduğu

gibi,

TZÜ

Yönetim

Yaklaşımı‟nın

uygulanmasında da önemle üzerinde odaklanılan konu „müşteri memnuniyeti‟dir. Bir
işletmenin varlığını sürdürme sebebi, müşterilerinin beklentilerini karşılamak, bu
sayede daha çok rekabet avantajı kazanmak ve kar elde etmektir. TZÜ Yönetim
Yaklaşımı‟nın, uygulama sürecinde dikkat edilen bütün ilkeleri, gerçekte müşteri
memnuniyetini sağlamak içindir.
TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nı kendi işletmelerine uyarlayan kuruluşlar, kalite, teslimat
ve maliyet gibi üretim verimliliğinde belirleyici olan birtakım kriterlere önem
göstermelidirler. Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında önemli etkenler olan kalite,
teslimat ve maliyet, hiçbirinden ödün verilmeden optimum çözüm sağlanarak üretim
gerçekleştirilmelidir. Ürünün zamanında teslim edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi
kaliteden ödün vermek olarak algılanmamalıdır.
Bugün TZÜ Yönetim Yaklaşımı uygulamalarının asıl amacı, kaliteyi artırmak,
stokları minimuma indirerek ve hazırlık sürecini kısaltarak maliyetleri düşürmek ve
üretimi ihtiyaç olduğu anda gerçekleştirmektir. Bütün bu çabaların temelinde ise
müşteri memnuniyeti bulunmaktadır.
Hazırlık Zamanının Azaltılması (Set-up Time Reduction)
Hazırlık sürelerinin kısaltılması, temin sürelerinin kısaltılmasını ve dolayısıyla
kanban sayısının azaltılmasını sağlamaktadır. Hızlı takım, tertibat değiştirme ve
küçük partilerle çalışma, imalat temin süresinin kısalmasına yol açmaktadır. Temin
sürelerinin kısalması ise daha az envanter, daha az stok alanı ve envanterde tutulan
ürün için daha az depolama ömrü gibi faydalar sağlamaktadır. Böylece talep
değişikliklerine karşı esneklik sağlanmaktadır. Hazırlık sürelerinin kısaltılması,
küçük partilerle çalışılmasını sağlayacağı için müşteri siparişleri yada talep
değişikliklerine kolaylıkla cevap verilebilmektedir. Ayrıca hazırlık sürelerinin
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kısaltılmasıyla proses içi stoklar ve bunlar için gerekli alanlar azalmakta, buna bağlı
olarak imalat hataları da en aza indirilmektedir. Hazırlık zamanının azaltılması için
yapılacak çalışmalar şu şekildedir (Emre, 1995):


Hazırlık zamanı, iç hazırlık ve dış hazırlık olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İç
hazırlık (internal set-up) makine durmuş halde iken yapılan, dış hazırlık
(external set-up) ise makine çalışırken de yapılabilen hazırlıklardır. İç
hazırlıkların mümkün olduğunca dış hazırlığa çevrilmesi gerekmektedir.
Örneğin, kalıp boylarının standart hale getirilmesi, kalıp prese bağlanırken
yapılması gereken bazı iç hazırlıkları, dış hazırlık haline dönüştüreceğinden
presin duruş zamanı azalacaktır.



Ek aparatlar yardımı ile makinede yapılacak ince ayarlamalar ortadan
kaldırılmalıdır.



Dış hazırlıkta kullanılan alet, kalıp hazırlama gibi işler standart hale
getirilmeli ve işçiler bunların kullanımları hakkında iyice bilgilendirilip,
eğitilmelidir.



Makinelerde standardizasyon işlemi yapılırken, sadece gereksiz bölümler
standardize edilmelidir. Gereksiz standardizasyon ek maliyet getirecektir.



Kolay bağlantı elemanları kullanılmalıdır.



Paralel işlemler aynı anda yapılabilir. Hazırlık anında aynı anda yapılabilecek
işleri birden çok işçiye yaptırmak hazırlık süresini kısaltacaktır.



Mekanik çalışan hazırlık sistemleri kurulmalıdır. Yağ veya hava basınçlı
sıkıştırıcılar veya elektrikli mekanizmalar hazırlık zamanını kısaltır.

Hazırlık zamanının bir dakikadan az olması bir dokunuşlu hazırlık (one-touch set-up)
olarak adlandırılır. Bu zamanın 10 dakikaya kadar olması tek hazırlık (single setup)‟tır (Emre, 1995).
Kanban Sistemi (Kanban System)
Kanban Sistemi (KS), bir işletmenin her prosesinde ve aynı zamanda işletmeler
arasında gerekli zamanda, gerekli miktarlarda, gerekli ürünlerin üretimini uyumlu
olarak kontrol eden bir bilgi sistemidir. KS, TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın bir alt
sistemidir (Emre, 1995). Talebin çektiği sistem olarak tanımlanan TZÜ Yönetim
Yaklaşımı, KS‟ni kontrol aracı olarak kullanırlar ve bu ortamda üretim süreçlerine
bilgi, KS aracılığıyla aktarılır (Acar ve Çapçı, 1996).
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Eğer KS, süreçler arasında fiziksel ürünle birlikte hareket eden kartlar aracılığıyla
bilgi akışını sağlayan bir sistem olarak tanımlanırsa, birçok işletme bir KS‟ne sahip
olduğunu iddia edecektir. Çünkü, bugün pek çok işletmede, süreçler arasında bilgi
alışverişi ve buna bağlı olarak da malzeme alışverişini sağlamak amacıyla malzeme
ile birlikte hareket eden bir kart sistemi zaten kullanılmaktadır. Ancak bu sistemler,
KS olarak tanımlanamazlar, çünkü itme sistemi çerçevesinde çalışmaktadırlar.
KS‟nin ayırt edici özelliği çekme sisteminin bir parçası olmasıdır. KS, sadece çekme
sistemi ortamında iyi işlemektedir ve KS, TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟ndan bağımsız
olarak pek bir anlam ifade etmemektedir (Acar ve Çapçı, 1996).
KS‟nde kullanılan kanban kartları genellikle dikdörtgen biçiminde, plastik, karton
veya metal olan ve üzerinde belirli bilgiler taşıyan kartlardır. Kanban kartının
içerdiği bilgiler, kullanıldığı yer, parça numarası, parça adı, parçanın tanımı, kanban
numarası, parça sayısı/kanban oranı, kanbanın düzenli olarak konulduğu kutunun
tanımlayıcı kod numarası veya ismi, kanbanın teslim edileceği iş istasyonunun yeri
(kod numarası veya tanımı) şeklindedir (Emre, 1995).
Kanbanlar kullanıldıkları yere yada amaca göre adlandırılmaktadır. Temel olarak iki
çeşit Kanban vardır: 1. Çekme Kanbanı (Withdrawal Kanban), 2. Üretim emri
Kanbanı. Çekme Kanbanı, önceki sürecin sonraki süreçten çekmek gerektiği ürünün
türünü ve kalitesini tanımlamaktadır. Üretim emri Kanbanı ise, önceki sürecin
üretmesi gerektiği ürünün türünü ve kalitesini tanımlar. Çekme Kanbanı, hücreler
arasında hareket ederken, Üretim emri Kanbanı, kendi hücresinde hareket
edebilmektedir. Bunların dışında, tedarikçi kanbanı, acil ihtiyaç kanbanı, özel
kanban, işaret (sinyal) kanbanı ve malzeme kanbanı gibi kanbanlar da vardır. KS‟nin
amacı olan TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nı gerçekleştirmek için kanbanlar şu kurallara
göre kullanılmalıdır (Emre, 1995):


Sonraki süreç önceki süreçten gerekli zamanda, gerekli miktarlardaki gerekli
ürünleri çekmelidir.



Önceki süreç sonraki süreç tarafından çekilmiş miktarda ürünleri üretmelidir.



Hatalı ürün asla bir sonraki işleme gönderilmemelidir.



Kanban sayısı minimize edilmelidir.



KS, sadece talepte küçük dalgalanmaların olduğu sistemlere uygulanmalıdır.
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TZÜ Yönetim Yaklaşımı uygulamalarında en zor ve en son aşama KS‟nin
kurulmasıdır. Genelde aşamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmalarda, öncelikle
seçilecek atölyelerde “ortaklığı çok-kritikliği az” olan parçalar bazında KS
uygulamalarının başlatılması gerekmektedir. Ancak KS‟ne geçilmeden evvel,
işletmelerde alt yapının hazırlanması ve çekme sistemi için gerekli çalışmaların
tamamlanması çok önemlidir. Bu kapsamda yapılacak en önemli çalışma ise kafile
büyüklüklerinin azaltılması ve bu amaçla hazırlık zamanlarının ve ön sürelerin (geçiş
zamanlarının) kısaltılmasıdır (Acar ve Çapçı, 1996).
Çekme Sistem Üretim (Pull System Production)
Çekme Sistem Üretim (ÇSÜ)‟de, sonraki proses önceki prosesin deposundan, sadece
kullanıldığı hız, miktar ve zamanda parçaları talep etmekte ve çekmektedir. Bu
sistemde, her safhada sadece sınırlı miktarda stok tutulmaktadır. Malzeme
hareketleri, programlanmış kullanım oranına göre değil gerçek kullanım oranına göre
ayarlanmaktadır. ÇSÜ‟in bir özelliği de, envanterin dinamik yapıda olması ve
depolarda veya paletlerde tutulmamasıdır (Emre, 1995).
ÇSÜ, mevcut talebe göre yönlendirilmektedir. Talepteki önemli değişiklikler, sonraki
prosesten öncekine artarak geçmektedir. ÇSÜ, proses içi stoğun istenmeyen
birikimini, yani işlerin gereksiz yere başlatılmasını, problemler ve hatalar ortaya
çıkmadan önce çok sayıda hatalı parçanın üretilmesini engelleyen yöntemlere
sahiptir. ÇSÜ‟de, merkezden sadece son montaj hücresine iş emri verilmekte, önceki
hücreler yada prosesler üretimlerini bu son montaj hücresine göre ayarlamaktadırlar.
Yani üretim kontrolü desantralize edilmiştir ve prosesler arasında çok hızlı bir bilgi
akışı vardır (Emre, 1995).
Şekil 3.2, bir ÇSÜ akışını göstermektedir. Sistem, ana çizelgeyi ve fabrikada üretim
oran çizelgelerini kurmak ve tedarikçilerden ihtiyaç duyulan parçaları tahmin
etmekte Material Requirement Plan (MRP) çıktısı kullanmaktadır. Bitmiş ürünler
envanterinden önce, son prosesin gerçekleştiği iş merkezinden başlayarak, sistem,
tahminlerde listelenen ürünlerin yapılması için gereksinim duyulan malzemeyi çeker
(Emre, 1995).
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Satış Tahmini

Talep Tahmini

Ana Üretim Çizelgesi

Gereksinilen

Tahmin

Üretim Oranı
Tedarikçi

MRP

Tahmin
Kanban Çekme
Stok Yeri Kanban Malzeme
Dağıtımı

Kanban Çekme

Fabrika Prosesi

Bitmiş Ürünler Envanteri

Müşteriler

Şekil 3.2. Bir Çekme Sistemde Çizelge Yapısı ve Malzeme Akışı (Emre, 1995).
ÇSÜ‟in üretimdeki rolü, dış müşterilerin satın alacağı ürünlerin miktarını
belirlemektir. Bu sebeple, ÇSÜ, müşteri yönlendirmeli bir yaklaşımdır. Özetle,
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ÇSÜ‟in iki önemli fonksiyonu vardır: 1. Üretim akışını yönetmek, 2. Üretilecek
ürünlerin miktarlarını belirlemektir. ÇSÜ, basit bir konseptir. Bu sistemin avantajları,
değişik üretim işlemlerini bağlamak, az sayıda ve kararlı düzeyde envanter
bulundurmak ve ihtiyaçları karşılayacak olan birimlere değer katmaktır. Diğer
sağladığı avantajları ise şu şekildedir (Cheng and Podolsky, 1993):


ÇSÜ, fonksiyonel olmak için çalışanların geniş maiyetine ve sürece ilişkin
ekipmanlarla ilgili bilgiye ihtiyaç duymadığı için oldukça ucuzdurlar.



Envanter, kalıcı değildir, bu sebeple, dokümantasyon mümkün olan en kısa
zamana kadar saklanmakta ve çok az hata ortaya çıkmaktadır.



Üretim kontrolü, kanbanların kullanımı ile yürütülmektedir. Birçok hatalı
tahmin altında işlememektedir. ÇSÜ, üretimi gerekli kararlar önceden alınmış
olarak değerlendirmez. Bu nedenle, üretim modeli, mevcut üretimi
yansıtmaktadır.

ÇSÜ‟nin avantajları yanı sıra bir takım dezavantajları da vardır. ÇSÜ‟in en önemli
dezavantajı, insanların ve ekipmanın, her zaman tam olarak çalıştırılamaması ve
envanter maliyetinin bütün işlemler arasında yayılamamasıdır. Ayrıca, işletmelerin
büyük çoğunluğu ÇSÜ‟e yabancıdır. ÇSÜ, geniş görüş açısına sahip değildir ve bu
sebeple, çalışanlar takip edilmelidirler. ÇSÜ, yeterli esnekliği sağlayamamaktadır ve
bu nedenle daha çok tekrarlı imalat sistemlerinde başarılıdır (Cheng and Podolsky,
1993).
Tedarikçilerin Tam Zamanında Teslimatı (JIT Delivery By Suppliers)
TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın egemen olduğu bir işletmede, amaç olan sıfır stok
hedefine ulaşabilmek için, az sayıdaki tedarikçiden istenilen kalite düzeyindeki
ürünlerin az miktarda ve zamanında satın alınması gerekmektedir. Bunun
gerçekleştirilebilmesi için de, tedarikçilerle olan ilişkilerin yeniden düzenlenmesi
gerekmektedir. Tedarikçilerin sayılarının azaltılmasındaki amaç, satın alma
fonksiyonunun kontrol altında tutulabilmesi ve tedarikçilerle güçlü ve uzun dönem
ilişkiler kurulabilmesidir (Acar ve Çapçı, 1996).
Tam zamanında satın alma, normalde uygulanacak son ilke olarak kabul
edilmektedir. Bunun sebebi, bazı işletmelerin tedarikçileri ile pazarlık etme ve
uzlaşma güçlerinin yetersiz olmasıdır. İşletmeler genellikle, tedarikçilerine tatmin
edici büyüklükte partilerde sipariş vermemekte, tedarikçilerden gelen baskı
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sonucunda da mevcut üretim ihtiyaçlarının fazlasını sipariş ederek gereksiz
hammadde stoklarına katlanmak zorunda kalmaktadırlar. Sipariş miktar ve zamanını
aynı düzeyde tuttukları taktirde de müşterilerine tam zamanında teslimat yapabilmek
için çok yüksek maliyetleri göze almaları gerekmektedir. Bu sorunları aşmanın bir
yolu, sayıları gün geçtikçe artan ve tam zamanında üretim yapan firmaların
varlığından yararlanarak tam zamanında teslimat yapan tedarikçilerle çalışmaktır. Bu
şekilde bir uygulama başarılamadığı takdirde, devir oranı yüksek olan malzemelerin
tedariği için tam zamanında satın alma uygulanıp, diğerleri için ise yeniden sipariş
verme yöntemi uygulanabilmektedir (Güneer, 2000).
Fonksiyonel Ekipman Dağılımı (Functional Equipment Layout)
TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın uygulanması, çalışanların esnek ve birbirleriyle ilişki
içinde çalışmalarına olanak tanıyacak şekilde fabrikanın yeniden düzenlenmesini
gerektirmektedir. Genel ve yaygın olarak, ekipmanların yerleşimi, ürünlerden çok
süreçlerle aktivite ve organizasyonun özelleştirilmesini gerektirmektedir. TZÜ
Yönetim Yaklaşımı, ürün akışına göre fabrika düzenlenmesinin yapılmasını
benimsemektedir (Cheng and Podolsky, 1993).
Makine ve ekipman, içinde bir veya daha fazla işçinin çalıştığı hücresel veya U
şekilli olarak tasarlanmalıdır. İmalat işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bir
fabrikada istenilen sayıda iş hücreleri bulunabilmektedir. Böylece, işçiler ürünleri
tamamlamak için gerekli iş kalemlerini yapmak için bir makineden diğerine
ilerleyebilmektedirler (Cheng and Podolsky, 1993).
Ekipmanın ürün odaklı yerleşiminin bir takım getirileri vardır. Bunlar, zaman
kayıplarının azalması ve envanterin azalmasıdır. Daha ileriye dönük olarak ise,
israfın ve taşımacılığın azalması, kalite problemlerinin çözülmesi ve verimliliğin
arttırılmasıdır.
Günlük Programa Uygunluk (Adherence To Daily Schedule)
Günlük program, üretim miktarında çok az değişkenliğin olduğu veya hiç olmadığı
günler arasındaki günden güne üretim programıdır. Günlük programa uyabilmek için
yükleme

düzeyi

olarak

adlandırılan

planlama

gerekmektedir (Schniederjans, 1993).
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aktivitelerinin

oluşturulması

Günlük programa uymak bir işletmenin, üretim sürecinde zaman kaybına uğramasını,
malzeme israfını, ekipmanın ve çalışanların boş kalmasını engellemekte ve imalat
sürecinin istenilen sürede istenilen kalitede yapılmasını sağlamaktadır.
3.4. Tam Zamanında Üretim Yönetim Yaklaşımı
TZÜ Yönetim Yaklaşımı, 1960‟lı yıllarda Japonya‟da envanter yönetim yaklaşımı
olarak başlamıştır. Birtakım çevreler TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nı kalite kontrol için
geliştirilmiş bir yönetim yaklaşımı olarak değerlendirmektedirler. Gerçekte TZÜ,
envanter yönetimi veya kalite kontrol yaklaşımı olarak sınırlandırılamaz. Bununla
birlikte, TZÜ, iş organizasyonunda uygulanan birçok yaklaşımın bir araya
gelmesinden oluşmaktadır ve genellikle, etkin malzeme akışı, geliştirilmiş kalite ve
artan çalışan katılımı ile ilişkili olan çeşitli yönetim şekillerini kapsayan genel üretim
sistemlerini içermektedir (Schniederjans, 1993), (White and Prybutok, 2001).
TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın hedefi, israfı ortadan kaldırmak, kaliteyi geliştirmek,
verimliliği arttırmak, ürünlerde ve üretim sürecinde sürekli gelişmeyi sağlamaktır.
Bundan yola çıkılarak bir tanım yapmak gerekirse, TZÜ yönetim yaklaşımı, israfı
sürekli olarak ortadan kaldırmaya dayalı, mükemmelliğe ulaşmaya yönelik bir
yönetim yaklaşımıdır. Bu tanım, malzeme hareketlerinin tam zamanında yapılmasına
engel olan tüm problemlerin tanınması ve ortadan kaldırılmasına dikkatleri
yoğunlaştırmaktadır (Emre, 1995).
TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın birleşik yapısı, envanter ve kalite kontrolden üretim
planlama gibi başka alanlara genişlemektedir. Yaygın olarak kullanılan TZÜ üretim
planlama sistemi, “Kanban Kart Sistemi”dir.

Endüstrinin içinden olanların ve

akademik araştırmacıların 1970‟lerde Japonya‟da, 1980‟lerde Amerika‟da ve bütün
dünyada TZÜ‟in dallarını araştırdıkları gibi, TZÜ‟in dinamik yapısı sınırlı bir
metodoloji değildir, aksine birçok metodolojiden oluşmaktadır. Şuanda, TZÜ,
Japonların envanter yönetimi metodu gibi, mükemmel bir uluslararası üretim ve
işletme yönetimi yaklaşımıdır. TZÜ‟in mükemmeliyetçiliği bütün ülkelerde,
mantıksal ve stratejik açıdan işletmeleri her bakımdan kucaklamaktadır ve
işletmedeki birkaç departman için değil, birçok farklı tipteki organizasyonun bütün
departmanları için geliştirilmiş bir yönetim yaklaşımıdır (Schniederjans, 1993).
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TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın iki ana amacı vardır. Bunlar sıfır stok ve sıfır israf
olarak belirtilmiştir. İsraf, bir ürüne değer katmadan maliyet ekleyen bir olgu olarak
tanımlanabilir. İsrafı ortadan kaldırmak, müşteriye hizmet veya ürüne doğrudan
değer eklemeyen tüm faaliyetleri en az düzeye indirmek anlamındadır. İsrafın
ortadan kaldırılması işletmenin her biriminde gerçekleştirilebilir (Emre, 1995).
TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın hedefi, organizasyondaki verimliliği, kaliteyi ve
esnekliği sürekli geliştirmektir. TZÜ‟in bu elemanları, imalatçıya birtakım faydalar
sağlamaktadır ancak, bu elemanların aktif olarak uygulanması, işletmede belirli
alanları kapsamaktadır ve bu yönetim şeklinin tam olarak benimsenmesi için ilk
olarak departmanlar hedef alınmalıdır. Sonuç olarak, TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın
bütün ilkeleri entegre edilmedikten sonra, yeni sistemin potansiyel sinerjisinin
getireceği faydalar algılanamaz (White and Prybutok, 2001).
İşletmelerin TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟ndan maksimum verim sağlayabilmesi için, bu
yönetim yaklaşımının ilkelerini benimsemeleri ve kendi işletmelerinin özelliklerini
de göz önünde bulundurarak uygulamaları gerekmektedir. Özellikle yönetimde
yapılan her değişimde olması gerektiği gibi, yönetimin yol gösterici ve teşvik edici
tutumu yanı sıra tüm çalışanların katılımı bu süreçte çok önemlidir.
Bir önceki bölümde TKY Yaklaşımı için söylediğimiz gibi, bu çalışmanın konu alanı
olan inşaat sektörünün özelliklerinin de, bu amaç doğrultusunda iyi tanımlanması
gerekmekte ve TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın bir inşaat şirketine uyarlanmasında
nelere dikkat edilmesi gerektiği tam olarak tespit edilmelidir. TZÜ Yönetim
Yaklaşımı üretim sürecine yönelik bir yönetim yaklaşımı olmasına rağmen,
uygulamasının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ancak üretim süreci ile
birlikte, üretim öncesi ve sonrası süreçlerin de iyi tanımlandığı, süreçlerin
katılımcılarının ve bu katılımcıların her birinin rollerinin ve beklentilerinin eksiksiz
olarak belirlendiği işletmelerde mümkündür. TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın inşaat
sektöründe en verimli uygulamaları, ilkelerinin doğru anlaşılması ve tam olarak
uygulanması ile gerçekleştirilebilir.
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4. TOPLAM ÜRETKEN BAKIM YÖNETİM YAKLAŞIMI
Bakım, özellikle teknolojiye bağımlılığının çok yüksek derecede olduğu yerlerde,
imalat ve hizmet endüstrilerinin çok önemli bir yönü haline gelmektedir. Karmaşık,
otomatikleştirilmiş mekanizmalar içeren modern imalat ve hizmet faaliyetlerinde,
bakım faaliyetinin planlanmış ve kontrol ediliyor olması çok önemlidir. Bakım, her
zaman önemli bir faaliyet olarak değerlendirilmiş, ancak günümüze kadar hiç,
işletmelerin ve endüstriyel organizasyonların önemli bir fonksiyonu olarak gözönüne
alınmamıştır. Bununla birlikte, artan uluslararası rekabet, artan işletme ölçekleri ve
makinelerin daha da karmaşıklaşması ile bakım faaliyeti, bir organizasyonun karlılığı
ve sürekliliği için hayati önem taşır duruma gelmiştir. Bu nedenle bu bölümde,
günümüzün yeni yönetim yaklaşımlarından olan Toplam Üretken Bakım (Total
Productive Maintenance) (TÜB) incelenmektedir (Gibson and the others, 1995).
4.1. Toplam Üretken Bakım Kavramı
Uluslararası rekabet avantajı kazanmak ve yüksek performans sağlamak için, her
geçen gün daha çok işletme, kalite ve verimliliği geliştirme ve maliyetleri düşürme
gibi konularda uğraş vermektedir. Bu çabanın bir parçası olarak, birçok işletme,
bakım eylemlerinin kontrolü gibi fonksiyonları da yürürlüğe koymaktadır. Etkin
bakım, ekipmanın ömrünü uzatma, ekipman kullanımını geliştirme ve ekipmanın
uygun koşullarda tutulması gibi getirilerinin bir sonucu olarak birçok iş kaleminde
kritik faktör konumundadır (Swanson, 2001).
Geleneksel olarak, birçok işletme, makinelerin artık çalışmaz duruma geldiği zaman
onarıldığı

bir

bakım

şekli

olan

‘reaktif

strateji

(reactive

strategy)’yi

kullanmaktadırlar. Ancak son zamanlarda, gelişen teknoloji ve artan uzman bakım
elemanları, işletmeleri bu stratejiyi değiştirmeye yönlendirmiştir. Bunun sonucunda,
‘girişken strateji (aggressive strategy)’ olan ve üretim ekipmanlarının fonksiyon ve
tasarımlarının geliştirilmesine odaklanan, TÜB kavramı ortaya çıkmıştır (Swanson,
2001).

44

Toplam Üretken Bakım Nedir?
TÜB, 1971 yılında JIPE tarafından şöyle tanımlanmıştır: ‘TÜB, ekipmanın bütün
ömrünü kapsayan, geniş bir üretken-bakım sistemi kurarak, ekipmanla ilişkili bütün
alanları (planlama, kullanım, bakım, vb.) kapsayarak, ekipman etkililiğini maksimize
etmek (bütün verimliliğini geliştirme) ve üst düzeyden alt düzeye kadar bütün
çalışanların katılımı ile motivasyon yönetimi veya gönüllü küçük grup aktiviteleri
vasıtasıyla üretim bakımını geliştirmek için tasarlanmıştır’ (Swamidass, 2000),
(McKone and the others, 2001), ( McKone and the others, 1999).
TÜB, ekipman verimliliğini artırmak için kullanılan bir metodoloji ve herkesin
katılımını gerektiren bir üretim bakımıdır. Japonya’da, Nakajima tarafından 1988’de
yapılan bir tanıma göre, TÜB, planlama, imalat ve bakımı içeren, bütün
departmanlardaki ekipmanların ömrünü kapsayan bir bakım sistemidir. Ürün
kalitesinin, işletme verimliliğinin, kapasite teminatının ve güvenliğinin sürekli
gelişmesi için, özellikle üretim ve bakım olmak üzere bütün organizasyonel
fonksiyonlar arasındaki ilişkileri tanımlamaktadır. Bir işletmede, TÜB’ı destekleyen
anahtar elemanlar Şekil 4.2’de gösterilmektedir.

TÜB

Ekipman

Üretim
Bakımı

İşçiler

İşyeri
Organizasyonu

Patentli
Teknoloji

Çalışanların
Eğitimi

Kalite

Kalite
Bakımı
Güvenilir
Üretim
Ekipmanı

Hatasız
Üretim

Şekil 4.1. TÜB’ın destek anahtar elemanları (Chan and the others, 2005)
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Nakajima’ya göre TÜB’nda geçen ‘toplam’ kelimesi üç anlam içermektedir (Chan
and the others, 2005):


Toplam etkililik; TÜB’ın ekonomik verimliliğinin ve karlılığının göstergesi
olmaktadır.



Toplam

bakım

sürdürülebilirliğin

sistemi;

koruyucu

gelişimini

bakım

kapsamaktadır.

gibi

bakım

Temel

önleme

olarak,

ve

ekipman

tasarımına, güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve destekleyiciliğin birleşimi
yoluyla, bakıma gerek olmayacak bir tasarıma işaret etmektedir.


Toplam Katılım; küçük grup aktiviteleri yoluyla uzmanların özerk bakımını
kapsamaktadır. Gerçekte bakım, kendi ekipmanlarından sorumlu tutulan
uzmanlar ile, bir takım gücü oluşturularak başarılabilmektedir.

TÜB, bir işletmede, ekipmanların etkili kullanımını ve bakımını sağlayan bir sistem
olmaktan öte, gerçekte yönetimin katılımı ve liderliğinde asıl amacına ulaşabilecek
bir yeni yönetim yaklaşımıdır. Bu nedenle, TÜB’ı bir yönetim yaklaşımı olarak
incelemek gerekmektedir.
4.2. Toplam Üretken Bakım Yönetim Yaklaşımı’nın Gelişim Süreci
Bakım yönetiminin tarihinde dört büyük süreç bulunmaktadır. 1950’lerden önceki
dönem, reaktif bakım (reactive maintenance) olarak adlandırılmaktadır. Bu süreçte,
güvenilirlik gereksinimlerinin tanımlanmasına ve ekipman hatalarının önlenmesine
çok az dikkat edilmiştir. Tipik olarak, özel durumlar için gerekli olan ekipman
şartnameleri, bütün sistemin güvenilirliği ve ulaşılabilirliği dikkate alınmadan
hazırlanmıştır (Swamidass, 2000).
II. Dünya Savaşı sırasında, askeri ekipman endüstrisinin ortaya çıkışı, bakım
yönetiminde, koruyucu bakım (preventive maintenance) sürecinin başlamasına sebep
olmuştur. Japonlar, koruyucu bakımı, 1951 yılında kendi imalat endüstrisine
tanıtmışlardır. Koruyucu bakım süreci, hataların önlenmesi ve onarım sürelerinin
kısaltılması için en iyi yöntemlerin geliştirilebilmesinde kullanılan mevcut
ekipmanların bir analizini içermektedir. Reaktif bakımda, hatalar arası zamanı
kısaltmak için ekipman güvenilirliğinin geliştirilmesine odaklanıldığı gibi, bu süreçte
de, ekipman yenileme ve onarımlarının ekonomik verimliliği üzerinde durulmuştur
(Swamidass, 2000).
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1960’lı yıllarda, güvenilirliğin, bakımın ve ekonomik verimliliğin önemi işletmelerce
fark edilince, Amerika’da ve Japonya’da, koruyucu bakım, üretken bakım yaklaşımı
(productive maintenance approach) olarak değiştirilmiş ve geliştirilmiştir. Üretken
bakım, üç anahtar elemana sahiptir: 1. Ekipman tasarım safhasında geliştirilen bakım
önleme, 2. Ekipmanları, bozulmalarını önlemek ve bakımlarını kolaylaştırmak için,
değiştiren gelişmenin devamlılığı ve 3. Ekipmanların periyodik denetimlerini ve
onarımlarını içeren koruyucu bakım. Üretken bakım yaklaşımında, makine
uzmanlarından, kendilerini üretime adamaları istenmekte ve bir bakım işçisi ise
sadece bakımdan sorumlu tutulmaktaydı (Gibson and the others, 1995),
(Swamidass, 2000).
İmalatçılar, başarılı bir rekabet ortamı sağlamak için sürekli gelişmenin gerekliliğini
fark etmişlerdir. İşletme kapasitesini arttırabilmek için, şirketler TZÜ, TKY gibi
yönetim yaklaşımlarına yatırım yapmaya başlamışlardır. Bununla birlikte, bu
yönetim yaklaşımlarının sağladığı faydalar genellikle, güvenilir ve esnek olmayan
ekipmanların mevcudiyeti nedeniyle kısıtlanmışlardır. Bu durumu ortadan kaldırmak
ve sürekli gelişmeyi sağlamak adına, TZÜ ve TKY uygulamalarının verimliliğini
arttırmak için, ekipmanların bakımı ve onarımı konusunda daha etkin bir
uygulamanın gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Üretimde, zamanla daha yaygın olarak otomasyonu kullanan işletmeler, geleneksel
bakım işçilerini kullanarak, fabrikalarının bakımını yapmanın imkansızlaşmaya
başladığını fark etmişlerdir. Bunun sonucunda, en geçerli kavram olan TÜB
geliştirilmiştir. 1969’da, bir Japon firması olan Nippondenso yönetimi, TÜB’ı
geliştirmeye karar vermiştir. JIPE’nin yöneticisi aynı zamanda JIPM’nin kurucusu
olan Seiichi Nakajima, TÜB’ın Japonya dışında tanıtımını yapmış ve TÜB’ın babası
olarak gösterilmeye başlanmıştır. 1980’den itibaren, TÜB Yönetim Yaklaşımı
oldukça gelişme kaydetmiştir (Gibson and the others, 1995), (Swamidass, 2000),
(McKone and the others, 2001), ( McKone and the others, 1999).
Günümüzde birçok sistem planlandığı gibi işlememektedir. Üretim sistemleri,
genellikle gerçek kapasitelerinde çalışmamaktadır. Bunun sonucu olarak da,
verimlilik düşük ve üretime yönelik maliyetler yüksek olmaktadır. Bu maliyetlerin
yüksek olmasında etken olan en büyük payın, işletmelerdeki bakımla ilişkili
aktivitelere ait olduğu deneyimler sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca ileride,
işletmelerdeki ekipmanların gittikçe artan karmaşık yapıları sonucu, bu maliyetlerin
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daha da artacağı ortadır. Bu nedenle, ekipmanların bakımı ve teknik desteği çok
önemli birer aktivite olarak karşımıza çıkmaktadır ve bir işletmede TÜB’ın
gerekliliği tartışılmazdır. Şekil 4.1 TÜB’ın gelişim sürecini göstermektedir.

Zaman

Kavram

Yer

II.Dünya Savaşı

Koruyucu Bakım

Amerika

1951

Koruyucu Bakım

Japonya

1950’ler
1960’lar

Üretken Bakım
Üretken Bakım

Amerika(GE)
Japonya(Toyota)

1969-1971

TÜB

Japonya(Nippondenso)

1980’ler

TÜB

Japonya(Toyota)
Amerika(GE)
Kore
Tayvan
Brezilya
Çin
Tayland
Avustralya
İngiltere
Avrupa

Şekil 4.2. TÜB Stratejilerinin Gelişimi (Gibson and the others, 1995).
4.3. Toplam Üretken Bakım Yönetim Yaklaşımı’nın İlkeleri
Daha önceki bölümlerde de anlatıldığı gibi bir yeni yönetim yaklaşımının tam olarak
uygulanabilmesi ve beklenen sonuca ulaşabilmesi yani üretim verimliliğinde artış
sağlanabilmesi için, bu yeni yönetim yaklaşımının temelini oluşturan ilkelerinin iyice
anlaşılması ve yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, TÜB Yönetim
Yaklaşımı’nın daha iyi bir şekilde kavranabilmesi için, öncelikle ilkelerinin tespit
edilmesi ve bu ilkelerin ne ifade ettiklerinin ortaya konulması gerekmektedir.
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Yapılan literatür araştırmasından elde edilen sonuçlara göre, TÜB’ın toplam dokuz
ilkesi bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:


Yönetimin Katılımı ve Liderlik (Management Commitment and Leadership)



Stratejik Planlama (Strategic Planning)



Çapraz Fonksiyonel Eğitim (Cross-Functional Training)



Tüm Çalışanların Katılımı (Employee Involvement)



Takım Çalışması (Teamwork)



Süreç Yönetimi (Process Management)



Sürekli Gelişme (Continuous Improvement)



Müşteri Memnuniyeti (Customer Satisfaction)



Özerk Bakım ve Planlı Bakım (Autonomous Maintenance and Planned
Maintenance)



Ekipman Teknolojisine Verilen Önem (Equipment Technology Emphasis)



Patentli Ekipmanın Geliştirilmesi (Development of Proprietary Equipment)

Yönetimin Katılımı ve Liderlik (Management Commitment and Leadership)
Bir işletmede, değişimi sağlamak ve yönetebilmek için, yönetimin katılımı ve ustalık
ön koşuldur. Bir işletmeyi günlük yönetmekle, çalışanları iş alanları bazında değişim
kanalıyla idare etmek arasında büyük fark vardır. Liderleri tarafından bilgi esaslı yol
göstericilik ve motivasyon olmadan, bir işletmede değişim gerçekleştirilemez ve eski
usul ekipman işletme ve bakımı egemen olmaya devam eder (Leflar, J.A., 2001).
Üst düzey, TÜB Yönetim Yaklaşımı hakkında, uygulamaya katılacak herkese, tutarlı,
akla yatkın ve yasal söylevler vermelidir. Yöneticiler, TÜB hususunda, aktif birer
gündem

belirleyici

olmak

durumundadırlar.

TÜB

Yönetim

Yaklaşımının

uyarlanması sürecinde, yerine getirmekle yükümlü olunan eylemlere ilişkin bir
metodoloji geliştirildikten sonra, yöneticiler organizasyonlarında sistem ve
prosedürler gibi gündem oluşturan gelişmelere duyarlı kalmak zorundadırlar (Hipkin
and Cock, 2000).
Bir işletmede, yeni bir sistem kurulum aşamasında, alt düzeyden üst düzeye tüm
çalışanların katılımı çok önemlidir. Özellikle yeni bir yönetim anlayışının getireceği
değişiklikler alt düzey çalışanlarında büyük endişelere ve direnişe sebep
olabilmektedir. Bu noktada, yönetimin desteği, bakım konusunda alınacak yeni
kararlara, uygulanacak yeni yönetmeliklere ve faaliyetlere bütün çalışanların
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katılımını sağlaması ve onları motive etmesi oldukça önemlidir. Sonuçta bu bir
Toplam Üretken Bakım’dır ve başta yönetimin katılımı olmadan toplam kelimesi
uygulamadaki karşılığını bulamamaktadır.
Stratejik Planlama (Strategic Planning)
Stratejik planlama, bir işin gerçekleştirilmesinde gerekli bütün kaynakların
belirlendiğinin garantiye alınmasıdır. Programlama ise, bu kaynakların nerede ve ne
zaman kullanılacağının belirlenmesidir. En belirgin planlama işleri, ne yapılması
gerektiği, ne sıklıkta yapılacağı ve hangi becerilerin gerekli olduğudur (Campbell,
1995).
Stratejik planlama, bir imalat işletmesinin uzun dönem aktiviteleri ile ilgilenen bir iş
planlamasıdır ve imalat ve diğer fonksiyonlar arasında olduğu gibi, imalat ve üst
yönetim arasında direkt ve kararlı bir iletişim oluşturmaktadır. Stratejik planlama, bir
organizasyondaki satış, imalat ve finansal grupların yürütülmesi ile ilgili önemli
planların geliştirilmesidir (Browne and the others, 1996).
Bir işletmede, ekipmanların güvenilir ve etkin çalışması beklenmesine rağmen,
arızalar, acil onarımlar, plansız ve programsızlıklardan kaynaklanan zaman aşımları
veya ekipmanın boş kalması gibi üretim akışını etkileyen etkenler çoğunlukla
yaşanmaktadır. Bunun sonucunda da, üretim kapasitesi ve karlılık düşmektedir.
İşletmede karşılaşılan bu gibi durumları aşmak için en geçerli yol, iyi planlanmış ve
programlanmış bir stratejik bakım programı geliştirmektir (Campbell, 1995).
Stratejik planlama, bir endüstriyel organizasyonun bakım faaliyetlerinde, bakım
yönetimini oluşturan planlama, organizasyon ve kontrol gibi uygulamalarda
kullanılan genel yönetim ilkelerinden sadece bir tanesidir. Finans ve bilgi gibi
girdileri kullanarak, güvenilir ve kaliteli çıktılar alabilmek için, işgücünün, boş
zamanların, araçların ve enformasyonun en iyi şekilde kullanılabilmesi ve
değerlendirilebilmesi için, TÜB Yönetim Yaklaşımı uygulamasının başlangıç
aşamasında yapılması gerekli bir çalışmadır. Bunun için de ilk olarak,
departmanların sorumlulukları ve görevleri belirlenmelidir (Gibson and the others,
1995).
Çapraz Fonksiyonel Eğitim (Cross-Functional Training)
TÜB Yönetim Yaklaşımı, işletmenlere, ekipmanlarının nasıl çalıştıklarını, ne tür
problemler oluşabileceğini ve sebeplerini ve bu problemlerin erken teşhis ve onarım
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ile nasıl önlenebileceğini öğrenmeleri için geliştirilmiştir. Bu çapraz eğitim,
işletmenlere, ekipmanlarının bakımını yapma ve birçok temel ekipman problemlerini
belirleme ve çözme olanağı tanımaktadır (McKone and the others, 1999).
Bakım personeli, bakım faaliyetlerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirebilmek için,
kendi ustalık alanları ile ilgili temel becerileri kazanmak zorundadırlar. Aksi taktirde,
çoğu zaman oldukça karmaşık yapıda olan makinelere destek veremezler.
Teknisyenler, sürekli olarak, ekipman bakımını yapabilmek ve ekipman hatalarını
önleyebilmek için, temel teknik becerilerini geliştirmek zorundadırlar. Makineler,
birçok çeşit ortak bileşenden oluşmaktadırlar ve teknisyenler bu teknolojileri bilmek
zorundadırlar. Bu da, iki saatlik küçük kurslar yapılarak sağlanabilmektedir. Sürekli
öğrenme, sürekli ekipman gelişiminin kalbidir. Bir işletmedeki ekipmanlar, kişilerin
verdikleri komutları yapmaktan öteye gidemezler ve sadece kişilerin ekipman bakımı
hakkındaki bilgi ve yetenek donanımları ölçüsünde performans gösterirler (Leflar,
J.A., 2001).
Tüm Çalışanların Katılımı (Employee Involvement)
İşgücünün güçlendirilmesi, üretim ekibi için canlı, keyifli ve dinlendirici bir işyerinin
geliştirilmesini sağlamaktadır. Gelişmiş iş alışkanlıkları, teknik beceriler ve çapraz
fonksiyonel takımların teşvik edilmesi, işletmeye rekabet gücü kazandırabilecek
istekli bir işgücünün oluşmasına olanak tanımaktadır (Chan and the others, 2005).
Birçok işletme, çalışanların kendi sorumluluk alanları ile ilgili kararlara katılımına
izin verildiği takdirde, organizasyona daha çok katkıda bulunduklarını algılamıştır.
Çalışanların katılımı, TZÜ ve TKY Yönetim Yaklaşımları’nın her ikisini de
destekleyen,

kalite geliştirme ekipleri ve

çalışan öneri programları

gibi

başlangıçlarda şarttır. Çalışan katılımı aynı zamanda, TÜB Yönetim Yaklaşımı’nın
uygulanmasında da başarı için kritik bir faktördür. Ekipmanın günlük çalıştırılmasına
aşina olan işletimciler ve teknik şartnamelere ve ekipmanın uzun soluklu
performansına en tanıdık olan bakım personeli, ekipman performansını geliştirmek
isteyen şirketler için

en büyük bilgi kaynaklarıdırlar. İşletim ve bakım

teknisyenlerinin hepsi de, ekipmandan anlamakta ve güvenilir ekipmandan hem kısa
dönem hem de uzun dönem fayda sağlayabilmektedirler. Bütün çalışanların katılımı,
bir işletmenin, kullanılabilir kaynaklarından en iyi kullanımı elde etmesine olanak
tanımaktadır. Bu nedenle, özerk bakım işletim uzmanları içeren, güçlü çalışan
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katılım programları olan işletmelerin, TÜB Yönetim Yaklaşımı’nı en iyi şekilde
uygulayacaklarına inanılmaktadır (McKone and the others, 1999).
Takım Çalışması (Teamwork)
Daha önce de bahsettiğimiz gibi, TÜB, bakım için geliştirilmiş bir ortaklık
yaklaşımıdır. Takım esaslı aktiviteler, TÜB Yönetim Yaklaşımı’nda çok önemli bir
rol oynamaktadır. Takım aktiviteleri, bakım, üretim ve mühendislik alanlarından
gruplar içermektedir. Mühendislerin teknik becerileri ve bakım işçileri ile ekipman
operatörlerinin deneyimleri, bu takımlar aracılığıyla birleşmektedir. Takım
aktivitelerinin hedefi, mevcut ve potansiyel ekipman problemlerinin daha iyi
haberleşimi ile ekipman performansının geliştirilmesidir. Bakım geliştirme ve bakım
engelleme, TÜB uygulamasında takım çalışmasına dayalı iki aktivitedir (Swanson,
2001).
TÜB aktiviteleri en iyi küçük ekiplerle başarılabilmektedir. Bu ekipler genellikle,
üretim, bakım ve mühendislik gibi farklı departmanlardan seçilmektedirler. Birçok
problem

bir

kişi

veya

bir

departmandaki

küçük

bir

ekip

tarafından

çözümlenebiliyorken, diğer bazı önemli problemler çözülemeyebilmektedir. İşte bu
tür sorunların altından kalkabilmek için, bilginin ve tecrübenin paylaşılması adına,
departmanlar arası çapraz takımlar oluşturmak gerekmektedir. Bu, bir problemin
farklı departmanlar arasında paylaşımı, bir işletmede, TÜB gelişiminin arkasında
yatan temel düşüncedir. Daha önce de ifade edildiği gibi, TÜB kavramındaki
‘toplam’ kelimesi, bütün organizasyonu kapsayan bir bakım stratejisinden söz
etmektedir. Burada işletmenin belirleyeceği vizyon, sadece bir departmanın
gerçekleştirebileceği bir iş değildir (Leflar, J.A., 2001).
Bakım engelleme ekipleri, gelişmiş ekipman tasarımı aracılığıyla, ekipman
performansını geliştirmek için çalışmaktadırlar. Bakım fonksiyonu, ekipman
tasarımının başlangıç safhalarından itibaren, mühendislik departmanı ile birlikte
çalışmaktadır. Bu durum, ekibin, bakımı ve işletmesi kolay ekipman tasarımı ve
yerleştirilmesi yapmasına olanak tanımaktadır (Swanson, 2001).
Bakım geliştirme takımları, bakım yapım yönetmelerinin geliştirilmesi üzerinde
çalışmaktadırlar. Bakım, üretim işçileri, zanaatçılar ve mühendisler, bakımı
zorlaştıran durumları belirlemek ve düzeltmek için birlikte çalışmaktadırlar. Böylece,

52

uzun süreçli uygun çözümler bulunmakta ve konuşlandırılmaktadır (Swanson,
2001).
Bakım için oluşturulmuş takım çalışmalarına katılım işletmeye birçok yarar
sağlamaktadır. Bakım geliştirme ekiplerinin sarf ettikleri çabalar, gelişmiş ekipman
mevcudiyeti ve azaltılmış bakım maliyetleri şeklinde sonuçlanmalıdır. Bakım
geliştirme ise, artan bakım etkililiği ve azalmış onarım zamanı şeklinde
sonuçlanmalıdır (Swanson, 2001).
Süreç Yönetimi (Process Management)
Etkin TÜB süreç yönetimi altı aşamada gerçekleşmektedir. Süreç, neyin yapılması
gerektiğinin belirlenmesi ile başlamakta ve neden yapıldıklarının analizleri ile
sonuçlanmaktadır. TÜB süreç yönetimine ilişin ifade şekil 4.4’te görülmektedir
(Campbell, 1995).

Teşhis
Plan
Program
Tahsis
Yürütme
Analiz
Şekil 4.3. Bakım Süreci (Campbell, 1995).
Yapılan literatür araştırmasına göre, firmaların daha önce edindikleri deneyimlerden
yola çıkılarak, TÜB Yönetim Yaklaşımı’nın uyarlanma sürecinde, ilk olarak bir TÜB
ofisi kurulmaktadır. Bu ofisin kurulum amacı, işletmede, imalat stratejisi ile örtüşen
temel TÜB politikalarını ve amacını tanımlamak ve kurmaktır. TÜB ofisi aynı
zamanda, konuya ilişkin stratejik plan yapmaktan, TÜB aktivitelerini teşvik etmekten
ve çalışanlar için bir eğitim planı geliştirmekten sorumlu olmaktadır. Bir TÜB
ofisinin kurulması, TÜB Yönetim Yaklaşımı’nın işletmeye uyarlanması ile ilgili
şirket içi yaklaşımları değiştirmektedir. TÜB’ın uygulanmasındaki asıl amaçlardan
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bir tanesi de, uygulamanın daha başlangıç aşamasında bütün ekipmanda yapılması
yerine, bir model üzerinde, asıl doğru şekli ile ve aşamalı olarak uyarlanmasıdır
(Chan and the others, 2005).
TÜB Yönetim Yaklaşımı’nın kurulumu gerçekleştirildikten sonra, işletme ile ilgili
teşhisler sonucunda, sürece ilişkin oluşturulan stratejik plana göre yapılan programın
dışına çıkılmaması için gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir. Uygulamanın
yürütülmesi ve amacına ulaşıp ulaşmadığının takibi yapılmalı ve bunun sonucunda
eksik yanlar tespit edilmelidir. Burada asıl amaç, her süreç analizi sonunda işletmeyi
bir adımda ileriye götürmek ve sürekli gelişmeyi sağlamaktır.
Sürekli Gelişme (Continuous Improvement)
Uluslararası rekabet kazanabilmek için, işletmeler sürekli olarak kendilerini
geliştirmek zorundadırlar. TZÜ ve TKY gibi etkin yönetim yaklaşımları sayesinde,
işletmeler daha önceden olmadıkları kadar iyi performansa ve verimliliğe sahip
durumdadırlar. İşletmelerdeki bakım faaliyetleri de, pazarın rekabet baskısı sonucu
değişmek zorunda kalmış ve bunun sonucunda da bakım faaliyetleri geliştirilmiş ve
bir yönetim felsefesine dönüştürülüp TÜB Yönetim Yaklaşımı ortaya çıkmıştır.
Sürekli gelişme, TKY ve TZÜ merkez olmak üzere, Japonya’daki Kaizen ilkelerine
dayanmaktadır. TKY, TZÜ veya sürekli gelişmeyi uygulamaya başlayan işletmeler,
sürekli gelişme takımları kurmalıdırlar. TÜB takımları gündemlerini, etkin bakım
enformasyon yönetim sistemleri üzerine kurmak zorundadırlar. Bu da, zor durumları
idare eden veya ürün akışına en çok değeri katan ekipman ve süreçlerin, Pareto
analizleri ile hatalarının incelenmesi ile başlamaktadır.
Bütün işletmelerde, son ürün ne olursa olsun, imalat parametreleri ile ifade edilirse
aynı çıktıyı üretmek zorundadırlar. Müşteriye teslim edilen bu imalat parametreleri,
teknoloji, kalite, beklentileri karşılama, teslimat ve maliyettir. Eğer bu parametreler
müşteriyi memnun ediyorsa, bu işletmeye kar olarak geri dönmektedir. Ancak
günümüzde hızla değişen iş çevresinde, artık sadece karlılık yetmemekte ve bu
noktada bütün imalat parametreleri önem kazanmaktadır. Sürekli gelişme için bu beş
parametrenin sağlanması gerekmektedir. Sürekli gelişme aktiviteleri istenen sonuca
sadece şu beş kriterin karşılanması sonucunda ulaşabilmektedir (Leflar, J.A., 2001),
(Campbell, 1995):

54



Rekabetçi bir hızla, yapılan işin sonuçları sürekli geliştirilmelidir.
Mükemmel bir iş çıkarmak zorunluluk değildir ancak, rekabet edilebilmeli
veya rekabette öncü olunmalıdır. Eğer performans rekabet edilebilir düzeyde
değilse, daha hızlı bir şekilde gelişim gösterilmelidir.



Gelişim aktiviteleri, önemsiz birçok alan yerine, daha az ama çok önemli
olan alanlara kaydırılmalıdır.



Her türlü hata ile en uygun şekilde ve maliyet-etkin yollarla ilgilenilmelidir.



Daha planlı bir yaklaşımla verimlilik arttırılmalıdır.



Bakım, malzeme, işletim, teknik ve idari kısımlarda çalışanların aktif desteği
ve işbirliği sağlanmalıdır.

Müşteri Memnuniyeti (Customer Satisfaction)
Önceki bölümlerde de ifade edildiği gibi, müşteri memnuniyeti, bütün yönetim
sistemlerinde en önemli ilke olarak gösterilmektedir. Üretim endüstrisinde verimlilik
söz konusu olduğunda, kalite, esneklik, maliyet ve teslimat kadar, ekipman bakımı da
çok önemli ve belirleyici bir etkendir. Bu nedenle de, denilebilir ki, müşteri
memnuniyetinin ile ekipman bakım faaliyetleri dolaylı yollardan ilişkilidir.
Günümüzde, üretim endüstrisinin çeşitli süreçlerinde, ekipman ve çalışanların
performansının artırımında bakım faaliyetleri önemli bir yere sahiptir. Performansın
yüksek olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan yüksek üretim verimliliği,
müşterilerin beklentilerinin karşılanması ile birebir ilişkilidir. Bu nedenledir ki,
işletmelerin bakım faaliyetlerine önem vermeleri ve hatta bunu yönetim
anlayışlarının bir parçası haline getirerek TÜB Yönetim Yaklaşımı’nı kendi
işletmelerine uyarlamaları, hem iç hem de dış müşteri memnuniyetinin sağlanması
için gereklidir.
Özerk Bakım ve Planlı Bakım (Autonomous Maintenance and Planned
Maintenance)
‘Özerk Bakım’ ve ‘Planlı Bakım’, TÜB Yönetim Yaklaşımı’nın kısa-dönem bakım
faaliyetleri olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, kısa-dönem aktivitelerin
incelenmesinin iki sebebi vardır: 1. İşletme bakım etkinliklerinde TÜB faaliyetleri
bunlarla başlamaktadır, 2. Bu uzun süreçli bir çalışma değildir ve bu nedenle de
uzun-dönem çalışmaları iyi yansıtamaz. Yapılan literatür araştırmaları sonucu,
çevresel, organizasyonel ve yönetimsel şartlara bağlı, 4’ü özerk bakıma ve 3’ü planlı
bakıma ait olmak üzere 7 tane TÜB elemanı tanımlanmıştır. Şekil 4.5, araştırmalar
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sonucu geliştirilen bu kalıbı göstermektedir (McKone and the others, 1999),
(McKone and the others, 2001).

Ülke
Çevresel
Şartlar

Çapraz
Eğitim

Takımlar

Özerk Bakım

Ev
İdaresi

Ekipman
Yaşı
Ekipman
Çeşidi

Operatör
Katılımı

Organizasyonel
Şartlar

TPM

İşletme
Büyüklüğü

Fabrika Yaşı

Sendikalaşma

Planlı Bakım

Bilgi
Takibi

Disiplinli
Planlama

Endüstri

Çalışanların
Katılımı

Yönetimsel
Şartlar

Programa
Uyma

TZÜ

TKY

Şekil 4.4. Geliştirilen kalıp (McKone and the others, 1999).
Özerk bakım, en iyi şekilde, TÜB Yönetim Yaklaşımı’nın 4 ana hedefi incelenerek
tanımlanabilmektedir. Öncelikle, TÜB Yönetim Yaklaşımı, üretim ve bakım
işçilerini ‘takımlar’ halinde bir araya getirerek şartların dengede olmasını sağlamakta
ve ekipmanın kötüye gidişini durdurmaktadır. İkinci olarak ise, kritik günlük bakım
işlerinin etkin bir şekilde gelişimini ve sorumluluğun paylaşımını sağlayarak, üretim
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ve bakım işçilerinin, ekipmanın durumunu geliştirmelerine olanak tanımaktadır.
Özerk bakım sayesinde, operatörler, bakım işçilerinin nadir olarak vakit bulup
ilgilenebildikleri

önemli

günlük

bakım

işlerinin

üstesinden

gelmeyi

öğrenmektedirler. Bu ‘ev idaresi’ işleri, temizleme ve denetim, yağlama, doğruluk
kontrolü ve diğer hafif bakım işlerini kapsamaktadır. Bu görevler operatörlere
aktarıldıktan sonra, bakım işçileri artık başka bakım planlarını geliştirmeye ve
uygulamaya odaklanabilmektedir. Üçüncü olarak, TÜB, operatörlere, ekipmanlarının
nasıl çalıştıklarını, ne tür genel problemlerin oluşabileceğini ve neden olduğunu ve
anormal durumlar oluşmadan erken teşhis ile nasıl bu problemlerin önlenebileceğini
öğrenmelerine yardım etmek için tasarlanmıştır. Bu ‘çapraz-fonksiyonel eğitim’,
operatörlere,

ekipmanın

bakımını

yapmalarına

ve

birçok

temel

ekipman

problemlerini tespit etmelerine ve çözmelerine olanak tanımaktadır. Dördüncü
aktivite de, ekipmanın bütün performansını ve güvenilirliğini geliştirmede,
operatörleri bakım ve mühendislik personeli ile birlikte aktif katılımcı olmaya
hazırlayan ‘operatör katılımı’dır. Özerk bakımın hedeflerini başarmak için, TÜB
Yönetim Yaklaşımı, üretim ve bakım takımları, ekipman bakımını yapacak günlük
aktiviteler, operatör yeteneklerini geliştirmek için çapraz-fonksiyonel eğitim ve
bakım servisi sürecinde işletim personelinin katılımı gibi aktiviteler içermelidir
(McKone and the others, 1999), (McKone and the others, 2001).
Planlı

bakım,

yüksek

yeteneğe

sahip

bakım

teknisyenleri

tarafından

gerçekleştirilmektedir. Özerk bakımla operatörlere daha çok iş aktarımı yapılması
yoluyla, bakım departmanı, bakım için daha aktif bir yaklaşım gösterebilmekte ve
ekipman onarımı ve yerleşimi gibi bakım işleri için ‘disiplinli planlama’
geliştirebilmektedir. Genel olarak, güçlü planlama departmanları aynı zamanda,
sürece ilişkin verileri toplamaya, bu verileri operatörlere ulaştırmaya ve ekipman ile
ilgili yenilikleri ve problemleri belirlemeye olanak tanıyan, iyi bir ‘enformasyon
takip’

sistemine

sahiptirler.

Bakım

teknisyenleri,

üretimin

gerekliliklerini

karşılarlarken, programlanmış zaman diliminde, bakım işlerini tamamlamaktan da
sorumlu tutulmaktadırlar. ‘Programa uyma’, planlı bakım sisteminin sağlıklı
gelişiminin en önemli göstergeleridirler (McKone and the others, 1999).
Ekipman Teknolojisine Verilen Önem (Equipment Technology Emphasis)
TÜB Yönetim Yaklaşımı, bir işletmenin teknolojik yapısının, ekipman teknolojisini
arttırarak ve çalışanların yeteneklerini geliştirerek, gelişmesine yardımcı olmaktadır.
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Bu nedenle, işletmenin teknolojisini

geliştirerek imalat

performansını

da

geliştirmektedir. Teknolojideki başarılı değişim, bireylerin, problemleri belirlemek,
çözümler geliştirmek ve planlar uygulamak için çapraz fonksiyonel çalışmalarını
sağlayan organizasyon yapılarının yaygınlaşmasına bağlıdır (McKone and the
others, 2001).
Üretim sürecinde kullanılan teknoloji, düşük hacim ve yüksek değişkenlik olan bir
ortamda uygulanıyorsa, düşük kalite ile sonuçlanabilmektedir. Ancak, üretim
teknolojisi yüksek hacim ve düşük değişkenlik olan bir ortamda uygulanıyorsa, ürün
ve süreçler standartlaştırılabilmektedirler (McKone and the others, 2001).
Günümüzde, küreselleşmenin artması ve uluslararası rekabetin önem kazanması,
işletmelerin işletim sistemlerini sürekli olarak güncellemelerini, yeniliklere açık
olmalarını, fabrika düzeyinde kullanılan ekipmanın teknolojik çağa ayak
uydurabilecek yenilikte olmasını zorunlu kılmaktadır. Unutulmamalıdır ki, teknoloji,
modern çağa uyum sağlamayı ve beraberinde üretim verimliliğinde ve performansta
artışı getirmektedir. Bu da, kalite artışı, hız artışı, maliyetlerde düşüş ve müşteri
memnuniyeti ile paraleldir. Bir işletme, sektöründe yerine koruyabilmek ve daha
ileriye gidebilmek için yenilikçi yaklaşımın peşinden gitmelidir.
Patentli Ekipmanın Geliştirilmesi (Development of Proprietary Equipment)
Yapılan literatür araştırmalarına göre, patentli ekipman kullanımı pazarda rekabet
avantajı kazanma ve kar oranını artırma hususlarında önemlidir.
4.4. Toplam Üretken Bakım Yönetim Yaklaşımı
TÜB, Japon üretim firmalarında, TZÜ uygulamalarını, gelişmiş üretim teknolojilerini
ve ürün kalitesini geliştirme yönündeki çabaları desteklemek için geliştirilmiş bir
bakım yönetim yaklaşımıdır ve hedefi, ekipman etkililiğini artırmak ve ekipmanın
ürün çıktısını maksimize etmektir. Sürece ilişkin beklenmedik arızalanmaları, üretim
hızındaki kayıpları ve kalite hatalarını önlemek için, optimum ekipman şartlarını elde
edebilmek ve sürdürebilmek için uygulanmaktadır. TÜB Yönetim Yaklaşımı’nın
eksiksiz tanımı beş aktiviteyi içermektedir (Chand and Shirvani, 2000), (Chan and
the others, 2005), (Hipkin and Cock, 2000), (Swanson, 2001):


Bütün ekipmanların etkililiğini maksimize etmek,



Ekipmanın bütün ömrü için bir planlanmış koruyucu bakım sistemi kurmak,
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Bütün departmanları uygulama planına dahil etmek,



Üst düzeyden alt düzeye her çalışanı uygulamaya dahil etmek,



Özerk küçük grup aktiviteleri vasıtasıyla planlı koruyucu bakımı ilerletmek.

TÜB, bakım için geliştirilmiş bir ortaklık yaklaşımı olarak tanımlanan bir yönetim
yaklaşımıdır. Bu yönetim felsefesini uygulayan işletmelerde, küçük gruplar veya
takımlar, bakım ve üretim arasında, bakım işlerinin başarı ile gerçekleştirilmesine
yardımcı olacak, yardımsever ilişkiler yaratmaktadırlar. Bununla birlikte, üretim
işçilerinin, ekipman denetimi ve bakımında rol almalarına izin verilerek, bakım
yönetimine katılmaları sağlanmaktadır. Bu katılım olanağı, üretim işçilerinin
ekipmanın iyi bir şekilde korunmasında daha etkin olmalarını ve yeteneklerini
geliştirmelerini sağlamaktadır (Swanson, 2001).
TÜB Yönetim Yaklaşımı, ‘altı büyük kayıp (six major losses)’ı yok etmeye
odaklanmıştır. Ekipman etkililiğini azaltan bu altı büyük kaybı yok etmek için,
işletmede yaygın olarak ekipman etkililiği maksimize edilmekte ve ömür devri
maliyetleri minimize edilmektedir. Bu altı kayıp şu şekildedir (Chand and Shirvani,
2000), (Hipkin and Cock, 2000), (Swanson, 2001):


Zaman kaybı:
-

Eksiklikler; beklenmedik arızaların oluşması.

-

Kurulum ve ayarlama; kalıpların sökülmesi ve yeniden hazırlanıp
kurulması.



Hız kaybı:
-

Yavaş çalışma ve küçük stopajlar; malzeme stokunun yeterli olmaması.

-

Azalan hız; tasarlanan hız ile mevcut hız arasındaki tutarsızlıktan
kaynaklanan kayıp.



Hata kaybı:
-

Sürece

ilişkin

hatalar;

hatalardan

ve

bu

hataları

düzeltmekten

kaynaklanan kayıplar.
-

Kazanç azalması; oluşan hatalar sonucu kar oranının düşmesi.

Bir işletmede bakım yönetimine, TÜB, uzun dönem ve kısa dönem elemanlara
ayrılabilecek, çok yönlü, yaygın bir yaklaşım sağlamaktadır. Uzun dönemde, işletme
içi bakım faaliyetleri, yeni ekipman tasarımı, zaman kaybına sebep olan kaynakların
yok edilmesi ve işletmenin birçok alanlarının katılımının gerekliliği üzerine
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odaklanmaktadır. Burada asıl söz konusu olan kısa dönem elemanlar, her zaman
işletmelerin fabrika seviyesinde bulunan aktivitelerdir. Kısa dönemde, TÜB
aktiviteleri, üretim departmanları için özerk bakım programı ve bakım departmanları
için de planlı bakım programları içermektedir (McKone and the others, 2001),
(McKone and the others, 1999).
TÜB, bir yönetim yaklaşımı olarak, mevcut şartlar altında, girdinin minimize
edilmesi ve donanımın daha iyi kullanımı ile sonuçlanan insan kaynaklarına yatırım
yapılması yolu ile, mevcut ekipmanın kullanılabilirliğini ve etkililiğini arttırmayı
amaçlamaktadır. Yine TÜB Yönetim Yaklaşımı’nın bir diğer hedefi, sürece ilişkin
gerçekleşmesi olası, varyasyonları azaltmak ve kontrol altına almaktır. İşletmelerin
ne derecede gelişmiş imalat teknikleri ile donandıkları konusunda bir problem
yoktur, asıl kilit nokta, yöneticiler veya sistemler de değildir, işletmenin
performansını etkileyen uzmanlardır. Bu bağlamda uzmanlar, kötüye gitmeyi
engellemek adına bakım faaliyetlerine katılmalıdırlar. Uzmanlar ve bakım personeli,
ekipman için, ortak anlayışa ulaşmak ve aynı sorumluluk duygusunu paylaşmak
zorundadırlar. Bakım ve işletme arasındaki ilişki Şekil 4.3’te ifade edilmektedir
(Chan and the others, 2005).
Gizli Hataların
Tespit Edilmesi

Temel
Ekipmanın
Sürekliliği

İşletme
Standartlarının
Sürekliliği

Kötü
Yanları
İyileştirme

İşletmeler

Tasarımın
Zayıf
Yanlarını
Geliştirme

Teknik
Becerileri
Arttırma

Bakım

Şekil 4.5. İşletmeler ve bakım arasındaki ilişki (Chan and the others, 2005).
TÜB Yönetim Yaklaşımı’nın işletmeye getirdiği faydalar göz ardı edilemeyecek
kadar çoktur. Bu konudaki olası örnekler, TÜB Yönetim Yaklaşımı’nın pozitif
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katkılarını ortaya koymaktadır. Tablo 4.1, TÜB’ın getirilerini, bazı işletmeler
arasında yapılmış bir araştırmayla ortaya koymaktadır.
Tablo 4.1. TÜB’ın yararlarının olası örnekleri (Gibson and the others, 1995).
TÜB Etkililiğinin Örnekleri

Kategori
V (Verimlilik)

- İşçi verimliliği arttı:
%140 (M Şirketi), %150 (F Şirketi)
- Kişi başı değer arttı:
%147 (A Şirketi), %117 artış (AS Şirketi)
- İşletme oranı arttı:
%17 (%68-%85) (T Şirketi)
- Arızalanmalar azaldı:
%98 (1000-20 olay/ay) (TK Şirketi)

K (Kalite)

- Sürece ilişkin hatalar azaldı:
%90 (%1.0- %0.1) (MS Şirketi)
- Hatalar azaldı:
%70 (%0.23-%0.08) (T Şirketi)
- Müşteri şikayetleri azaldı:
%50 (MS Şirketi), %50 (F Şirketi), %25 (NZ Şirketi)

M (Maliyet)

- İşgücünde azalma:
%30 (TS Şirketi), %30 (C Şirketi)
- Bakım maliyetlerinde azalma:
%15 (TK Şirketi), %30 (F Şirketi), %30 (NZ Şirketi)
- Enerji tasarrufu:
%30 (C Şirketi)

T (Teslimat)

- Stoklar azaldı (günlük):
%50 (11 gün-5 gün) (T Şirketi)
- Envanter devri arttı.
%200 (3-6 kere/ay) (C Şirketi)

G (Güvenlik/çevre)

- Sıfır kaza
(M Şirketi)
- Sıfır kirlenme
(Bütün Şirketler)

M (Moral)

- Gelişme düşüncelerinde artış ileri sürüldü
%230 artış (36.8-83.6/her yıl kişi başına düşen) (N Şirketi)
- Küçük grup toplantıları arttı:
%200 (2-4 toplantı/ay) (C Şirketi)
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TKY yaklaşımının uygulanması sonucu artan ürün kalitelerinde olduğu gibi, TÜB
Yönetim Yaklaşımı da işletme içi bakım standartlarını arttırmaktadır. TÜB, sıfır
arızalanma ve sıfır hata gibi çifte yarar sağlamakta ve ekipmandan elde edilen fayda
artmakta ve üretim maliyetleri düşmektedir. Müşteriler, bir işletmede bakım
faaliyetlerinin çok iyi olması ve bakımın bir yönetim stratejisi olarak ele alınıp,
işletmenin bütünün bu yaklaşımı benimsemesi karşısında, ürünlerinin kalitesinde de
aynı itinanın gösterileceğini düşünmekte ve işletmeye olan güvenleri artmaktadır.
Tez araştırma alanı olarak belirlenmiş olan inşaat sektörü imalat endüstrisinin de bu
yeni yönetim yaklaşımından elde edebileceği büyük gelişmeler bulunmaktadır.
Gelişmeye açık inşaat sektörü imalat endüstrisinde, ekipman bakımına ve ekipman
geliştirilmesine, yönetimsel bir bakış açısı kazandırılması ve firma yönetim
anlayışında buna yer verilmesi, üretimi ve dolayısıyla verimliliği arttırıcı bir etken
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, inşaat sektörü imalat endüstrisine yönelik
özelliklerin iyi tanımlandığı, artı ve eksi yanların ortaya konduğu ve hedeflerin
belirlendiği inşaat firmalarında, TÜB Yönetim Yaklaşımı’nın uygulanması, firmayı
üretim verimliliğinde istenilen noktaya ve ötesine taşımada iyi bir araçtır.
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5. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, TAM ZAMANINDA ÜRETİM ve
TOPLAM ÜRETKEN BAKIM YÖNETİM YAKLAŞIMLARI’NIN
ENTEGRASYONU
Günümüzde, işletmeler ürün ve süreçlerin kalitesini arttırmak, bu sayede müşteri
beklentilerini karşılamak, çalışanların ve ekipmanın verimliliğini arttırmak, her türlü
israfı yok etmek, kısacası üretimin verimliliğini arttırmak ve üretim performansını
yükseltmek için yeni yönetim yaklaşımlarından yararlanmak istemektedirler. Daha
önceki bölümlerde üzerinde durduğumuz TKY, TZÜ ve TÜB, son yıllarda işletmeler
tarafından özellikle üzerinde durulan ve uyarlanan yeni yönetim yaklaşımlarıdır.
Yapılan literatür araştırmasında, bu üç yönetim yaklaşımını bir arada kullanan
işletmelerde, tek tek kullanan işletmelere oranla, üretim verimliliği ve performans
artırımının daha çok olduğu hipotezini geliştiren ve ispatlayan çalışmalara
rastlanmıştır. Bu bölümde, daha önce tek tek anlatılan yönetim yaklaşımlarının belirli
alanlarda hedeflerinin ve uygulama adımlarının benzerlikler gösterdiği; tek tek
uygulanmalarındansa bir arada uygulanmaları ile hem işletme amaçlarının daha
kolay karşılanabileceği, hem de uygulama adımlarının daha kolay olabileceği
vurgulanacaktır. Bu amaçla bu bölümde, söz konusu üç yönetim yaklaşımının
hedeflerinde ve uygulama adımlarında ortak olan ve olmayan yönleri belirlenerek
entegre edilmeye çalışılacak ve oluşturulan bu yeni entegre sistemin inşaat sektörüne
uygunluğu tartışılacaktır.
5.1.Toplam Kalite Yönetimi, Tam Zamanında Üretim ve Toplam Üretken
Bakım Yönetim Yaklaşımları’nın Entegre Edilmesi
Bir işletmede, 2., 3. ve 4. Bölümlerde üzerinde durduğumuz gibi, TKY, TZÜ ve
TÜB Yönetim Yaklaşımları’nın uygulanabilmesi ve uygulamanın beklenen sonucu
vermesi için yerine getirilmesi zorunlu olan belirli birtakım ilkeler bulunmaktadır.
Bu ilkelerden bazıları her üç yönetim yaklaşımında da aynı iken, bazıları da her bir
yaklaşımın kendisine özgüdür. Bu çalışmada, yönetim yaklaşımlarının üçünde de
geçerli olan ilkeler ‘ortak ilkeler’ olarak, diğerleri ise ‘temel teknik ilkeler’ olarak
isimlendirilecektir. Önceki bölümlerdeki inceleme sonuçlarından yola çıkılarak,
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TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim Yaklaşımları’nın ‘ortak ilkeleri’ aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz:


Yönetimin Katılımı ve Liderlik (Management Commitment and Leadership),



Stratejik Planlama (Strategic Planning),



Çapraz-fonksiyonel Eğitim (Cross-Functional Training),



Tüm Çalışanların Katılımı (Employee Involvement),



Takım Çalışması (Teamwork),



Süreç Yönetimi (Process Management),



Sürekli Gelişme (Continuous Improvement).



Müşteri Memnuniyeti (Customer Satisfaction)

Belirlenen bu ‘ortak ilkeler’, üç yönetim yaklaşımını da desteklemektedir. Buradan
anlaşılmaktadır ki, gerçekte TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim Yaklaşımları birbirleriyle
iç içe geçmiş, aynı amacı paylaşan bir sistemler bütünüdür. Bu entegre sistemi
oluşturan parçaların sadece kendilerine has teknik özelliklerini ortaya koyan ‘temel
teknik ilkeleri’ ise her bir yönetim yaklaşımı için şöyledir:


TKY temel teknik ilkeleri;
-





Tedarikçi Kalite Yönetimi (Supplier Quality Management)

TZÜ temel teknik ilkeleri;
-

Hazırlık Zamanının Azaltılması (Set-up Time Reduction)

-

Kanban Sistemi (Kanban System)

-

Çekme Sistem Üretim (Pull System Production)

-

Tedarikçilerin Tam Zamanında Teslimatı (JIT Delivery By Suppliers)

-

Fonksiyonel Ekipman Dağılımı (Functional Equipment Layout)

-

Günlük Programa Uygunluk (Adherence To Daily Schedule)

TÜB temel teknik ilkeleri;
-

Özerk Bakım ve Planlı Bakım (Autonomous Maintenance and
Planned Maintenance)

-

Ekipman Teknolojisine Verilen Önem (Equipment Technology
Emphasis)

-

Patentli Ekipmanın Geliştirilmesi (Development of Proprietary
Equipment)
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Burada TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim Yaklaşımları’na ait ‘ortak ilkeler’ ve ‘temel
teknik ilkeler’ tam olarak ortaya konulmuş ve teorik kalıbın oluşturulmasındaki ilk
aşama gerçekleştirilmiştir. Bu teorik kalıba temel teşkil edecek olan entegre sistem
Şekil 5.1’de gösterilmektedir.

TKY Temel Teknik İlkeleri

TZÜ Temel Teknik İlkeleri

TÜB Temel Teknik İlkeleri

*Hazırlık Zamanının Azaltılması

*Özerk Bakım ve Planlı Bakım

*Kanban Sistemi

*Patentli Ekipmanın Geliştirilmesi

*Çekme Sistemi Üretim

*Ekipman Teknolojisine Verilen

*Tedarikçi Kalite Yönetimi

*Tedarikçilerin Tam Zamanında

Önem

Teslimatı
*Fonksiyonel Ekipman Dağılımı
*Günlük Programa Uygunluk.
TKY, TZÜ ve TÜB Ortak İlkeleri
*Yönetimin Katılımı ve Liderlik
*Stratejik Planlama
*Çapraz-fonksiyonel Eğitim
*Tüm Çalışanların Katılımı
*Takım Çalışması
*Süreç Yönetimi
*Sürekli Gelişme
*Müşteri Memnuniyeti

Şekil 5.1. TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim Yaklaşımları Entegre Sistemi.
Şekil 5.1’de de görüldüğü gibi, bu üç yönetim yaklaşımı, birçok ortak ilkeye sahip
olmalarının yanı sıra, bir de bu ilkeleri destekleyen daha spesifik alanlara yönelik
temel teknik ilkeler içermeleri dolayısıyla, birlikte uygulandıkları takdirde çok daha
iyi sonuç vermeleri beklenir.
Sonuç 1: TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim Yaklaşımları, entegre bir sistem olarak, bir
arada uygulandıkları takdirde, yönetim ve üretim düzeyinde çok daha iyi
sonuçlar elde edilir.
Sonuç 2: TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim Yaklaşımları’nın, entegre bir sistem olarak
uygulanmasının, özellikle imalat endüstrisinde daha iyi sonuç vermesi
beklenir.
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5.2. Toplam Kalite Yönetimi, Tam Zamanında Üretim ve Toplam Üretken
Bakım Yönetim Yaklaşımları Entegre Sisteminin Bir Teorik Kalıba
Yerleştirilmesi
Günümüzde yapılan literatür araştırmaları incelendiğinde görülmektedir ki, TKY,
TZÜ ve TÜB Yönetim Yaklaşımları’nın ‘ortak ilkeleri’ni ve ‘temel teknik ilkeleri’ni
uygulayan işletmelerin üretim verimliliği ile bu yönetim yaklaşımlarından yalnız bir
tanesini uygulayan işletmelerin üretim verimliliği arasında önemli derecede
farklılıklar vardır. Ayrıca işletmelerin çalışan sayısı, kapasite kullanımı, süreç çeşidi,
teknoloji düzeyi, vb. gibi firma özellikleri de, üretim verimliliğini etkileyen faktörler
arasında yer almaktadır.
TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim Yaklaşımları’nın ortak ve temel teknik ilkeleri ile firma
özelliklerinden yola çıkılarak hazırlanan ve bu yönetim yaklaşımlarının birlikte
incelenmesine imkan tanıyacak olan teorik kalıp Şekil 5.2’de gösterilmektedir.
İmalat işi yapan işletmelerde, üretim verimliliğini ölçmede kullanılan birtakım
kriterler bulunmaktadır. Üretim verimliliğinin dört temel boyutu olan bu kriterler,
‘maliyet’, ‘kalite’, ‘teslimat’ ve ‘esneklik’tir. İşletmenin karlılık oranını belirleyecek
olan sürece ilişkin ‘maliyet’ler, hem işletme içi hem de işletme dışı müşteri
beklentilerini

karşılayacak

olan

ürün

‘kalite’si,

üretim

sürecinin

bütün

katılımcılarının ve bu katılımcıların en önemlisi olan müşterilerin memnuniyetini
belirleyecek ve günlük, haftalık ve aylık iş plan ve programlarına uygunluğu
sağlayacak olan tam zamanında ‘teslimat’ ve üretim kapasitesinin artırımı veya
azaltılmasındaki geçiş hızını belirleyen ‘esneklik’, bir işletmenin üretim verimliliğini
belirlemede en geçerli yol olarak bilinmektedir.

TKY
Temel Teknik
İlkeleri

TZÜ
Temel Teknik
İlkeleri

TÜB
Temel Teknik
İlkeleri

Üretim Verimliliği

Ortak İlkeler

Maliyet
Kalite
Teslimat
Esneklik

Firma Özellikleri

Şekil 5.2. TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim Yaklaşımları Teorik Kalıbı
İmalat işi yapan işletmelerde, TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim Yaklaşımları’nın ‘ortak
ilkeleri’ ve ‘temel teknik ilkeleri’nden ve firma özelliklerinden yola çıkılarak
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oluşturulan bu teorik kalıbın, ‘maliyet’, ‘kalite’, ‘teslimat’ ve ‘esneklik’e bağlı
işletme özelliklerini ne yönde etkilediği, olumlu ve varsa olumsuz etkilerinin neler
olabileceğini belirlemek ve bu sayede işletmenin mevcut durumunu ortaya koymak,
sürekli gelişme açısından gerekli ve önemlidir. Bütün bunlar göz önünde
bulundurulduğunda, görülmektedir ki, yukarıda önerilen teorik kalıp, inşaat
sektöründe imalat alanında faaliyet gösteren işletmelerde de uygulanabilir. Bu amaç
doğrultusunda, yapılan bu çalışmada, oluşturulan teorik kalıbın inşaat sektöründe
imalat alanında uygulanabilirliği incelenecektir.
5.3.Toplam Kalite Yönetimi, Tam Zamanında Üretim ve Toplam Üretken
Bakım Yönetim Yaklaşımları Entegre Sistemi ile Prefabrikasyon
Sektörünün İlişkilendirilmesi
Günümüzde, Proje ve Yapım Yönetimi alanında yapılan araştırmalarda üzerinde
durulan konulardan önemli bir tanesi, imalat endüstrisinde uygulanan yeni yönetim
yaklaşımlarının ve ilkelerinin inşaat sektöründe de uygulanabilirliği ve uygulanması
durumunda sonuçlarının neler olduğudur. İlginin bu yöne çevrilmesinin en önemli
sebebi ise, imalat endüstrisinde sürekli gelişmenin sağlanmasında ve verimlilik ve
performans artırımında çok büyük katkıları olan bu yönetim yaklaşımlarının,
gelişmeye asıl ihtiyaç duyulan inşaat sektöründeki sonuçlarının merak edilmesi
olmuştur.
Özellikle imalat endüstrisine hizmet veren işletmelerin imalat süreçlerine ve bu
süreçlerin verimlilik artırımlarına yönelik uygulamalarına rastladığımız bu üç
yönetim yaklaşımının, oluşturulan teorik kalıpla birlikte, inşaat sektöründe imalat
alanında incelenmesinin, gelişmeye ihtiyaç duyulan bu sektör açısından olumlu
sonuçlar

doğuracağı

ve

verimliliğin

arttırılması

yönünde

ışık

tutacağı

düşünülmektedir. Bu açıklamalar doğrultusunda, çalışmanın yapılış amacına yönelik
olarak, inşaat sektöründe en önemli imalat alanlarından ikisi olarak, inşaat
malzemeleri imalatı ve prefabrike yapı elemanları imalatını gösterebiliriz. Bu
noktada, daha spesifik ve aydınlatıcı olması amacıyla, ileri bir yapım sistemi olan ve
bu özelliğiyle yeniliklere hem yönetim hem de üretim düzeyinde açık olacağı
düşünülen prefabrike yapı elemanları imalatı çalışma alanı olarak belirlenmiştir.
Yeni

yönetim

yaklaşımlarının, özellikle de TKY’nin

inşaat

sektöründeki

uygulamalarına yönelik yapılmış birçok çalışma mevcuttur. Bununla birlikte, yapılan
literatür araştırmasında TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim Yaklaşımları’nın üçünün bir
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arada incelendiği çok az sayıda çalışma bulunmuş, özellikle bu konuyla ilgili inşaat
sektörüne yönelik bir çalışmaya ise rastlanmamıştır. Bu nedenle, TKY, TZÜ ve TÜB
Yönetim Yaklaşımları’nın prefabrike yapı elemanları imalat alanında uygulanıp
uygulanmadığını belirlemek, eğer uygulanmıyorsa uygulanabilirliğini araştırmak ve
sonuçlarını üretim verimliliği açısından analiz etmek bu çalışmanın ana hedefi olarak
belirlenmiştir. Bu amaçla, öncelikle prefabrikasyon sektörünü tanımak, Türkiye
inşaat sektöründeki konumunu ortaya koymak ve prefabrike yapı elemanları üretim
sürecini öğrenmek çok önemlidir.
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6. PREFABRİKASYON
Prefabrike yapım sistemleri, inĢaat sektöründe her geçen gün biraz daha yer etmeye
baĢlamıĢ ve bu sistemlerin önemi anlaĢılmaya baĢlanmıĢtır. Zamanın, iĢgücünün,
kalitenin ve bunlara bağlı maliyetlerin ve en önemlisi müĢteri tatmininin çok önemli
olduğu

günümüzde,

toplumun

çağdaĢlaĢmasına

paralel

olarak

geliĢen

prefabrikasyona verilen değer artmıĢtır. Bu bölümde, önceki bölümü tamamlaması ve
bir sonraki bölümü aydınlatması amacıyla, prefabrikasyonun tanımı, geliĢimi,
özellikleri ve geleceği üzerinde durulmakta ve bu sistemle inĢa edilen yapıların
yapımında kullanılan, prefabrike yapı elemanlarının üretim süreci hakkında bilgi
verilmektedir.
6.1. Prefabrikasyonla İlişkili Kavramlar
Prefabrikasyonun geliĢiminin ve sürecin özelliklerinin açıklanmasından önce,
konunun daha iyi anlaĢılabilmesi için, bu sisteme ait kavramların tanımlanması
gerekmektedir.
6.1.1. Prefabrikasyon Nedir?
Türkçe‟de, “ön-yapım” veya “ön-üretim” olarak çevrilebilen prefabrikasyon; yaygın
anlamıyla, bir yapının tamamının modüler elemanlara ayrılarak, endüstriyel bir
disiplin anlayıĢı ile fabrikalarda veya Ģantiyelerde üretilmesi ve daha sonra yerine
taĢınarak monte edilmesi yöntemidir. Bir baĢka deyiĢle, bir yapıyı oluĢturan taĢıyıcı
sistemin yada taĢıyıcı olmayan öğelerin yada makine ve donanımın, bant tekniğinde,
fabrikalarda seri olarak üretilip, iĢyerinde monte edilmesi iĢlemine „prefabrikasyon‟
denir. Ancak, üretilen prefabrike elemanın çeĢidine bağlı olarak, üretim sisteminin
çeĢidi kesikli veya benzer ürünlerin gruplandığı bir üretim tipi de olabilmektedir.
Tasarım aĢamasında, prefabrikasyon kriterlerine göre projelendirilen her türlü yapı
prefabrik olarak gerçekleĢtirilebilmektedir. Yapıyı oluĢturan kolon, kiriĢ, döĢeme, vb.
gibi yapı elemanlarının, henüz projelendirme aĢamasındayken prefabrike yapım
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sistemlerine göre tasarlanması bunu mümkün kılmaktadır (Anadol, 2004), (Neyzi,
1989).
Prefabrike yapım sistemlerine göre tasarlanmıĢ yapı elemanları, bir fabrikada özenle
imal edilebilmektedirler. Böylece, sağlamlık, kullanıĢlılık ve estetik gibi yönlerden
kaliteleri yükseltilebilmektedir. Elemanların tipleĢtirilmesi ve iĢin sürekliliği, yapım
sistemine seri imalat kavramını getirmektedir ve sonuç olarak, endüstriyel disiplin,
iĢletmenin yüksek standart ve verim anlayıĢı yapım faaliyetlerine yansımaktadır.
ĠnĢaat dilindeki prefabrikasyonun, bütün bu üstün nitelikleri bünyesinde barındıran
bir ön üretimle, „beton, betonarme, hafif beton, gaz beton ve öngermeli beton‟
adlarını taĢıyan ve kısaca „beton ve türevleri‟ denebilecek malzemelerin kullanıldığı
prefabrike yapı elemanlarının, fabrikada üretilip Ģantiyede birleĢtirilmesini ifade eden
bir yapım anlayıĢı olarak algılanması gerekmektedir (TPB, 1988).
Prefabrikasyonu iki grupta incelemek mümkündür. Bunlar, „ağır prefabrikasyon’ ve
‘hafif prefabrikasyon’ dur. Hafif prefabrikasyon genelde geçici yapılarda uygulanan
bir sistem iken, ağır prefabrikasyon kalıcı yapılarda uygulanmakta ve uygulama
aĢamasında dört belirgin sistem kullanılmaktadır. Bunlar, kolon-kiriĢ sistemi, taĢıyıcı
duvarlı sistem, hücre sistemi, kolon-döĢeme sistemidir (Günerman, 1986).
Prefabrikasyon sektörüne hizmet veren firmaları ise dört grupta değerlendirmek
mümkündür. Bu gruplar (Yücesoy, 1992):


Prefabrike Betonarme Yapı ve Yapı Elemanı Üreten Kuruluşlar: belirli
bir veya birden fazla prefabrike yapı sistemini benimsemekte, bu sistemlere
uygun olarak tasarlanmıĢ konut, endüstri yapıları, sanat yapıları, sosyal ve
idari yapılar, vb. gibi yapıları oluĢturan prefabrik yapı elemanlarını
üretmekte, bu elemanların aynı zamanda taĢıma ve montaj iĢlerini de
gerçekleĢtirmektedirler.



Sınırlı Amaçlı Prefabrike Betonarme Yapı Elemanı Üreten Kuruluşlar:
öngermeli-öngermesiz boru, kanalet, boĢluklu döĢeme elemanı, beton direk,
demiryolu traversi ve bunun gibi betonarme elemanlar üretmektedirler. Bu
kuruluĢların birinci gruptakilerden farkı, yapıdan çok çeĢitli standart
elemanlar, ağırlıklı olarak da altyapı elemanları üretiyor olmalarıdır.



Beton Yapı Elemanları ve Açık Prefabrikasyon Yapan Kuruluşlar:
vibropres parke, kilitli parke, bordür, beton briket, çeĢitli çevre düzenleme
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elemanları ile öngermeli döĢeme kiriĢi, kilitli duvar bloku, cephe paneli,
balkon, merdiven, denizlik, parapet gibi her türlü yapıda kullanılabilecek
ürünler üretmektedirler.


Geçici yada Mobil Tesisler Yapan Kuruluşlar: bir proje kapsamındaki yapı
ve altyapı elemanlarını üretmek üzere, projeyi üstlenen taahhüt firması
tarafından Ģantiye bünyesinde kurulan ve iĢin gerektirdiği kolon, kiriĢ, panel
gibi yapı yada öngermeli-öngermesiz köprü kiriĢi, kutu menfez, boru, istinat
duvar elemanları gibi altyapı elemanları üretmektedirler.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, inĢaat faaliyetlerinin temeli insanoğlunun yaratılıĢına
kadar dayanmaktadır. Toplumların geliĢmesi ile bu faaliyetler de geliĢmiĢ ve belirli
bir rasyonelliğe ulaĢmıĢtır. Prefabrikasyon, yapımda rasyonelleĢmenin en radikal
adımı olarak değerlendirilmiĢtir. Bu sistemle, inĢaat sektöründeki verim, randıman,
kalite, standart ve hız tanımlarının hepsi değiĢime uğramıĢ ve planlama ve
organizasyon kavramları sektöre büyük bir hızla giriĢ yapmıĢtır. Bu nedenle
diyebiliriz ki, prefabrikasyon aslında sadece bir inĢaat tekniği değil, akılcı, süratli bir
yapım süreci için gerekli ortamı hazırlayan genel bir anlayıĢın ve felsefenin adıdır
(TPB, 1988).
6.1.2. Prefabrike Yapı Elemanı Nedir?
Sabit bir tesiste önceden üretilmiĢ betonarme veya öngermeli bir beton yapı
elemanına ‘prefabrike yapı elemanı’ denilmektedir. Prefabrike yapı elemanlarını
üretim Ģekline göre iki, çeĢidine göre ise dört kategoride incelemek mümkündür
(TPB, 1988). Üretim Ģekline göre prefabrike yapı elemanları:


Öngermesiz Prefabrike Yapı Elemanları: tasarlanan prefabrike yapı
elemanlarının, üretim tesislerinde çelik kalıplarda kaliteli iĢçilik kullanılarak
üretilmesidir.



Öngermeli Prefabrike Yapı Elemanları: büyük açıklıkların geçilmesi ve
ağır yükler altında ekonomiklik sağlanması için yüksek kalitede beton ve
öngermeli çelik halatlarla kaliteli üretimdir.

ÇeĢidine göre prefabrike yapı elemanları ise:


Üst Yapı Elemanları: Kolon, kiriĢ, aĢık, çatı makası, tek ve çift (T) döĢeme
elemanları, boĢluklu paneller, duvar ve döĢeme panelleri, asmolen döĢeme
kiriĢi, asmolen bloklar.
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Altyapı Elemanları: Betonarme çakma kazıklar, köprü kiriĢleri, beton ve
betonarme borular, kutu menfez elemanları, ıĢık ve yol bariyer elemanları,
karayolları emniyet bordürleri, karayolları kenar taĢları, kanal ızgara
elemanları, beton travers.



Çevre Düzenleme Elemanları: Kent mobilyaları, kilitli beton parkeler,
bordürler, ses bariyer elemanları, istinat duvar elemanları, bahçe duvarı
elemanları, çit direkleri.



Elektrifikasyon:

Enerji nakil hattı direkleri, aydınlatma direkleri, trafo

binası elemanları.
6.2. Prefabrikasyonun Gelişim Süreci
Endüstri devrimi ile birlikte üretim yöntemlerinin değiĢerek mekanize olması, seri
üretime geçilerek üretimin artması ve yeni malzemelerin bulunması genel olarak
üretim süreçlerinin sorgulanmasına yol açmıĢtır. 1824‟te portland çimentosunun
keĢfi, 1877‟de betonarme sisteminin bulunması, yapı üretim teknolojisini etkileyen
önemli geliĢmeler olmuĢtur. Bu çalıĢmada özellikle üzerinde durulan yapım sistemi
prefabrikasyonun, bu ve buna benzer teknolojik ilerlemeler ıĢığındaki geliĢim süreci
üzerinde durmakta fayda vardır (Tokman ve Eryılmaz, 2004).
Prefabrikasyonun geliĢim sürecini iki baĢlık altında incelemek çalıĢmanın akıĢı
açısından daha uygundur. Prefabrikasyonun hem dünyadaki hem de Türkiye‟deki
tarihi geliĢimini bilmek, bu yapım teknolojisinin dünyadaki geliĢmelere paralel
olarak ülkemizde nasıl bir geliĢme kaydettiğini görmemize yardımcı olacaktır.
6.2.1. Prefabrikasyonun Dünyadaki Gelişim Süreci
ĠnĢaat alanında rasyonelleĢme arayıĢları çok eski dönemlerde baĢlamıĢtır. Ġnsanoğlu
yaĢamı boyunca bütün alanlarda olduğu gibi inĢaat sektöründe de sürekli olarak
geliĢmeye çabalamıĢ, yapı malzemelerinden yapım teknolojilerine kadar bütün
dallarda bir arayıĢ içinde olmuĢtur. Bu noktada, rasyonelleĢmenin en ileri noktası
olan prefabrikasyona bile mantık olarak rastlanıldığı olmuĢtur.
ÇağdaĢ teknolojinin günümüzde kullanılan tanımlarındaki prefabrikasyona çok
sonraları rastlanmıĢtır. Yapılan literatür araĢtırmalarında, 1861‟de Londra‟da modern
ve iddialı bir iĢyeri olan Crystal Palace‟ın yapımında kullanılan birtakım kısmi

72

prefabrikasyon uygulamalarının, gerçek anlamda bir ön yapım üretiminin ilk örneği
olduğu söylenmektedir (TPB, 1988).
Yirminci yüzyılın ilk on yılı, beton ve betonarmenin, sanayileĢmede hızla ilerleyen
Avrupa ülkeleri ve BirleĢik Amerika inĢaat sektörlerinde kendini kabul ettirdiği
dönem olmuĢtur. Daha sonraki yıllarda taĢıyıcı olmayan ilk betonarme denemeleri
gerçekleĢtirilmiĢ, daha sonra 1877‟de J.Monier ilk defa demiri çekmede kullanarak
betonarme karkas taĢıyıcı sistem fikrini önermiĢtir. Dünyada ilk prefabrik kiriĢ
uygulaması, E.Coignet tarafından 1892 yılında Biarritz‟de bir gazino çatısında
gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylece, 1900‟lü yılların baĢlarında Amerika, Fransa ve
Ġngiltere‟de betonarmenin inĢaatlarda ilkel de olsa prefabrike yöntemlerle
kullanımına baĢlandığı, 1903‟te ise Eugéne Freyssinet‟in betonda ilk öngerilme
fikrini geliĢtirdiği görülmektedir. Bu arada ilginç bir deneme de, 1907 yıllarında,
elektrik ampulünün mucidi T.A.Edison tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Edison,
ailesine ait bir çimento fabrikasının ürünleri ile prefabrik ev ve sanayi yapısı
sistemleri geliĢtirmiĢtir (Anadol, 2004).
Bu dönemde, Avrupa‟da Walter Gropius, Le Corbusier ve August Perret‟nin
prefabrike yapı elemanlarının kullanıldığı önemli denemeleri olmuĢtur. Ancak, bu
ekonomik, teknolojik ve sosyal geliĢmeler 1930‟lara kadar yapıda prefabrikasyonun
geliĢmesine katkıda bulunmuĢsa da, prefabrikasyon yaygın olarak 2.Dünya SavaĢı
sonrasında kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 2.Dünya SavaĢı‟nın neden olduğu yapı açığı
ve iĢgücü eksikliği zamanın baskısı ile birleĢerek prefabrikasyon uygulamaları için
en uygun ortamı oluĢturmuĢ ve bu teknolojinin bugün bilinen anlamıyla yaygın
olarak kullanıldığı dönemi baĢlatmıĢtır (Tokman ve Eryılmaz, 2004).
Bütün bunlara ek olarak, 1960‟lı ve 1970‟li yıllarda monotonluktan uzak ve cesaret
verici örnekleri tasarlayıp gerçekleĢtirdikleri için; Amerika‟da Marcel Breuer,
Minoru Yamasaki, Pei ve Skidmore, Owings ve Merrill‟leri, Ġngiltere‟de ise Denys
Lasdun, Howell Killick Patridge, Jan Bobrowski, Richard Seifert ve Ove Arup
grubunun isimlerini anmak prefabrikasyonun dünyadaki geliĢimi açısından çok
önemlidir (Anadol, 2004).
6.2.2. Prefabrikasyonun Türkiye’deki Gelişim Süreci
Osmanlı Ġmparatorluğu, Endüstri Devrimi‟ni ve yaĢanan geliĢmeleri algılamakta ve
sonuçlarını toplumsal yaĢama yansıtmakta baĢarılı olamamıĢtır. Yapı teknolojisinde
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de bu nedenle bir rasyonelleĢtirme, geliĢtirme arayıĢını görmek mümkün değildir.
Ġmparatorluk döneminde çimento, ithal edilen bir yapı malzemesi olarak kalmıĢ,
beton ve betonarme uygulamalar bazı peyzaj elemanları ve heykellerle sınırlı
kalmıĢtır. Ġlk çimento fabrikası 1911 yılında bir Alman Ģirketinin giriĢimi olan
“Eskihisar Suni Portland Çimentoları ve Su Kireci Anonim ġirketi” tarafından
kurulmuĢtur. Cumhuriyet kurulduğunda ülkede 2, 1930 yılına gelindiğinde ise 6
çimento fabrikası bulunmaktadır. Ġlk betonarme uygulamalar ise 1920‟lerde mimar
Kemalettin Bey tarafından yapılan Harikzadegan Apartmanları ile 1915‟te mimar
Vedat Bey tarafından inĢa edilen Seyr-i Sefain Acenta Binası‟dır (Tokman ve
Eryılmaz, 2004).
Çimento ve betonun yapı üretiminde kullanılmasındaki gecikmeye bağlı olarak
ülkede beton prefabrikasyon teknolojisinin kullanılması da geç baĢlamıĢtır.
Türkiye‟deki ilk beton prefabrikasyon uygulamaları ile ilgili literatürde yeterli
kaynak bulunmamaktadır. Ġlk uygulamaların 1937 yılında Sedat Suverir‟in Küçük
Yozgat Nitro Gliserinli Barut Fabrikası çatısında kullandığı elemanlar ve 1940‟lı
yıllardaki münferit boru ve direk uygulamaları ile sınırlı kaldığı söylenebilir. Bilinen
ilk resmi uygulamalar, Milli Birlik Hükümeti sırasında gerçekleĢmiĢ ve 1961 yılında
dönemin Milli Eğitim Bakanı, prefabrikasyon teknolojisi ile toplam 225 ilkokul
binasının prefabrike sistemde yaptırmak üzere kampanya baĢlatmıĢtır. Söz konusu
okullar, ĠnĢ.Y.Müh.Doğan Dölcel (TPB kurucularından) tarafından geliĢtirilen basit
ve karma bir sistemle yapılmıĢtır. 1962 yılında ise Karadeniz Ereğlisi‟nde, Ereğli
Demir Çelik ĠĢletmesi çalıĢanları için, prekast büyük betonarme panolarla 5‟er katlı
ve 500 dairelik bir lojman ilk defa prefabrik olarak inĢa edilmiĢtir (Tokman ve
Eryılmaz, 2004), (Anadol, 2004).
1960‟lı yıllarda baĢlayan sanayileĢme hareketi ile birlikte prefabrikasyon teknolojisi
sanayi yapıları üretiminde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 1966‟daki ilk örneklerden
cesaret alan Sanayi Bakanlığımız, Küçük Sanayi Siteleri Genel Müdürü rahmetli
Mak.Y.Müh.Ayhan Karlıdağ‟ın direktifleri ile, Küçük Sanayi Siteleri‟ni prefabrik
yöntemlerle ihaleye çıkararak, 1968 yılında ilk olarak TURHAL‟da 12 adet Küçük
Sanayi Sitesi‟nin prefabrikasyon teknolojisi kullanılarak yapılmasını sağlamıĢtır.
Sanayi yapılarının ilk birkaç örnekten sonra yaygın olarak prefabrik betonarme
sistemle yapılmasını sektörün öncülerinden Doğan Dölcel Ģöyle anlatmaktadır:
“Yatırımcı müteĢebbis, inĢaat bölümünü salt olarak bağımsız bir bölüm değil de
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yatırımın bir parçası olarak ele alabildiğinden, üretime geçilecek süreyi kısaltması
bakımından sermayenin ölü devresini minimize eden prefabrikasyonu ciddi bir
çözüm olarak benimsemiĢtir” (Tokman ve Eryılmaz, 2004), (Anadol, 2004),
(Mıstıkoğlu ve diğerleri, 2003).
Bununla birlikte, 1960‟lı yılların baĢlarından itibaren DSĠ tarafından yürütülmeye
baĢlanan büyük sulama projelerinde prefabrik beton kanaletlerinin kullanılması,
yüklenicilerin bu elemanların üretimi konusuna da eğilmelerine neden olmuĢtur.
Giderek büyüyen konut ihtiyacı ve gecekondu sorunu karĢısında, bu sorunun
prefabrikasyon ile çözülebileceği görüĢü ile üreticiler kendi konut yapım sistemlerini
geliĢtirerek konut pazarına girmeye çalıĢmıĢlardır. 1983 yılında T.C. BaĢbakanlık
Toplu Konut Ġdaresi‟nin kurularak 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu‟nun çıkarılması
ile, kiĢi ve kooperatiflere uygun koĢullarla kredi verilmeye baĢlanması sonucunda
prefabrike konut üretimi, 1980‟lerin ilk yarısında belirli bir ivme kazanmıĢsa da
talebin sürekli ve organize bir yapıya kavuĢamaması, hızlı finansmanın
sağlanamaması ve konut açığından kaynaklanan baskının ilk uygulamalardan sonra
zayıflaması nedeniyle, 1990‟lı yıllara gelindiğinde prefabrik konut üretimi hemen
hemen durmuĢ ve firmaların çoğu bu konudaki faaliyetlerini durdurmuĢlardır. Bu
dönemde, tümüyle prefabrikasyon teknolojisi ile inĢa edilen konut sayısı yaklaĢık
6100‟dür (Tokman ve Eryılmaz, 2004).
1962‟deki okullar ve Ereğli Demir Çelik Lojmanları‟ndan sonra kamu sektörünün
beton prefabrikasyon teknolojisine olan ilgisi 1984-1985 yılları arasında tekrar
gündeme gelmiĢ ve 2 yıl gibi kısa bir sürede 20.000 yatak kapasiteli 43 adet yurt
binası prefabrik olarak inĢa edilmiĢtir. Toplam 131.000 m2 olan prefabrik yurtlar, 19
ayrı ilde 7 Türkiye Prefabrik Birliği (TPB) üyesi firma tarafından yapılmıĢtır. 1986
yılında ise Bayındırlık Bakanlığı Bingöl‟de, 5‟er katlı 36 blok halinde, 576 deprem
konutunu prefabrik olarak inĢa ettirmiĢtir. ĠnĢa edilen bütün bu prefabrike yapılar,
birçok doğal afete rağmen zarar görmemiĢlerdir (Tokman ve Eryılmaz, 2004),
(Anadol, 2004).
Bu baĢarılı uygulamalar üreticilere cesaret vermiĢ ve 1980‟lere kadar ülkemizde 7-8
prefabrik üreticisi varken, bu sayı 1980‟lerden sonra 20‟lere ulaĢmıĢtır. Prefabrik
beton sanayisinin 1980‟li yılların baĢındaki geliĢmesi çerçevesinde eksikliği
hissedilen teknik standartların hazırlanması, Türkçe literatür eksiğinin giderilmesi ve
prefabrikasyonun tanıtılıp yaygınlaĢtırılmasına yönelik çalıĢmaları yürütmek üzere
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1984 yılında 20 firmanın katılımı ile TPB kurulmuĢtur. 1990‟larda kamu
yatırımlarının azalması, kamu yatırımlarında “zaman” kavramının yitirilmesi ve
giderek yükselen enflasyonun baskısı ile prefabrikasyon teknolojisi, hızlı yapım
isteyen, büyük açıklıklara ihtiyaç duyan ve finansmanı hazır olan özel sektör
tarafından sanayi yapılarının üretiminde kullanılan bir teknoloji olmuĢtur (Tokman
ve Eryılmaz, 2004), (Anadol, 2004).
6.3. Prefabrikasyonda Tasarım, Üretim ve Yapım Süreci
Prefabrikasyon yapım teknolojilerini uygulayan firmaların, inĢaat aĢamasına gelene
kadar gerçekleĢtirdikleri birçok eylem ve bu eylemlere iliĢkin prosedürler
bulunmaktadır. Bu çalıĢmada özellikle TPB üye kuruluĢlarından ISO 9001:2000
belgeli firmalar üzerinde durulacağından, burada bu firmaların üretim öncesi
çalıĢmalarından, üretim süreçlerine ait eylemlerden, girdilerden ve üretim sürecine
iliĢkin prosedürlerden, kısacası prefabrikasyon teknolojisini kullanan bir firmada iĢ
akıĢının nasıl olduğundan bahsedilecektir.
6.3.1. Prefabrikasyonda Tasarım Öncesi Firma Genelinde Yapılan Çalışmalar
Sektör genelinde yapılan araĢtırmalar, daha önce iĢ yapılmıĢ iĢverenlerin tekrar proje
talebinde bulunması, piyasada tanınmanın ve iyi referansların olmasının bir sonucu
olarak proje talebinin olması, vb. sebepler sonucu, ilgili projeye iliĢkin teklif,
TPD‟nca hazırlanmaktadır.
Teklif aĢamasında, ihtiyaç duyulan ön tasarım çalıĢmaları ve müĢteri istekleri PM‟ne
bildirilmektedir. PM, gerekli gördüğü durumlarda GMY ile ön değerlendirme
yapmakta ve yaptığı veya yaptırdığı ön tasarım çalıĢmasını ve diğer bilgileri PMY‟na
aktarmaktadır.

PMY

tarafından

da

ön

statik

hesapları

yapılmakta

veya

yaptırılmaktadır. Sonuçta, hazırlanan ön proje ve hesapları, PM ve/veya GMY
tarafından gözden geçirilmekte, onaylanmakta ve TPM‟ne gönderilmektedir.
MüĢteriye verilen teklifte, anlaĢma sağlandığı takdirde yine TPD tarafından
hazırlanan sözleĢme, GM, GMY, FM, ġM ve PM tarafından değerlendirildikten
sonra GM ve iĢveren tarafından onaylanmakta ve mutlaka kayıt altına alınmaktadır.
SözleĢme imzalandıktan sonra ilgili bütün departmanlar alınan iĢ hakkında yazılı
olarak bilgilendirilmektedirler. Projeye özgü asıl sürecin baĢladığı bu noktada, ilgili
departmanlar, müĢteri talepleri ile belirlenen prefabrike yapım sisteminin
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özelliklerini en iyi Ģekilde birleĢtirerek prefabrikasyon sürecini baĢlatmıĢ
olmaktadırlar.
6.3.2. Prefabrikasyonda Tasarım Süreci
Prefabrikasyon yapım sistemlerini kullanan firmalarda, tasarım sürecini üç kısımda
incelemek daha doğrudur. Bunun nedeni, prefabrikasyonda, hem mimari proje
tasarımının gerekliliği, hem projenin uygulanması aĢamasında kullanılacak
prefabrike yapı elemanlarının tasarımının gerekliliği, hem de bu yapı elemanlarının
montajına iliĢkin tasarımın gerekliliğidir.
Proje Tasarım Süreci
Bu süreç, konvansiyonel yapım sistemlerinde olduğu gibi, avan projeye iliĢkin kat
planları, kesit ve görünüĢleri içermektedir. Formel anlamda tasarım sürecinin
girdileri, alınan iĢe ait, TPM‟nce iç haberleĢme formu ile PM‟ne verilen ön tasarım
plan, kesit, cephe ve varsa diğer bilgi ve çizimler, sözleĢme fotokopisi, iĢ sahibinin
teknik istekleri, statik hesap bilgisayar programlamaları, yürürlükteki TSE Türk
Standartları ve Afet Bölgeleri‟nde yapılacak yapılar hakkında yönetmeliklerdir. Bu
tasarım girdileri doğrultusunda, PM, öncelikle projenin kat planlarını, kesitlerini,
cephe görünüĢlerini içeren mimari tasarımını hazırlamaktadır.
Prefabrike Yapı Elemanları Tasarım Süreci
PM tarafından kesinleĢtirilen mimari projeye göre, üretim aĢamasında kaliteyi
arttırmak, israfı ve hata oluĢumunu önlemek ve hızı arttırmak için, yapım aĢamasında
kullanılacak prefabrike yapı elemanlarının çeĢitleri ve bu çeĢitlere ait farklı tipler
önceden tespit edilmekte ve kodlanmaktadırlar. Örneğin aynı projeye ait kolonlar
arasında farklı tipte olanlar varsa bunlar kendi aralarında S01, S02,… gibi
numaralandırılmakta ve bu Ģekilde tasarlanmaktadırlar. Prefabrikasyonda, tasarımı
tamamlanmıĢ yapı elemanlarına ait çizimler, FM tarafından belirlenen günlük,
haftalık ve aylık iĢ programlarına uygun olarak önceden hazırlanmakta ve imalat
emri olarak üretime geçmesi için fabrikaya gönderilmektedirler. Prefabrike yapı
elemanlarının üretimine iliĢkin süreç üzerinde, prefabrikasyonda üretim süreci
kısmında durulacaktır.
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Montaja İlişkin Tasarım Süreci
Prefabrikasyonda montaj aĢaması aslında projenin yapım aĢaması yani son
aĢamasıdır. Ancak, üretimi tamamlanan ve sevkıyatı gerçekleĢtirilen prefabrike
yapım elemanlarının nerelere konulacaklarının ve ne Ģekilde birleĢtirileceklerinin
ifade edildiği plan, kesit, görünüĢ, nokta detaylarının hiçbir soru iĢareti bırakmayacak
Ģekilde ayrıntılı olarak tasarlanması, çizilmesi ve inĢaat alanındaki mühendis ve
iĢçilere iletilmesi gerekmektedir. Ancak bu Ģekilde, yapım aĢaması sağlıklı ve
baĢarılı bir Ģekilde tamamlanabilmektedir.
6.3.3. Prefabrikasyonda Üretim Süreci
Tasarımı tamamlanmıĢ projelere iliĢkin prefabrike yapı elemanlarının üretimlerine
yönelik kararlar alındıktan sonra, FM‟nün hazırladığı aylık iĢ programlarına bağlı
günlük iĢ programları çerçevesinde, bu elemanlara ait imalat emirleri ve betonarme
föyleri üretim tesisine gönderilmektedir. Fabrika Müdürü‟nün de onayı ile, KKġ ve
ÜS‟nun yönetiminde, öngermeli/öngermesiz prefabrike yapı elemanının demir
donatısının ve kalıbının hazırlanması iĢlemi gerçekleĢtirilmektedir. Kalıbın
yağlanması, donatının bağlanması ve donatının kalıbın içine yerleĢtirilmesi
eylemlerinin sırasıyla yapılması ve prefabrike yapı elemanının beton dökümüne hazır
hale getirilmesinden sonra, imalat emri son kez kontrol edilmekte ve beton dökümü
gerçekleĢtirilmektedir. Beton dökümünü vibrasyon iĢlemi takip etmekte ve
sonrasında malalama, mastarlama ve perdahlama eylemleri belirlenen talimatlara
uygun olarak yapılmaktadır. Mevsim Ģartlarına bağlı olarak gerekli ön bekleme
süresi bittikten sonra, buhar kürü gerekli görülürse yine buhar kürü uygulama
talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır.
Prefabrike yapı elemanı, gerekli bekleme süresini tamamladıktan sonra, artık kalıp
sökülmeye hazır demektir. Kalıbı sökülen yapı elemanı, öncelikle herhangi bir
karıĢıklığa sebebiyet vermemek için geçici olarak markalanmakta ve daha sonra
yerinden kaldırma eylemi, daha önce hesaplanmıĢ kaldırma mukavemetine ve ilgili
talimatlara uygun olarak gerçekleĢtirilmektedir. Kontrol bölgesine taĢınan prefabrike
yapı elemanı burada markalanmakta, son muayene ve deneyleri yapılmakta ve
herhangi bir uygunsuz durumla karĢılaĢılmaması halinde stok sahasına taĢınmakta ve
istiflenmektedir. Prefabrike yapı elemanlarının üretim sürecine yönelik gösterimler
ġekil 6.1 ve ġekil 6.2‟de ifade edilmektedir.
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Ġġ PROGRAMI

Proje Grubundan Ġ.E, B.A ve Nokta
Detayların Gelmesi

Aylık Üretim Programının
Yapılması

Üretim Tesisi Günlük Üretim
Programı Hazırlanması

Fabrika Müdürünün
Onayı

DAĞITIM

Donatının
Hazırlanması

Kalıpta
Tadilat
Var mı?

Donatının
Kontrolü

FM
KKġ
ÜS
DT
TU

EVET

Kalıp Tadilatı
Yapılması
HAYIR

Kalıbın Toplanması

Kalıp Tadilat
Kontrol

Kalıp Kontrolü

Kalıbın Döküme
Hazırlanması
KKġ
Varsa Öngerme
Yapılması

Ġmalat Emri Kontrolü

Beton Dökümü

Vibrasyon ĠĢlemi

Malalama, Mastarlama, Perdah ĠĢlemi

79

ÜS

GÜP
GÜP, Ġ.E., B.A.
GÜP, Ġ.E., B.A.
GÜP, B.A.
Ġ.E.

EVET

Buhar Kürü
Gerekli mi?

Buhar Kürü

HAYIR

Buhar
Hazırlama

Kalıp Sökme
Kaldırma Mukavemeti

Geçici Markalama
Prefabrike Yapı Elemanının Kaldırılması

Kontrol Bölgesine TaĢıma

Markalama

SON MUAYENELER ve DENEYLER
RED

KABUL

Uygunsuzluğun
Giderilmesi

Tamirat Yapılan
Elemanın Kontrolü
Prefabrike Yapı Elemanının Stok
Sahasına TaĢınması ve Ġstiflenmesi

Gerekli Nakliye Araç
Organizasyonunun Yapılması

Sevk Öncesi Prefabrike Yapı Elemanlarının
Son Kontrollerinin Yapılması

Prefabrike Yapı Elemanlarının
Araca Yüklenmesi

Nakliye Araçları Ġle
ġantiyeye TaĢıma

Stok Kayıtlarının
GüncelleĢtirilmesi

ġekil 6.1. Öngermeli ve Öngermesiz Prefabrike Yapı Elemanları Üretim ĠĢ AkıĢ
ġeması.
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KANTAR

Su
(1)

Kum Stok
(2,3,4,5,6)

Çimento
Stok (3)
8

TaĢ Tozu
(2,3,4,5,6)

K-1
(2,3,4,5,6)

K-2
(2,3,4,5,6)

Beton
Kimyasal (7)

Santral
BileĢenlerin Tartımı
Rutubet
Tayini

Harmanlama

Reçete
Hazırla
ma

(8)

Prefabrike Yapı
Elemanı Kalıp
Hazırlanması

Öngerme
(9)

Demir Donatı
(10)

Beton Dökümü

Muayene Noktaları:
(1) Su evsafının muayenesi
(2) Kum evsafının muayenesi
(3) Çimento özgül ağırlık deneyi
(4) Elek analizi
(5) Birim ağırlık tayini
(6) Ġnce ve iri agregada özgül ağırlık tayini
(7) Kimyasal katkı muayeneleri
(8) Beton slump kontrolü
(9) Kalıp kontrolüne dair iĢlem
(10) Donatı kontrolü

ġekil 6.2. Öngermeli ve Öngermesiz Prefabrike Yapı Elemanları Üretiminde
Kullanılan Betonun Hazırlanma Prosedürü.
Öngermeli prefabrik yapı elemanı üretimi ile öngermesiz prefabrik yapı elemanı
üretimi, öngerme donatısının hazırlanması iĢlemine kadar aynı üretim prosedürüne
göre

yapılmaktadır.

Önceden hazırlanmıĢ

betonarme demir donatı kalıba

yerleĢtirilmekte ve öngerme donatısı da öngermeli eleman hazırlama ve çekme
talimatına uygun olarak kalıp ve betonarme demir donatı içine yerleĢtirilmektedir.
Öngermeli prefabrike yapı elemanı üretiminde, üretim öncesi, üretim sırası ve üretim
sonrası güvenlik çok önemlidir. Bu nedenle, bu konuya iliĢkin güvenlik talimatlarına
uyulması gerekmektedir. Öngermeli elemanın üretiminde, projede belirtilen tip
öngerme donatısı, beton sınıfı, her demet için uygulanacak ön germe kuvveti,
aktarma anındaki beton mukavemeti, enine donatı aralıkları ve diğer donatılar tek tek
kontrol edilerek uygulanmaktadır. Germe iĢlemi baĢlamadan önce çekirdekten
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sonraki telin uzunluğu, ara germedeki telin uzunluğu ve esas çekmedeki telin
uzunluğu hassas bir biçimde ölçülmekte ve kayıtlara alınmaktadır. Germe iĢlemi
bittikten sonra ise diğer donatıların yerleĢtirme ve bağlama iĢlemi yapılmakta ve
kalıp beton dökümüne hazır hale getirilmektedir.
Beton dökümünü takiben, yukarıda tanımlanan iĢlemler uygulandıktan sonra, stok
sahasında istiflenmiĢ olarak bekleyen prefabrike yapı elemanlarından, haftalık
sevkıyat programına göre, sevkıyatı yapılacak olanlar için gerekli nakliye araçları,
fabrika müdürü ve Ģantiye Ģefi tarafından organize edilmektedir. Prefabrike yapı
elemanlarının sevk öncesi son kontrolleri de yapıldıktan sonra, nakliye araçlarına
yüklenmekte ve irsaliyeleri kesilip ilgili Ģantiye alanlarına gönderilmektedirler. Bu
aĢamadan sonra fabrikada stok kayıtları güncellenmekte, Ģantiyede ise montaj
aĢaması baĢlamaktadır.
6.3.4. Prefabrikasyonda Yapım Süreci
Prefabrike yapım sistemlerinde, yerinde dökme olarak ve genellikle iĢveren
tarafından yaptırılan altyapı iĢlemi tamamlandıktan sonra sıra prefabrike yapı
elemanlarının montaj çalıĢmalarına gelmektedir. ġantiyeye nakilleri yapılmıĢ bu yapı
elemanlarının yerleri ve birleĢim detaylarına iliĢkin montaj projeleri PM‟nden temin
edilmekte ve incelendikten sonra Ģantiye Ģefi tarafından kalifiye elemanlara montajın
nasıl yapılacağı aktarılmaktadır. Montaj aĢamasında, prefabrike yapı elemanlarının
vinçle kaldırılması iĢlemi, eleman daha henüz tasarım aĢamasındayken, PM
tarafından yapılan hesaplar sonucu kaldırma kancalarının yerlerinin belirlenmesi ve
üretim aĢamasında beton dökümü gerçekleĢmeden bu elemanların yerlerine
konulması ile belirlenmiĢ noktalardan, büyük bir itina ile yapılmaktadır. Prefabrike
yapının montajının tamamlanması ile artık yapı iç tasarıma ve daha sonrasında ise
kullanıma hazır konuma gelmiĢ olmaktadır.
6.4. Türkiye’de Prefabrikasyonun Bugünkü Durumu
Türkiye, yüksek enflasyonlu ekonomisi, politik değiĢkenliği, teknolojide geliĢmiĢ
ülkelere olan bağımlılığı ve geliĢmiĢ ülkelere göre belirgin kültürel farklılığı gibi
sebeplerden dolayı geliĢmekte olan ülkeler arasında yer almaktadır. Enflasyon
oranlarındaki yüksek değiĢkenlik, yüksek teknoloji maliyetleri, yüksek kalite
maliyetleri, yüksek bakım maliyetleri, düĢük iĢçi ücretleri, yüksek eğitim maliyetleri
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ve düĢük yerel tedarikçi sayısı gibi etkenler birçok sektörü olduğu gibi inĢaat
sektörünü ve dolayısıyla prefabrike endüstrisini yoğun bir Ģekilde etkisi altında
tutmaktadır. Bu nedenle, prefabrikasyon endüstrisinin bugünkü durumunu ortaya
koyabilmek için, üretimin verimliliği, maliyet, ülke genelindeki talep ve malzeme
tedariki gibi kriterlere bağlı incelemekte yarar vardır.
6.4.1. Üretimdeki Verimlilik ve Maliyetler
Prefabrik beton endüstrisi bugün ekonomik koĢullara bağlı olarak 80-110 arasında
değiĢen firmanın faaliyet gösterdiği, GSMH içindeki payı yaklaĢık binde iki olan bir
sektördür. Sektörün yarattığı istihdam kapasitesi 8000 dolayındadır, üretim tesisi
sayısı ise 90‟dır. Sektörün yıllık üretimi 1,3-1,5 milyon m3 dolayındadır. Üretim
verimliliği yaklaĢık %40‟dır ve Avrupa ülkelerindeki verimlilik oranının neredeyse
yarısı kadardır. Verimlilik kullanılan otomasyon seviyesinden etkilenmektedir.
Teknoloji ithalatının yüksek maliyetli olmasıyla birlikte düĢük iĢçi ücretleri de
otomasyona yapılan yatırımları engellemektedir. ĠĢçi ücretleri, Hollanda, Belçika ve
Britanya gibi ülkelerde toplam üretim maliyetlerinin %50‟den fazlasını oluĢtururken,
Türkiye‟de bütün üretim maliyetlerinin yaklaĢık %28‟ini oluĢturmaktadır. KiĢi
baĢına düĢen prefabrik beton üretimi 65kg‟dır. Bu miktar Almanya‟da 740kg,
Belçika‟da 920kg, Danimarka‟da 430kg, Fransa‟da 520kg, Ġtalya‟da ise 530kg‟dır.
Üretimin denetlenerek yapıldığı prefabrikasyon sanayisinin ülkemizde bu kadar
düĢük üretim hacmine sahip olması yapı üretiminde kaliteye önem verilmediğinin en
önemli göstergesidir. Bugün prefabrikasyon üretiminin özellikleri Ģu Ģekilde ifade
edilebilmektedir (Tokman ve Eryılmaz, 2004), (Mıstıkoğlu ve diğerleri, 2003):


Prefabrikasyon teknolojisi yapı üretiminde en çok sanayi yapılarında
kullanılmaktadır. Sanayi yapılarının %75-85‟i bu teknoloji ile yapılmaktadır.



Tablo 6.1‟de de görüldüğü gibi, sektör üretiminin yaklaĢık yarısını yapı
elemanı üretimi yani üstyapı oluĢturmaktadır. Altyapı iĢleri ile çevre düzeni
elemanları üretimi de diğer yarıyı eĢit paylaĢmaktadırlar.



Sektör üretimine en büyük talep özel sektörden gelmektedir. Kamu
sektörünün pazar payı %25 dolayındadır ve daha çok altyapı inĢaatlarına
yöneliktir.



TPB üyeleri firma toplamının 1/3‟ünü oluĢtururken, toplam üretimin 2/3‟ünü
gerçekleĢtirmektedirler.
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Sektör üretimine bölgesel dağılım açısından bakıldığında, en büyük payı
%46‟lık bir oranla Marmara Bölgesi almaktadır. Bunu sırasıyla Ġç Anadolu
(%26), Ege ve Batı Akdeniz (%20), Doğu Akdeniz ve Karadeniz (%3‟er) ve
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri izlemektedir. Son on yılın verileri
bazında sektörün ortalama büyüme hızı %4 olmuĢtur.

Tablo 6.1. 1992-2002 Yılları Arasında Sürekli Üye Olan Firmaların Üretimi (m3)
(Tokman ve Eryılmaz, 2004).
YILLAR

ÜSTYAPI

ALTYAPI

ÇEVRE

SBD

TOPLAM

1992

106 128

53 696

22 302

37 035

219 201

1993

132 234

30 118

31 974

30 295

223 221

1994

96 892

45 649

23 990

23 394

189 925

1995

167 348

35 687

36 361

22 485

261 881

1996

231 608

16 648

44 890

22 231

315 377

1997

229 645

44 468

66 118

23 640

363 871

1998

202 863

44 424

80 799

27 593

355 679

1999

133 381

20 391

70 010

21 490

245 272

2000

130 330

19 630

66 547

33 553

250 060

2001

81 660

10 090

68 883

14 673

175 306

2002

164 510

26 767

70 182

13 353

274 794

6.4.2. Talep Koşulları
1990-1997 döneminde yaĢanan sürekli büyüme (1994 krizi hariç) 1998‟de baĢlayan
durgunluk dönemi ile sona ermiĢ, 1999 yılında depremin de etkisiyle baĢlayan
daralma 2001 yılı baĢından itibaren hızlanarak durma noktasına gelmiĢtir. 2002
yılında ise kriz öncesi üretim düzeyine geri dönülmüĢtür. Günümüzde, konut ve
altyapı projeleri Türkiye inĢaat sektöründe baskın konumdadır. Devlet, sektörün en
iyi müĢterisi konumundadır ve izledikleri politika inĢaat kalitesini ve talepteki
istikrarı etkilemektedir. Devlet politikaları, sermayenin mümkün olduğu kadar çok
projeye bölünmesi Ģeklinde olduğu için, kalite ve yapının zamanında bitirilmesi
hiçbir rekabet avantajı getirmemektedir. Talepteki belirsizlik, prefabrikasyon
sektörünün en büyük problemi olarak görülmektedir. Halk ve özel sektör, %31 ve
%69 oranında prefabrikasyon üretiminde paya sahiptir. Bugün, prefabrik beton
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endüstrisinin inĢaat sektörü içindeki payı büyük ölçüde sanayi yatırımlarına bağlı
olarak değiĢmektedir. Prefabrike yapım sistemleri ile inĢa edilen yapıların %70‟lik
kısmını ise yine sanayi yapıları oluĢturmaktadır. Sanayi yapılarının ülkedeki toplam
yapı üretimi içindeki payı %8 civarındadır, prefabrikasyonun inĢaat sektöründen
aldığı pay da %6-7 arasında değiĢmektedir (Tokman ve Eryılmaz, 2004),
(Mıstıkoğlu ve diğerleri, 2003).
6.4.3. Malzeme Tedarik Koşulları
Türk inĢaat malzemesi endüstrisi, diğer geliĢmekte olan ülkelerin benzer endüstrileri
ile karĢılaĢtırıldığında istisna bir durum göstermektedir. Çünkü hem yurtiçinde hem
de yurtdıĢında yüksek seviyede rekabet edebilmektedir. GeliĢmekte olan ülkeler
içerisinde, Türk demir ve çelik endüstrisi en hızlı geliĢenlerden birisidir. 1999
verilerine göre, Türkiye‟de 19.9 milyon ton toplam çelik üretim kapasitesine sahip 24
imalatçı

bulunmaktadır.

oluĢturmaktadır.

Yalnız

Toplam

üretimin

buradaki

tek

%83‟ünü

dezavantaj,

uzun

üretim

çelik
bazı

ürünler

bölgelerde

yoğunlaĢmaktadır. Demir ve çelik endüstrileri kadar olmasa da, çimento endüstrisi de
dünya ihracatında %3-4 payla 28 imalatçıya sahiptir. Prefabrikasyon sektörünün
toplam inĢaat demiri tüketimindeki payı %2,5, kullandığı PÇ 32,5 ve PÇ 42,5 türü
çimento tüketimindeki payı da %4‟tür (Mıstıkoğlu ve diğerleri, 2003), (Tokman ve
Eryılmaz, 2004).
6.4.4. Prefabrikasyonun Sorunları ve Gelişememe Nedenleri
Prefabrikasyonun sorunlarını belirlemeye çalıĢırken, herhangi bir yapım sisteminin
teknik sorunlarına açıklık getiriliyormuĢ gibi düĢünmek ve bu mantıkla hareket
etmek yanlıĢtır. Çünkü prefabrikasyon, inĢaat sektörü gibi ülkemizde yaygın, canlı ve
ulusal ekonomide ağırlıklı yeri olan bir sektörün içinde, akla, teknik hassasiyete ve
ustalığa dayalı ve geliĢmeye açık küçük çaplı bir alt sektördür. Bugün prefabrikasyon
gündeminde beklentiler doğrultusunda geliĢmeyi engelleyen küçüklü büyüklü birçok
sorun mevcuttur. Yukarıdaki bilgilerin de ıĢığında bu sorunları aĢağıdaki gibi altı
baĢlık altında sıralayabiliriz (TPB, 1988), (Yücesoy, 1992):


Mevzuat-Yapım Süreci Meseleleri:
-

Ġhale ve teklif biçiminde reform ihtiyacı

-

Avans-ön ödeme sistemlerinin kurulması ihtiyacı

-

Tasarım öncesi Ģartname eksikliklerinin giderilmesi
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-

Tasarımcı ve müteahhit kesiminden kopuk çalıĢma

-

ĠĢ programlama disiplini olmayıĢı

-

Devletin özel destek ve teĢvikinin sağlanması

-

Yapı kooperatifleri ile özel yakınlaĢma ihtiyacı

Ana Kavram Belirsizlikleri:
-

Kalite-kalitesizlik rekabeti, Ģantiye uygulamalarında kalite

-

Patent kurumunun zayıflığı

Çevredeki Ġlgi ve Bilgi Eksikliği:
-

Genel kamuoyunda bilinmemesi, yeterince tanınamamıĢ olması

-

Meslek çevrelerinde yeterince bilinmemesi

-

Eğitim programlarında hiç yer alamayıĢı

-

Devletin özendirici olup destek sağlamaması

Uygulamanın Teknik Detayıyla Ġlgili Meseleler:
-

BirleĢme detaylarının geliĢtirilme ihtiyacı

-

Depreme karĢı kalite yükseltme meselesi

-

Diğer ileri tekniklerle bütünleĢmede öncelik alabilme ihtiyacı

Ülkedeki Genel Ekonomik Ġstikrarsızlık:
-

Enflasyonun etkisi

-

Konut kredilerinin süratle yetersizleĢmesi

-

Talep süreksizliği

-

Nakit akıĢı yetersizliği

-

Kalitenin maliyeti

-

Uzun vadeli yatırımın olmaması

-

Banka kredilerinde özel anlayıĢ ihtiyacı

Sektör Ġçi Sorunlar:
-

Firmalar

bazında

yönetim-organizasyon

sorunları,

deneyim

eksiklikleri
-

Yeni yaratıcı projeler oluĢturma ihtiyacı

-

Ar-Ge çalıĢmaları ihtiyacı.

Bu sıralama, prefabrikasyona iliĢkin sorunlar hakkında genel bir fikir vermektedir.
Ġrdelendiğinde görülecektir ki, sorunlar bu kadarla sınırlı değildir. Ancak
prefabrikasyonun sorunları ve bu sorunlara ait çözüm yolları arayıĢı baĢlı baĢına bir
araĢtırma konusu olabileceği için burada daha detaylı bilgiye girilmeyecektir. Bugün
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prefabrikasyon alt sektörünün geliĢmesinin önünde engel oluĢturan bu sorunların
aĢılmasında yapılması gereken ilk Ģey, prefabrikasyonun ülkemiz inĢaat sektörüne ve
ekonomisine getireceği faydalar üzerinde durularak ülke çapında tanıtımının
yapılmasıdır. Yine bu amaçla yapılacak diğer bir önemli atılım, konut pazarına
girmenin yollarını bulmaktır. Bu çalıĢmalardan en önemli bir tanesi, mevzuata iliĢkin
eksikliklerin tamamlanmasıdır. Prefabrike yapım sistemlerinin baĢarıya ulaĢmasında
proje katılımcılarının ortak bir çalıĢma gerçekleĢtirmeleri son derece önemlidir.
Prefabrikasyon bir devlet politikası olarak benimsenmeli ve desteklenmelidir.
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7. TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ, TAM ZAMANINDA ÜRETĠM ve
TOPLAM

ÜRETKEN

BAKIM

YÖNETĠM

YAKLAġIMLARI’NIN

ENTEGRASYONUNUN TÜRK PREFABRĠKASYON SEKTÖRÜ’NDE
UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR ALAN ARAġTIRMASI
Bu bölümde, Türk Prefabrikasyon Sektörü‟nün öncü firmalarının genel özelliklerini
ve yönetim anlayışlarını belirlemek

ve yeni yönetim yaklaşımlarından Toplam

Kalite Yönetimi, Tam Zamanında Üretim ve Toplam Üretken Bakım Yönetim
Yaklaşımları‟nın, genel ve temel teknik ilkelerini uygulayıp uygulamadıklarını tespit
etmek ve bunun sonucunda da, bu yeni yönetim yaklaşımlarının, bu firmaların üretim
süreçlerinde uygulanabilirliğini analiz etmek amacıyla bir anket çalışmasına yer
verilmektedir. Bu amaç doğrultusunda, alan araştırması; 1. Alan araştırmasının
yöntemi, örneklem yapısı ve süreci, 2. Alan araştırmasının amaçları ve bu amaçlar
doğrultusunda geliştirilen sorular olmak üzere iki boyutu ile ele alınmaktadır. Bu
bölümde, bu sürecin tüm ayrıntılarıyla ortaya konulması hedeflenmektedir.
7.1. Alan AraĢtırmasının Yöntemi, Örneklem Yapısı ve Süreci
Alan araştırmasının hedef kitlesi olarak, Türkiye Prefabrik Birliği Üyesi firmalar
arasından, ISO 9001:2000 kalite belgesi sahibi 18 firma belirlenmiştir. Belirlenen
prefabrike inşaat firmalarının isimleri EK1‟deki anket içinde yer almaktadır.
Alan araştırmasının yukarıda belirtilen amacı kapsamında, firmalara öncelikle telefon
açılmış ve kalite departmanlarından sorumlu üst düzey yetkilileri ile görüşülmüştür.
Görüşmelerde alan araştırmasının ne amaçla yapıldığı ile ilgili genel bilgi verilmiş ve
bu araştırmaya katılımlarının önemi belirtilmiştir. Anket, gerekli aydınlatıcı
açıklamaları içeren bir ön yazı ile İstanbul dışındaki firmalara e-mail aracılığıyla ve
İstanbul‟daki firmalara da birebir görüşülerek iletilmiştir. Sonuç olarak, 18 firmadan
3‟ü prefabrike firması olarak anılmasına rağmen bu alanda üretim yapmadıklarını
belirterek anketi cevaplandıramamıştırlar. Yine 5 firma da, üst yönetimin direktifleri
doğrultusunda çekimser kalmış ve ankete katılmamıştır. Bu da yaklaşık %56‟lık bir
katılım oranına denk gelmektedir. Cevaplanan anket formlarından elde edilen
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bulgular, tanımlayıcı çözümlemeler ve ilişkisel çözümlemeler olmak üzere iki farklı
şekilde sunulmuş ve değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı çözümleme yöntemi olarak, MS
Excel programı kullanılmış ve bulgular grafikler oluşturularak değerlendirilmiştir.
İlişkisel çözümleme olarak ise, SPSS 12.0 istatiksel analiz programı kullanılmış ve
bulgular arası ilişkisel çözümlemeler, sıralı ölçek ve aralıklı ölçek olmak üzere iki
farklı şekilde değerlendirilmiştir. Sıralı ölçeklerin çözümlemeleri, çapraz çizelgeler
kullanılarak yapılmış ve değerlendirilmiştir. Aralıklı ölçeklerin çözümlemeleri ise,
korelasyon çözümleme yöntemi kullanılarak yapılmış ve değerlendirilmiştir.
7.2. Alan AraĢtırmasının Amaçları ve Soruları
Alan araştırması kapsamında hazırlanan anket, 5 Bölümden oluşmaktadır. Her bir
bölümün içeriği şu şekildedir:
1.Bölüm: firmanın genel özelliklerini ortaya çıkarmaya yönelik hazırlanmış 10 adet
sorudan oluşmaktadır.
2.Bölüm: firmanın yönetim anlayışını ve TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim
Yaklaşımları‟nın ortak ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, eğer uygulanıyorsa ne
düzeyde

uygulandığını

belirlemeye

yönelik

hazırlanmış

26

adet

sorudan

oluşmaktadır.
3.Bölüm: firmanın TKY yaklaşımının temel teknik ilkelerinden hangisi/hangilerini,
ne düzeyde uyguladığını ve bu konuya yaklaşımını belirlemeye yönelik hazırlanmış
8 adet sorudan oluşmaktadır.
4.Bölüm: firmanın TZÜ

yönetim

yaklaşımının

temel

teknik ilkelerinden

hangisi/hangilerini, ne düzeyde uyguladığını ve bu konuya yaklaşımını belirlemeye
yönelik 13 adet sorudan oluşmaktadır.
5.Bölüm: firmanın TÜB

yönetim

yaklaşımının temel teknik ilkelerinden

hangisi/hangilerini, ne düzeyde uyguladığını ve bu konuya yaklaşımını belirlemeye
yönelik 9 adet sorudan oluşmaktadır.
Ankette yer alan bu 5 bölümde, cevap aranan soruların amaçları daha ayrıntılı olarak
aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
1. Belirlenen prefabrike inşaat firmalarının çalışan sayısı, kapasite kullanımı, süreç
çeşidi, teknoloji düzeyi, vb. gibi sahip olduğu genel özelliklerini belirlemek
2. Firmaların bugünkü yönetim anlayışlarını ve gelecek için hedeflerini belirlemek
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3. Üretim verimliliği söz konusu olduğunda, hangi kriterlere ne oranda önem
verdiklerini belirlemek
4. Yönetimin katılımının ve liderlik anlayışının yönetimsel bir değişim sürecinde
var olup olmadığını belirlemek
5. Firmaların yönetim anlayışlarında stratejik planlara yer verip vermediklerini
belirlemek ve stratejik plan yapmanın faydalarını tespit etmek
6. Firmaların yönetim anlayışlarında eğitime yer verip vermediklerini, kimlere ne
amaçla eğitim verildiğini ve firmaya sağladığı faydaları öğrenmek
7. Firmaların karar süreçlerinde çalışanların katılımına bakış açılarını ve ne oranda
önem verdiklerini, çalışanların katılımının firma yönetim anlayışına getirilerini
incelemek
8. Firmaların yönetim anlayışlarında takım çalışmasına yer verip vermediklerini ve
takım çalışmasının firma yönetimine getirilerini incelemek
9. Firmaların süreçlerini yönetimi ilkesini uygulayıp uygulamadıklarını ve süreç
yönetiminin getirilerini incelemek
10. Firmaların sürekli gelişmeyi benimseyip benimsemediklerini ve getirilerini
belirlemek
11. Firmaların müşteri memnuniyetine verdikleri önemin derecesini tespit etmek,
müşteri beklentilerini karşılamak ve müşteri şikayetlerini özellikle hangi
konularda olduğunu tespit etmek
12. Firmaların teslimat sonrası müşteriye verdiği teminatları belirlemek
13. Firmaların bir kalite politikaları olup olmadığını tespit etmek, kaliteye hangi
süreçlerde önem verdiklerini belirlemek ve bir kalite politikasına sahip olmanın
getirilerini analiz etmek
14. Süre ve maliyet kısıtlamasının gerekli olduğu durumlarda kalitenin önemini
belirlemek
15. Firmaların tedarikçi kalite yönetimi yapıp yapmadıklarını, yapmıyorlarsa
nedenlerini araştırmak. Tedarikçi kalite yönetiminde ne tür bir yol tercih
ettiklerini ve sonuçlarını belirlemek
16. Firmalarda TKY‟nin neden uygulanamadığını belirlemek
17. Firmaların üretim planlama sisteminin nasıl işlediğini belirlemek
18. Firmaların üretim süreçlerine yönelik hazırlık zamanlarının kısaltılması için özel
bir çaba gösterip göstermediklerini ve sonuçlarını belirlemek
19. Firmaların kanban sistemini uygulayıp uygulamadıklarını belirlemek
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20. Firmaların üretim sistemlerinin özelliklerini tespit etmek ve çekme sistem
üretimin uyarlanıp uyarlanamayacağını incelemek
21. Firmaların iş yaptığı tedarikçilerin seçiminde nelere dikkat ettiklerini belirlemek
ve tedarikçilerin teslimat süresi ile ilgili alışkanlıklarını tespit etmek
22. Firmaların üretim tesislerindeki ekipman yerleşiminin nasıl olduğunu tespit
etmek ve üretim verimliliği üzerindeki etkilerini incelemek
23. Firmaların, yaptıkları üretim programlarına uyma oranlarını ve bunun faydalarını
belirlemek ve üretimin aksamasına sebep olan etkenleri analiz etmek
24. Firmalarda TZÜ‟in neden uygulanamadığını belirlemek
25. Firmaların, yönetim anlayışlarında bakım faaliyetlerine yer verip vermediklerini,
bakım faaliyetlerini uygulama yöntemlerini belirlemek ve sonuçlarını analiz
etmek
26. Firmaların bakım faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için oluşturdukları bir bakım
departmanları olup olmadığını, yoksa neden gerek duyulmadığını tespit etmek,
bakım departmanlarının kuruluş amaçlarını belirlemek ve sonuçlarını analiz
etmek
27. Firmaların ekipman teknolojisine verdikleri önemin oranını belirlemek, teknoloji
gelişiminin sağlanmasının getirilerini tespit etmek
28. Patentli ekipman kullanımının firmalardaki yerini tespit etmek.
Araştırma kapsamında, anket çalışmasının yukarıda ayrıntılı olarak ifade edilen
amaçlarını gerçekleştirebilmek için, anketi oluşturan sorular formüle edilmiştir.
Hazırlanan soruların hiçbiri, daha önce hiçbir araştırmada yer almamış, araştırmanın
amacına ulaşmasında gerekli olduğu düşünülerek, yalnız bu araştırma için formüle
edilmiştir. Her bölüm için formüle edilmiş soruları içeren anket formu EK1‟de yer
almaktadır.
7.3.Alan AraĢtırmasından Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi
Alan araştırmasından elde edilen bulgular, tanımlayıcı çözümleme ve ilişkisel
çözümleme olmak üzere iki farklı yöntemle sunulmuştur. Tanımlayıcı çözümleme
kısmında bulgular, beş alt bölüm halinde ve grafikler aracılığıyla sunulmuştur.
İlişkisel çözümleme kısmında ise, bulgular arası ilişkisel çözümlemeler, sıralı ve
aralıklı ölçek olmak üzere iki farklı şekilde değerlendirilmiş ve tablolar aracılığıyla
sunulmuşlardır. Bu bölümün amacı, alan araştırması ile elde edilen tüm bulguların
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grafikler ve tablolar aracılığıyla bir değerlendirmesini yapmak ve en iyi şekilde
anlaşılmasını sağlamaktır.
7.3.1. Tanımlayıcı Çözümlemeler Ġle Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi
Bu bölümde, önce alan araştırmasının ilk bölümü olan firma genel özellikleri ile ilgili
bulgular, daha sonra sırasıyla firmaların yönetim anlayışları ve TKY, TZÜ ve TÜB
Yönetim Yaklaşımları‟nın ortak ilkelerini uygulayıp uygulamadıkları, eğer
uyguluyorlarsa ne düzeyde uyguladıkları ile ilgili bulgular, firmaların TKY
yaklaşımının temel teknik ilkelerinden hangisi/hangilerini, ne düzeyde uyguladıkları
ve bu konuya yaklaşımları ile ilgili bulgular, firmaların TZÜ yönetim yaklaşımının
temel teknik ilkelerinden hangisi/hangilerini, ne düzeyde uyguladıkları ve bu konuya
yaklaşımları ile ilgili bulgular ve firmaların TÜB yönetim yaklaşımının temel teknik
ilkelerinden hangisi/hangilerini, ne düzeyde uyguladıkları ve bu konuya yaklaşımları
ile ilgili bulgular yer almaktadır.
Firmaların Genel Özellikleri Ġle Ġlgili Elde Edilen Bulgular
Firmaların kuruluş yılları, prefabrike sektöründeki faaliyet süreleri, üretim hacimleri,
ciroları, ürettikleri prefabrike yapı elemanı çeşitleri ve üretim şekilleri, uzmanlık
alanları, daimi çalışan sayıları ve teknoloji düzeyleri gibi firmaların genel
özelliklerini ortaya koyan sorular anketin birinci bölümünde yer almaktadır.
Firmaların Merkezlerinin Bulunduğu Şehirler
Şekil 7.1‟de görüldüğü gibi, firmaların büyük çoğunluğunun merkezleri %30‟luk bir
oranla İstanbul‟da bulunmaktadır. Bu oranı %20 ile İzmir şehri izlemektedir. Diğer
Ankara, Uşak, Niğde, Eskişehir ve Samsun illeri ise %10‟luk bir oranla üçüncü
sırada yer almaktadır. Bu oranları firma sayısı olarak ifade edecek olursak, 10
firmanın 3‟ü İstanbul, 2‟si İzmir merkezli ve geri kalan 5 firma da her bir şehirde
birer tane olmak üzere, Ankara, Uşak, Niğde, Eskişehir ve Samsun merkezli
kuruluşlardır.
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Şekil 7.1. Firmaların Merkezlerinin Bulundukları Şehirlere Göre Sayıları ve
Yüzdelik Oranları.
Firmaların Kuruluş Yılları
Şekil 7.2‟de görüldüğü gibi, firmaların %50‟si 1986-1995 yılları arasında
kurulmuştur. Bu da sayı olarak, 10 firmadan 5‟ini kapsamaktadır. Firmaların %20‟si
1965-1975 yılları arasında ( 10 firmadan 2‟si ), diğer %20‟si 1976-1985 yılları
arasında ( 10 firmadan 2‟si ) ve %10‟luk kısmı ise 1996-2005 yılları arasında ( 10
firmadan 1‟i ) kurulmuştur.
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Şekil 7.2. Firmaların Kuruluş Yıllarına Göre Sayıları ve Yüzdelik Oranları.
Firmaların Prefabrikasyon Sektöründeki Faaliyet Süreleri
Şekil 7.3‟de görüldüğü gibi, firmaların %50‟si 0-10 yıldır prefabrikasyon sektöründe
faaliyet göstermektedir. Firmaların %20‟si 11-20 yıldır, diğer %20‟si 21-30 yıldır ve
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%10‟u ise 31-40 yıldır bu sektörde bulunmaktadır. Bu oranlar sayı olarak ifade
edilecek olursa, 10 firmanın 5‟i 0-10 yıldır, 2‟si 11-20 yıldır, diğer 2‟si 21-30 yıldır
ve 1 tanesi de 31-40 yıldır bu sektörde faaliyet göstermektedir.
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Şekil 7.3. Firmaların Prefabrikasyon Sektöründeki Faaliyet Sürelerine Göre Sayıları
ve Yüzdelik Oranları.
Firmaların Günlük ve Yıllık Üretim Hacimleri
Şekil 7.4‟de görüldüğü gibi, firmaların 8 tanesinin ( %80‟inin ) günlük üretim hacmi
0-500m3 arasındadır. Şekil 7.5‟de görülen sonuçlara göre ise firmaların %70‟inin
yıllık üretim hacmi 0-100bin m3 arasındadır. Bu oran sayı olarak ise 7 firmaya denk
gelmektedir. Diğer 3 firma ise %10‟luk dilimler halinde 101-200bin m3, 201-300bin
m3 ve 501-600bin m3 civarında yıllık üretim hacmine sahip bulunmaktadır.
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Şekil 7.4. Firmaların Günlük Üretim Hacimlerine Göre Sayıları ve Yüzdelik
Oranları.

94

10
9
8

7(%70)

Firma Sayısı

7
6
5
4
3
2

1(%10)

1(%10)

1(%10)

1

0

0

301-400bin

401-500bin

0
0-100bin

101-200bin

201-300bin

501-600bin

Yıllık Üretim Hacmi (m3)

Şekil 7.5. Firmaların Yıllık Üretim Hacimlerine Göre Sayıları ve Yüzdelik Oranları.
Firmaların 2004 Yılı Üretim Hacimleri ve Ciroları
Şekil 7.6‟da görüldüğü gibi, ankete katılan firmaların %70‟inin 2004 yılı üretim
hacmi 0-25bin m3 civarındadır. Bu oranda firma sayısı olarak 7‟ye denk gelmektedir.
Diğer 3 firmanın ise %10‟luk oranlarla, 51-75bin m3, 101-125bin m3 ve 126-150bin
m3 yıllık üretim hacmine sahip olduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 7.6. Firmaların 2004 Yılı Üretim Hacimlerine Göre Sayıları ve Yüzdelik
Oranları.
Bununla birlikte firmaların 2004 yılı ciroları, Şekil 7.7‟den de anlaşılabileceği gibi,
10 firmadan 8‟ininki 0-25milyon YTL arasındadır. Bu da %80‟lik bir dilime karşılık
gelmektedir. 10 firmadan 1 tanesinin 2004 yılına ait cirosu 101-125milyon YTL
iken, diğer birininkinin 426-450milyon YTL civarında olduğu tespit edilmiştir. Yine
bu rakamlarda %10‟luk dilimlere karşı gelmektedir.
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Şekil 7.7. Firmaların 2004 Yılı Cirolarına Göre Sayıları ve Yüzdelik Oranları.
Firmalarda Üretilen Prefabrike Yapı Elemanı Çeşidi
Şekil 7.8‟de görüldüğü gibi, firmaların 9‟u üst yapı elemanları, yine 9‟u çevre
düzenleme elemanları üretmektedir. 10 firmadan 6‟sı altyapı elemanları, 2‟si
elektrifikasyon elemanları üretmektedir. Anketi cevaplandıran firmalardan 2‟si de
diğer seçeneğini de seçerek, öngerilimli köprü kirişleri ile beton bloklar ve ağır beton
denge ağırlıkları ürettiklerini belirtmişlerdir.
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Şekil 7.8. Firmaların Ürettikleri Prefabrike Yapı Elemanı Çeşidine Göre Sayıları ve
Yüzdelik Oranları.
Firmaların Uzmanlık Alanları
Şekil 7.9‟da görüldüğü gibi, firmaların %40‟ı sanayi yapılarının üretiminde, %17‟si
altyapı

inşaatlarında,

diğer

%17‟si
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ise

yol-köprü-baraj

inşaatlarında

uzmanlaşmışlardır. Turizm yapılarının üretiminde uzmanlaşmış bir prefabrike
firması bulunmamaktadır. Bunlara ilaveten, 10 firmadan 3‟ü diğer seçeneğini
işaretlemiş ve proje tasarımı, elektrifikasyon ve peyzaj tasarımı gibi işlerde de uzman
olduklarını belirtmişlerdir.
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Şekil 7.9. Firmaların Uzmanlık Alanlarına Göre Sayıları ve Yüzdelik Oranları.
Firmaların Toplam Daimi Çalışan Sayısı
Şekil 7.10‟da görüldüğü gibi, ankete katılan firmaların %70‟i yönetici olarak 0-5 kişi
çalıştırmaktadırlar. 10 firmadan sadece 2‟si yönetici olarak 6-10 kişi ve 1‟i de 11-15
kişi çalıştırmaktadır.
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Şekil 7.10. Firmaların Toplam Daimi Yönetici Sayılarına Göre Sayıları ve Yüzdelik
Oranları.
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İdari personel olarak, 10 firmadan 4‟ü 0-5 kişi, 3‟ü 6-10 kişi, diğer 3 firma ise 16-20
kişi, 36-40 kişi ve 146-150 kişi çalıştırmaktadır. Bu rakamlar da oran olarak sırasıyla,
%40, %30 ve %10‟luk dilimlere denk gelmektedir (Şekil 7.11).
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Şekil 7.11. Firmaların Toplam Daimi İdari Personel Sayılarına Göre Sayıları ve
Yüzdelik Oranları.
Yine Şekil 7.12‟de görüldüğü gibi, firmalar %40‟ının teknik personel sayısı, 0-5
kişidir. Bu da 10 firmadan 4‟ünü kapsamaktadır. Yine firmaların %20‟si teknik
personel olarak 11-15 kişi çalıştırmakta, diğer %20‟lik dilim ise 6-10 kişi
çalıştırmaktadır. Diğer 2 firma ise teknik personel olarak sırasıyla 16-20 kişi ve 6165 kişi çalıştırmaktadır.
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Şekil 7.12. Firmaların Toplam Daimi Teknik Personel Sayılarına Göre Sayıları ve
Yüzdelik Oranları.
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Firmaların büyüklükleri ve kapasitelerine göre toplam daimi çalışan işçi sayılarında
da büyük farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin Şekil 7.13‟de görüldüğü gibi, 10
firmadan 4 tanesi işçi olarak 0-50 kişi çalıştırırken, 2 tanesi 101-150 kişi
çalıştırmaktadır. Diğer 4 firmanın işçi sayıları ise şu rakamlar arasındadır; 51-100
kişi, 151-200 kişi, 301-350 kişi ve 351-400 kişi.
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Şekil 7.13. Firmaların Toplam Daimi İşçi Sayılarına Göre Sayıları ve Yüzdelik
Oranları.
Firmaların

Yönetim

AnlayıĢları

ve

TKY,

TZÜ

ve

TÜB

Yönetim

YaklaĢımları’nın Ortak Ġlkeleri Ġle Ġlgili Elde Edilen Bulgular
Ankete katılan firmaların yönetim anlayışlarını belirlemeye yönelik hazırlanmış
sorular ve firmaların misyon ve vizyonlarını ortaya koyan, yeni yönetim
yaklaşımlarına bakışlarını ve bu yönetim yaklaşımlarından tez kapsamında belirlenen
TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim Yaklaşımları‟nın ortak ilkelerinden hangilerini ne
düzeyde uyguladıklarını ortaya koyan sorular anketin ikinci bölümünde yer
almaktadır.
Firmaların Yönetim Anlayışlarını ve Geleceğe Bakış Açılarını Ortaya Koyan Misyon
ve Vizyonları
Ankete katılan 10 firmanın 9‟u yönetim anlayışlarını ortaya koydukları bir
misyonları ve geleceğe yönelik hedef ve beklentilerini ifade ettikleri bir vizyonları
olduğunu belirtmişlerdir (Şekil 7.14).
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Şekil 7.14. Firmaların Bir Misyon ve Vizyon Sahibi Olmalarına Göre Sayıları ve
Yüzdelik Oranları.
Yönetim anlayışlarını ve geleceğe bakış açılarını ortaya koydukları bir misyon ve
vizyonu bulunduğunu belirten 9 firmadan 6 tanesi bunları bizimle paylaşmışlardır:
Firma 1 Misyonu: “Prefabrikasyonda müşteri beklentilerini tam olarak karşılamak ve
bütüncül çözümler üreten bir kuruluş olmak.”
Firma 1 Vizyonu: “Prefabrikasyonda önder, kalitede tek, kendi pazarında öncelikle
akla gelen marka olmak.”
Firma 2 Misyonu: “Biz kamu yararı için kalite ve hizmet üreten, halk için halkı ile
her zaman ve her koşulda varolan, yenilikçi, güçlü ve şeffaf olmayı ilke edinen bir
kuruluşuz.”
Firma 2 Vizyonu: “Globalleşen ve gelişen dünyada tüm teknolojik yeniliklere açık,
genişleyen Pazar ağı ve artan ürün yelpazesi ile zorlu rekabet koşullarına ayak
uydurabilen, modern yönetim stratejileri ve çağdaş çalışma sistemlerini uygulayan
bir firma olmak ve bu vasıflarını korumak için sürekli çaba sarf etmek.”
Firma 3 Misyonu: “Gelişmiş insan becerilerinden, teknolojilerden ve uygun
süreçlerden faydalanarak, içinde çalışıp üretim yaptığımız en sağlam, en ekonomik
yapıları en kısa sürede, en iyi kalitede inşa etmektir.”
Firma 3 Vizyonu: “Tüketici taleplerini yüksek kalite ve standartta, teknolojik
gelişmeleri yakından takip ederek yerine getirmeyi hedefler.”
Firma 6 Misyonu: “Güvenilir, kaliteli, zamanında ekonomik ürünler ile sözleşme
şartlarını karşılayan yapılar üretmek.”
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Firma 6 Vizyonu: “Sektörün en iyileri arasında yerini almak ve sürekliliğini
sağlamak yolu ile saygınlığını pekiştirmek.”
Firma 8 Misyonu: “Sürekli gelişim ve iyileştirme.”
Firma 8 Vizyonu: “Diğer Avrupa ülkeleriyle aynı kaliteyi yakalamak.”
Firma 10 Misyonu: “Tüm müşteri, çalışan, tedarikçi, içinde bulunduğumuz toplum
ve gelecek kuşaklara; sağlam, güvenilir, kaliteli ürünler ve hizmet sunmak, tüm ürün
ve hizmetlerimizi söz verdiğimiz zamanda temin ve teslim etmek, kimliğini,
varolduğu sürece kaliteyi, teknolojiyi, güveni ve dürüstlüğü temsil eden bir unvan
olarak korumak ve temsil etmek.”
Firma 10 Vizyonu: “Ulaştığımız kalite düzeyi, kullandığımız teknoloji, pazardaki
payımız, ürettiğimiz beton miktarı ve elde ettiğimiz ciro ile Türk Prefabrikasyon
Sektörü‟ nün liderliğini sürdürmek.”
Firmaların Üretim Verimliliğinde Belirleyici Kriterlere Verdikleri Önem Dereceleri
Ankete katılan 10 Üye Kuruluş‟tan, imalat endüstrisinde üretimdeki verimliliği
ortaya koymakta kullanılan dört temel kriter olan kalite, maliyet, teslimat ve
esnekliği, kendi firmaları açısından verdikleri önem derecesine göre sıralamaları
istenmiştir. Anket sonuçlarına göre, Şekil 7.15‟de de ifade edildiği gibi toplam 35
puan alan „kalite‟ en çok önem verilen kriter olarak firmalar tarafından belirlenmiştir.
Bunu 24‟er puan alarak ikinci derece önemli görülen maliyet ve teslimat kriterleri
izlemekte ve 17 puan alan esneklik ise en az önem taşıyan kriter olarak ifade
edilmektedir.
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Üretim Verimliliğinde Belirleyici Dört Kriter

Şekil 7.15. Firmaların Üretim Verimliliğinde Belirleyici Dört Kritere Verdikleri
Önem Derecelerine Göre Toplam Puanlama.
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Firmaların Üst Yönetimlerinin Yönetim Anlayışı İle İlgili Köklü Değişim Kararları
Karşısındaki Tutumları
Ankete katılan 10 Üye Kuruluş‟tan, üst yönetimlerinin, yönetimde gerçekleşebilecek
herhangi bir köklü değişim kararı karşısında sergileyeceği tutumun ne olacağını ifade
etmeleri istenmiştir. 10 firmadan 8‟i, böyle bir durum karşısında yönetimlerinin
tavrının sorumlulukları paylaştırmak ve yalnız yöneticilik vasfını kullanmak
olacağını belirtmiştir. Bu rakam %80‟lik bir orana karşılık gelmektedir. Diğer
%20‟lik kısmı oluşturan 2 firma ise yönetimin her konuda sonuna kadar sorumluluk
alacağını ve çalışanlara örnek olacağını belirtmiştir. (Şekil 7.16).
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Köklü DeğiĢim Kararları KarĢısında Yönetimin Tutumu

Şekil 7.16. Firma Yönetimlerinin Yönetim Anlayışı İle İlgili Köklü Değişim
Kararları Karşısındaki Tutumlarına Göre Sayıları ve Yüzdelik Oranları.
Firmaların Yönetimleri Tarafından Hazırlanmış Yazılı Stratejik Planları
Ankete katılan firmalara, yönetimleri tarafından hazırlanmış, geniş çaplı, uzun vadeli
ve sürekli gelişmeye açık yazılı stratejik planlarının olup olmadığı ve eğer varsa
yazılı stratejik planlama yapmanın firmalarına getirilerinin neler olduğu sorulmuştur.
Verilen cevaplara göre 10 firmadan 7‟si (%70‟i) stratejik planlama yapmakta, 3
tanesi (%30‟u) ise yapmamaktadır (Şekil 7.17).

102

10
9
8
7(%70)

Firma Sayısı

7
6
5
4
3(%30)
3
2
1
0
hayır

evet
Stratejik Planlama

Şekil 7.17. Firmaların Yazılı Stratejik Plan Hazırlamalarına Göre Sayıları ve
Yüzdelik Oranları.
Stratejik planlama yapan 7 firmanın 5 tanesi (%37‟si) kalitelerinin arttığını, 3 tanesi
(%21‟i) üretim esnekliklerinin arttığını, 3 tanesi (%21‟i) maliyetlerin düştüğünü, 3
tanesi (%21‟i) üretim sürelerinin kısaldığını belirtmişlerdir (Şekil 7.18).
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Stratejik Planlamanın Sağladığı Faydalar

Şekil 7.18. Firmaların Stratejik Planlamadan Sağladıkları Faydalara Göre Sayıları ve
Yüzdelik Oranları.
Firmaların Yönetim Anlayışlarında Eğitimin Yeri
Firmalara yönetim anlayışlarında çalışanların eğitimine yer verip vermedikleri ve
eğer veriyorlarsa firma içinde kimlere eğitim verdikleri, amaçlarının neler olduğu ve
sonuçta sağladıkları faydalar sorulmuştur. Firmaların tamamı çalışanlarının eğitimine
önem verdiklerini ifade etmişlerdir (Şekil 7.19).
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Yönetim AnlayıĢında Eğitime Yer Verilmekte mi?

Şekil 7.19. Firmaların Yönetim Anlayışlarında Eğitime Yer Vermelerine Göre
Sayıları.
Firmaların yarısı eğitimle amaçladıkları noktaları, çalışanların sorumlu oldukları
işleri yapabilme bilgi ve becerilerini geliştirebilme olarak, diğer yarısı ise çalışanların
hem kendi sorumlulukları altında olan işleri yapabilmeleri hem de diğer elemanların
sorumluluk alanlarındaki işlerden haberdar olmaları olarak açıklamışlardır (Şekil
7.20).
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Eğitimin Amacı

Şekil 7.20. Firmaların Çalışanlarına Verdikleri Eğitimdeki Amaçlarına Göre Sayıları.
Ankete katılan firmaların tamamı üretimde görevli işçilere ve üretimden sorumlu
teknik personele, 9‟u işe yeni alınan elemanlara eğitim verdiklerini belirtmiştir.
Firmaların 8‟i idari personele ve büroda görevli teknik personele eğitim vermektedir.
Yine 10 firmanın 7‟si ise yöneticilere, montajdan sorumlu teknik personele ve
montajda görevli işçilere eğitim verdiklerini belirtmişlerdir (Şekil 7.21).
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Eğitim Verilen KiĢiler

Şekil 7.21. Firmaların Eğitim Verdikleri Elemanlara Göre Sayıları.
Alan araştırmasına katılan 10 firmadan 9‟u çalışanlarına verdikleri eğitim sonucu
firmalarında kalitenin arttığını belirtmiştir. 7 firma işgücü performansının arttığını ve
6 firmada üretim hızının arttığını açıklamıştır. Firmaların 5 tanesi eğitimle gelen
pozitif gelişme olarak takım ruhunun gelişmesini işaret etmiş ve yine 5 firma da
üretim esnekliğinde artış yaşadıklarını açıklamıştır (Şekil 7.22).
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Eğitimin Sağladığı Faydalar

Şekil 7.22. Firmaların Çalışanlarına Verdikleri Eğitimden Sağladıkları Faydalara
Göre Sayıları.
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Çalışanların Katılımının Firmaların Yönetim Anlayışlarındaki Yeri ve Sağladığı
Faydalar
Firmalara çalışanların katılımına ne oranda önem verdikleri sorulmuş ve alınan
cevaplar Şekil 7.23‟deki grafikte gösterilmiştir. 6 firma çalışanların katılımına orta
derecede önem verdiklerini belirtirken sadece 1 firma çok büyük oranda önem

Firma Sayısı

verdiğini ifade etmiştir.
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ÇalıĢan Katılımına Verilen Önem

Şekil 7.23. Firmaların Çalışanların Katılımına Verdikleri Önem Derecesine Göre
Sayıları.
Bununla birlikte ankete katılan firmalara çalışan katılımından sağladıkları faydalar
sorulmuş ve bu faydaları en çoktan en aza doğru sıralamaları istenmiştir. Şekil
7.24‟de de görüldüğü gibi çalışanların katılımının firma yönetimlerine sağladığı
faydalar içerisinde birinci sırada kalite artışı yer almaktadır. Kalite artışını üretim
sürelerinin kısalması izlemektedir. En düşük fayda sağlanan nokta olarak ise pazarda

Toplam Puan

rekabet gücü artışı olarak belirlenmiştir.
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ÇalıĢan Katılımının Firma Yönetimine Faydaları

Şekil 7.24. Firmaların Çalışanların Katılımından Sağladıkları Faydalara Göre
Sayıları.
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Firmaların İşleyiş Prensibi Olarak Takım Çalışmasına Verdiği Destek ve Sağladığı
Faydalar
Ankete katılan firmaların tamamı takım çalışmasını desteklemekte ve motive
etmektedir (Şekil 7.25). 10 firmanın 9‟u bu amaç doğrultusunda çalışanlar arasında
toplantılar düzenlemekte ve onların kaynaşmalarını ve takım olma bilincini
kazanmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Bir firma ise buna gerek duymamakta ve
yönetim anlayışında yer vermemektedir (Şekil 7.26).
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Şekil 7.25. Firmaların Takım Çalışmasına Verdikleri Desteğe Göre Sayıları.
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Şekil 7.26. Firmaların Takım Çalışmasına Destek Amaçlı Toplantı Düzenlemelerine
Göre Sayıları.
Takım çalışmasını desteklemek adına çalışanlar arasında toplantılar düzenleyen 9
firmadan 7 firma yönetim ve teknik personel arasında, bir diğer 7 firma teknik
personel ve usta/işçiler arasında toplantılar düzenlemektedir (Şekil 7.27).
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Şekil 7.27. Firmaların Takım Çalışmasına Destek Amaçlı Düzenledikleri
Toplantıların Düzeylerine Göre Sayıları.
Firmaların verdikleri yanıtlara göre takım çalışmasının sağladığı en büyük gelişme
olarak sorun çözme becerisinin gelişmesi ve kişisel etkileşimlerin güçlenmesi
gösterilebilir. Buna karşı, en az gelişme görülen madde olarak ise üretim
esnekliğindeki artış işaret edilmiştir (Şekil 7.28).
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Şekil 7.28. Firmaların Takım Çalışmasından Sağladıkları Faydalara Göre Sayıları.
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Firmaların Yönetim Anlayışlarında Süreç Yönetiminin Yeri ve Getirileri
Ankete katılan 10 firmadan 8 tanesi yönetim anlayışlarında süreç yönetimine yer
vermektedir (Şekil 7.29).
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Şekil 7.29. Firmaların Yönetim Anlayışlarında Süreç Yönetimine Yer Vermelerine
Göre Sayıları.
Verilen cevaplara göre Şekil 7.30‟dan da görülebileceği gibi, süreç yönetimi
uygulayan 8 prefabrike inşaat firmasının bu sayede elde ettiği en büyük gelişme
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kalite standartlarında üretim ve hata oranında düşme şeklinde ortaya çıkmaktadır.

S üreç Yönetiminin Faydaları

Şekil 7.30. Süreç Yönetiminin Firmaların Yönetimlerine Sağladığı Faydalara Göre
Sayıları.
Firmaların Yönetim Anlayışlarında Sürekli Gelişme Politikasının Yeri ve Getirileri
Ankete katılan firmaların 9 tanesinin, sürekli gelişme politikasına yönetim
anlayışlarında yer verip vermediklerine ilişkin soruya cevapları, pozitiftir. Şekil
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7.31‟de de görüldüğü gibi 10 firmadan 9‟u sürekli gelişme politikasını benimsemekte
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ve bu sayede birçok fayda sağlamaktadırlar.
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Sürekli GeliĢme Politikasının Yönetimdeki Yeri

Şekil 7.31. Sürekli Gelişme Politikasının Firmaların Yönetimlerindeki Yerine Göre
Sayıları.
Daha önceki sorularda da olduğu gibi, sürekli gelişme politikasından firmaların elde
ettiği en büyük gelişme kalite artışı yönünde olmuştur. Bunu sorunların hızlı ve kalıcı
biçimde çözümlenmesi ve hata oranının azalması izlemektedir. Sürekli gelişme
politikasının benimsenmesinin bir sonucu olarak, üretim esnekliğinin artması ve
maliyetlerin düşmesi gibi gelişmeler de en çok görülen gelişmeler arasındadır.
Motivasyon artışı ve üretim süresinin kısalması ise gelişmenin en az kaydedildiği
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hususlardır (Şekil 7.32).

Sürekli GeliĢme Politikasının Sağladığı Faydalar

Şekil 7.32. Sürekli Gelişme Politikasının Firmalara Sağladığı Faydalara Göre Firma
Sayıları.
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Firmaların Müşteri Memnuniyetine Verdikleri Önem, Bu Konuda Yaptıkları
Çalışmalar ve Müşteri Şikayetleri
Ankete katılan firmaların hepsi müşteri memnuniyetine önem vermektedir. Şekil
7.33‟de görüldüğü gibi 8 firma müşteri memnuniyetine çok büyük önem verdiğini 2
firma ise büyük önem verdiğini belirtmiştir.
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MüĢteri Memnuniyetine Verilen Ö nem

Şekil 7.33. Firmaların Müşteri Memnuniyetine Verdikleri Önem Derecesine Göre
Sayıları.
Firmaların müşteri memnuniyetini sağlamak için uyguladıkları birtakım yöntemler
bulunmaktadır. Firmaların hepsi müşteri taleplerine yönelik piyasa araştırması
yapmakta ve müşteri şikayetleri üzerinde durmaktadırlar. 9 firma müşteri
memnuniyetini sağlamak için siparişlere en kısa sürede cevap vermeye çalışmakta ve
8 tanesi de ürün ve hizmet kalitesine önem vermektedir. Sadece 4 firma müşteri
memnuniyeti söz konusu olduğunda ekipman bakımına önem vermektedir. 10
firmadan 4 tanesi de diğer seçeneğini işaretlemiş ve müşteri memnuniyetini
sağlamak için müşteri ziyaretleri yaptıklarını ve müşteri memnuniyet anketleri
hazırlayıp değerlendirdiklerini ifade etmişlerdir (Şekil 7.34).
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MüĢteri Memnuniyetini Sağlama ÇalıĢmaları

Şekil 7.34. Firmaların Müşteri Memnuniyetini Sağlama Çalışmalarına Göre Sayıları.
Firmalar müşterilerinden gelen şikayetlerle ilgili olarak, teslim süresindeki aksamaya
işaret etmişlerdir ve Şekil 7.35‟den de görüldüğü gibi %39‟luk bir oranla bu
doğrulanmaktadır. Üretim hataları ve montaj hataları ise %28‟erlik bir orana
sahiptirler. Firmalar %5‟lik bir oranla diğer şikayetlere dikkat çekmişler ve bunun da
eskiden ürettikleri ürünlerle ilgili olduğunu açıklamışlardır.
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Şekil 7.35. Firmaların Yapılan Müşteri Şikayetlerine Göre Yüzdelik Oranları.
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Firmaların Ürün Tesliminden Sonraki Tutumları
Ankete katılan 10 firmadan 9 tanesi müşteriye ürünü teslim ettikten sonra kalite
garantisi vermektedir (Şekil 7.36).
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Ürün Tesliminden Sonra Kalite Garantisi

Şekil 7.36. Firmaların Ürün Tesliminden Sonra Kalite Garantisi Vermelerine Göre
Sayıları.
Araştırmaya katılan firmaların 8 tanesi ürün tesliminden sonra müşterilerine bakım
ve onarım garanti süresi vermektedirler. Bu 8 firmadan 4 tanesi 2 yıldan daha fazla, 2
tanesi 6ay-1yıl arası, 1 tanesi 1-2yıl arası ve 1 tanesi de 6 aydan daha az süre olmak
üzere bakım-onarım garanti süresi vermektedirler (Şekil 7.37 ve Şekil 7.38).
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Ürün Tesliminden Sonra Bakım-Onarım Garanti Süresi

Şekil 7.37. Firmaların Ürün Tesliminden Sonra Bakım-Onarım Garanti Süresi
Vermelerine Göre Sayıları.
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Ürün Tesliminden Sonra Verilen Bakım-Onarım Garanti Süresi

Şekil 7.38. Firmaların Ürün Tesliminden Sonra Verdikleri Bakım-Onarım Garanti
Süresine Göre Sayıları.
Firmaların TKY YaklaĢımı’nın Temel Teknik Ġlkelerine YaklaĢımları Ġle Ġlgili
Elde Edilen Bulgular
Firmaların kalite politikalarını ve TKY Yaklaşımı‟na ilişkin temel teknik ilkeleri
uygulayıp uygulamadıklarını ortaya koyan sorular anketin üçüncü bölümünde yer
almaktadır.
Firmaların Belirledikleri Kalite Politikaları ve Getirileri
Ankete katılan firmaların tamamının belirlediği bir kalite politikası bulunmaktadır.
10 firmanın 8‟i kaliteye bütün süreçlerde büyük önem vermektedir. Firmaların 2
tanesi kalitenin üretim sürecinde önem kazandığını, yine 2 tanesi de son kontrol
aşamasında önem kazandığını belirtmişlerdir. 1 firma kalitenin nakliyat aşamasında
önem kazandığını vurgularken, diğer bir firma da montaj aşamasındaki öneminden
bahsetmektedir (Şekil 7.39 ve Şekil 7.40).
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Mevcut Firma Kalite Politikası

Şekil 7.39. Firmaların Bir Kalite Politikası Belirlemelerine Göre Sayıları.
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Firma Kalite Politikası Nedir?

Şekil 7.40. Firmaların Belirledikleri Kalite Politikalarına Göre Sayıları.
Firmalara geliştirdikleri kalite politikaları sonucu hangi alanlarda gelişme
kaydettikleri sorulduğunda, firmaların hepsi

müşteri memnuniyetinde artış

gözlendiğini açıklamışlardır. Buna karşın, iş hayatı kalitesinde artış ve kar oranında
artış gibi konularda büyük bir gelişme kaydetmediklerini belirtmişlerdir (Şekil 7.41).
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Kalite Politikası Belirlemenin Faydaları

Şekil 7.41. Firmaların Bir Kalite Politikası Belirlemelerinin Sağladığı Faydalara
Göre Sayıları.
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Firmalarda Süre ve Maliyet Söz Konusu Olduğunda Kalitenin Belirleyiciliği
Ankete katılan firmaların hepsi, üretimde süreyi kısaltmak ve maliyeti düşürmek söz
konusu olduğunda kaliteden asla ödün vermeyeceklerini belirtmişlerdir (Şekil 7.42).
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Süre ve Maliyet Kısıtlamasında Kalitenin Belirleyiciliği

Şekil 7.42. Firmaların Süre ve Maliyette Kalitenin Belirleyiciliğine Göre Sayıları.
Firmalarda Kalite Çalışmalarını Yürütmede Tedarikçi Kalite Yönetimi‟nin Yeri,
Uygulanan Yöntemler ve Faydaları
Ankete katılan firmaların 10‟u da kaliteye ilişkin çalışmalarında tedarikçi kalite
yönetimine önem vermekte ve uygulamaktadırlar (Şekil 7.43). Şekil 7.44‟de
görüldüğü gibi firmaların verdikleri öncelik sırasına göre, %35‟lik en büyük oranla
kalite belgeli tedarikçilerle çalışmak, firmaların tedarikçi kalite yönetiminde en çok
tercih ettikleri seçenektir. Bunu %23‟er oranla firma ve taşeronları değerlendirme ve
ürün kalite özelliklerini tam, net ve yazılı olarak ifade etmek izlemektedir.
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Tedarikçi Kalite Yönetimi Uygulama

Şekil 7.43. Firmaların Kalite Çalışmalarını Yürütmede Tedarikçi Kalite Yönetimine
Yer Vermelerine Göre Sayıları.
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Şekil 7.44. Firmaların Kalite Çalışmalarını Yürütmede Tedarikçi Kalite Yönetimi
Yöntemlerine Göre Yüzdelik Oranları.
Tedarikçi kalite yönetiminin üretimin kalitesini arttırdığı bütün firmalar tarafından
onaylanmıştır. 10 firmadan 4 tanesi tedarikçi kalite yönetiminin müşteri
memnuniyetini arttırdığını desteklemiş, 3 firma ise maliyetleri düşürdüğünü ifade
etmiştir. Sadece 2 firma da tedarikçi kalite yönetiminin üretim sürecini hızlandırdığı
üzerinde durmuştur (Şekil 7.45).
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Tedarikçi Kalite Yönetimi Uygulamanın Faydaları

Şekil 7.45. Firmaların Tedarikçi Kalite Yönetiminden Sağladıkları Faydalara Göre
Sayıları.
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Firmalarda TKY Yaklaşımı‟nın Uygulanabilirliğine Engel Olan Etkenler
Şekil 7.46‟da görüldüğü gibi, firmalara göre kaynakların yetersiz oluşu TKY
Yaklaşımı‟nın uygulanmasında en büyük engel olarak görülmektedir.
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23%
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Şekil 7.46. Firmaların, TKY Yaklaşımı‟nın Uygulanabilirliğindeki Engellere Göre
Yüzdelik Oranları.
Firmaların TZÜ Yönetim YaklaĢımı’nın Temel Teknik Ġlkelerine YaklaĢımları
Ġle Ġlgili Elde Edilen Bulgular
Firmaların üretim süreçlerine yönelik yönetim prosedürlerini ve TZÜ Yönetim
Yaklaşımı‟na ilişkin temel teknik ilkeleri uygulayıp uygulamadıklarını ortaya koyan
sorular anketin dördüncü bölümünde yer almaktadır.
Firmaların Üretim Tesislerinde Kullandıkları Üretim Planlama Sistemleri
Ankete katılan 10 firmadan 7 tanesi üretim tesislerinde kullandıkları üretim planlama
sistemlerini en az stok ile üretimin tüm aşamalarında fire ve verimsizliği önlemek
için üretim işlemlerinin tam zamanında gerçekleştirildiği bir üretim sistemi
kullandıklarını belirtmişlerdir. Diğer 3 firma ise birim maliyetin azalması, ürün
çeşitliliği, üretim hazırlık zamanlarının azalması gibi yararları olan esnek bir üretim
sistemi kullandıklarını belirtmişlerdir (Şekil 7.47).
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Firma Üretim Planlama Sistemi

Şekil 7.47. Firmaların Kullandıkları Üretim Planlama Sistemine Göre Sayıları.
Firmaların Üretim Süreci Öncesi Hazırlık Zamanını Kısaltma Çabaları ve Firma
Üretim Verimliliğine Katkıları
Ankete katılan firmalardan 7 tanesi, üretim öncesi hazırlık zamanını kısaltmak için
çaba sarf ettiklerini belirtmiştir (Şekil 7.48).
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Üretim Öncesi Hazırlık Zamanının Kısaltılması ÇalıĢmaları

Şekil 7.48. Firmaların Üretim Öncesi Hazırlık Zamanını Kısaltmak İçin Bir Çaba
Göstermelerine Göre Sayıları.
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Hazırlık zamanının kısaltılması için firmaların yaptıkları çalışmaların, üretim
verimliliklerine birtakım katkıları olmaktadır. Bunlar içerisinde 5 firma tarafından
seçilen ve en çok katkı sağlanan konu imalat hatalarının en aza indirgenmesidir. 4
firma bu amaçla yapılan çalışmaların müşteri siparişlerine daha hızlı cevap
verilmesini sağladığını, yine 4 firma da talep değişikliklerine daha çabuk uyum
sağlandığını belirtmişlerdir. Sadece 1 firma da stok alanı ihtiyacının azaldığını
vurgulamıştır (Şekil 7.49).
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Hazırlık Zamanının Kısaltılması ÇalıĢmalarının Üretim Verimliliğine Katkıları

Şekil 7.49. Firmaların Üretim Öncesi Hazırlık Zamanını Kısaltmak İçin Yaptıkları
Çalışmaların Üretim Verimliliğine Sağladığı Katkılara Göre Sayıları.
Firmaların Üretim Süreçlerini Takip ve Kontrol Amaçlı Bir Sistem Kullanımı ve
Kullanılan Sistemin Çeşidi
Ankete katılan ISO 9001:2000 Kalite Belgeli Türkiye Prefabrik Birliği 10 Üye
Kuruluşu‟nun hepsi üretim süreçlerini takip ve kontrol etmek amaçlı olarak bir
sistem kullanmaktadırlar. Firmaların belirtilen amaç doğrultusunda kullandıkları
sistem hepsinde aynı olup, ankete verilen cevaplar doğrultusunda Şekil 7.50‟den de
görülebileceği gibi „kalite kontrol sistemi‟ olarak tespit edilmiştir (Şekil 7.50 ve
Şekil 7.51).
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Üretim Sürecini Takip ve Kontrol Amaçlı Bir Sistem Kullanımı

Şekil 7.50. Firmaların Üretim Sürecini Takip ve Kontrol Amaçlı Bir Sistem
Kullanımlarına Göre Sayıları.
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Üretim Sürecini Takip ve Kontrol Amaçlı Kullanılan Sistem ÇeĢidi

Şekil 7.51. Firmaların Üretim Sürecini Takip ve Kontrol Amaçlı Kullandıkları
Sistem Çeşidine Göre Sayıları.
Firmaların Üretim Tesislerinde İki İstasyon Arası Ürün Akış Şekli
Firmalara üretim tesislerindeki iki istasyon arası ürün akışını tanımlamaları
istenmiştir. 10 firmanın 9‟u hatalı ürünlerin asla bir sonraki işleme gönderilmediğini
belirtmişlerdir. 5 firma, üretime ilişkin bir sürecin kendinden önceki süreçten gerekli
zamanda, gerekli miktarda ve gerekli ürünleri çektiğini, yine 5 firma da üretime
ilişkin bir sürecin kendinden sonraki sürecin ihtiyacı olan miktarda ürün ürettiğini
belirtmiştir (Şekil 7.52).
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Üretim Tesisi Ġki Ġstasyon Arası Ürün AkıĢ ġekli

Şekil 7.52. Firmaların Üretim Tesislerindeki İki İstasyon Arasındaki Ürün Akışına
Göre Sayıları.
Firmaların Tedarikçi Seçiminde Dikkat Ettikleri Noktalar
Firmalara birlikte çalışacakları tedarikçilerin seçimine ilişkin birtakım kriterler
sunulmuş ve kendi firmalarına göre önem sırasına koymaları istenmiştir. Alınan
cevaplara göre kalite %32‟lik bir oranla en çok önem verilen kriter olmaktadır.
Güvenilirlik ise %25‟lik bir oranla kaliteyi izlemektedir. Uzaklık ise çok fazla dikkat
edilmeyen bir kriter olarak ortaya çıkmaktadır (Şekil 7.53).
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Şekil 7.53. Firmaların Tedarikçi Seçiminde Dikkat Ettikleri Kriterlere Verdikleri
Önem Derecelerine Göre Yüzdelik Oranları.
Firmaların Tedarikçilerinin Malzemeleri Teslim Etme Zamanları
Firmalara tedarikçilerinin malzeme teslim zamanı sorulmuş ve 10 firmadan 6‟sı
nadiren geciktirdiklerini belirtmişlerdir (Şekil 7.54).
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Tedarikçi Malzeme Teslim Zamanı

Şekil 7.54. Firmaların Tedarikçilerinin Malzeme Teslim Etme Zamanlarına Göre
Sayıları.
Firmaların Ekipman Yerleşim Şekli ve Üretim Akışına Göre Yapılan Ekipman
Yerleşiminin Üretime Katkıları
Ankete katılan firmaların tamamı, üretim tesislerindeki ekipmanları üretim akışına
uygun yerleştirdiklerini belirtmişlerdir (Şekil 7.55).
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Üretim Tesisi Ekipman YerleĢimi

Şekil 7.55. Firmaların Üretim Tesisi Ekipman Yerleşimine Göre Sayıları.
Firmaların 9‟u üretim akışına uygun ekipman yerleşiminin zaman kaybını
azalttığında hemfikirdirler (Şekil 7.56).
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Üretim AkıĢına Uygun Ekipman YerleĢiminin Üretime Katkıları

Şekil 7.56. Firmaların Üretim Akışına Uygun Ekipman Yerleşiminin Üretime
Katkılarına Göre Sayıları.
Firmaların Üretim Tesislerinde Günlük Programa Uyma Oranları ve Getirileri ve
Üretim Programlarının Aksamasına Sebep Olan Etkenler
Firmalara üretim tesislerinde hazırlanan günlük programlara uyma oranları sorulmuş
ve 10 firmanın 8‟inden büyük oranda uydukları cevabı alınmıştır. Diğer 2 firma çok
büyük oranda uyduklarını belirtmişlerdir (Şekil 7.57).

124

Firma Sayısı

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8

2

çok büyük

büyük

0

0

0

orta

küçük

çok küçük

Üretim Tesisinde Günlük Programa Uyma Oranı

Şekil 7.57. Firmaların Üretim Tesislerinde Günlük Programa Uyma Oranlarına Göre
Sayıları.
Firmaların üretim süreçlerindeki aksamaların sebepleri olarak ise %27‟lik en büyük
orana sahip olan ekipmanın arıza yapması gösterilmiştir. Üretim öncesi hazırlık
zamanının uzaması ise ikinci sırada yer alan etken olarak ortaya çıkmaktadır.
Seçenekler arasından „eğitimsiz işçiler‟ %6‟lık oranla en önemsiz etken olarak
görülmektedir. Firmaların bir tanesi diğer seçeneğini de sıralamaya sokmuş ve
müşterilerin ilave taleplerinin de üretim programının aksamasına neden olduğunu
eklemiştir (Şekil 7.58).
10 firmadan 7 tanesi, günlük programı aksatmamanın hem zaman kaybını önlediğini,
hem ekipmanın ve çalışanların boş kalmasını engellediğini, hem de maliyetleri
düşürdüğünü belirtmişlerdir (Şekil 7.59).
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iyi yapılmaması
9%

günlük programa
uymama
16%

eğitimsiz işçiler
6%

Şekil 7.58. Firmaların Üretim Tesislerinde Üretimin Programının Aksamasına Sebep
Olan Etkenlerin Önceliklerine Göre Yüzdelik Oranları.
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Firma Sayısı
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7
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4

0
zaman kaybı
azalmakta

malzeme israfı
önlenmekte

ekipmanın ve
çalışanın boş
kalması
engellenmekte

kalite artmakta

maliyetler
düşmekte

diğer

Günlük Programa Uygun Üretim Yapmanın Faydaları

Şekil 7.59. Firmaların Günlük Programlara Uygun Üretim Yapmalarından Elde
Ettikleri Faydalara Göre Sayıları.
Firmalarda TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın Uygulanabilirliğine Engel Olan Etkenler
Ankete

katılan

firmalara,

TZÜ

Yönetim

Yaklaşımı‟nın

firmalarında

uygulanabilirliğinde engel olarak gördükleri etkenlerin neler olduğu sorulmuş ve bu
etkenleri firmaları için önem sırasına sokmaları istenmiştir. Verilen yanıtlara göre,
%27‟lik bir oranla çok düşük stok düzeyleri ile çalışılması durumunda üretimin sık
sık kesintiye uğraması ve verimliliğin düşmesi en önemli etken olarak ortaya
çıkmaktadır (Şekil 7.60).
ek maliyet
olmasından dolayı
çalışanlara çapraz
fonk. eğitim
verilememekte
7%
ürün çeşidinin çok
olması üretim akışına
uygun ekipman
yerleşimini
engellemekte
20%
düşük stok düzeyleri
üretimi sık sık
kesintiye uğratmakta
27%

günlük programa
sürekli uyulamamakta
ve üretim zamanında
yapılamamakta
23%

bazı tedarikçilerin
malzemeyi istenilen
zamanda ve miktarda
tedarik etmeleri
T ürkiye'de zor
23%

Şekil 7.60. Firmaların TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın Uygulanabilirliğine Engel Olan
Etkenlere Verdikleri Önem Sıralarına Göre Yüzdelik Oranları.
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Firmaların TÜB Yönetim YaklaĢımı’nın Temel Teknik Ġlkelerine YaklaĢımları
Ġle Ġlgili Elde Edilen Bulgular
Firmaların ekipman bakımına yönelik yönetim prosedürlerini ve TÜB Yönetim
Yaklaşımı‟na ilişkin temel teknik ilkeleri uygulayıp uygulamadıklarını ortaya koyan
sorular anketin beşinci bölümünde yer almaktadır.
Bakım

Faaliyetlerinin

Alan

Araştırmasına

Katılan

Firmaların

Yönetim

Anlayışlarındaki Yeri, Bakım Yapma Yöntemleri ve Elde Ettikleri Gelişmeler
Ankete katılan firmaların tamamı yönetim anlayışlarında bakım faaliyetlerine yer
vermektedirler (Şekil 7.61).
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10
9
8
Firma Sayısı

7
6
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4
3
2
1

0

0
var

yok

Firma Yönetim AnlayıĢında Bakım Faaliyetlerine Yer Verme

Şekil 7.61. Firmaların Yönetim Anlayışlarında Bakım Faaliyetlerine Yer
Vermelerine Göre Sayıları.
Firmaların

5‟i

ekipmanın

boş

kaldığı

zamanları

bakım

faaliyetleri

için

kullanmaktadır. 3 firma ise diğer seçeneğini seçmiş ve bakım faaliyetlerinin günlük,
haftalık, aylık ve yıllık bakım programları çerçevesinde, periyodik olarak bakım
ekipleri tarafından yapıldığını belirtmişlerdir. 1 firma günün belli bir kısmının bakım
için ayrılmakta olduğunu belirtirken, diğer bir tanesi ise her gün ayrı bir vardiya
oluşturduklarını veya bir vardiyanın bir kısmını bakım faaliyetleri için ayırdıklarını
belirtmiştir (Şekil 7.62).
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1

günün belli bir kısmı
bakıma ayrılmakta

hergün ayrı vardiya
oluşturulmakta

1
0
ekipmanın boş kaldığı
süre değerlendirilmekte

diğer

Bakım Faaliyetlerini GerçekleĢtirme Yöntemi

Şekil 7.62. Firmaların Bakım Faaliyetlerini Gerçekleştirme Yöntemlerine Göre
Sayıları.
Bakım faaliyetlerine yer verilmesi ve yönetim anlayışı olarak benimsenmesi
firmaların birtakım konularda gelişmesini sağlamaktadır. Ankete verilen cevaplarda
en yüksek toplam puanı alarak, %40‟lık bir oranla, bakım faaliyetleri sonucu
firmaların en çok gelişme kaydettikleri nokta, üretimin aksamasına engel olması
olarak görülmektedir (Şekil 7.63).

diğer
0%

üretimin aksamasına
engel olmak
40%

giderleri azaltmak
23%

çalışanların ve
ekipmanın boş
durmasına engel olmak
25%

müşteri memnuniyeti
12%

Şekil 7.63. Firmaların Bakım Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Gelişmelerin Önem
Derecelerine Göre Yüzdelik Oranları.
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Firmaların Bakım Faaliyetleri İçin Özel Bir Departman Bulundurmaları
Firmaların 8 tanesi bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek için özel birer bakım

Firma Sayısı

departmanı kurmuşlardır (Şekil 7.64).
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var
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Firmanın Tarafından GeliĢtirilmiĢ Özel Bir Bakım Departmanının Mevcudiyeti

Şekil 7.64. Firmaların Özel Bir Bakım Departmanı Bulundurmalarına Göre Sayıları.
Prefabrike İnşaat firmalarının 7 tanesi, kurdukları bakım departmanları sayesinde
bakım-onarımın konunun uzmanları tarafından yapılmakta olduğunu belirtmişlerdir.
Yine acil durumlar için hazırda uzman eleman bulunuyor olması da 7 firma
tarafından bakım departmanlarının artı yanı olarak ifade edilmiştir (Şekil 7.65).
Firmaların 2 tanesi bir bakım departmanına ihtiyaç duymadıklarını çünkü,
çalışanlarının boş zamanlarında bakım faaliyetlerini yapabilecek kapasitede
olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca bir bakım departmanı kurmanın ekstra bir gider

Firma Sayısı

getirmesi de bu girişime gerek duyulmasını engellemiştir (Şekil 7.66).
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1

bakım-onarım konunun
uzmanları tarafından
yapılmakta

acil durumlar için hazırda
uzman eleman
bulunmakta

diğer personelin kendi
işlerine daha fazla
yoğunlaşmaları

diğer

Bir Bakım Departmanının Bulunmasının Faydaları

Şekil 7.65. Firmaların Özel Bir Bakım Departmanı Bulundurmalarından Sağladıkları
Faydalara Göre Sayıları.
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diğer
0%
ekipmanın bakıma
nadiren ihtiyacı
olmakta
17%

ekstra bir gider
getirmesi
33%

çalışanlar boş
zamanlarında bakımı
yapabilecek
kapasitedeler
50%

Şekil 7.66. Firmaların Özel Bir Bakım Departmanı Bulundurmaya İhtiyaç Duymama
Nedenlerine Göre Yüzdelik Oranları.
Firmaların Ekipman Teknolojisine Verdikleri Önem, Faydaları ve Patentli Ekipman
Kullanımı
Ankete katılan 10 firmadan 7 tanesi ekipman teknolojisine büyük önem vermektedir.
Bununla birlikte 2 firma çok büyük önem verdiklerini belirtmişlerdir. Firmaların 1‟isi
ise üretim verimliliğinde çok önemli olan ekipman teknolojisine küçük oranda önem
verdiklerini açıklamıştır (Şekil 7.67).
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büyük

orta

küçük

çok küçük

Ekipman Teknolojisine Verilen Önem

Şekil 7.67. Firmaların Ekipman Teknolojisine Verdikleri Öneme Göre Sayıları.
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Prefabrike inşaat firmalarının ekipman teknolojisine önem vermeleri, üretimlerinde
birçok gelişme kaydetmelerini sağlamaktadır. Şekil 7.68‟den de görülebileceği gibi
firmaların 9 tanesi ekipman teknolojisi ile birlikte üretim performansının arttığını
belirtmişlerdir. Yine 7 firma üretim kalitesinin arttığını, 6 firma ise üretim hızının
arttığını eklemişlerdir.
Patentli ekipman kullanımı ile ilgili olarak ise firmaların yorumları değişik olmuştur.
10 firmanın 4 tanesi firmalarının patentleri tarafından korunan ekipmana sahip
olduklarını belirtirken, diğer 4 firma ekipmanlarının çoğu için satıcılara
güvendiklerini ifade etmişlerdir. 2 firma ise, aktif olarak patentli ekipmanlarını
arttırdıklarını açıklamışlardır (Şekil 7.69).
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üretim performansı
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diğer

Ekipman Teknolojisinin Ö nemsenmesinin Üretime Katkıları

Şekil 7.68. Firmaların Ekipman Teknolojisine Verdikleri Önemin Üretimlerine
Katkılarına Göre Sayıları.
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Patentli Ekipman Kullanımının Firmadaki Yeri

Şekil 7.69. Firmaların Patentli Ekipman Kullanımına Yer Vermelerine Göre Sayıları.

131

7.3.2. ĠliĢkisel Çözümlemeler Ġle Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi
Bu bölümde, ele alınan değişkenlerin kendi aralarında ve birbirleriyle ilişkileri
irdelenecektir. Sıralı ölçeklerin çözümlemeleri çapraz çizelgelerle yapılmıştır.
Aralıklı ölçekler için ise korelasyon çözümlemeleri kullanılmıştır. Elde edilen
bulgular, tablolar aracılığıyla gösterilmiş ve değerlendirmeleri yapılmıştır.
Çapraz Çizelge Çözümlemeleri
Gruplama/kesikli/sürekli üretim sistemi sınıflandırmalarını, firmaların Türkiye‟deki
teknoloji düzeyleriyle karşılaştırdığımızda Tablo 7.1‟i elde ederiz. Tablodan da
görüldüğü gibi gruplama üretimi yapanların %80‟i (toplam örneklemin %40‟ı)
Türkiye‟deki teknoloji düzeylerinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Sürekli üretim
sistemini uygulayan ve teknoloji düzeyi yüksek olan firmaların toplam örneklem
içindeki payı ise %10‟dur. Tabloda dikkati çeken diğer bir özellik, sürekli ve kesikli
üretim yapan firmalar arasında teknoloji düzeyi orta olan hiç yoktur.
Tablo 7.1. Firmaların Üretim Sistemi Çeşidi * Firmaların Türkiye‟deki Teknoloji
Düzeyleri - Çapraz Çizelge Çözümlemesi.
Türkiye’de Teknoloji
Düzeyi
ileri
Üretim Sistemi

gruplama

kesikli

Count

1

5

% within Üretim Sistemi

80,0%

20,0%

100,0%

% within Türkiye’de
Teknoloji Düzeyi

44,4%

100,0%

50,0%

% of Total

40,0%

10,0%

50,0%

4

0

4

Count

100,0%

,0%

100,0%

% within Türkiye’de
Teknoloji Düzeyi

44,4%

,0%

40,0%

% of Total

40,0%

,0%

40,0%

1

0

1

Count
% within Üretim Sistemi

Total

orta
4

% within Üretim Sistemi

sürekli

Total

100,0%

,0%

100,0%

% within Türkiye’de
Teknoloji Düzeyi

11,1%

,0%

10,0%

% of Total

10,0%

,0%

10,0%

9

1

10

90,0%

10,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

90,0%

10,0%

100,0%

Count
% within Üretim Sistemi
% within Türkiye’de
Teknoloji Düzeyi
% of Total
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Gruplama/kesikli/sürekli üretim sistemi sınıflandırmalarını, firmaların uluslararası
teknoloji düzeyleriyle karşılaştırdığımızda Tablo 7.2‟yi elde ederiz. Tablodan da
görüldüğü gibi gruplama üretimi yapan firmaların %100‟ü (toplam örneklemin
%50‟si), uluslararası teknoloji düzeylerinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Sürekli
üretim sistemi uygulayan ve teknoloji düzeyi yüksek olan firmaların toplam
örneklem içindeki payı ise %10‟dur. Aynı şekilde, kesikli üretim yapan ve
uluslararası alanda yüksek teknolojiye sahip olan firmaların da toplam örneklem
içindeki payı %10‟dur. Tabloda dikkati çeken diğer bir özellik, sürekli üretim yapan
firmalar arasında teknoloji düzeyi orta olan hiç yoktur.
Tablo 7.2. Firmaların Üretim Sistemi Çeşidi * Firmaların Uluslararası Teknoloji
Düzeyleri - Çapraz Çizelge Çözümlemesi.
Uluslararası Teknoloji
Düzeyi
ileri
Üretim Sistemi

gruplama

Count
% within Üretim
Sistemi
% within Uluslararası
Teknoloji Düzeyi
% of Total

kesikli

Count
% within Üretim
Sistemi
% within Uluslararası
Teknoloji Düzeyi
% of Total

sürekli

Count
% within Üretim
Sistemi
% within Uluslararası
Teknoloji Düzeyi
% of Total

Total

Count
% within Üretim
Sistemi
% within Uluslar arası
Teknoloji Düzeyi
% of Total

Total

orta
0

5

5

,0%

100,0%

100,0%

,0%

62,5%

50,0%

,0%

50,0%

50,0%

1

3

4

25,0%

75,0%

100,0%

50,0%

37,5%

40,0%

10,0%

30,0%

40,0%

1

0

1

100,0%

,0%

100,0%

50,0%

,0%

10,0%

10,0%

,0%

10,0%

2

8

10

20,0%

80,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

20,0%

80,0%

100,0%

Firmaların Türkiye genelindeki teknoloji düzeylerini, yönetim anlayışlarında TKY
Yaklaşımı‟na yer verip vermemeleri ile karşılaştırdığımızda elde edilen çözümleme
Tablo 7.3‟de gösterilmiştir. Buna göre, firmalardan, Türkiye genelinde ileri teknoloji
düzeyine sahip olanların %88.9‟u (toplam örneklemin %80‟i), TKY Yaklaşımı‟nı
uygulamakta olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte, orta düzey teknolojiye sahip
firmalardan TKY Yaklaşımı‟nı uygulayanların toplam örneklem içindeki payı %10
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olarak tespit edilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi, çözümleme sonucu elde edilen
dikkat çekici bir diğer sonuç ise, orta düzeyde teknolojiye sahip firmalardan TKY
Yaklaşımı‟nı uygulamayan firmanın hiç olmamasıdır.
Tablo 7.3. Firmaların Türkiye‟deki Teknoloji Düzeyleri * Firmaların Yönetim
Anlayışlarında TKY Yaklaşımı‟nın Yeri - Çapraz Çizelge Çözümlemesi.
TKY’nin Yeri
uygulanıyor
Türkiye’de Teknoloji
Düzeyi

ileri

orta

Count

uygulanmıyor

8

1

9

% within Türkiye’de
Teknoloji Düzeyi

88,9%

11,1%

100,0%

% within TKY’nin Yeri

88,9%

100,0%

90,0%

% of Total

80,0%

10,0%

90,0%

1

0

1

100,0%

,0%

100,0%

% within TKY’nin Yeri

11,1%

,0%

10,0%

% of Total

10,0%

,0%

10,0%

9

1

10

90,0%

10,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

90,0%

10,0%

100,0%

Count
% within Türkiye’de
Teknoloji Düzeyi

Total

Total

Count
% within Türkiye’de
Teknoloji Düzeyi
% within TKY’nin Yeri
% of Total

Firmaların Türkiye genelindeki teknoloji düzeylerini, yönetim anlayışlarında TZÜ
Yönetim Yaklaşımı‟na yer verip vermemeleri ile karşılaştırdığımızda elde edilen
çözümleme Tablo 7.4‟te gösterilmiştir. Buna göre, firmalardan, Türkiye genelinde
ileri teknoloji düzeyine sahip olanların %44.4‟ü (toplam örneklemin %40‟ı), TZÜ
Yönetim Yaklaşımı‟nı uygulamakta olduğunu, diğer %44.4‟ü (toplam örneklemin
%40‟ı) ise uygulamamakta olduğunu ifade etmiştir. Geri kalan %11.1‟lik payın
sahibi bir firma ise, TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nı henüz uyarlama sürecindedir.
Tablodan da görüldüğü gibi, çözümleme sonucu elde edilen dikkat çekici diğer bir
sonuç ise, Türkiye genelinde orta düzeyde teknolojiye sahip firmalardan TZÜ
Yönetim Yaklaşımı‟nı uygulamayan veya henüz işleme koymuş hiçbir firmanın
olmamasıdır.
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Tablo 7.4. Firmaların Türkiye‟deki Teknoloji Düzeyleri * Firmaların Yönetim
Anlayışlarında TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın Yeri-Çapraz Çizelge Çözümlemesi.
TZÜ’in Yeri
işlemde
Türkiye’de
Teknoloji
Düzeyi

ileri

Total

uygulanıyor

uygulanmıyor

Count
1

4

4

9

11,1%

44,4%

44,4%

100,0%

100,0%

80,0%

100,0%

90,0%

10,0%

40,0%

40,0%

90,0%

0

1

0

1

% within Türkiye’de
Teknoloji Düzeyi

,0%

100,0%

,0%

100,0%

% within TZÜ’in
Yeri
% of Total

,0%

20,0%

,0%

10,0%

,0%

10,0%

,0%

10,0%

% within Türkiye’de
Teknoloji Düzeyi
% within TZÜ’in
Yeri
% of Total
orta

Total

Count

Count
% of Total

1

5

4

10

10,0%

50,0%

40,0%

100,0%

Firmaların Türkiye genelindeki teknoloji düzeylerini, yönetim anlayışlarında TÜB
Yönetim Yaklaşımı‟na yer verip vermemeleri ile karşılaştırdığımızda elde edilen
çözümleme Tablo 7.5‟te gösterilmiştir. Buna göre, elde edilen ilgi çekici sonuçlardan
bir tanesi, firmalardan, Türkiye genelinde ileri teknoloji düzeyine sahip olanların
(toplam

%55.6‟sının

örneklemin

%50‟si),

Yönetim

TÜB

Yaklaşımı‟nı

uygulamamakta olduğudur. Yine bir diğer dikkat çekici sonuç ise, Türkiye‟deki orta
düzey teknoloji sahibi firmaların %100‟ü (toplam örneklemin %10‟u) tarafından,
TÜB Yönetim Yaklaşımı‟nın uygulanıyor olmasıdır.
Tablo 7.5. Firmaların Türkiye‟deki Teknoloji Düzeyleri * Firmaların Yönetim
Anlayışlarında TÜB Yönetim Yaklaşımı‟nın Yeri-Çapraz Çizelge Çözümlemesi.
TÜB’ın Yeri
işlemde
Türkiye’de
Teknoloji
Düzeyi

ileri

orta

Total

uygulanıyor

Total
uygulanmıyor

Count
1

3

5

9

% within Türkiye’de
Teknoloji Düzeyi

11,1%

33,3%

55,6%

100,0%

% of Total

10,0%

30,0%

50,0%

90,0%

0

1

0

1

% within Türkiye’de
Teknoloji Düzeyi

,0%

100,0%

,0%

100,0%

% of Total

,0%

10,0%

,0%

10,0%

1

4

5

10

10,0%

40,0%

50,0%

100,0%

Count

Count
% of Total
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Firmaların

uluslararası

teknoloji

düzeyleri,

yönetim

anlayışlarında

TKY

Yaklaşımı‟na yer verip vermemeleri ile karşılaştırıldığında Tablo 7.6 elde
edilmektedir. Tablodan da görüldüğü gibi, firmalardan, uluslararası alanda orta
düzey teknolojiye sahip olanların %87.5‟u (toplam örneklemin %70‟i), TKY
Yaklaşımı‟nı uygulamaktadır. Yine bir diğer dikkat çekici sonuç ise, uluslararası
alanda ileri düzey teknoloji sahibi firmaların %100‟ü (toplam örneklemin %20‟si)
tarafından, TKY Yaklaşımı‟nın uygulanıyor olmasıdır.
Tablo 7.6. Firmaların Uluslararası Teknoloji Düzeyleri * Firmaların Yönetim
Anlayışlarında TKY Yaklaşımı‟nın Yeri-Çapraz Çizelge Çözümlemesi.
TKY’nin Yeri
uygulanıyor
Uluslararası
Teknoloji Düzeyi

ileri

orta

Total

Count

Total

uygulanmıyor

2

0

2

% within Uluslararası
Teknoloji Düzeyi

100,0%

,0%

100,0%

% within TKY’nin Yeri

22,2%

,0%

20,0%

% of Total

20,0%

,0%

20,0%

7

1

8

% within Uluslararası
Teknoloji Düzeyi

87,5%

12,5%

100,0%

% within TKY’nin Yeri

77,8%

100,0%

80,0%

% of Total

70,0%

10,0%

80,0%

9

1

10

% within Uluslararası
Teknoloji Düzeyi

90,0%

10,0%

100,0%

% within TKY’nin Yeri

100,0%

100,0%

100,0%

90,0%

10,0%

100,0%

Count

Count

% of Total

Firmaların uluslararası teknoloji düzeyleri, yönetim anlayışlarında TZÜ Yönetim
Yaklaşımı‟na yer verip vermemeleri ile karşılaştırıldığında Tablo 7.7 elde
edilmektedir. Buna göre, alan araştırmasına katılan firmalardan, uluslararası alanda
teknoloji düzeyi orta olanların ve TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nı uygulayanların toplam
örneklem içindeki payı %50‟dir. Uluslararası alanda ileri teknolojiye sahip firmaların
ise TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nı uygulamadıkları gözlemlenmiştir. Orta düzey
teknolojiye sahip firmalardan TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nı uygulamayanların toplam
örneklem içindeki payı ise %20 olarak tespit edilmiştir.
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Tablo 7.7. Firmaların Uluslararası Teknoloji Düzeyleri * Firmaların Yönetim
Anlayışlarında TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın Yeri-Çapraz Çizelge Çözümlemesi.
TZÜ’in Yeri
işlemde
Uluslararası
Teknoloji
Düzeyi

ileri

0

0

2

2

,0%

,0%

100,0%

100,0%

,0%

,0%

20,0%

20,0%

1

5

2

8

12,5%

62,5%

25,0%

100,0%

10,0%

50,0%

20,0%

80,0%

1

5

4

10

10,0%

50,0%

40,0%

100,0%

Count
% within
Uluslararası
Teknoloji Düzeyi
% of Total

Total

Total
uygulanmıyor

Count

% within
Uluslararası
Teknoloji Düzeyi
% of Total
orta

uygulanıyor

Count
% of Total

Firmaların uluslararası teknoloji düzeyleri, yönetim anlayışlarında TÜB Yönetim
Yaklaşımı‟na yer verip vermemeleri ile karşılaştırıldığında Tablo 7.8 elde
edilmektedir. Tablodan da görüldüğü gibi, alan araştırmasına katılan firmalardan
uluslararası alanda teknoloji düzeyi orta olanların %50‟si (toplam örneklemin
%40‟ı), TÜB Yönetim Yaklaşımı‟nı uygulamamaktadır. Elde edilen diğer dikkat
çekici bir sonuç ise, firmaların uluslararası teknoloji düzeyi ileri olanlarının
%50‟sinin (toplam örneklemin %10‟u), TÜB Yönetim Yaklaşımı‟nı uygulamakta
olması ve diğer %50‟lik kısmın (toplam örneklemin %10‟u) ise, uygulamamakta
olmasıdır.
Tablo 7.8. Firmaların Uluslararası Teknoloji Düzeyleri * Firmaların Yönetim
Anlayışlarında TÜB Yönetim Yaklaşımı‟nın Yeri-Çapraz Çizelge Çözümlemesi.
TÜB’in Yeri
işlemde
Uluslararası
Teknoloji
Düzeyi

ileri

0

1

1

2

,0%

50,0%

50,0%

100,0%

,0%

10,0%

10,0%

20,0%

1

3

4

8

12,5%

37,5%

50,0%

100,0%

10,0%

30,0%

40,0%

80,0%

Count
% within
Uluslararası
Teknoloji Düzeyi
% of Total

Total

uygulanmıyor

Count

% within
Uluslararası
Teknoloji Düzeyi
% of Total
orta

uygulanıyor

Total

Count
% of Total

1

4

5

10

10,0%

40,0%

50,0%

100,0%
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Anket

sonuçlarına

göre,

üç

yeni

yönetim

yaklaşımının

firma

yönetim

anlayışlarındaki yeri karşılaştırıldığında Tablo 7.9 elde edilmektedir. Tablodan da
anlaşıldığı gibi, üç yönetim yaklaşımını da uygulayan firmaların toplam örneklem
içerisindeki payı %50‟dir. Buna karşılık, üç yönetim yaklaşımını da uygulamayan
firmaların örneklem içindeki payı %20‟dir. Firmaların TÜB Yönetim Yaklaşımı‟nı
uygulamayan

ancak

hem

TKY

hem

de

TZÜ

Yönetim

Yaklaşımları‟nı

uygulayanlarının toplam örneklem içindeki payı ise %40 olarak gözlemlenmiştir.
Tablo 7.9. Firmaların Yönetim Anlayışlarında TKY Yaklaşımı‟nın Yeri * Firmaların
Yönetim Anlayışlarında TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın Yeri * Firmaların Yönetim
Anlayışlarında TÜB Yönetim Yaklaşımı‟nın Yeri -Çapraz Çizelge Çözümlemesi.
TÜB’ın Yeri

TZÜ’in Yeri
işlemde

işlemde

TKY’
nin
Yeri

uygulanıyor

Total

uygulanıyor

TKY’
nin
Yeri

uygulanıyor

uygulanmıyor

TKY’
nin
Yeri

uygulanıyor

uygulanmıyor

Total

uygulanmıyor

Count

% of
Total
Count
% of
Total
Count

% of
Total
Count

Total

uygulanıyor

Total

% of
Total
Count

% of
Total
Count
% of
Total
Count
% of
Total

1

1

100,0%

100,0%

1

1

100,0%

100,0%

1

2

1

4

25,0%

50,0%

25,0%

100,0%

1

2

1

4

25,0%

50,0%

25,0%

100,0%

2

2

4

40,0%

40,0%

80,0%

0

1

1

,0%

20,0%

20,0%

2

3

5

40,0%

60,0%

100,0%

Alan araştırmasına katılan firmaların yönetim şekilleri ve TKY Yaklaşımı‟nın
yönetimlerindeki yeri karşılaştırıldığında Tablo 7.10 elde edilmektedir. Tablodan da
görüldüğü gibi, ankete katılan firmalara benimsedikleri yönetim şekilleri sorulmuş ve
10 firmadan 9‟u, ana kararların üst yönetim tarafından verildiğini ama her çalışanın
da kendi düzeyinde karar verme hakkına sahip olduğunu açıklamıştır. Sadece 1 firma
kararların tüm çalışanların talep ve fikirleri alınarak ortaklaşa belirlendiğini
belirtmiştir. Firmaların hiçbirinde bütün kararların üst yönetim tarafından verildiği
direktif verici bir düzenin kurulmadığı ortaya çıkmıştır (Tablo 7.10).
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Firmalardan destekleyici yönetim şeklini benimseyenlerin %88.9‟u, TKY Yaklaşımı
uygulanmaktadır. Bu firmaların toplam örneklem içindeki payı %80 olarak
belirlenmiştir. Buna ilaveten, katılımcı yönetim şeklini benimseyen bir firma da,
TKY Yaklaşımı‟nı uygulamaktadır. Bu firmanın toplam örneklem içindeki payı ise
%10 olarak belirlenmiştir.
Tablo 7.10. Firmaların Yönetim Anlayışlarında TKY Yaklaşımı‟nın Yeri *
Firmaların Yönetim Şekilleri-Çapraz Çizelge Çözümlemesi.
Yönetim Şekli
Katılımcı
Destekleyici
TKY’nin
Yeri

uygulanıyor

Count
% within TKY’nin
Yeri
% within Karar
Mekanizması
% of Total

uygulanmıyor

Count
% within TKY’nin
Yeri
% within Karar
Mekanizması
% of Total

Total

Count
% of Total

Total

1

8

9

11,1%

88,9%

100,0%

100,0%

88,9%

90,0%

10,0%

80,0%

90,0%

0

1

1

,0%

100,0%

100,0%

,0%

11,1%

10,0%

,0%

10,0%

10,0%

1

9

10

10,0%

90,0%

100,0%

Tablo 7.10‟da yapılan karşılaştırma, TZÜ Yönetim Yaklaşımı için yapıldığında
Tablo 7.11 elde edilmektedir. Destekleyici yönetim şeklini benimseyen firmaların
%44.4‟ünde, TZÜ Yönetim Yaklaşımının uygulandığı, diğer %44.4‟lük kısımda ise
uygulanmadığı gözlemlenmiştir. Bu oranların her biri, toplam örneklem içinde
%40‟lık paya sahiptirler. Katılımcı yönetim şeklini uygulayan bir firma ise TZÜ
Yönetim Yaklaşımı‟nı uygulamaktadır. Bu da toplam örneklem içinde, %10‟luk bir
paya denk gelmektedir.
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Tablo 7.11. Firmaların Yönetim Anlayışlarında TZÜ Yönetim Yaklaşımı‟nın Yeri *
Firmaların Yönetim Şekilleri-Çapraz Çizelge Çözümlemesi.

TZÜ’in Yeri

işlemde

Yönetim Şekilleri
Katılımcı
Destekleyici
0
1

Count
% within TZÜ’in
Yeri
% within Karar
Mekanizması
% of Total

uygulanıyor

Count
% within TZÜ’in
Yeri
% within Karar
Mekanizması
% of Total

uygulanmıyor

Count
% within TZÜ’in
Yeri
% within Karar
Mekanizması
% of Total

Total

Count
% of Total

Total
1

,0%

100,0%

100,0%

,0%

11,1%

10,0%

,0%

10,0%

10,0%

1

4

5

20,0%

80,0%

100,0%

100,0%

44,4%

50,0%

10,0%

40,0%

50,0%

0

4

4

,0%

100,0%

100,0%

,0%

44,4%

40,0%

,0%

40,0%

40,0%

1

9

10

10,0%

90,0%

100,0%

Alan araştırmasına katılan firmaların yönetim şekilleri ve TÜB Yönetim
Yaklaşımı‟nın

yönetimlerindeki

yeri

karşılaştırıldığında

Tablo

7.12

elde

edilmektedir. Tablodan da görüldüğü gibi, firmalardan destekleyici yönetim şeklini
benimseyenlerin %55.6‟sı (toplam örneklemin %50‟si), TÜB Yönetim Yaklaşımı‟nı
uygulamamaktadır. Buna ilaveten, destekleyici yönetim şeklini benimseyen ve TÜB
Yönetim Yaklaşımı‟nı uygulayan firmaların toplam örneklem içindeki payı %40‟tır.
Dikkat çekici bir diğer sonuç ise, katılımcı yönetim şeklini benimsemiş firmalardan
TÜB‟ı uygulayan firma bulunmamasıdır. Sadece bir firma (toplam örneklemin
%10‟u), bu yeni yönetim yaklaşımını henüz işleme koymuştur.
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Tablo 7.12. Firmaların Yönetim Anlayışlarında TÜB Yönetim Yaklaşımı‟nın Yeri *
Firmaların Yönetim Şekilleri - Çapraz Çizelge Çözümlemesi.
Yönetim Şekli
TÜB’in Yeri

işlemde

Count

0

1

1

,0%

100,0%

100,0%

,0%

100,0%

10,0%

,0%

10,0%

10,0%

4

0

4

100,0%

,0%

100,0%

44,4%

,0%

40,0%

40,0%

,0%

40,0%

5

0

5

100,0%

,0%

100,0%

55,6%

,0%

50,0%

50,0%

,0%

50,0%

9

1

10

90,0%

10,0%

100,0%

% within
TÜB’in Yeri
% within
Yönetim Şekli
% of Total
uygulanıyor

Count
% within
TÜB’in Yeri
% within
Yönetim Şekli
% of Total

uygulanmıyor

Count
% within
TÜB’in Yeri
% within
Yönetim Şekli
% of Total

Total

Count
% of Total

Total

katılımcı

destekleyici

Tablo 7.13‟te, firmaların yönetim şekilleri ve günlük üretim programına uyma
oranları karşılaştırılmıştır. Bu tabloya göre, firmalardan destekleyici yönetim şeklini
benimseyenlerin ve üretim tesislerinde günlük programa uyma oranları büyük
olanların toplam örneklem içindeki payı, %80 olarak gözlemlenmiştir. Katılımcı
yönetim şeklini benimsediği belirlenen bir firmanın ise günlük programa uyma
oranının çok büyük olduğu tespit edilmiştir (toplam örneklemin %10‟u).
Tablo 7.13. Firmaların Yönetim Şekilleri * Firmaların Günlük Programa Uyma
Oranları - Çapraz Çizelge Çözümlemesi.
Günlük Programa Uyma Oranı
büyük
Yönetim Şekli

destekleyici

Count
% of Total

katılımcı

Count
% of Total

Total

Count
% of Total
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çok büyük

Total

8

1

9

80,0%

10,0%

90,0%

0

1

1

,0%

10,0%

10,0%

8

2

10

80,0%

20,0%

100,0%

Alan araştırmasından elde edilen bulgulara göre firmaların hepsinin kendilerine özgü
geliştirdikleri bir kalite politikaları mevcuttur. Kalite politikasına sahip firmaların
büyük çoğunluğunun ekipman teknolojisine büyük oranda önem verdikleri
gözlemlenmiştir. Bu oran toplam örneklem içinde %70‟lik bir paya eşdeğerdir. Yine
%20‟lik bir payla, kalite politikası geliştirmiş firmaların bir kısmının da, ekipman
teknolojisine çok büyük oranda önem verdikleri bulgular arasında yer almaktadır
(Tablo 7.14).
Tablo 7.14. Firmaların Kalite Politikaları * Firmaların Ekipman Teknolojisine
Verdikleri Önem -Çapraz Çizelge Çözümlemesi.
Ekipman Teknolojisine Verilen Önem
küçük
Kalite Politikası

var

Count
% of Total

Total

çok büyük

1

7

2

10

10,0%

70,0%

20,0%

100,0%

1

7

2

10

10,0%

70,0%

20,0%

100,0%

Count
% of Total

büyük

Total

Korelasyon Çözümlemeleri
Elde edilen bulgular sonucunda, Tablo 7.15‟de de ifade edildiği gibi, firmaların
yönetim anlayışlarında, çalışan katılımına yer vermeleri ile günlük üretim hacimleri
arasında bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçtan yola çıkılarak denilebilir ki,
çalışan katılımını destekleyen firmaların günlük üretim hacimlerinde artış
gözlemlenmektedir.
Tablo 7.15. Firmaların Çalışanların Katılımına Verdikleri Önem * Firmaların Günlük
Üretim Hacimleri – Korelasyon Çözümlemeleri.
Çalışan Katılımı
Çalışan Katılımı

1

,745(*)

Sig. (2-tailed)

.

,013

10

10

,745(*)

1

,013

.

10

10

N
Günlük Üretim Hacmi

Günlük Üretim Hacmi

Pearson Correlation

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Tablo 7.16‟da görüldüğü gibi, firmaların üretim verimliliğini arttırıcı kriterlerden
kaliteye verdikleri önem derecesi, yine firmaların yıllık üretim hacimleri ile büyük
oranda bağlantılıdır. Firmaların bütün süreçlerde kaliteye verdikleri önem, yıllık
üretim hacmini arttırıcı bir etken olarak ifade edilebilir.
Tablo 7.16. Firmaların Yıllık Üretim Hacimleri * Üretim Verimliliğinde Kaliteye
Verilen Önem - Korelasyon Çözümlemeleri.

Yıllık Üretim Hacmi

Yıllık Üretim Hacmi

Üretim
Verimliliğinde Kalite

Pearson Correlation

1

-,777(**)

Sig. (2-tailed)

.

,008

10

10

-,777(**)

1

,008

.

10

10

N
Üretim Verimliliğinde Kalite

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Alan araştırmasından elde edilen bulgulara göre, firmaların takım çalışmasını motive
etmek amacıyla, firma içi farklı düzeyler arasında yaptıkları toplantıların, yıllık
üretim hacmini arttırmakta olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, sürekli gelişme
faaliyetlerinin bir sonucu olarak, üretim sürelerinin kısalması da yine yıllık üretim
hacmini arttırıcı bir etken olarak ifade edilebilir (Tablo 7.17).
Tablo 7.17. Firmaların Yıllık Üretim Hacimleri * Takım Çalışmasına Destek Amaçlı
Toplantı Düzenleme * Sürekli Gelişmenin Faydası (Üretim Süresi Kısaldı) Korelasyon Çözümlemeleri.
Yıllık Üretim
Hacmi
Yıllık Üretim Hacmi

1

,911(**)

,739(*)

Sig. (2-tailed)

.

,000

,015

10

10

10

,911(**)

1

,704(*)

,000

.

,023

10

10

10

,739(*)

,704(*)

1

,015

,023

.

10

10

10

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Sürekli GelişmeÜretim Süresi Kısaldı

Sürekli
Gelişme-Üretim
Süresi Kısaldı

Pearson Correlation
N

Takım Çalışmasına
Destek Toplantı

Takım
Çalışmasına
Destek Toplantı

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Tablo 7.18‟de görüldüğü gibi, üretim verimliliği söz konusu olduğunda, firmaların
kaliteye ve üretim esnekliğine verdikleri önemle, ekipman teknolojisine verdikleri
önem arasında kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır.
Tablo 7.18. Firmaların Ekipman Teknolojisine Verdikleri Önem Derecesi * Üretim
Verimliliğinde Kaliteye Verilen Önem * Üretim Verimliliğinde Esnekliğe Verilen
Önem - Korelasyon Çözümlemeleri.

Üretim Verimliliğinde
Kalite

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Üretim Verimliliğinde
Esneklik

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Ekipman Teknolojisi

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Üretim
Verimliliğin
de Kalite

Üretim
Verimliliğinde
Esneklik

1

-,776(**)

,840(**)
,002

Ekipman
Teknolojisi

.

,008

10

10

10

-,776(**)

1

-,652(*)

,008

.

,041

10

10

10

,840(**)

-,652(*)

1

,002

,041

.

10

10

10

8. SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Türk Prefabrikasyon Sektörü’nde faaliyet gösteren işletmelerin, yönetim ve üretim
düzeyinde daha iyi sonuçlar elde edebilmeleri için, daha önce yapılmış literatür
araştırmalarına da dayanarak, TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim Yaklaşımları’nı tek tek
uygulamaları yerine, entegre bir sistem olarak, üçünü aynı anda uygulamaları daha
iyi sonuçlar getirecektir. Üretim verimliliğini arttırma çalışmaları kapsamında,
firmaların

bu

üç

yönetim

yaklaşımının

üzerinde

hassasiyetle

durmaları

gerekmektedir. Türk Prefabrikasyon Sektörü’nde yer alan inşaat firmaları tarafından
bu üç yeni yönetim yaklaşımının aynı anda uygulanabilirliğini analiz etmek ve ortak
ve temel teknik ilkelerinden hangilerinin ne düzeyde uygulandığını tespit etmek ve
üretim verimliliğinde belirleyici dört temel kriter olan kalite, maliyet, esneklik ve
teslimata ne derece önem verdiklerini belirlemek amacıyla yapılan alan
araştırmasından elde edilen bulgular detaylı olarak değerlendirilmiştir. Buradan yola
çıkılarak, Türk Prefabrikasyon Sektörü’nün bugünkü mevcut durumu belirlenmeye
çalışılmış ve öneriler getirilmiştir.
Bu amaçla, bu tez kapsamında 8 Bölüm’e yer verilmiştir. Çalışmanın giriş
bölümünde, tezin konusu, amacı ve kapsamı hakkındaki bilgiler yer almaktadır.
İkinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerde, TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim
Yaklaşımları’na ilişkin kavramların tanımlamaları, gelişim süreçleri ve bu üç
yönetim yaklaşımının uygulanması sırasında yerine getirilmesi gereken ilkeler
anlatılmıştır. Bu ilkeler doğrultusunda da yönetim yaklaşımları detaylı olarak
incelenmiştir. Beşinci bölümde, TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim Yaklaşımları’nın, ortak
ve temel teknik ilkeleri belirlenmiş ve bir arada uygulanmalarına olanak tanıyacak
entegre bir sistem oluşturulmuştur. Daha sonra bu entegre sistemin üretim verimliliği
üzerindeki etkilerinin, ne şekilde ve hangi kriterlere bağlı olarak inceleneceğini
gösteren bir teorik kalıp hazırlanmıştır. Altıncı bölümde, oluşturulan teorik kalıbın
inceleneceği prefabrikasyon yapım teknolojisi hakkında detaylı bilgi verilmiştir.
Prefabrikasyon ve ilişkili kavramlar tanımlanmış ve prefabrikasyonun Türkiye’de ve
dünyadaki gelişim sürecinden bahsedilmiştir. Yine özellikle çalışma ile birebir
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ilişkili olan prefabrikasyon yapım sistemine ilişkin süreçler tanımlanmıştır.
Prefabrikasyonun bugünkü durumu ortaya konulmuş ve sorunları tartışılmıştır.
Yedinci bölümde ise, Türk Prefabrikasyon Sektörü’nde yer alan inşaat firmaları
tarafından, bu üç yeni yönetim yaklaşımının ortak ve temel teknik ilkelerinden
hangilerinin ne düzeyde uygulandığını belirlemek ve oluşturulan teorik kalıbın
geçerliliğini belirlemek amacıyla yapılan alan araştırmasının yöntemi, amaçları ve
soruları aktarılmış ve alan araştırmasından elde edilen bulgular detaylı olarak,
tanımlayıcı ve ilişkisel çözümlemeler olmak üzere iki farklı şekilde sunulmuş ve
değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, tanımlayıcı çözümleme yöntemi olarak, MS Excel
programı kullanılmış ve bulgular grafikler oluşturularak değerlendirilmiştir. İlişkisel
çözümleme yöntemi olarak ise, SPSS 12.0 istatiksel analiz programı kullanılmış ve
bulgular arası ilişkisel çözümlemeler, sıralı ve aralıklı ölçek olmak üzere iki farklı
şekilde değerlendirilmiştir. Sıralı ölçeklerin çözümlemeleri, çapraz çizelgeler
kullanılarak yapılmış ve değerlendirilmiştir. Aralıklı ölçeklerin çözümlemeleri ise,
korelasyon çözümlemeleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, alan
araştırmasına katılan prefabrike inşaat firmalarının, söz konusu üç yönetim
yaklaşımına bağlı olarak incelenen yönetim anlayışlarını ve yine bunlara bağlı olarak
değişen üretim verimliliklerini ortaya koyan değerlendirme sonuçları verilmiş ve
mevcut durumun geliştirilmesi için birtakım önerilerde bulunulmuştur.
Yapılan alan araştırmasına ilişkin değerlendirme sonuçlarına göre, Türkiye Prefabrik
Birliği Üye Kuruluşları’ndan ISO 9001:2000 Kalite Belgeli 18 firmanın 10 tanesi
alan araştırmasına katılmıştır. Bu da %56’lık bir katılım oranına denk gelmektedir.
Firmalar değişik şehirlerde konuşlanmışlardır ve %50’si son 10 yıldır prefabrikasyon
sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmaların büyük çoğunluğunun günlük üretim
hacmi, 0 ile 500m3 arasında yer almaktadır. Yine büyük çoğunluğunun yıllık üretim
hacminin ise, 0 ile 100bin m3 arasında olduğu belirlenmiştir. Firmaların 2004 yılına
ilişkin üretim hacimleri, büyük oranda 0 ile 25bin m3 arasında yer almaktadır ve bu
yıla ilişkin ciroları ise 0-25milyon YTL arasındadır.
Alan araştırmasına katılan firmaların hemen hepsinin uzman olduğu alan sanayi
yapılarıdır ve en çok üretimini gerçekleştirdikleri prefabrike yapı elemanları, üst yapı
elemanları, çevre düzenleme elemanları ve altyapı elemanlarıdır. Firmaların yarısı
gruplama üretim sistemini kullanmaktadırlar. Teknolojik yenilikleri takip etme ve
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kullanma oranı, Türkiye genelinde ileri olarak belirlenmiştir. Buna karşılık
uluslararası platformda ise, orta düzeyde teknolojiye sahip oldukları gözlemlenmiştir.
Alan araştırmasına katılan firmalara ilişkin bu genel veriler, firmaların birbirlerine
yakın genel özelliklere sahip olduklarını göstermektedir ve bu da, TKY, TZÜ ve
TÜB Yönetim Yaklaşımları’nın uygulanabilirliğinin incelenmesinde ve üretim
verimliliğinin belirlenmesinde, sektördeki firmaların kıyaslanabilmelerini ve daha
tutarlı bir sonuca erişilebilmesini sağlamıştır.
Tez çalışmasının ve bu amaçla yapılan alan araştırmasının amaçlarından ilki,
firmaların yönetim anlayışlarını belirlemektir. Bu amaca yönelik sorulardan elde
edilen bulgular, gerçekte firmaların TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim Yaklaşımları’nın
ortak

ilkelerini

ne

düzeyde

uyguladıklarını

belirlemektedir.

Firmaların

çoğunluğunun, bugünkü yönetim anlayışlarını ortaya koyan bir misyonu ve geleceğe
bakış açılarını ifade eden bir vizyonu bulunmaktadır. Firmaların tamamı üretim
verimliliği söz konusu olduğunda başta kalite olmak üzere, maliyet, teslimat ve
esnekliğe büyük önem vermektedirler. Firma üst yönetimlerinin katılımcı yanları ve
liderlik anlayışları istenilen düzeyin altındadır. Bu da üç yönetim yaklaşımının ortak
ilkelerinden olan ‘Yönetimin Katılımı ve Liderlik (Management Commitment and
Leadership)’ ilkesini tam olarak yerine getirmediklerini göstermektedir. Elde edilen
bulgulara göre, firmaların çoğunluğu ‘Stratejik Planlama (Strategic Planning)’
yapmaktadırlar ve böylece üretim verimlilikleri artmaktadır. Eğitim, firmalar için
önemli bir ilkedir çünkü, bu sayede üretim verimliliği ve performans artmakta ve
takım ruhu gelişmektedir. Bu amaçla, özellikle üretimden sorumlu teknik personele
ve üretimde görevli işçilere, bütün firmalar tarafından eğitim verilmektedir.
Firmaların yarısı, ‘Çapraz Fonksiyonel Eğitim (Cross-Functional Training)’ vererek,
ekipmanın ve çalışanın boş durmasına ve üretimin aksamasına engel olmaktadırlar.
Yönetim şekli açısından, ‘Tüm Çalışanların Katılımı (Employee Involvement)’nı
destekleyen firma sayısı bir tanedir. Bununla birlikte diğer firmalar da, bütün
düzeylerde

olmasa

da,

kendi

düzeylerinde

çalışanların

katılımına

önem

vermektedirler. Çalışanların katılımına önem verilmesinin üretim verimliliğini
arttırdığı da bulgular arasında yer almaktadır. Bir diğer ortak ilke olan ‘Takım
Çalışması (Teamwork)’, bütün firmalar tarafından üzerinde hassasiyetle durulan bir
noktadır. Çalışanları takım çalışmasına motive etmek amacıyla, firmaların büyük
çoğunluğu

toplantılar

düzenlemekte

ve
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çalışanların

kaynaşmalarını,

bilgi

alışverişinde

bulunmalarını

sağlamaktadırlar.

‘Süreç

Yönetimi

(Process

Management)’ ve ‘Sürekli Gelişme (Continuous Improvement)’, araştırma
bulgularına göre, yine üretim verimliliğini arttırıcı bir ilke olarak karşımıza
çıkmaktadırlar ve firmaların çoğunluğu tarafından uygulanmaktadırlar. Son olarak bu
üç yönetim yaklaşımının ortak ilkelerinden en önemlisi olan ‘Müşteri Memnuniyeti
(Customer Satisfaction)’, firmaların hepsinin büyük önem verdikleri ve üzerinde
hassasiyetle durdukları bir ilke olarak belirlenmiştir. Bütün bu bulgular ışığında,
TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim Yaklaşımları’nın ortak ilkelerinin, büyük oranda
firmalar tarafından uygulandığı ve bunun sonucunda da üretim verimliliklerinde
artışlar gözlendiği söylenebilir.
Alan araştırmasının amaçlarından bir diğeri, TKY Yaklaşımı’nın temel teknik
ilkelerinin, firmalardan tarafından uygulanıp uygulanmadığını belirlemektir. Bu
amaca yönelik sorulmuş sorulardan elde edilen bulgulara göre, firmaların hepsi,
bütün süreçlerde kaliteye büyük önem vermektedirler ve hiçbir durumda kaliteden
ödün vermemektedirler. Yine firmaların hepsi, ‘Tedarikçi Kalite Yönetimi (Supplier
Quality Management)’ uygulamaktadırlar. Bunu gerçekleştirebilmek için izledikleri
en yaygın yol, tedarikçilerin kalite belgesi sahibi olmalarıdır. Tedarikçi Kalite
Yönetimi’nin üretim verimliliğini arttırdığı da bulgular arasında yer almaktadır.
Alan araştırması kapsamında incelenen yönetim yaklaşımlarından bir diğeri olan
TZÜ Yönetim Yaklaşımı, temel teknik ilkeleri büyük oranda uygulanan yönetim
yaklaşımlarından bir tanesidir. Elde edilen bulgulara göre, firmaların çoğunluğu, en
az stok ile üretimin tüm aşamalarında fire ve verimsizliği önlemek için üretim
işlemlerinin tam zamanında gerçekleştirildiği bir üretim planlama sistemi
kullanmaktadırlar. TZÜ Yönetim Yaklaşımı’nın temel teknik ilkelerinden olan
‘Hazırlık Zamanının Kısaltılması (Set-up Time Reduction)’, yine firmaların
çoğunluğu tarafından uygulanmaktadır ve üretim verimliliğine pozitif katkıları
olduğu gözlemlenmiştir. Buna karşılık, ‘Kanban Sistemi (Kanban System)’, genel
olarak firmalar tarafından bilinmeyen bir TZÜ temel teknik ilkesi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Firmalar bu sistem yerine, üretim süreçlerini takip ve kontrol amaçlı
olarak, kalite kontrol sistemini kullanmaktadırlar. ‘Çekme Sistem Üretim (Pull
System Production)’, firmalar tarafından bilinen ve uygulanan bir TZÜ temel teknik
ilkesi değildir. Ancak çekme sistem üretimin bir takım gereklilikleri bilinçsiz olarak
yerine getirilmektedir. Örneğin, hatalı ürünün bir sonraki işleme gönderilmemesi, bir
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sürecin sonraki sürecin sadece ihtiyacı olan ürünü üretmesi gibi. Firmaların
‘Tedarikçilerin Tam Zamanında Teslimatı (JIT Delivery By Suppliers)’na verdikleri
önem orta derecededir. Buna karşılık, tedarikçiler nadir de olsa ürün/ara
ürün/hammadde teslimatını geciktirmektedirler. ‘Fonksiyonel Ekipman Dağılımı
(Functional Equipment Layout)’, firmaların tamamının büyük önem verdiği bir TZÜ
Yönetim Yaklaşımı temel teknik ilkesidir ve üretim verimliliğini ve performansı
arttırıcı bir etkendir. Son olarak, TZÜ Yönetim Yaklaşımı’nın temel ilkelerinden
‘Günlük Programa Uygunluk (Adherence To Daily Schedule)’, yine firmaların çok
önemsediği ve üzerinde titizlikle durduğu bir ilkedir.
Alan araştırması kapsamında incelenen yönetim yaklaşımlarından sonuncusu ise
TÜB Yönetim Yaklaşımı’dır. Firmaların, bu yönetim yaklaşımına ilişkin temel
teknik ilkeleri uygulayıp uygulamadıkları, araştırmanın amaçları arasındadır. Elde
edilen araştırma bulgularına göre, firmaların hepsi, yönetim anlayışlarında bakım
faaliyetlerine yer vermektedirler ve büyük çoğunluğunun özel bir bakım departmanı
mevcut bulunmaktadır. Ancak bakım faaliyetlerini gerçekleştirme yöntemlerinin,
çoğunlukla ekipmanın boş kaldığı zamanları değerlendirme şeklinde olduğu tespit
edilmiştir. Firmaların çoğunluğu, ekipman bakımının önemsenmesinin, üretimin
aksamasına engel olduğunu ve performansı arttırdığını düşünmektedirler. Elde edilen
bulgulara göre, firmalar günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakım planları
yapmaktadırlar

ve

bakım

planları

konunun

uzmanları

tarafından

gerçekleştirilmektedir. Kısacası, TÜB Yönetim Yaklaşımı’nın temel teknik
ilkelerinden ‘Planlı Bakım (Planned Maintenance)’, firmaların çoğu tarafından
gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, ‘Özerk Bakım (Autonomous Maintenance)’
yapan firmalar da azınlıkta olmakla birlikte mevcuttur. Yine ‘Ekipman Teknolojisine
Verilen Önem (Equipment Technology Emphasis)’ çok büyüktür ve üretim
verimliliğini

oldukça

arttırmaktadır.

‘Patentli

Ekipmanın

Geliştirilmesi

(Development of Proprietary Equipment)’, firmalar tarafından fazla önemsenen bir
konu değildir. Firmaların bir kısmının, kendi patentleri tarafından korunan ekipmanı
mevcutken, diğer bir kısmı ise bu konuda satıcılara güvenmektedir.
Alan araştırmasından elde edilen bulguların değerlendirme sonuçları incelendiğinde,
alan araştırmasına katılan Türkiye Prefabrik Birliği Üye Kuruluşları’nın %90’ının
TKY Yaklaşımı’nı, %50’sinin TZÜ Yönetim Yaklaşımı’nı ve %40’ının da TÜB
Yönetim Yaklaşımı’nı uyguladıklarını belirttikleri görülmektedir. Buna göre, üç
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yönetim yaklaşımını aynı anda uygulayan sadece 2 firma tespit edilmiştir. Ancak,
elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonucu görülmektedir ki, üç yönetim
yaklaşımını da uyguladığını belirten firmalar, bu yeni yönetim yaklaşımlarına ilişkin
ortak ve temel teknik ilkelerin bir kısmını uygulamamaktadırlar. Bu da, firmalar
tarafından resmi olmayan bilinçsiz bir uygulamanın söz konusu olduğunu
göstermektedir. Bununla birlikte, bu üç yönetim yaklaşımından bir veya ikisini
uygulamadığını belirten firmaların, ortak ve temel teknik ilkelerin büyük bir
çoğunluğunu uygulamakta oldukları ve firma genel özellikleri de gözönünde
bulundurulduğunda, bu ortak ve temel teknik ilkeleri uygulayan firmalarda, belirli bir
oranda kalitede artış, maliyetlerde düşüş, esneklikte artış ve teslimat aksaklıklarında
düşüş olduğu, dolayısıyla üretim verimliliğinde artış ve performansta yükseliş olduğu
tespit edilmiştir.
Yukarıda açıklanan sonuçlar doğrultusunda, Türk Prefabrikasyon Sektörü’nün
gelişmesi ve inşaat sektöründe hak ettiği yeri alabilmesi için öneriler şöyledir:
Alan araştırmasına katılan firmalar, ISO 9001:2000 Kalite Belgesi almış, belirgin bir
kalite politikasına sahip olan ve bilinçli bir yaklaşımla TPB üye kuruluşu olmaya hak
kazanmış firmalardır. En önemlisi, bu firmaların resmi bir şekilde olmasa da, ortak
ve temel teknik ilkelerin büyük çoğunluğunu uygulamaya koymuş olmaları ve bu
sayede üretim verimliliklerinde de gözle görülür bir artış olmasıdır. Sadece bir
yönetim yaklaşımını uyguladığını ifade eden firmalar bile üretim verimliliğinde ve
performansta büyük gelişmeler kaydettiklerini belirtmişlerdir. Bu da, firmaların
bilinçli bir yaklaşımla ve bütün gereklikleri yerine getirerek, bu üç yönetim
yaklaşımını aynı anda uygulamaları durumunda, üretim verimliliklerinin daha da
artacağının açık bir göstergesidir.
Bu

noktada,

Türkiye

Prefabrik

Birliği’ne

önemli

görevler

düşmektedir.

Prefabrikasyon sektöründe, TPB üyesi olmayan 100’e yakın firma bulunmaktadır.
Bütün bu prefabrike inşaat firmalarının gelişme kaydedebilmeleri ve üretim
verimliliklerini arttırabilmeleri, bununla birlikte üye kuruluşların da bilinçlendirilip
eksik yanlarını kapatmalarını sağlamak için, Türkiye Prefabrik Birliği, TKY, TZÜ ve
TÜB Yönetim Yaklaşımları entegre sistemini sektörde tanıtmalı ve firmaları bu
yönde teşvik etmelidir. Türk Prefabrikasyon Sektörü’nün gelişme kaydedebilmesi,
Türkiye ekonomisine daha büyük katkılar sağlayabilmesi ve inşaat sektöründe ileri
bir yapım sistemi olarak hak ettiği yeri alabilmesi için bu gerekli ve çok önemlidir.
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EK 1

TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ, TAM ZAMANINDA ÜRETĠM ve TOPLAM
ÜRETKEN BAKIM YÖNETĠM YAKLAġIMLARI’NIN
ENTEGRASYONUNUN TÜRK PREFABRĠKASYON SEKTÖRÜ’NDE
UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ
Bu anket, Toplam Kalite Yönetimi(TKY), Tam Zamanında Üretim(TZÜ) ve Toplam
Üretken Bakım(TÜB) Yönetim YaklaĢımları’nın ve bu yaklaĢımların özünü
oluĢturan temel teknik ilkeleri ile ortak ilkelerinin, Türkiye Prefabrik Birliği ISO
9001:2000 Belgeli üye kuruluĢlarında, prefabrike yapı elemanları üretim sürecinde
uygulanabilirliğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Kısa bir ön bilgi olarak bu yönetim
yaklaĢımları Ģu Ģekilde tanımlanabilmektedir:
TKY: müĢterilerin ve toplumun ihtiyaç ve beklentileri ile örgütün amaçlarının, en
etkili ve verimli Ģekilde uyuĢması ve böylece tüm çalıĢanların potansiyelinin, sürekli
bir geliĢme ile maksimize edilmesi için gerekli tüm faaliyetleri kapsayan bir yönetim
felsefesidir (ġimĢek ve Nursoy, 2002).
TZÜ: en az stok ile üretimin tüm aĢamalarında fire ve verimsizliği önlemek ve
kaliteyi arttırmak amacı ile sürekli geliĢim amaçlayan, tedarikçinin istenilen
malzemeyi/ürünü müĢteriye gerektiği anda kullanıma hazır Ģekilde temin ettiği
entegre bir sistem içerisinde üretim iĢlemlerinin tam zamanında gerçekleĢtirilmesini
hedefleyen felsefe ve teknikler bütünüdür (Mıstıkoğlu, 2004).
TÜB: ekipmanın bütün ömrünü kapsayan, geniĢ bir üretken-bakım sistemi kurarak,
ekipmanla iliĢkili bütün alanları (planlama, kullanım, bakım, vb.) kapsayarak,
ekipman etkililiğini maksimize etmek (bütün verimliliğini geliĢtirme) ve üst
düzeyden alt düzeye kadar bütün çalıĢanların katılımı ile motivasyon yönetimi veya
gönüllü küçük grup aktiviteleri vasıtasıyla üretim bakımını geliĢtirmek için
tasarlanmıĢ bir yönetim yaklaĢımıdır (Swamidass, 2000).
Anket, 5 Bölümden oluĢmaktadır. Her bir bölümün içeriği Ģu Ģekildedir:
1.Bölüm: firmanın genel özelliklerini ortaya çıkarmaya yönelik hazırlanmıĢ 10 adet
sorudan oluĢmaktadır.
2.Bölüm: firmanın yönetim anlayıĢını ve TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim
YaklaĢımları’nın ortak ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, eğer uygulanıyorsa ne
düzeyde uygulandığını belirlemeye yönelik hazırlanmıĢ 26 adet sorudan
oluĢmaktadır.
3.Bölüm: firmanın TKY yaklaĢımının temel teknik ilkelerinden hangisi/hangilerini,
ne düzeyde uyguladığını ve bu konuya yaklaĢımını belirlemeye yönelik hazırlanmıĢ
8 adet sorudan oluĢmaktadır.
4.Bölüm: firmanın TZÜ yönetim yaklaĢımının temel teknik ilkelerinden
hangisi/hangilerini, ne düzeyde uyguladığını ve bu konuya yaklaĢımını belirlemeye
yönelik 13 adet sorudan oluĢmaktadır.
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5.Bölüm: firmanın TÜB yönetim yaklaĢımının temel teknik ilkelerinden
hangisi/hangilerini, ne düzeyde uyguladığını ve bu konuya yaklaĢımını belirlemeye
yönelik 9 adet sorudan oluĢmaktadır.
Bu anket, Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim
Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nda, Yrd.Doç.Dr. Elçin
TAġ danıĢmanlığında, Mimar Nurhan CĠHAN tarafından yapılan Yüksek Lisans
Tezi kapsamındaki bir çalıĢmadır.
Bu ankete verilecek cevaplar, tez kapsamında sadece bilimsel amaçlı kullanılacak
olup, tezde ankete katılan firma isimleri belirtilecek ancak, verilen yanıtlar kesinlikle
gizli tutulacaktır. Türk Prefabrikasyon Sektörü’nde prefabrike yapı elemanları üretim
sürecinde TKY, TZÜ ve TÜB Yönetim YaklaĢımları’nın uygulanabilirliğini
belirlemeyi amaçlayan bu çalıĢmaya veri oluĢturacak olan cevaplarınız
değerlendirilecek ve tezde sonuçları ve sonuçlarından çıkarılacak yorumlar yer
alacaktır. Türk Prefabrikasyon Sektörü’ne katkı sağlayacağını düĢündüğümüz bu
çalıĢma sonuçlarının ayrıca siz değerli katılımcılarımıza da ulaĢtırılması
hedeflenmektedir.
Ekte bulunan 9 sayfada size 66 soru sorulmuĢtur. Seçtiğiniz seçeneğin baĢındaki
kutuyu, üstüne çift tıklayınca çıkan simgeler adlı pencereden, dolu olan kutuyu
seçerek doldurabilirsiniz. Puanlama yapılacak olan sorularda ise kutunun yerine
puanı yazarak soruyu yanıtlayabilirsiniz. Lütfen, bilgi ve tecrübelerinize dayanarak
bu soruları yanıtlayınız. Daha sonra anketi, bir hafta içerisinde aĢağıdaki adrese email ile yollayabilirsiniz.
Bu çalıĢmaya katılımın belirlenen sayıda olması, çalıĢma sonuçlarının daha güvenilir
olmasını sağlayacaktır. Herhangi bir konuda bilgi almak için telefon yada e-mail ile
bana ulaĢabilirsiniz. Katkılarınız için Ģimdiden teĢekkür ederiz.
Saygılarımla,
Mimar Nurhan CĠHAN
ADRES
GSM
E-MAIL

: Fulya Mahallesi. Kozacık Sok. Erduran Apt. No:11/8. ġiĢli/Ġstanbul
: 0-544-6221459
0-533-7717160
: n_chn@hotmail.com
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“TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ, TAM ZAMANINDA ÜRETĠM ve TOPLAM
ÜRETKEN BAKIM YÖNETĠM YAKLAġIMLARI’NIN
ENTEGRASYONUNUN TÜRK PREFABRĠKASYON SEKTÖRÜ’NDE
UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ” KONULU ALAN ARAġTIRMASI ANKET
FORMU
Anketi yanıtlayan kiĢinin;
Adı Soyadı
Mezun Olduğu Üniversite ve Yıl
Firmadaki Pozisyonu
Tarih

:………………………………….......................
:………………………………………………...
:………………………………………………...
:………………………………………...............

BÖLÜM 1
Bu bölümde, firma profiline yönelik sorular yer almaktadır. Lütfen yanıtlarınızı ilgili
boĢluklara yazınız.
1. Firmanızın adı nedir?
 AFAPREFABRĠK
 DEMĠRAĞ
 AGE ĠNġAAT
 DEPAġ
 AKAT
 ĠSTON
 ALACALI
 KAM ANKARA
 AS BETON
 KAMBETON
 ASTAġ
 NĠĞBAġ
 AYBET
 PEKĠNTAġ
 BORDES
 USAġ
 DAĞYAPI
 YAPI MERKEZĠ
2. Firmanızın kuruluĢ tarihi nedir?
...................................................................................................................................
3. Firmanız kaç yıldır prefabrikasyon sektöründe faaliyet göstermektedir?
...................................................................................................................................
4. Firmanızın günlük ve yıllık üretim hacmi ne kadardır (m3)?
Günlük
:...................................................................................................
Yıllık
:………………………………………………………………...
5. Firmanızın 2004 yılı üretim hacmi (m3) ve cirosu (YTL) ne kadardır?
Üretim Hacmi
:………………………………………………………………...
Cirosu
:………………………………………………………………...
6. Firmanızda üretilen prefabrike yapı elemanları çeĢitleri nelerdir? (Birden
fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz)
 Üst Yapı Elemanları
 Altyapı Elemanları
 Çevre Düzenleme Elemanları
 Elektrifikasyon
 Diğer,…………………………………………………………………………...
7. Firmanızın uzmanlık alanları nelerdir? (Birden fazla seçenek
iĢaretleyebilirsiniz)
 Konut
 Altyapı
 Sanayi
 Yol-Köprü-Baraj
 Turizm
 Diğer,……………………….
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8. Firmanızın üretim sisteminin çeĢidi nedir?
 Sürekli (bant tipi); belirli bir parçanın sürekli üretildiği üretim Ģekli
 Kesikli (atölye tipi); aynı üretim hattında kesikli olarak değiĢik ürünlerin
üretildiği üretim Ģekli
 Benzer ürünlerin gruplandığı ve ayrı üretim hatlarında üretildiği üretim Ģekli
 Diğer,…………………………………………………………………………...
9. Firmanızda daimi çalıĢan sayısı nedir?
Merkezde;
Toplam Daimi Yönetici Sayısı
:…......................
Toplam Daimi Ġdari Personel Sayısı :……..................
Toplam Daimi Teknik Personel Sayısı:..........................
Toplam Daimi ĠĢçi Sayısı
:..........................
Üretim Tesisinizde;
Toplam Daimi Yönetici Sayısı
:…......................
Toplam Daimi Ġdari Personel Sayısı :……..................
Toplam Daimi Teknik Personel Sayısı:..........................
Toplam Daimi ĠĢçi Sayısı
:..........................
ġantiyelerinizde;
Toplam Daimi Teknik Personel Sayısı:..........................
Toplam Daimi ĠĢçi Sayısı
:..........................
10. Firmanızın teknoloji düzeyi, sektördeki diğer firmalardaki teknoloji
düzeylerine göre ne durumdadır?
Türkiye Genelinde
:
 Ġleri
 Orta
 Geri
Uluslararası Düzeyde
:
 Ġleri
 Orta
 Geri
BÖLÜM 2
Bu bölümde, firmanın yönetim anlayıĢını belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır.
Lütfen yanıtlarınızı ilgili boĢluklara yazınız.
11. Firmanızın yönetim anlayıĢını ve geleceğe bakıĢını ortaya koyan bir misyonu
ve vizyonu bulunmakta mıdır?
 Evet, Misyonu:.................................................................................................
Vizyonu: .................................................................................................
 Hayır.
12. Firmanız yönetim anlayıĢına göre, üretim verimliliği söz konusu olduğunda
lütfen aĢağıdaki kriterleri önem sırasına göre puanlandırınız. (1=en az
önemli, 4=çok önemli)
 Maliyet
 Kalite
 Teslimat
 Esneklik
*Esneklik: üretim kapasitesinin artırımı veya azaltılmasındaki geçiĢ hızı.
13. Firmanızda yönetim anlayıĢı ile ilgili köklü değiĢim kararı alındığında
yönetimin tutumu nasıl olur? (Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz)
 Her konuda sonuna kadar sorumluluk alır ve çalıĢanlara örnek olur.
 Sorumlulukları paylaĢtırır ve yalnız yöneticilik vasfını kullanır.
 Diğer,…………………………………………………………...........................
14. AĢağıdaki yeni yönetim yaklaĢımlarının firmanız yönetimindeki yeri nedir?
Yönetim YaklaĢımları
TKY
TZÜ
TÜB

Uygulanıyor
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ĠĢlemde




Uygulanmıyor




15. Firmanızın yönetimi tarafından hazırlanmıĢ, firmanızın geniĢ çaplı, uzun
vadeli ve sürekli geliĢmeye açık yazılı stratejik planları var mıdır?
 Evet
 Hayır (Lütfen 17.Soruya Geçiniz)
16. Hazırladığınız yazılı stratejik planlarınızın firmanıza ne gibi faydaları
olmuĢtur? (Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz)
 Kalite arttı
 Maliyetler düĢtü
 Üretim esnekliği arttı
 Üretim süresi kısaldı
 Diğer,…………………………………………………………………………...
17. Firmanız yönetim anlayıĢında eğitime yer verilmekte midir?
 Evet
 Hayır (Lütfen 21.Soruya geçiniz)
18. Firmanızda verilen eğitimin amacı nedir?
 Sorumlu oldukları iĢleri yapabilmeleri
 Sorumlu oldukları iĢler dıĢındaki iĢleri yapabilmeleri
 Her iki alanda da bilgi ve beceri kazanmaları
 Diğer,…………………………………………………………………………...
19. Firmanızda kimlere eğitim verilmektedir? (Birden fazla seçenek
iĢaretleyebilirsiniz)
 Yöneticilere
 Ġdari Personele
 Büroda Görevli Teknik Personele
 Üretimde Görevli ĠĢçilere
 Üretimden Sorumlu Teknik Personele
 Montajda Görevli ĠĢçilere
 Montajdan Sorumlu Teknik Personele
 ĠĢe Yeni Alınan Elemanlara
 Diğer,…………………………………………………………………………...
20. Firmanızda verilen eğitimin firmanıza sağladığı faydalar nelerdir? (Birden
fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz) (Lütfen 22.Soruya Geçiniz).
 Üretim hızı arttı
 Üretim esnekliği arttı
 Kalite arttı
 ĠĢgücü performansı arttı
 Takım ruhu geliĢti
 Diğer,……………………………………….
21. Firmanızda eğitime yer verilmemesinin nedenleri nelerdir? Lütfen
aĢağıdakileri önem sırasına göre puanlandırınız. (1=en az önemli, 3=çok
önemli)
 Giderlerin artması
 Üretimin aksaması
 Ġhtiyaç olmaması
 Diğer,………………………………………
22. Firmanızın benimsediği yönetim karar mekanizmasını kısa ve öz bir tanımla
aĢağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?
 Kararları üst yönetim verir, hiyerarĢik bir düzende alt kademeye kadar iletilir
(Lütfen 25.Soruya Geçiniz).
 Ana kararlar üst yönetim tarafından verilir ama her çalıĢan kendi seviyesinde
karar verme hakkına sahiptir.
 Kararlar tüm çalıĢanların talep ve fikirleri alınarak ortaklaĢa belirlenir.
 Diğer,...................................................................................................................
23. ÇalıĢanların katılımı ne oranda firma yönetim anlayıĢının bir parçasıdır?
 Hiç
 Küçük
 Orta
 Büyük
 Çok Büyük
24. ÇalıĢanların katılımı firma yönetimine ne gibi faydalar sağlamıĢtır? Lütfen
aĢağıdakileri sağlanan fayda derecesine göre puanlandırınız. (1=en az, 5=en
çok)
 Rekabet gücü arttı
 Kaynak kullanımı arttı
 Kalite arttı
 Üretim süreleri kısaldı
 Üretim esnekliği arttı
 Diğer,……………………………………….
25. Firmanız, iĢleyiĢ prensibi olarak takım çalıĢmasını desteklemekte midir?
 Evet
 Hayır (Lütfen 28.Soruya Geçiniz).
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26. Firmanızda takım çalıĢmasını desteklemek adına çalıĢanlar arasında
toplantılar düzenleniyor mu?
 Evet, hangi düzeyde?
 Yönetim
 Yönetim ve Ġdari Personel
 Yönetim ve Teknik Personel
 Teknik Personel ve Ustalar/ĠĢçiler
 Diğer, ............................................................
 Hayır.
27. Takım çalıĢmasının firmanıza sağladığı faydalar nelerdir? (Birden fazla
seçenek iĢaretleyebilirsiniz)
 Üretim hızı arttı
 Kalite arttı
 Sorun çözme becerisi geliĢti  Yaratıcılık arttı
 KiĢisel etkileĢimler güçlendi  Üretim esnekliği arttı
 Ekipman onarım süresi azaldı  Ekipman bakım maliyetleri azaldı
 Diğer,…………………………………………………………………………...
28. Firmanız yönetim anlayıĢında süreç yönetimine yer verilmekte midir?
 Evet
 Hayır (Lütfen 30.Soruya Geçiniz).
29. Süreç yönetiminin firmanıza ne gibi getirileri olmuĢtur? (Birden fazla
seçenek iĢaretleyebilirsiniz)
 Kalite standartlarında üretim  Ekipman bakım planına uyum
 Hata oranında düĢme
 Kaynakların etkin kullanımı
 Tam zamanında teslimat
 Belirlenen bütçeye uyum
 Üretim esnekliği
 Sürekli geliĢme
 Hazırlık sürecinin kısalması  Diğer,……………………………………….
30. Firmanız sürekli geliĢme politikasına yönetiminde yer vermekte midir?
 Evet
 Hayır (Lütfen 32.Soruya Geçiniz)
31. Sürekli geliĢme ilkesini benimsemenizin firmanıza faydaları neler
olmaktadır? Lütfen aĢağıdakileri sağlanan fayda derecesine göre
puanlandırınız. (1=çok az, 8=çok fazla)
 Sorumluluklar daha etkin biçimde
 Sorunlar hızlı ve kalıcı biçimde
yürütülmekte
çözümlenmekte
 Motivasyon artmakta
 Hata oranı azalmakta
 Kalite artmakta
 Maliyetler düĢmekte
 Üretim süresi kısalmakta
 Üretim esnekliği sağlanmakta
 Diğer,…………………………………………………………………………...
32. Firmanız müĢteri memnuniyetine hangi oranda önem vermektedir?
 Hiç
 Küçük
 Orta
 Büyük
 Çok büyük
33. Firmanızda müĢteri memnuniyetini sağlamak için neler yapılmaktadır?
(Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz)
 MüĢteri taleplerine yönelik piyasa araĢtırması yapılmakta
 MüĢteri Ģikayetleri üzerinde titizlikle durulmakta
 Ürün ve hizmet kalitesine gereken önem verilmekte
 MüĢteri sipariĢlerine en kısa sürede cevap verilmekte
 Ekipman bakımına önem verilmekte
 Diğer,…………………………………………………………………………...
34. Genellikle firmanızda müĢteri Ģikayetleri en sık hangi konularda
yapılmaktadır? Lütfen aĢağıdakileri sıklık derecesine göre puanlandırınız.
(1=en seyrek, 3=en sık)
 Teslim süresindeki aksama
 Üretim hataları
 Montaj hataları
 Diğer,……………………………….
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35. Ürün tesliminden sonra kalite garantisi veriyor musunuz?
 Evet
 Hayır
36. Ürün tesliminden sonra bakım ve onarım garanti süresi veriyor musunuz?
 Evet, bu süre:
 <6 ay
 6ay-1yıl  1yıl~2yıl  >2yıl
 Hayır.
BÖLÜM 3
Bu bölümde, Toplam Kalite Yönetim YaklaĢımı’nın uygulanabilirliğine yönelik
sorular yer almaktadır. Lütfen yanıtlarınızı ilgili boĢluklara yazınız.
37. Firmanız tarafından belirlenmiĢ bir kalite politikanız var mı?
 Evet, nasıl bir politika?
 Kalite kavramı, tüm aĢamalarda büyük bir rol oynamaktadır.
 Kalite kavramı çalıĢmalarımızın belirli aĢamalarında önem kazanmaktadır,
hangi aĢamalarda? (Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz)
 Kalite kavramı, ar-ge aĢamalarında önem kazanmaktadır.
 Kalite kavramı, tasarım sürecinde önem kazanmaktadır.
 Kalite kavramı, üretim sürecinde önem kazanmaktadır.
 Kalite kavramı, son kontrol aĢamasında önem kazanmaktadır.
 Kalite kavramı, nakliyat aĢamasında önem kazanmaktadır.
 Kalite kavramı, montaj aĢamasında önem kazanmaktadır.
 Hayır (Lütfen 39.Soruya Geçiniz).
38. Uyguladığınız kalite politikanızın firmanıza ne gibi getirileri olmaktadır?
(Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz)
 Kalitede artıĢ
 Kar oranında artıĢ
 Verimlilikte artıĢ
 Pazar Payında artıĢ
 MüĢteri memnuniyetinde artıĢ
 Tedarikçi ürün kalitesinde artıĢ
 ĠĢ hayatı kalitesinde artıĢ
 Diğer,……………………………….
39. Firmanızda süre ve maliyet kısıtlaması söz konusu olduğunda, kalite ne
kadar belirleyicidir? (Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz)
 Maliyeti düĢürmek için kaliteden ödün verilebilir.
 Tam zamanında teslimat için kaliteden ödün verilebilir.
 Esnekliği arttırmak için kaliteden ödün verilebilir.
 Hiçbir durumda kaliteden ödün verilemez.
 Diğer,...................................................................................................................
40. Firmanızda kalite çalıĢmalarını yürütmede, tedarikçi kalite yönetimi
uygulanmakta mıdır?
 Evet
 Hayır (Lütfen 43.Soruya Geçiniz)
41. Firmanızda tedarikçi kalite yönetiminin yapılmasında en çok uygulanan
yöntem hangisidir? Lütfen aĢağıdakileri tercih önceliğine göre
puanlandırınız. (1=en seyrek, 4=en sık)
 Firma ve taĢeronlar değerlendirilmekte
 Kalite performansları sürekli izlenmekte
 Ürünlerin kalite özellikleri tam, net ve yazılı olarak ifade edilmekte
 Kalite belgesi olan tedarikçilerle çalıĢılmakta
 Diğer,…………………………………………………………………………...
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42. Tedarikçi kalite yönetiminin firmanıza getirileri neler olmaktadır? (Birden
fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz) (Lütfen 44.Soruya Geçiniz)
 Üretim süreci hızlanmakta
 Maliyetler düĢmekte
 MüĢteri memnuniyeti artmakta
 Üretim kalitesi artmakta
 Diğer,…………………………………………………………………………...
43. Firmanızda tedarikçi kalite yönetimi yapılmamasının sebepleri nelerdir?
 Tedarikçilerimizi titizlikle seçmekte ve kendi kalite sistemlerine
güvenmekteyiz.
 Yıllardır birlikte çalıĢmanın getirdiği güven ortamında kalite yönetimine gerek
görmemekteyiz.
 Kalitede eksiklik olursa kendileri kaybederler.
 Diğer,…………………………………………………………………………...
44. AĢağıdakilerden hangilerinin, firmanızda TKY’nin uygulanabilirliği
yönünde engel olduğunu düĢünüyorsunuz? Lütfen aĢağıdakileri önem
sırasına göre puanlandırınız. (1=en az önemli, 5=çok önemli)
 Üst yönetimin desteğinin yetersizliği
 Kaynakların yetersizliği
 Kalifiye-nitelikli personelin yetersizliği
 Ek maliyet getirmesi
 ġirketin yönetim anlayıĢına uygun olmaması  Diğer, ....................................
BÖLÜM 4
Bu bölümde, Tam Zamanında Üretim Yönetim YaklaĢımı’nın uygulanabilirliğine
yönelik sorular yer almaktadır. Lütfen yanıtlarınızı ilgili boĢluklara yazınız.
45. Üretim tesisinizde kullandığınız üretim planlama sisteminizi kısaca nasıl
tanımlarsınız?
 Stok boĢalmasını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir üretim sistemi.
 Birim maliyetin azalması, ürün çeĢitliliği, üretim hazırlık zamanlarının
azalması gibi yararları olan esnek bir üretim sistemi.
 En az stok ile üretimin tüm aĢamalarında fire ve verimsizliği önlemek için
üretim iĢlemlerinin tam zamanında gerçekleĢtirildiği bir üretim sistemi.
 Diğer,…………………………………………………………………………...
46. Üretim süreci öncesi hazırlık zamanının kısaltılması için özel bir çabanız var
mı?
 Evet
 Hayır (Lütfen 48.Soruya Geçiniz)
47. Hazırlık zamanının kısaltılması için yaptığınız çalıĢmaların firmanız üretim
verimliliğine katkıları neler olmaktadır? (Birden fazla seçenek
iĢaretleyebilirsiniz)
 Envanter yüzdesi azalmakta
 Stok alanı ihtiyacı azalmakta
 MüĢteri sipariĢlerine daha hızlı
 Talep değiĢikliklerine daha çabuk
cevap verilmekte
uyum sağlanmakta
 Ġmalat hataları en aza indirgenmekte  Maliyetler düĢmekte
 Diğer,…………………………………………………………………………...
48. Üretim sürecinizi takip ve kontrol amaçlı bir sistem kullanmakta mısınız?
(Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz)
 Evet, hangisi?  Kanban Sistemi
 Kalite Kontrol Sistemi
 Diğer,……………………………………………………….
 Hayır.
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49. Firmanızda üretim tesisinizde iki istasyon arasındaki ürün akıĢı nasıl
gerçekleĢtirilmektedir? (Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz)
 Bir süreç kendinden önceki süreçten gerekli zamanda, gerekli miktarda gerekli
ürünleri çekmektedir.
 Bir süreç, sonraki sürecin ihtiyacı olan miktarda ürün üretmektedir.
 Hatalı ürün asla bir sonraki iĢleme gönderilmemektedir.
 Malzeme hareketleri, programlanmıĢ kullanım oranına göre değil, gerçek
kullanım oranına göre ayarlanmaktadır.
 Üretim, önceden belirlenmiĢ günlük değerlere göre gerçekleĢtirilmektedir.
 Diğer,…………………………………………………………………………...
50. Firmanızın birlikte çalıĢacağı tedarikçilerin seçiminde nelere dikkat
edilmektedir? Lütfen önem sırasına göre puanlandırınız. (1=en az önemli,
5=çok önemli)
 Güvenilirlik
 Fiyat
 Tam zamanında teslimat
 Kalite
 Uzaklık
 Diğer,……………………….
51. Tedarikçilerinizin malzemeyi teslim etme zamanı nasıldır?
 Tedarikçi malzeme teslim zamanına tam olarak uymaktadır.
 Tedarikçi teslim zamanını nadiren geciktirmektedir
 Tedarikçi teslim zamanına uymamaktadır.
 Diğer,…………………………………………………………………………...
52. Üretim tesisinizde ekipman yerleĢimi nasıldır?
 Ekipmanlar geliĢigüzel yerleĢtirilmiĢtir (Lütfen 54.Soruya Geçiniz).
 Ekipmanlar üretim akıĢına göre yerleĢtirilmiĢtir.
 Diğer,…………………………………………………………………………...
53. Üretim akıĢına göre yapılan ekipman yerleĢiminin üretime ne gibi katkıları
olmaktadır? (Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz)
 Zaman kaybı azalmakta
 Envanter oranı azalmakta
 TaĢımacılık azalmakta
 Kalite artmakta
 Üretim esnekliği artmakta
 Diğer,………………………………
54. Üretim tesisinizde günlük programa uyma oranı nedir?
 Çok küçük
 Küçük
 Orta
 Büyük
 Çok büyük
55. Üretim tesisinizde üretim programının aksamasına sebep olan etkenler
nelerdir? Lütfen aĢağıdakileri önem sırasına göre puanlandırınız. (1=en az
önemli, 6=çok önemli)
 Ekipmanın arıza yapması
 Günlük programa uymama
 Ekipman yerleĢiminin
 Tedarikçilerin tam zamanında
iyi yapılmaması
teslimat yapmaması
 Eğitimsiz iĢçiler
 Hazırlık zamanının uzaması
 Diğer,…………………………………………………………………………...
56. Günlük programa uygun üretim yapmanın firmanıza katkıları neler
olmaktadır? (Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz)
 Zaman kaybı azalmakta
 Kalite artmakta
 Malzeme israfı önlenmekte
 Maliyetler düĢmekte
 Ekipmanın ve çalıĢanın boĢ kalması  Diğer,……………………………….
engellenmekte
………………………………………….
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57. AĢağıdakilerden hangisini TZÜ’in uygulanabilirliği yönünde engel olduğunu
düĢünüyorsunuz? Lütfen aĢağıdakileri önem sırasına göre puanlandırınız
(1=en az önemli, 5=çok önemli)
 Her zaman günlük programa uyum sağlanamamakta dolayısıyla üretim
zamanında tamamlanamamakta
 Bazı tedarikçilerin malzemeyi, istenilen zamanda ve miktarda tedarik
etmeleri, Türkiye koĢullarında mümkün değil
 Çok düĢük stok düzeyleri ile çalıĢıldığında üretim sık sık kesintiye uğramakta
ve verimlilik düĢmekte
 Ürün çeĢidinin fazla olması, üretim akıĢına göre ekipman yerleĢimini
engellemekte
 Ek bir maliyet getirmesi sebebiyle çalıĢanlara çapraz fonksiyonel eğitim
verilememekte
 Diğer,…………………………………………………………………………...
BÖLÜM 5
Bu bölümde, Toplam Üretken Bakım Yönetim YaklaĢımı’nın uygulanabilirliğine
yönelik sorular yer almaktadır. Lütfen yanıtlarınızı ilgili boĢluklara yazınız.
58. Firma yönetim anlayıĢınızda bakım faaliyetlerine yer vermekte misiniz?
 Evet
 Hayır (Lütfen, 61. Soruya Geçiniz)
59. Bakım faaliyetlerinizi gerçekleĢtirme yönteminiz nasıldır?
 Günün belli bir kısmını sadece bakıma ayırmaktayız.
 Her gün ayrı bir vardiya oluĢturmakta veya bir vardiyanın bir kısmını
ayırmaktayız.
 Ekipmanın boĢ kaldığı süreyi bakım için değerlendirmekteyiz.
 Diğer,…………………………………………………………………………...
60. Firmanızda uygulanan bakım faaliyetlerinin faydaları nelerdir? Lütfen
aĢağıdakileri sağlanan fayda derecesine göre puanlandırınız (1=çok az,
4=çok fazla)
 Üretimin aksamasına engel olmak
 MüĢteri memnuniyeti
 ÇalıĢanların ve ekipmanın boĢ durmasına engel olmak
 Giderleri azaltmak
 Diğer,…………………………………………………………………………...
61. Firmanızda geliĢtirilmiĢ özel bir bakım departmanı bulunmakta mıdır?
 Evet
 Hayır (Lütfen, 63. Soruya Geçiniz)
62. Firmanızda bir bakım departmanın bulunmasının faydaları nelerdir?
(Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz) (Lütfen, 64.Soruya Geçiniz)
 Bakım ve onarımın konunun uzmanları tarafından yapılması
 Acil durumlar için hazırda uzman eleman bulunması
 Diğer üretim elemanlarının kendi alanlarına daha fazla yoğunlaĢmaları
 Diğer,…………………………………………………………………………...
63. Bir bakım departmanına gerek duyulmamasının sebepleri nelerdir? Lütfen
aĢağıdakileri önem sırasına göre puanlandırınız (1=en az önemli, 3=çok
önemli)
 Ekstra bir gider getirmesi
 ÇalıĢanlar boĢ zamanlarında bakımını da yapabilecek kapasitedeler
 Ekipmanımızın bakıma nadiren ihtiyacı olmakta
 Diğer,…………………………………………………………………………...
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64. Üretimde kaliteyi ve hızı arttırmak için ekipman teknolojisine ne oranda
önem vermektesiniz?
 Çok küçük
 Küçük
 Orta
 Büyük
 Çok büyük
65. Ekipman teknolojisinin önemsenmesinin üretime katkıları nelerdir? (Birden
fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz)
 Üretim kalitesi artmakta
 Üretim hızı artmakta
 Üretim performansı artmakta
 Diğer,……………………………….
66. Patentli ekipman kullanımının firmanızdaki yeri nedir?
 Aktif olarak patentli ekipmanımızı arttırmaktayız.
 Ekipmanımızın çoğunluğu için satıcılara güveniyoruz.
 Firmamızın patentleri tarafından korunan ekipmana sahibiz.
 Diğer,…………………………………………………………………………...

Anketimize Katılıp, Değerli Bilgi ve Tecrübelerinizi Bizimle PaylaĢtığınız
Ġçin TeĢekkür Ederiz.
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